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Módosítás 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) Az Európai Unió mintegy 500 millió 
polgárából mintegy 300 millió 
járművezetőt tartanak nyilván. Az 
Európai Unióban található összes jármű 
22%-a nemzetközi engedéllyel 
rendelkezik, és az összes jármű 25%-át 
globális szinten gyártják. Az európai 
autóipar évente 17 millió új járművet 
gyárt. Ez jelenleg növekvő tendenciát 
mutat.

Or. de

Módosítás 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) A járművek zajcsökkentését célzó 
műszaki intézkedések egymástól eltérő 
különféle követelményeknek kell 
megfelelniük, mint  például a gazdsasági 
szempontból változatlan értékesítési 
lehetőségek mellett alacsonyabb zajszint, 
egyúttal kevesebb károsanyag-kibocsátás, 
és jobb utazási biztonság biztosítása. 
Annak érdekében, hogy minden 
követelménynek megfeleljenek, és 
megtartsák a köztük lévő egyensúlyt, az 
autóipar túl gyakran ütközik a fizikai 
megvalósíthatóság határaiba. Az autóipari 
fejlesztéseknek újra és újra sikerült ezeket 
a határokat új, innovatív anyagok és 
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módszerek alkalmazásával kitolni. Az 
innovációs lehetőségek előteremtése 
világos és időben megalapozott keretet 
igényel a jogalkotás részéről. Ezt a keretet 
ez a rendelet szabja meg, és ezáltal 
azonnali, társadalmilag szükségszerű 
innovációs lendületet indít el, 
mindemellett megtartja az ipar szükséges 
gazdaságos cselekvőképességét.

Or. de

Módosítás 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 b) A zajártalom mindenekelőtt helyi 
problémát jelent, amely azonban uniós 
szintű megoldást igényel. Minden 
fenntartható zajkibocsátási politika első 
lépése ugyanis olyan intézkedések 
bevezetése, amelyeket a zajforrás alapján 
határoznak meg. A gépjármű mint 
zajforrás, amelyre ez a rendelet irányul, 
definíció szerint a különösen mozgékony 
kategóriába tartozik, ezért ezt a csupán 
nemzetállami intézkedések nem megfelelő 
módon szabályoznák.

Or. de

Módosítás 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a) Személygépjárművek esetében 45 
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km/h alatti átlagsebesség esetében még a 
motorhangok és a kipufogórendszer zajai 
a meghatározók, e sebesség felett ellenben 
a gördülési zaj és a szélzúgás. A gördülési 
zaj és a szélzúgás a motor típusától és a 
teljesítménytől függetlenül fennáll. Az 
1970-es évek óta történt járműfejlesztések 
hatására a motorok jelentősen halkabbak 
lettek, átlagban viszont nőtt a 
teljesítményük és a súlyuk. Az utóbbiak 
miatt és a nagyobb utazási biztonság 
következtében nőtt a járművek 
össztömege, ami maga után vonta a 
járművek gumiabroncsai érintkezési 
felületének szükségszerű kiterjesztését a 
menetstabilitás növelése érdekében. E 
felület minden egyes kiterjesztésénél nőtt 
a jármű gördülési zaja.

Or. de

Módosítás 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) A zajforrás zajcsökkentésének 
lehetősége, amelyre ez a rendelet irányul, 
összehasonlítható mértékben alacsonyabb, 
mint a gumiabroncsok úttal való 
érintkezésének zaja. Az utóbbi 
zajcsökkentési mód műszakilag jelentősen 
egyszerűbben kivitelezhető lenne. A már 
rendelkezésre álló aszfaltfajták, mint a 
drénaszfalt, a zajcsökkentő 
tulajdonságokkal rendelkező aszfaltok 
vagy a zajoptimalizáló aszfalt, amelyekre 
vonatkozóan  különféle egyszerű 
építőipari intézkedéseket kombináló, 
átfogó megközelítést alkalmaznak, 
helyileg már most mintegy 10 db 
csökkenést biztosítanak. Ezt a hatékony, 
tisztán a helyi zajforrásra ható intézkedést 
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nem tartalmazza ez a rendelet, hiszen a 
gyakorlati megvalósításuk az 
államháztartásokat, különösen a helyi 
hatóságokat erősen igénybe venné. Ez a 
költségvetési válság idején nehezen 
megvalósítható, és másrészt a regionális 
és a strukturális politikát érintené.

Or. de

Módosítás 22
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban mért zajszint nem haladhatja 
meg a III. mellékletben előírt 
határértékeket.

A II. mellékletben meghatározott 
vizsgálati körülményeknek figyelembe kell 
venniük az utakon jellemző vezetési 
feltételeket és a jármű egyéb, lényeges 
alkotórészeinek vizsgálati követelményeit, 
amelyet már a 661/2009/EK rendelet 
szabályoz. A II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban mért zajszint nem haladhatja 
meg a III. mellékletben előírt 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

A megfelelőbb szabályozási elvek alapján lényeges, annak a biztosítása, hogy az e rendelet 
hatálya alá eső mérési feltételek ne gyakoroljanak indokolatlan hatást az alkatrészgyártókra, 
akik már jelentős lépéseket tettek a zajkibocsátás csökkentése érdekében, különösen a 
gumiabroncsiparban. Ennek kapcsán hangsúlyozni kell a vizsgálati feltételek pontosságát, és 
a „jellemző közúti vezetési körülményeket” a III. mellékletben meghatározott határértékek 
érvényesítési feltételeként kell megadni.
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Módosítás 23
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járművek akkor felelnek meg a 
X. melléklet előírásainak, ha a jármű 
gyártója a típusjóváhagyó hatóság 
számára benyújtott műszaki 
dokumentumokkal igazolja, hogy a 
járművek maximális és minimális 
motorfordulatszáma közötti különbség a 
BB’17 vonalnál nem haladja meg a 
0,15 × S értéket a VIII. melléklet 
2.3. pontjában a kiegészítõ zajkibocsátási 
rendelkezésekre vonatkozóan 
meghatározott szabályozási tartományon 
belüli vizsgálati körülmény esetében, és a 
II. mellékletben meghatározott feltételek 
figyelembevételével.
Az N1 kategória járművei nem tartoznak 
az ASEP hatálya alá amennyiben az 
alábbi feltételek egyike teljesül:
(a) A motor teljesítménye ≤ 660 cm3 és a 
gépjármű maximális össztömege alapján 
meghatározott fajlagos teljesítménymutató 
PMR ≤ 35;
(b) A nettó terhelés ≤ 850 cm3 és a 
gépjármű maximális össztömege alapján 
meghatározott fajlagos teljesítménymutató 
PMR ≤ 40.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arányos feltételeket vezet be a felépítményeket előállító KKV-k számára.
Továbbá az UNICE ASEP szabványa az M1 kategóriájú járművek jellemzői alapján lett 
meghatározva, és a felelős szakértőcsoport javasolta a többi kategória kizárását. Az ASEP 
(további zajkibocsátási rendelkezések) a nem várt zajkibocsátás elkerülését célozzák meg, 
amelyek nem egyeznek a típus engedélyezésének vizsgálati eredményeivel. Mivel ezt még soha 
nem vizsgálták az N1 kategóriájú szállító teherautók vonatkozásában, kizárták őket az ASEP 
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speciális vizsgálatából.

Módosítás 24
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű-
kategória

A jármű-kategória 
leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve
[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járművek 
nyilvántartásba 
vételére, 
értékesítésére és 
forgalomba 
helyezésére 
vonatkozó 
határértékek

1. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
2. év]-től

2. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
5. év]-től

3. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
7. év]-től

Általáno
s 
adatok:

Terepj
áró*

Általáno
s 
adatok:

Terepj
áró*

Általáno
s adatok:

Terepj
áró*

M Személyszállító 
járművek

M1 ülések száma < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

ülések száma < 9;
fajlagos 
teljesítménymutató > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
ülések száma > 9;
tömeg < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
ülések száma > 9; 2 t 
< tömeg < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2
ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t; 74 75 72 73 72 73
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névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

M2

ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t;
névleges 
motorteljesítmény > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Áruszállító járművek
N1 tömeg < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < tömeg < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

tömeg > 12 t;
75 <  névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel a 
2007/46/EK uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában leírt, a 
terepjáró járművekre vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor érvényesek az 
M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett legnagyobb tömeg 
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meghaladja a 2 tonnát.

Módosítás 

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű
-

kateg
ória

A jármű-
kategória 
leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve

[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek****

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek****

Új járműtípusok
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek****

Új 
járműt
ípusok 
típusjó
váhag
yására 
vonatk

ozó 
határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
2. év]-től ********

2. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
6. év]-től ********

3. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
10. év]-től

4. 
szakas
z, 
érvény
es [14 
évvel a 
közzét
étel 
után]-
tól/től
*****
*

Általános 
adatok:

Terepjá
ró*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általán
os 

adatok:

Terepjá
ró*

Általá
nos**

*
Személy- és 
áruszállító
járművek 
*******

M1
ülések száma < 
9; fajlagos 72 73 ** 71 72** 71 72** 67
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teljesítménymut
ató < 120 kW/t

M1

ülések száma <
9; 120 kW/t <
fajlagos 
teljesítménymu
tató < 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

ülések száma < 
9;
fajlagos 
teljesítménymu
tató > 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M1

ülések száma ≤ 
4, a 
vezetőüléssel 
együtt; 
fajlagos 
teljesítménymu
tató > 200 kW/t
a vezetőülés R 
pontja a 
talajtól 
számítva < 450 
mm 

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2.5 
t; névleges 
motorteljesítmé
ny < 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2.5 
t; névleges 
motorteljesítmé
ny > 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

ülések száma > 
9; 2,5 t < tömeg 
< 3,5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

ülések száma > 
9; tömeg > 3,5 
t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 tömeg < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < tömeg <
3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá

ra vonatkozó 
határértékek****

Új 
járműt
ípusok 
típusjó
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váhag
yására 
vonatk

ozó 
határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

3. év]-től

2. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

8. év]-től

3. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

12. év]-től

4. 
szakas

z, 
érvény
es [16 
évvel a 
közzét

étel 
után]-
tól/től
*****

*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általán
os 

adatok:

Terepjá
ró*

Általá
nos**

*

M3 

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
100 kW  < 
névleges 
motorteljesítmé
ny < 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
180 <  névleges 
motorteljesítmé
ny < 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
névleges 
motorteljesítmé

76 77 75 76 74 75 71
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ny < 75 kW

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
75 <  névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
150 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny

78 79 77 78 77 78 74

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

tömeg > 12 t;
100 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

tömeg > 12 t;
150 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel a 2007/46/EK 
uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában leírt, a terepjáró járművekre 
vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor érvényesek az 
M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett legnagyobb tömeg meghaladja a 2 tonnát.

*** Terepjárók esetében az általános határértékek + 1 dB (A) értékkel magasabbak.
**** Az új járművek első nyilvántartásba vételének átmeneti időszaka: a hatálybalépést 

követő két év, kivéve az M1/N1 ≤ 50kW/t és az M2 ≤ 75kW járműveket, amelyek 
esetében az átmeneti időszak csak a 2. szakasztól kezdődik.

***** Az új járművek első nyilvántartásba vételének átmeneti időszaka: a hatálybalépést 
követő három év.

****** A 3. szakasz bevezetését követően a Bizottság részletes tanulmányt készít a 4. 
szakasznak a javasolt zajhatárértékek műszaki megvalósíthatósága tekintetében 
történő értékelésére. Kedvező értékelés esetén a 4. szakaszt a bizottsági tanulmány 
közzétételét követő négy éven át kell alkalmazni.

******* Az M1-es, különleges célú járművek:
Kerekes székkel használható járművek (a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5.5. 
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bekezdésében meghatározottaknak megfelelően), valamint páncélozott járművek (a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletének A 5.2. részében meghatározottaknak 
megfelelően), a kipufogórendszer módosítása további vizsgálatok nélkül 
megengedett, feltéve, hogy minden kibocsátáscsökkentő berendezést megtartanak, az 
(esetleges) részecskeszűrőket is beleértve. Ha új vizsgálatra van szükség, az 
alkalmazandó határérték felett további 2dB(A) engedélyezett.

******** A (2007/46/EK irányelv XII. mellékletének A része 1. szakaszának megfelelően) kis 
szériában gyártott járművek az 1. szakaszra és a 2. szakaszra vonatkozóan 
alkalmazandó határidő két évvel eltolódik.

Or. en

Módosítás 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű-
kategória

A jármű-kategória 
leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve
[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járművek 
nyilvántartásba 
vételére, 
értékesítésére és 
forgalomba 
helyezésére 
vonatkozó 
határértékek

1. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
2. év]-től

2. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
5. év]-től

3. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
7. év]-től

Általáno
s 
adatok:

Terepj
áró*

Általáno
s 
adatok:

Terepj
áró*

Általáno
s adatok:

Terepj
áró*

M Személyszállító 
járművek

M1 ülések száma < 9 70 71** 68 69** 68 69**
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M1

ülések száma < 9;
fajlagos 
teljesítménymutató > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
ülések száma > 9;
tömeg < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
ülések száma > 9; 2 t 
< tömeg < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t;
névleges 
motorteljesítmény > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Áruszállító járművek
N1 tömeg < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < tömeg < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

tömeg > 12 t;
75 kW < névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

77 78 75 76 75 76



PE489.517v01-00 16/23 AM\902129HU.doc

HU

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel a 
2007/46/EK uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában leírt, a 
terepjáró járművekre vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor érvényesek az 
M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett legnagyobb tömeg 
meghaladja a 2 tonnát.

Módosítás 

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű
-

kateg
ória

A jármű-
kategória 
leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve

[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek****

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek****

Új járműtípusok
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek****

Új 
járműt
ípusok 
típusjó
váhag
yására 
vonatk

ozó 
határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
2. év]-től ********

2. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
6. év]-től ********

3. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
10. év]-től

4. 
szakas
z, 
érvény
es [14 
évvel a 
közzét
étel 
után]-
tól/től
*****
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*

Általános 
adatok:

Terepjá
ró*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általán
os 

adatok:

Terepjá
ró*

Általá
nos**

*
Személy- és 
áruszállító
járművek 
*******

M1

ülések száma < 
9; fajlagos 
teljesítménymut
ató < 120 kW/t

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

ülések száma <
9; 120 kW/t <
fajlagos 
teljesítménymu
tató < 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

ülések száma <
9;
fajlagos 
teljesítménymu
tató > 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2.5 
t; névleges 
motorteljesítmé
ny < 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2.5 
t; névleges 
motorteljesítmé
ny > 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

ülések száma > 
9; 2,5 t < tömeg 
< 3,5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

ülések száma > 
9; tömeg > 3,5 
t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 tömeg < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < tömeg <
3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá

ra vonatkozó 
határértékek****

Új 
járműt
ípusok 
típusjó
váhag
yására 
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vonatk
ozó 

határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

3. év]-től

2. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

8. év]-től

3. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától számított 

12. év]-től

4. 
szakas

z, 
érvény
es [16 
évvel a 
közzét

étel 
után]-
tól/től
*****

*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általáno
s adatok:

Terepjá
ró*

Általán
os 

adatok:

Terepjá
ró*

Általá
nos**

*

M3 

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
100 kW  < 
névleges 
motorteljesítmé
ny < 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
180 kW < 
névleges 
motorteljesítmé
ny < 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71
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N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
150 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny

78 79 77 78 77 78 74

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

tömeg > 12 t;
100 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

tömeg > 12 t;
150 kW <
névleges 
motorteljesítmé
ny < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel a 2007/46/EK 
uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában leírt, a terepjáró járművekre 
vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor érvényesek az 
M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett legnagyobb tömeg meghaladja a 2 tonnát.

*** Terepjárók esetében az általános határértékek + 1 dB (A) értékkel magasabbak.
**** Az új járművek első nyilvántartásba vételének átmeneti időszaka: a hatálybalépést 

követő két év, kivéve az M1/N1 ≤ 50kW/t és az M2 ≤ 75kW járműveket, amelyek 
esetében az átmeneti időszak csak a 2. szakasztól kezdődik.

***** Az új járművek első nyilvántartásba vételének átmeneti időszaka: a hatálybalépést 
követő három év.

****** A 3. szakasz bevezetését követően a Bizottság részletes tanulmányt készít a 4. 
szakasznak a javasolt zajhatárértékek műszaki megvalósíthatósága tekintetében 
történő értékelésére. Kedvező értékelés esetén a 4. szakaszt a bizottsági tanulmány 
közzétételét követő négy éven át kell alkalmazni.

******* Az M1-es, különleges célú járművek:
Kerekes székkel használható járművek (a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5.5. 
bekezdésében meghatározottaknak megfelelően), valamint páncélozott járművek (a 
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2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5.5. bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően), a kipufogórendszer módosítása további vizsgálatok nélkül 
megengedett, feltéve, hogy minden kibocsátáscsökkentő berendezést megtartanak, az 
(esetleges) részecskeszűrőket is beleértve. Ha új vizsgálatra van szükség, az 
alkalmazandó határérték felett további 2dB(A) engedélyezett.

******** A (2007/46/EK irányelv XII. mellékletének A része 1. szakaszának megfelelően) kis 
szériában gyártott járművek az 1. szakaszra és a 2. szakaszra vonatkozóan 
alkalmazandó határidő két évvel eltolódik.

Or. en

Módosítás 26
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű-
kategória

A jármű-kategória 
leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve
[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásá
ra vonatkozó 
határértékek

Új járművek 
nyilvántartásba 
vételére, 
értékesítésére és 
forgalomba 
helyezésére 
vonatkozó 
határértékek

1. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
2. év]-től

2. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
5. év]-től

3. szakasz, 
érvényes
[a közzététel 
napjától számított 
7. év]-től

Általáno
s 
adatok:

Terep
járó*

Általáno
s 
adatok:

Terep
járó*

Általáno
s adatok:

Terepj
áró*

M Személyszállító 
járművek

M1 ülések száma < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 ülések száma < 9; 71 71 69 69 69 69
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fajlagos 
teljesítménymutató > 
150 kW/t

M2
ülések száma > 9;
tömeg < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
ülések száma > 9; 2 t 
< tömeg < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

ülések száma > 9; 3,5 
t < tömeg < 5 t;
névleges 
motorteljesítmény > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

ülések száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Áruszállító 
járművek

N1 tömeg < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < tömeg < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
75 kW < névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

tömeg > 12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmény < 
150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmény >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel a 
2007/46/EK uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában leírt, a 
terepjáró járművekre vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor érvényesek 
az M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett legnagyobb tömeg 
meghaladja a 2 tonnát.

Módosítás 

III melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű-
kategória A jármű-kategória leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve

[decibel (A)]

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek

Új 
járműtípuso

k 
típusjóváhag

yására 
vonatkozó 

határértékek

1. szakasz, érvényes
[a közzététel napjától 
számított 2. év]-től

2. szakasz, 
érvényes

[a közzététel 
napjától 

számított 5. 
év]-től

M Személyszállító járművek
M1 ülések száma < 9 68 67

M1
ülések száma < 9;
fajlagos teljesítménymutató > 150 kW/t 71 69

M2 ülések száma > 9; tömeg < 3,5 t 73 71

M2
ülések száma > 9; 3,5 t < tömeg < 5 t;
névleges motorteljesítmény < 150 kW 74 72

M2
ülések száma > 9; 3,5 t < tömeg < 5 t;
névleges motorteljesítmény > 150 kW 76 74

M3 ülések száma > 9; tömeg > 5 t; 75 73
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névleges motorteljesítmény < 150 kW

M3
ülések száma > 9; tömeg > 5 t;
névleges motorteljesítmény > 150 kW 77 75

N Áruszállító járművek
N1 tömeg < 2,5 t 68 67
N1 2,5 t < tömeg < 3,5 t 70 68

N2
3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges motorteljesítmény < 150 kW 75 73

N2
3,5 t < tömeg < 12 t;
névleges motorteljesítmény > 150 kW 77 75

N3
tömeg > 12 t;
névleges motorteljesítmény < 150 kW 77 75

N3
tömeg > 12 t;
névleges motorteljesítmény > 150 kW 79 77

* A határértékeket 1 dB(A)-val meg kell növelni minden jármű esetében, amennyiben a 
jármű megfelel a 2007/46/EK uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában 
leírt, a terepjáró járművekre vonatkozó meghatározásnak. 

** Valamennyi járműkategória esetében az új járművek értékesítésére és üzembe 
helyezésére vonatkozó átmeneti időszak 2 év.

Indokolás

A 2009/661/EK rendelet végrehajtása és a gumiabroncsokra vonatkozó zajszint-előírások 
feleslegessé teszik az első szakasz bevezetését, amelyet a Bizottság javasol, és biztosítja, hogy 
az M1, N1 és N3 kategóriák határértékei lefelé korrigálhatók legyenek. Ezenkívül ez a 
módosítás aktualizálja és ésszerűsíti a járműkategóriákat és figyelembe veszi a gyártási 
ciklusokat. 

Or. en


