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RÖVID INDOKOLÁS

A gépjárműforgalom a zajszennyezés egyik legjelentősebb forrása. Általánosan elfogadott 
nézet, hogy a magas zajszintnek való tartós kitettség növeli a szív- és érrendszeri betegségek, 
a kognitív zavarok, az alvászavar és a fülzúgás előfordulását. Az előadó határozottan 
támogatja a rendeletre irányuló javaslat célját, amely nem más, mint a környezeti zaj 
csökkentése egyrészt a zajkibocsátás határértékeinek csökkentése, másrészt a zajkibocsátás 
mérésére szolgáló új, kifinomultabb vizsgálati módszer bevezetése révén. A zajkibocsátás 
határértékeinek azonban egyszerre ambiciózusnak és technikai szempontból 
megvalósíthatónak kell lenniük. Mindeközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy a zajt 
logaritmikus skálán mérik, és hogy egy 3 decibeles (dB) csökkentés 50%-os zajcsökkenést 
eredményez. 

Egyebek mellett a járművek szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátására is léteznek típus-
jóváhagyási követelmények (Euro 5/6 és Euro VI szabványok). Az ezen kibocsátási 
előírásoknak való megfelelés érdekében hozott intézkedések részben ellentétesek a járművek 
zajszintjének csökkentése érdekében hozott intézkedésekkel.  A zajkibocsátás érdekében 
hozott intézkedések következtében például nőhet a járművek súlya, ami magasabb szén-
dioxid-kibocsátást eredményez. A különböző uniós típus-jóváhagyási előírásoknak ügyelniük 
kell arra, hogy egyensúlyt teremtsenek a különböző célok között, és egy olyan általános 
megközelítést alkalmazzanak, melynek célja a járművek csendesebbé, biztonságosabbá és 
környezetbarátabbá tétele. A járművek zajszintjének csökkentése érdekében hozott 
intézkedések továbbá nem csökkenthetik a közlekedésbiztonságot sem. Léteznek például 
olyan különleges alacsony zajszintű útburkolatok, amelyek jelentősen mérséklik ugyan a 
gumiabroncsok gördülési zajkibocsátását, a féktávot azonban megnövelik. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy a járművekre vonatkozó zajkibocsátási határértékeken kívül nem szabad 
megfeledkezni a környezeti zaj egyéb forrásairól, például az útburkolatról, a 
forgalomirányításról és a járművezetői magatartásról sem. 

Az előadó határozottan támogatja ugyan a rendeletre irányuló javaslat célját, de a célok jobb 
elérése érdekében néhány módosítást javasol. Az egészségügyi előnyök növelése és a 
jogbiztonság fokozása érdekében hosszú távú zajkibocsátási határértékeket kellene bevezetni. 
A járműkategóriák tekintetében is el kell végezni a szükséges módosításokat. A járművek 
zajkibocsátására vonatkozó jelenlegi jogszabályok a különböző járműkategóriák és 
alkategóriák számára különböző határértékeket írnak elő. Ezeket az alkategóriákat az 1970-es 
években állapították meg, és 1985 óta nem módosították azokat. Az előadó ezért javasolja az 
alkategóriák frissítését, valamint a jármű-besorolási rendszer hozzáigazítását a legújabb 
műszaki szabványokhoz. E módosítások lehetővé tennék ambiciózus zajkibocsátási 
határértékek megállapítását és a teljes zajcsökkentés optimalizálását. A járműkategóriák 
további differenciálása lehetővé teszi, hogy ambiciózusabb zajkibocsátási határértékeket 
állapítsunk meg a kisebb motorteljesítményű, és realisztikusabbakat a nagyobb 
motorteljesítményű járművek számára. Az új, hosszú távú zajkibocsátási határértékek minden 
egyes jármű esetében teljesen új kialakítást követelnek meg.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a rendeletnek tükröznie kell a személygépkocsik és a nehéz 
tehergépjárművek fejlesztésében és gyártásában fennálló különbségeket. E különbségeket a 
zajkibocsátási határértékek bevezetése egyes szakaszainak eltérő ütemezése révén kell 
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figyelembe venni.  Ennek megfelelően az előadó a személygépkocsik és a kereskedelmi 
járművek tekintetében eltérő szakaszokat javasol. 

Az átláthatóság a felelős fogyasztóvédelmi politika kulcsfontosságú eleme, és az IMCO 
bizottság már régóta támogatja előmozdítását. Az egyes járművek zajkibocsátására vonatkozó 
világos és átlátható tájékoztatás biztosítása lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy 
vásárlási döntésüket a zajkibocsátás szintje alapján hozzák meg. A hatóságoknak nyújtott 
ilyen információk lehetővé teszik számukra, hogy megfelelő ösztönzőket állapítsanak meg a 
csendesebb járművek alkalmazásának előmozdítására, például közbeszerzési normák előírása 
révén buszállományok beszerzése esetén, valamint oly módon, hogy egyes érzékeny 
lakóövezetekbe vagy bizonyos napszakokban csak a legcsendesebb áruszállító járművek 
kaphatnának elsőbbségi bejutást. A szén-dioxid-kibocsátás, az üzemanyag-fogyasztás és a 
gumiabroncszaj tekintetében már léteznek címkék; a járművek zajkibocsátására vonatkozóan 
is hasonló címkézési rendszert kellene bevezetni.

Az irányelvnek műszaki előírásokat kellene bevezetnie az elektromos és hibrid elektromos 
járművekre, az elektromos járművek minimális zajszintjére vonatkozó követelmények 
bevezetése révén. Az ENSZ-EGB létrehozta a csendes járművek minimális zajszintjével 
foglalkozó munkacsoportot, amely jelenleg tárgyalja a járművek közeledését jelző hangjelző 
rendszerekre vonatkozó előírások harmonizálásának lehetőségét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióban léteznek típus-
jóváhagyási előírások többek között a 
CO2-kibocsátás tekintetében (az Európai 
Parlament és a Tanács 2009. április 23-i, 
443/2009/EK rendelete a könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi integrált megközelítés keretében 
az új személygépkocsikra vonatkozó 
kibocsátási követelmények 
meghatározásáról1, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2011. május 11-i, 
510/2011/EU rendelete az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozó 
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kibocsátási követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló uniós integrált 
megközelítés keretében történő 
meghatározásáról2) és a szennyezőanyag-
kibocsátás tekintetében (az Európai 
Parlament és a Tanács 2007. június 20-i, 
715/2007/EK rendelete a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk 
elérhetőségéről3, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2009. június 18-i, 
595/2009/EK rendelete a nehéz 
tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) 
tekintetében a gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, a járművek 
javítására és karbantartására vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésről4). A 
CO2- és a szennyezőanyag-kibocsátás 
határértékeire vonatkozó műszaki 
előírások nem állhatnak ellentmondásban 
a zajkibocsátás csökkentésére vonatkozó 
előírásokkal. Ezért a különböző uniós 
típus-jóváhagyási előírásoknak egyensúlyt 
kell találniuk a különböző célkitűzések 
között. 
_____________
1 HL L 140., 2009.6.5., 1.o.
2 HL L 145., 2011.5.31., 1.o.
3 HL L 171., 2007.6.29., 1.o.
4 HL L 188., 2009.7.18., 1.o.

Or. en

Indokolás

A CO2-kibocsátás csökkentését célzó műszaki intézkedések közé tartoznak olyanok, amelyek a 
járművek súlyának csökkentésére irányulnak, ugyanakkor a zajcsökkentésre irányuló műszaki 
intézkedések, például a hangszigetelés beépítése általában növelik a járművek súlyát, és ezzel 
növelik a CO2-kibocsátást is. A hangszigetelés ezenkívül csökkenti ugyan a zajt, de egyben 
növeli a motortűz keletkezésének kockázatát is.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A zajkibocsátásra vonatkozó 
információk közzététele a fogyasztók, a 
járműparkkezelők és az állami hatóságok 
számára befolyásolhatja vásárlási 
döntéseiket, és felgyorsíthatja a 
csendesebb járműállományra történő 
áttérést. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztókhoz eljusson a szükséges 
információ, a gyártónak az értékesítési 
helyen és a műszaki promóciós anyagban 
tájékoztatást kell nyújtania a járművek 
zajkibocsátásáról a harmonizált vizsgálati 
módszereknek megfelelően. A CO2-
kibocsátásra, az üzemanyag-fogyasztásra 
és a gumiabroncszajra vonatkozó 
információkat tartalmazó címkékhez 
hasonló módon kellene tájékoztatni a 
fogyasztókat a járművek 
zajkibocsátásáról.

Or. en

Indokolás

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) „értékesítési hely”: az a helyszín, 
ahol a járműveket a fogyasztók számára 
eladásra kínálják.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a jármű vásárlásakor releváns 
információkkal rendelkezzenek, széles körben hozzáférhetővé kell tenni a zajkibocsátásra 
vonatkozó információkat is. (A gumiabroncsok címkézéséről és a zajkibocsátásról szóló 
1222/2009 rendelet 3. cikkének megfelelő kiigazítás.)

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) „műszaki promóciós anyag": olyan 
(nyomtatott, elektronikus vagy online 
formátumú) műszaki kézikönyv, 
tájékoztató füzet és katalógus, valamint 
weboldal, amelynek célja a járművek 
értékesítése a fogyasztók körében.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a jármű vásárlásakor releváns 
információkkal rendelkezzenek, széles körben hozzáférhetővé kell tenni a zajkibocsátásra 
vonatkozó információkat is. (A gumiabroncsok címkézéséről és a zajkibocsátásról szóló 
1222/2009 rendelet 3. cikkének megfelelő kiigazítás.)

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk (új)
Tájékoztatás

A járműgyártóknak és -forgalmazóknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
értékesítési helyen és a műszaki 
promóciós anyagban jól látható helyen 
feltüntessék a harmonizált típus-
jóváhagyási vizsgálati módszereknek 
megfelelő, decibelben (dB (A)) megadott 
zajkibocsátási értéket.
A Bizottság legkésőbb a rendelet 
hatálybalépését követően egy évvel a 
fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó 
javaslatot terjeszt a Parlament és a 
Tanács elé.
A fogyasztóknak szóló információkat be 
lehet építeni az új személygépkocsik 
forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-
fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló 
vásárlói információk rendelkezésre 
állásáról szóló, 1999. december 13-i 
1999/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvbe1. A zajkibocsátást ugyanolyan 
módon kell feltüntetni, mint a CO2-
kibocsátást.
______________
1 HL L 12., 2000.1.18., 16.o.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók jelenleg nem kapnak tájékoztatást a jármű zajkibocsátási szintjéről. Az alacsony 
zajkibocsátású járművek népszerűsítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók 
tájékozottan tudjanak dönteni a vásárlásról, a gyártónak és a forgalmazónak kötelező 
jelleggel fel kell tüntetnie a jármű zajszintjét.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a gyártók úgy döntenek, hogy 
hangjelző rendszert szerelnek be a 
járművekbe, teljesíteniük kell a X. 
melléklet előírásait.

Amennyiben a gyártók úgy döntenek, 
hogy hangjelző rendszert szerelnek be a 
járművekbe, gondoskodniuk kell arról, 
hogy a hangjelző rendszer által 
kibocsátott hang folyamatos legyen, hogy 
tájékoztassa a gyalogosokat és a 
veszélyeztetett úthasználókat az üzemben 
lévő járműről. A jármű működési 
módjának egyszerűen azonosíthatónak 
kell lennie a hang alapján, melynek 
szintje nem haladhatja meg jelentős 
mértékben a belső égésű motorral 
felszerelt és azonos körülmények között 
üzemelő, ugyanazon kategóriába tartozó 
hasonló jármű hangszintjét, és a X. 
melléklet előírásait teljesíteni kell.

Or. en

Indokolás

A járművek közeledését jelző hangjelző rendszerekre vonatkozó legfontosabb előírásokat a 
melléklet helyett a vonatkozó cikkben kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az ENSZ-EGB 
munkacsoportja határozatot fogad el a járművek közeledését jelző hangjelző rendszerekre 
vonatkozó előírásoknak az egész világra kiterjedő harmonizálásáról, az uniós előírásokat 
annak megfelelően módosítani kell. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha a csendes járművek 
minimális zajszintjével foglalkozó ENSZ-
EGB-munkacsoport határozatot fogad el, 
a Bizottság megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a X. mellékletben 
lefektetett műszaki előírásokat az ENSZ-
EGB határozatának megfelelő előírásaira 
történő hivatkozással váltja fel, és adott 
esetben javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé a X. melléklet 
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módosításáról.

Or. en

Indokolás

A járművek közeledését jelző hangjelző rendszerekre vonatkozó legfontosabb előírásokat a 
melléklet helyett a vonatkozó cikkben kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az ENSZ-EGB 
munkacsoportja határozatot fogad el a járművek közeledését jelző hangjelző rendszerekre 
vonatkozó előírásoknak az egész világra kiterjedő harmonizálásáról, az uniós előírásokat 
annak megfelelően módosítani kell. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I–XI. melléklet 
módosítására vonatkozóan.

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I–II. és a IV–X. melléklet 
módosítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében kizárólag a jogi aktus nem alapvető rendelkezései 
tekintetében adható felhatalmazás a Bizottság részére, míg az adott szabályozási terület 
alapvető elemei kizárólag a jogalkotási aktusban szabályozhatók. A III. melléklet 
rendelkezései – azaz a zajkibocsátási határértékek és az átfutási idő (szakaszok) – a javaslat 
alapvető elemei, és ezért ezeket kizárólag a társjogalkotók szabályozhatják. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a vizsgálati módszerre vonatkozó 
határértékek az ENSZ-EGB 51. számú 
előírásában vannak meghatározva, a 
Bizottság fontolóra veszi a 
III. mellékletben meghatározott műszaki 
követelmények helyettesítését az ENSZ-

(2) Ha a vizsgálati módszerre vonatkozó 
határértékek az ENSZ-EGB 51. számú 
előírásában vannak meghatározva, a 
Bizottság megvizsgálja a III. mellékletben 
meghatározott műszaki követelmények 
helyettesítésének lehetőségét az ENSZ-
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EGB 51. és 59. számú előírásában 
meghatározott megfelelő követelményekre 
történő közvetlen hivatkozással.

EGB 51. és 59. számú előírásában 
meghatározott megfelelő követelményekre 
történő közvetlen hivatkozással és – adott 
esetben – a III. melléklet módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében kizárólag a jogi aktus nem alapvető rendelkezései 
tekintetében adható felhatalmazás a Bizottság részére, míg az adott szabályozási terület 
alapvető elemei kizárólag a jogalkotási aktusban szabályozhatók. A III. melléklet 
rendelkezései – azaz a zajkibocsátási határértékek és az átfutási idő (szakaszok) – a javaslat 
alapvető elemei, és ezért ezeket kizárólag a társjogalkotók szabályozhatják.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2.1.4.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a gyorsulás egy adott fokozatban 
nem tér el 5 %-nál nagyobb mértékben az 
awot ref referenciagyorsulástól, és nem 
nagyobb 3,0 m/s2-nél, akkor abban a 
fokozatban kell a vizsgálatot elvégezni.

a) Ha a gyorsulás egy adott fokozatban 
nem tér el 5%-nál nagyobb mértékben az 
awot ref referenciagyorsulástól, és nem 
nagyobb 2,0 m/s2-nél, akkor abban a 
fokozatban kell a vizsgálatot elvégezni.

Or. en

Indokolás

A valós városi közlekedési szituáció szimulálásához a gyorsulás legnagyobb értéke nem 
haladhatja meg a 2,0 m/s2 szintet.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2.1.4.1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Ha egyik fokozatban sem érhető el az 
előírt gyorsulást, akkor ki kell választani 

b) Ha egyik fokozatban sem érhető el az 
előírt gyorsulást, akkor ki kell választani 
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egy, a referenciagyorsulásnál nagyobb 
mértékű gyorsulást biztosító „i” fokozatot 
és egy, a referenciagyorsulásnál kisebb 
mértékű gyorsulást biztosító „i + 1” 
fokozatot. Ha az i sebességfokozatban mért 
gyorsulásérték nem haladja meg a 3,0 m/s2

értéket, akkor a vizsgálat során mindkét 
fokozatot használni kell. Az awot ref 
referenciagyorsuláshoz kapcsolódó 
súlyozási arány kiszámítása: k = (a wot ref - a 
wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

egy, a referenciagyorsulásnál nagyobb 
mértékű gyorsulást biztosító „i” fokozatot 
és egy, a referenciagyorsulásnál kisebb 
mértékű gyorsulást biztosító „i + 1” 
fokozatot. Ha az i sebességfokozatban mért 
gyorsulásérték nem haladja meg a 2,0 m/s2

értéket, akkor a vizsgálat során mindkét 
fokozatot használni kell. Az awot ref 
referenciagyorsuláshoz kapcsolódó 
súlyozási arány kiszámítása: k = (a wot ref - a 
wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Indokolás

A valós városi közlekedési szituáció szimulálásához a gyorsulás legnagyobb értéke nem 
haladhatja meg a 2,0 m/s2 szintet.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2.1.4.1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Ha az „i” fokozat gyorsulási értéke 
meghaladja a 3,0 m/s2 értéket, az első 
olyan sebességfokozatot kell használni, 
amellyel 3,0 m/s2 alatti gyorsulás érhető el, 
hacsak az „i + 1” fokozat ér el az aurban
értékénél kisebb gyorsulást. Ebben az 
esetben két fokozatot, az i-t és az i + 1-et 
kell használni, amelyek közül az „i” 
fokozat a 3,0 m/s2 értéket meghaladó 
gyorsulást adó sebességfokozat. Egyéb 
esetekben tilos másik sebességfokozatot is 
használni. Az awot ref helyett a vizsgálat 
során elért awot test gyorsulást kell használni 
a kP részleges teljesítménytényező 
kiszámításához.

c) Ha az „i” fokozat gyorsulási értéke 
meghaladja a 2,0 m/s2 értéket, az első 
olyan sebességfokozatot kell használni, 
amellyel 2,0 m/s2 alatti gyorsulás érhető el, 
hacsak az „i + 1” fokozat ér el az aurban
értékénél kisebb gyorsulást. Ebben az 
esetben két fokozatot, az i-t és az i + 1-et 
kell használni, amelyek közül az „i” 
fokozat a 2,0 m/s2 értéket meghaladó 
gyorsulást adó sebességfokozat. Egyéb 
esetekben tilos másik sebességfokozatot is 
használni. Az awot ref helyett a vizsgálat 
során elért awot test gyorsulást kell használni 
a kP részleges teljesítménytényező 
kiszámításához.

Or. en

Indokolás

A valós városi közlekedési szituáció szimulálásához a gyorsulás legnagyobb értéke nem 
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haladhatja meg a 2,0 m/s2 szintet.

Módosítás 13

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 
típusjóváhagyá
sára vonatkozó 

határértékek

Új 
járműtípusok 

típusjóváhagyá
sára vonatkozó 

határértékek

Új járművek 
nyilvántartásba vételére, 

értékesítésére és 
forgalomba helyezésére 
vonatkozó határértékek

1. szakasz, 
érvényes [2 

évvel a 
közzététel 

után]-tól/től

2. szakasz, 
érvényes [5

évvel a 
közzététel 

után]-tól/től

3. szakasz, érvényes [7
évvel a közzététel után]-

tól/től

Általán
os 

adatok:

Tere
pjáró

*

Általán
os 

adatok:

Tere
pjáró

*

Általán
os 

adatok:
Terepjáró*

M
Személyszá
llító 
járművek

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

M1

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

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

ülések 
száma > 9;
tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesí
tmény >
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 
motorteljesí
tmény < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < 
tömeg < 12 
t;

75 76 73 74 73 74
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75 <
névleges 
motorteljesí
tmény < 
150 kW

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

tömeg > 12 
t;
75 <
névleges 
motorteljesí
tmény < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

tömeg > 12 
t;
névleges 
motorteljesí
tmény >
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 

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 

Új járműtípusok 
típusjóváhagyásár

a vonatkozó 

Új 
járműt
ípusok 
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határértékek**** határértékek**** határértékek**** típusjó
váhag
yására 
vonatk

ozó 
határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes
[2 évvel a 
közzététel után]-
tól/től

2. szakasz, 
érvényes
[6 évvel a 
közzététel után]-
tól/től

3. szakasz, 
érvényes
[10 évvel a 
közzététel után]-
tól/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 
teljesítménymu
tató < 50 kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

ülések száma < 
9; 50 kW/t < 
fajlagos 
teljesítménymu
tató < 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 
teljesítménymut
ató > 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2,5
t;< 75kW

71 72 69 70 69 70 68
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M2

ülések száma > 
9; tömeg < 2,5 
t; >= 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;
<= 50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
tömeg < 2,5 t;
> 50kW/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 
vonatk

ozó 
határé
rtékek
*****

1. szakasz, 
érvényes [3 évvel a 
közzététel után]-

tól/től

2. szakasz, 
érvényes [8 évvel a 
közzététel után]-

tól/től

3. szakasz, 
érvényes

[12 évvel a 
közzététel után]-

tól/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 > 76 77 74 75 73 74 72
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9; tömeg > 5 t;
100 kW < 
névleges 
motorteljesítmé
ny < 180 kW

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
ny < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

tömeg > 12 t;
150 < 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
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* 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: hatálybalépést 

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

követő három év.
****** A 3. szakasz megvalósításával kezdve a Bizottság részletes tanulmányt készít a 4. 

szakasznak a zajhatárértékek műszaki megvalósíthatósága tekintetében történő 
értékelésére. Kedvező értékelés esetén a 4. szakaszt a bizottsági tanulmány 
közzétételét követő négy éven át kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ki kell választani egy járművet, és el kell 
rajta végezni a 2. pontban leírt 
vizsgálatokat. Ha a vizsgálati eredmények 
megfelelnek a 2007/46/EK irányelv 
X. mellékletében leírt gyártásmegfelelőségi 
követelményeknek, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a jármű megfelel a 
gyártásmegfelelőségi rendelkezéseknek.

Ki kell választani egy járművet, és el kell 
rajta végezni a 2. pontban leírt 
vizsgálatokat. Ha a vizsgálati eredmények 
megfelelnek a 2007/46/EK irányelv 
X. mellékletében leírt gyártásmegfelelőségi 
követelményeknek, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a jármű megfelel a 
gyártásmegfelelőségi rendelkezéseknek. A 
gyártásmegfelelőségi követelmények 
vonatkozásában a III. mellékletben foglalt 
határértékek akkor tekinthetők 
teljesítettnek, ha a III. mellékletben 
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foglalt határértékeket további 1 dB (A) 
tűréshatárral tartják be.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi jogszabályokban a gyártásmegfelelőség ellenőrzése tekintetében 1 dB (A) 
tűréshatárt irányoznak elő.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – A rész – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hangjelző rendszer olyan hangkibocsátó 
eszköz, amely a gyalogosok és a 
veszélyeztetett úthasználók tájékoztatására 
szolgál.

A hangjelző rendszer a hibrid elektromos 
és az elektromos közúti járművekhez 
használható rendszer, amely tájékoztatást 
nyújt a jármű működéséről a 
gyalogosoknak és a veszélyeztetett 
úthasználóknak.

Or. en

Indokolás

A hangjelző rendszer vonatkozó IX. mellékletben foglalt meghatározásának összhangban kell 
állnia a 3. cikk (21) bekezdésében megadott fogalommeghatározással.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – A rész – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hangjelző rendszer által kibocsátott 
hangnak folyamatosnak kell lennie, hogy 
tájékoztassa a gyalogosokat és a 
veszélyeztetett úthasználókat az üzemben 
lévő járműről. 

a) A hangjelző rendszer által kibocsátott 
hangnak folyamatosnak kell lennie, hogy 
tájékoztassa a gyalogosokat és a 
veszélyeztetett úthasználókat az üzemben 
lévő járműről. A jármű működési 
módjának egyszerűen azonosíthatónak 
kell lennie a hang alapján, továbbá a 
hangnak hasonlónak kell lennie a belső 
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égésű motorral felszerelt, ugyanazon 
kategóriába tartozó jármű hangjához.

Azonban a következő és ezekhez hasonló 
típusú hangjelzések nem elfogadottak:
i) sziréna, kürt, harang, csengőhang és a 
megkülönböztetett járművek hangjelzései; 
ii) riasztójelzések, például tűz-, betörés- és 
füstjelzők;
iii) szaggatott hangjelzés.
A következő és ezekhez hasonló típusú 
hangjelzések kerülendők:
iv)dallamos hangjelzések, állat- és 
rovarhangok;
v)olyan hangok, amelyek megzavarják a 
jármű és/vagy a jármű működési 
módjának (például gyorsulás, lassulás 
stb.) azonosítását.

Or. en

Indokolás

A hangjelző rendszerben nem használható, különféle hangtípusok felsorolását a használható 
hangok jellemzőinek egyértelmű leírásával kellene helyettesíteni. 


