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Τροπολογία 1
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει δεσμευθεί για τη 
δημιουργία Ενεργειακής Ένωσης με μια 
μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η 
εξοικονόμηση καυσίμου αποτελεί 
εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του 
πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και 
έχει καθοριστική σημασία για τον 
περιορισμό της ζήτησης ενέργειας.

(1) Η Ένωση έχει δηλώσει τη βούλησή 
της για τη δημιουργία Ενεργειακής 
Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το 
κλίμα. Η εξοικονόμηση καυσίμου αποτελεί 
εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του 
πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και 
έχει καθοριστική σημασία για τον 
περιορισμό της ζήτησης ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 2
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από 
νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις 
τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 
2011 και τροποποιεί και βελτιώνει 
ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να 
διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το 
περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική πρόοδο των ελαστικών τα 
τελευταία έτη.

(3) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από 
νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις 
τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 
2011 και τροποποιεί και βελτιώνει 
ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να 
διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το 
περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη την τεχνική πρόοδο των ελαστικών 
τα τελευταία έτη.

Or. fr
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Τροπολογία 3
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο τομέας των μεταφορών 
ευθύνεται για το ένα τρίτο της 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι 
οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου 
το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα 
ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της 
αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 
5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου 
των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα 
συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση 
καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, 
κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών.

(4) Ο τομέας των μεταφορών 
ευθύνεται για το ένα τρίτο της 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης, με 
ισχυρή πιθανότητα ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί καθώς η Ένωση συνάπτει 
ολοένα περισσότερες σημαντικές 
εμπορικές συμφωνίες, γεγονός που 
συνεπάγεται αναπόφευκτα επιπλέον 
οδικές μεταφορές. Οι οδικές μεταφορές 
ευθύνονταν για περίπου το 22 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα 
ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της 
αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 
5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου 
των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα 
συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση 
καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, 
κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 4
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο τομέας των μεταφορών 
ευθύνεται για το ένα τρίτο της 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι 
οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου 
το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα 
ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της 
αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 

(4) Ο τομέας των μεταφορών 
ευθύνεται για το ένα τρίτο της 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι 
οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου 
το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα 
ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της 
αντίστασης κύλισης, παρά τις 
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5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου 
των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα 
συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση 
καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, 
κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών.

τεχνολογικές προόδους, ευθύνονται ακόμη
για το 5 % έως 10 % της κατανάλωσης 
καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η 
μείωση της αντίστασης κύλισης των 
ελαστικών θα συμβάλλει σημαντικά στην 
εξοικονόμηση καυσίμου στις οδικές 
μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στη μείωση 
των εκπομπών.

Or. fr

Τροπολογία 5
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ελαστικά επίσωτρα 
χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο 
παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η 
βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η 
αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 
όλες τις παραμέτρους πέραν των 
προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.

(5) Τα ελαστικά επίσωτρα 
χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο 
παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η 
βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η 
αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 
όλες τις παραμέτρους πέραν των 
προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τυχόν 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που θα έχουν οι αλλαγές αυτές κατά τη 
διαδικασία παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 6
Mireille D'Ornano
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ελαστικά επίσωτρα 
χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο 
παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η 
βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η 
αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 
όλες τις παραμέτρους πέραν των 
προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.

(5) Τα ελαστικά επίσωτρα 
χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο 
παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η 
βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η 
αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 
όλες τις παραμέτρους πέραν των 
προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί 
και να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας 
υπόψη τόσο τη μείωση της αντίστασης 
κύλισης όσο και άλλα κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 7
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ελαστικά επίσωτρα 
χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο 
παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η 
βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η 
αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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όλες τις παραμέτρους πέραν των 
προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Or. en

Τροπολογία 8
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα οικονομικά σε καύσιμα 
ελαστικά επίσωτρα μπορεί να συμφέρουν 
οικονομικώς, καθώς η εξοικονόμηση 
καυσίμου αντισταθμίζει με το παραπάνω 
την αυξημένη τιμή αγοράς των ελαστικών 
επισώτρων που προκύπτει από το υψηλό 
κόστος παραγωγής τους.

(6) Τα οικονομικά σε καύσιμα 
ελαστικά επίσωτρα μπορεί να συμφέρουν 
οικονομικώς, καθώς η εξοικονόμηση 
καυσίμου μπορεί να αντισταθμίσει με το 
παραπάνω την αυξημένη τιμή αγοράς των 
ελαστικών επισώτρων που προκύπτει από 
το υψηλό κόστος παραγωγής τους.

Or. fr

Τροπολογία 9
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των 
ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
των ενεργειακών απωλειών λόγω της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων 
απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών 
μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να 
επικαιροποιηθούν οι διατάξεις για τη 
σήμανση των ελαστικών ώστε να 

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των 
ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
των ενεργειακών απωλειών λόγω της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων 
απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών 
μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί 
η διαφάνεια αναφορικά με την 
εξοικονόμηση καυσίμου από τα ελαστικά 
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ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να 
αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο 
ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας 
επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
παράμετρο.

επίσωτρα και να επικαιροποιηθούν οι 
διατάξεις για τη σήμανση των ελαστικών 
ώστε να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες 
να αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο 
ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας 
επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
παράμετρο.

__________________ __________________

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής 
ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ 
L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής 
ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ 
L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 10
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των 
ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
των ενεργειακών απωλειών λόγω της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων 
απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών 
μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να 
επικαιροποιηθούν οι διατάξεις για τη
σήμανση των ελαστικών ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να 
αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο 

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των 
ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
των ενεργειακών απωλειών λόγω της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων 
απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών 
μεταφορών θα πρέπει να επικαιροποιηθεί 
η σήμανση των ελαστικών ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να 
αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο 
ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας 
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ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας 
επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
παράμετρο.

επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
παράμετρο.

__________________ __________________

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής 
ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ 
L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής 
ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ 
L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 11
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κυκλοφοριακός θόρυβος 
αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς 
συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν 
των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. 
Συνεπώς, για τη μείωση του 
κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται σκόπιμη 
η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη 
σήμανση ελαστικών που θα ενθαρρύνουν 
τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν 
ελαστικά επίσωτρα με χαμηλότερο 
εξωτερικό θόρυβο κύλισης, παρέχοντας 
εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με 
αυτή την παράμετρο.

(8) Ο κυκλοφοριακός θόρυβος 
αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς 
συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν 
των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. 
Συνεπώς, για τη μείωση του 
κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται σκόπιμη 
η ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των ελαστικών 
επισώτρων όσον αφορά τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης και η επικαιροποίηση των 
διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που 
θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να
αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με 
χαμηλότερο εξωτερικό θόρυβο κύλισης, 
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παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες 
σχετικά με αυτή την παράμετρο.

Or. fr

Τροπολογία 12
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κυκλοφοριακός θόρυβος 
αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς 
συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν 
των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. 
Συνεπώς, για τη μείωση του 
κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται 
σκόπιμη η επικαιροποίηση των 
διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που 
θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να 
αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με 
χαμηλότερο εξωτερικό θόρυβο κύλισης, 
παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες 
σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(8) Ο κυκλοφοριακός θόρυβος 
αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς 
συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών 
επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν 
των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. 
Συνεπώς, για τη μείωση του 
κυκλοφοριακού θορύβου θα πρέπει να 
επικαιροποιείται η σήμανση ελαστικών 
για να ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες 
να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με 
χαμηλότερο εξωτερικό θόρυβο κύλισης, 
παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες 
σχετικά με αυτή την παράμετρο.

Or. en

Τροπολογία 13
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με 

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με 
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τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών 
επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή 
τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω 
απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση 
των αποστάσεων πέδησης σε υγρό 
οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η 
επικαιροποίηση των διατάξεων για τη 
σήμανση ελαστικών που ενθαρρύνουν τους 
τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά 
επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα, παρέχοντας 
εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με
αυτή την παράμετρο.

τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών 
επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή 
τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω 
απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση 
των αποστάσεων πέδησης σε υγρό 
οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η 
ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με την 
πρόσφυση των ελαστικών επισώτρων και 
η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη 
σήμανση ελαστικών που ενθαρρύνουν τους 
τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά 
επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα, παρέχοντας 
εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με 
αυτή την παράμετρο.

Or. fr

Τροπολογία 14
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με 
τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών 
επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή 
τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω 
απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση 
των αποστάσεων πέδησης σε υγρό 
οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η 
επικαιροποίηση των διατάξεων για τη
σήμανση ελαστικών που ενθαρρύνουν
τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν 
ελαστικά επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, 
παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες 

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με 
τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών 
επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή 
τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω 
απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση 
των αποστάσεων πέδησης σε υγρό 
οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας θα πρέπει να 
επικαιροποιείται η σήμανση ελαστικών 
για να ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες 
να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με 
υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, παρέχοντας εναρμονισμένες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
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σχετικά με αυτή την παράμετρο. παράμετρο.

Or. en

Τροπολογία 15
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να παρέχονται στους τελικούς 
χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις των ελαστικών που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και 
πάγου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί να 
περιλαμβάνονται στη σήμανση απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά 
χιονιού και πάγου.

(12) Για να παρέχονται στους τελικούς 
χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις των ελαστικών που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και 
πάγου, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η 
σήμανση ώστε να απαιτείται να 
περιλαμβάνονται σε αυτήν απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά 
χιονιού και πάγου.

Or. en

Τροπολογία 16
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη 

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και αποτελούν σήμερα 
σημαντικό ζήτημα ανησυχίας, στον 
βαθμό που η ρύπανση των ωκεανών από 
τα μικροπλαστικά βλάπτει σημαντικά τη 
βιοποικιλότητα. Ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
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μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της 
αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει 
την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα 
προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή 
προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με 
στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου 
δοκιμής το συντομότερο δυνατό.

ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη 
μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της 
αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει 
την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα 
προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή 
προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με 
στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου 
δοκιμής το συντομότερο δυνατό.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Τροπολογία 17
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη 
μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της 
αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθέσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας 
μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά 
όλα τα προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή 
προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με 

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων σήμανσης 
όσον αφορά την αντοχή των ελαστικών 
επισώτρων στη φθορά θα προκύψουν 
σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει
κατάλληλη μέθοδο δοκιμής για τη 
μέτρηση της αντοχής των ελαστικών στη 
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στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου 
δοκιμής το συντομότερο δυνατό.

φθορά το συντομότερο δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα 
προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή 
προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με 
στόχο τη θέσπιση παραμέτρων και 
απαιτήσεων ενημέρωσης για την αντοχή 
των ελαστικών επισώτρων στη φθορά 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Τροπολογία 18
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη 
μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της 
αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει 
την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα 
προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή 
προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με 
στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου 
δοκιμής το συντομότερο δυνατό.

(13) Η φθορά των ελαστικών κατά τη 
χρήση είναι σημαντική πηγή 
μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 
κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας 
ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα 
ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Αν και 
ο κλάδος έχει αρχίσει την έρευνα σχετικά 
με την αντοχή των ελαστικών επισώτρων 
στη φθορά και την ανάπτυξη μεθόδου 
δοκιμής, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη 
μέθοδος δοκιμής. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει την 
ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη συνολικά την εργασία 
στον τομέα και όλα τα προηγμένα διεθνώς 
εκπονηθέντα ή προταθέντα πρότυπα ή 
κανονισμούς, με στόχο την εκπόνηση 
κατάλληλης μεθόδου δοκιμής το 
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συντομότερο δυνατό.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Τροπολογία 19
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα αναγομωμένα ελαστικά 
αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς 
ελαστικών για βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα. Η αναγόμωση των ελαστικών 
παρατείνει τη ζωή τους και συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής 
οικονομίας, όπως η μείωση των 
αποβλήτων. Η εφαρμογή απαιτήσεων 
σήμανσης σε αυτά τα ελαστικά θα επιφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ωστόσο, καθώς η κατάλληλη μέθοδος 
δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων 
των αναγομωμένων ελαστικών δεν είναι 
ακόμα διαθέσιμη, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει τη μελλοντική 
ενσωμάτωσή της.

(14) Τα αναγομωμένα ελαστικά 
αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς 
ελαστικών για βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα. Η αναγόμωση των ελαστικών 
παρατείνει τη ζωή τους και συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής 
οικονομίας, όπως η μείωση των 
αποβλήτων. Η εφαρμογή απαιτήσεων 
διαφάνειας και σήμανσης σε αυτά τα 
ελαστικά θα επιφέρει σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, καθώς η 
κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη 
μέτρηση των επιδόσεων των 
αναγομωμένων ελαστικών δεν είναι ακόμα 
διαθέσιμη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να προβλέπει τη μελλοντική ενσωμάτωσή 
της.

Or. fr

Τροπολογία 20
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του 

(15) Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17, η οποία κατατάσσει την 
κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε 
μια κλίμακα από το A έως το G, 
αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 
85 % των καταναλωτών της Ένωσης και 
έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην 
προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Για 
τη σήμανση των ελαστικών θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ίδιο 
σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις 
ιδιαιτερότητες των παραμέτρων των 
ελαστικών.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17, η οποία κατατάσσει την 
κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε 
μια κλίμακα από το A έως το G, 
αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 
85 % των καταναλωτών της Ένωσης και 
έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην 
προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Ως 
εκ τούτου, φαίνεται σκόπιμο για τη 
σήμανση των ελαστικών να εξακολουθήσει 
να χρησιμοποιείται το ίδιο σχέδιο, στο 
μέτρο του δυνατού, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των 
παραμέτρων των ελαστικών.

__________________ __________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου 
για την ενεργειακή σήμανση και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ 
L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου 
για την ενεργειακή σήμανση και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ 
L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 21
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή 
τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να 
επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των 
τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, πιο 
αθόρυβων και οικονομικότερων σε 
καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό 
μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους 
κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να 
βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους, γεγονός το οποίο 
αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για 

(16) Η παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή 
τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να 
επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των 
τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, πιο 
αθόρυβων και οικονομικότερων σε 
καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό 
μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους 
κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να 
βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους, γεγονός το οποίο θα 
μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για 
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βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή. βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή.

Or. fr

Τροπολογία 22
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ανάγκη για ευρύτερη 
πληροφόρηση σχετικά με την 
εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών 
επισώτρων και άλλες παραμέτρους αφορά 
όλους τους τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών 
ανταλλακτικών ελαστικών, των 
αγοραστών ελαστικών που τοποθετούνται 
σε καινούργια οχήματα και των 
διαχειριστών στόλων και των επιχειρήσεων 
μεταφορών, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα 
να συγκρίνουν τις παραμέτρους 
διαφορετικών εμπορικών ονομασιών 
ελαστικών επισώτρων, απουσία 
καθεστώτος σήμανσης και 
εναρμονισμένων δοκιμών. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο να απαιτείται πάντοτε η
σήμανση των ελαστικών που παραδίδονται 
με τα οχήματα.

(17) Η ανάγκη για ευρύτερη 
πληροφόρηση σχετικά με την 
εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών 
επισώτρων και άλλες παραμέτρους αφορά 
όλους τους τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών 
ανταλλακτικών ελαστικών, των 
αγοραστών ελαστικών που τοποθετούνται 
σε καινούργια οχήματα και των 
διαχειριστών στόλων και των επιχειρήσεων 
μεταφορών, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα 
να συγκρίνουν τις παραμέτρους 
διαφορετικών εμπορικών ονομασιών 
ελαστικών επισώτρων, απουσία 
καθεστώτος σήμανσης και 
εναρμονισμένων δοκιμών. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να απαιτείται πάντοτε σήμανση 
των ελαστικών που παραδίδονται με τα 
οχήματα, ώστε να αναφέρονται όλα τα 
παραπάνω.

Or. en

Τροπολογία 23
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Πολλοί τελικοί χρήστες λαμβάνουν 
αποφάσεις για αγορά ελαστικών χωρίς να 

(20) Πολλοί τελικοί χρήστες λαμβάνουν 
αποφάσεις για αγορά ελαστικών χωρίς να 
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βλέπουν στην πραγματικότητα το ελαστικό 
και, επομένως, χωρίς να βλέπουν τη 
σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, η σήμανση θα πρέπει να 
επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν 
λάβει την τελική απόφαση αγοράς. Η 
τοποθέτηση σήμανσης στα ελαστικά 
επίσωτρα στο σημείο πώλησης, καθώς και 
στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, 
αναμένεται να διασφαλίσει την παροχή 
στους διανομείς καθώς και στους 
δυνητικούς τελικούς χρήστες 
εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με 
τις συναφείς παραμέτρους των ελαστικών 
κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου 
λαμβάνεται η απόφαση αγοράς.

βλέπουν στην πραγματικότητα το ελαστικό 
και, επομένως, χωρίς να βλέπουν τη 
σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, η σήμανση θα πρέπει να 
επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν 
λάβει την τελική απόφαση αγοράς και να 
περιλαμβάνει εξηγήσεις που του 
επιτρέπουν να κατανοεί τις πληροφορίες 
οι οποίες περιέχονται σε αυτή. Η 
τοποθέτηση σήμανσης στα ελαστικά 
επίσωτρα στο σημείο πώλησης, καθώς και 
στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, 
αναμένεται να διασφαλίσει την παροχή 
στους διανομείς καθώς και στους 
δυνητικούς τελικούς χρήστες 
εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με 
τις συναφείς παραμέτρους των ελαστικών 
κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου 
λαμβάνεται η απόφαση αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία 24
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Μερικοί τελικοί χρήστες επιλέγουν 
ελαστικά επίσωτρα πριν φτάσουν στο 
σημείο πώλησης ή τα αγοράζουν μέσω 
ταχυδρομικής παραγγελίας ή μέσω 
διαδικτύου. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές 
βάσει εναρμονισμένων πληροφοριών 
σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου 
των ελαστικών επισώτρων, τις επιδόσεις 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, τον 
εξωτερικό θόρυβο κύλισης και άλλες 
παραμέτρους, η σήμανση θα πρέπει να 
εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό
υλικό, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστοτόπων όπου διατίθεται το υλικό αυτό.

(21) Μερικοί τελικοί χρήστες επιλέγουν 
ελαστικά επίσωτρα πριν φτάσουν στο 
σημείο πώλησης ή τα αγοράζουν μέσω 
ταχυδρομικής παραγγελίας ή μέσω 
διαδικτύου. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές 
βάσει εναρμονισμένων πληροφοριών 
σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου 
των ελαστικών επισώτρων, τις επιδόσεις 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, τον 
εξωτερικό θόρυβο κύλισης και άλλες 
παραμέτρους, η σήμανση θα πρέπει να 
εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό 
υλικό, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστοτόπων όπου διατίθεται το υλικό αυτό, 
μαζί με κάθε αναγκαία πληροφορία που 
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συμβάλλει στην απόλυτη κατανόηση.

Or. fr

Τροπολογία 25
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η εξοικονόμηση καυσίμου, οι 
επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, 
ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης και άλλες 
παράμετροι σχετικά με τα ελαστικά θα 
πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση 
αξιόπιστων, επακριβών και 
αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες 
προηγμένες μεθόδους μέτρησης και 
υπολογισμού. Οι εν λόγω μέθοδοι θα 
πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του 
μέσου καταναλωτή και να 
χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, ώστε 
να αποτρέπουν την εκούσια ή ακούσια 
καταστρατήγηση. Στις σημάνσεις των 
ελαστικών θα πρέπει να αναγράφονται οι 
συγκριτικές επιδόσεις της πραγματικής 
χρήσης των ελαστικών, στο πλαίσιο των 
περιορισμών που οφείλονται στην ανάγκη 
αξιόπιστων, επακριβών και 
αναπαραγώγιμων εργαστηριακών δοκιμών, 
προκειμένου να παρέχεται στους τελικούς 
χρήστες η δυνατότητα να συγκρίνουν 
διαφορετικά ελαστικά επίσωτρα και να 
περιορίζεται έτσι το κόστος δοκιμών για 
τους κατασκευαστές.

(23) Η εξοικονόμηση καυσίμου, οι 
επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, 
ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης και άλλες 
παράμετροι σχετικά με τα ελαστικά θα 
πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση 
αξιόπιστων, επακριβών και 
αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες 
προηγμένες μεθόδους μέτρησης και 
υπολογισμού. Οι εν λόγω μέθοδοι θα 
πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του 
μέσου καταναλωτή και να 
χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, ώστε 
να αποτρέπουν την εκούσια ή ακούσια 
καταστρατήγηση. Στο μέτρο του δυνατού,
στις σημάνσεις των ελαστικών θα πρέπει 
να αναγράφονται οι συγκριτικές επιδόσεις 
της πραγματικής χρήσης των ελαστικών, 
στο πλαίσιο των περιορισμών που 
οφείλονται στην ανάγκη αξιόπιστων, 
επακριβών και αναπαραγώγιμων 
εργαστηριακών δοκιμών, προκειμένου να 
παρέχεται στους τελικούς χρήστες η 
δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικά 
ελαστικά επίσωτρα και να περιορίζεται 
έτσι το κόστος δοκιμών για τους 
κατασκευαστές.

Or. fr

Τροπολογία 26
Mireille D'Ornano
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης, του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη 
χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των 
κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και 
δεν θα πρέπει να δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά.
Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής 
διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις, η 
οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα 
με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), όσον αφορά τα εν λόγω κίνητρα.

(29) Για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης, του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη 
χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των 
κινήτρων. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 
μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές 
ενισχύσεις, η οποία είναι δυνατόν να 
κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον αφορά 
τα εν λόγω κίνητρα.

Or. fr

Τροπολογία 27
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την τροποποίηση του 
περιεχομένου και της μορφής της 
σήμανσης, τη θέσπιση απαιτήσεων όσον 
αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, την 
αντοχή στη φθορά και το χιλιομετρικό 
προσδόκιμο, καθώς και την προσαρμογή 
των παραστημάτων στην τεχνική πρόοδο, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

(30) Για τη θέσπιση απαιτήσεων όσον 
αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, καθώς 
και την προσαρμογή των παραστημάτων 
στην τεχνική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
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πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου21. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή 
στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου21. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή 
στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________ __________________

21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 28
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η αύξηση της ασφάλειας, η 
προστασία της υγείας και η οικονομική και 
περιβαλλοντική αποδοτικότητα των 
οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης 
οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών 
ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα 
θορύβου.

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η αύξηση της ασφάλειας, η 
προστασία της υγείας και η οικονομική και 
περιβαλλοντική αποδοτικότητα των 
οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης 
οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών 
ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα 
θορύβου και ελάχιστες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.
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Or. en

Τροπολογία 29
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από σήμανση που συμμορφώνεται 
με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή 
αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους 
ελαστικό, στην οποία αναγράφονται 
πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η 
κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο 
πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV·

α) από σήμανση που συμμορφώνεται 
με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή 
αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους 
ελαστικό κατηγορίας C1 και C2, στην 
οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε 
παράμετρο και η κατηγορία κάθε 
παραμέτρου που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο 
πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελαστικά επίσωτρα φορτηγών σπάνια είναι ορατά. Για τα ελαστικά επίσωτρα φορτηγών, το 
αυτοκόλλητο σε κάθε επιμέρους ελαστικό επίσωτρο δεν συνεπάγεται πρόσθετα οφέλη.

Τροπολογία 30
Jean-François Jalkh
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από σήμανση που συμμορφώνεται 
με το παράρτημα ΙΙ, σε έντυπη μορφή, για 
κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων 
πανομοιότυπων ελαστικών, στην οποία 
αναγράφονται πληροφορίες για κάθε 
παράμετρο και η κατηγορία κάθε 
παραμέτρου που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο 

β) από αριθμό παρτίδας, από αριθμό 
σειράς, από σήμανση που συμμορφώνεται 
με το παράρτημα ΙΙ, σε έντυπη μορφή, για 
κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων 
πανομοιότυπων ελαστικών, στην οποία 
αναγράφονται πληροφορίες για κάθε 
παράμετρο και η κατηγορία κάθε 
παραμέτρου που ορίζεται στο 
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πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV.

παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο 
πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση μεμονωμένου ελαστικού επισώτρου, εάν αποτελεί αντικείμενο ανωμαλίας ή 
ανάκλησης από τον προμηθευτή, είναι σημαντικό να μπορούν να ταυτοποιούνται τα άλλα 
ελαστικά επίσωτρα που προέρχονται από την ίδια περίοδο παραγωγής, τα οποία αποτελούν την 
παρτίδα από την οποία προέρχεται το ελαττωματικό ελαστικό επίσωτρο, προκειμένου να 
ανακαλούνται τα ελαστικά αυτά, εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 31
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι 
οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες και 
τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τις 
επιδόσεις τις οποίες δηλώνουν στη 
σήμανση για τις ουσιώδεις παραμέτρους 
που ορίζονται στο παράρτημα Ι έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία έγκρισης τύπου
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 661/2009.

5. Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι 
οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες, το 
αναγνωριστικό μοντέλου και τυχόν 
πρόσθετες πληροφορίες για τις επιδόσεις 
τις οποίες δηλώνουν στη σήμανση για τις 
ουσιώδεις παραμέτρους που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και οι παράμετροι 
τεχνικής τεκμηρίωσης που ορίζονται στο 
παράρτημα 3 έχουν παρασχεθεί στην 
αρχή έγκρισης τύπου πριν από τη διάθεση 
του ελαστικού επισώτρου στην αγορά. Η 
αρχή έγκρισης τύπου βεβαιώνει την 
παραλαβή της τεκμηρίωσης από τον 
προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αρχήν, η διαδικασία έγκρισης τύπου και η διαδικασία σήμανσης είναι ανεξάρτητες 
διαδικασίες. Ωστόσο, η αναφορά στις αρχές έγκρισης τύπου μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία 
όσον αφορά τους ελέγχους και την ορθή εφαρμογή. Η παραλαβή όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών, πριν από τη διάθεση των ελαστικών επισώτρων στην αγορά, επιτρέπει στις αρχές 
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να διενεργούν δοκιμές σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων της σήμανσης, εάν το επιθυμούν.

Τροπολογία 32
Jean-François Jalkh
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 
προμηθευτές, πριν από τη διάθεση ενός 
ελαστικού στην αγορά, εισάγουν στη βάση 
δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 
προμηθευτές, πριν από τη διάθεση ενός 
ελαστικού στην αγορά, εισάγουν στη βάση 
δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. Καθώς η 
συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι 
προσβάσιμη από το κοινό, οι τελικοί 
χρήστες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν 
υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά τη 
σύγκριση και την επιλογή ελαστικών 
επισώτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εξέτασης του τεχνικού δελτίου για τα ελαστικά επίσωτρα σε επιγραμμική βάση 
δεδομένων καθορίζει την αγοραστική συμπεριφορά των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 33
Jean-François Jalkh
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πριν από την πώληση ελαστικού 
που ανήκει σε παρτίδα ενός ή 
περισσότερων ίδιων ελαστικών, η 
σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται 

β) πριν από την πώληση ελαστικού 
που ανήκει σε παρτίδα ενός ή 
περισσότερων ίδιων ελαστικών, η 
σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται 
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στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται 
ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το 
ελαστικό στο σημείο πώλησης.

στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται 
ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση κάθε 
ελαστικού που ανήκει σε μια παρτίδα 
ενός ή περισσότερων ίδιων ελαστικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια παρτίδα πολλών ίδιων ελαστικών, κάθε ελαστικό πρέπει να φέρει σήμανση με τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο τελικός χρήστης θα βλέπει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στη σήμανση, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της παρτίδας την οποία επιλέγει να αγοράσει, δηλαδή 
από το αν αυτή αποτελείται από ένα ή περισσότερα ελαστικά.

Τροπολογία 34
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Χιλιομετρικό προσδόκιμο και αντοχή στη 
φθορά

1. Η Επιτροπή θα εκδώσει, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 13, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζοντας παραμέτρους και απαιτήσεις 
ενημέρωσης για το χιλιομετρικό 
προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά.

2. Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 13, προκειμένου να θεσπιστεί 
κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη 
μέτρηση της αντοχής των ελαστικών 
επισώτρων στη φθορά.

Or. en
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Τροπολογία 35
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να τροποποιεί το περιεχόμενο και 
τη μορφή της σήμανσης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο και η μορφή της σήμανσης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του κανονισμού και 
θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 36
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εισάγει παραμέτρους ή 
απαιτήσεις πληροφόρησης στα 
παραρτήματα, ιδίως όσον αφορά το 
χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή 
στη φθορά, υπό τον όρο ότι είναι 
διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράμετροι ή οι απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την 
αντοχή στη φθορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του κανονισμού και θα πρέπει να υπόκεινται 
στη διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 37
Keith Taylor
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εισάγει παραμέτρους ή 
απαιτήσεις πληροφόρησης στα 
παραρτήματα, ιδίως όσον αφορά το 
χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή 
στη φθορά, υπό τον όρο ότι είναι 
διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να θεσπίζει παραμέτρους 
διαβάθμισης ώστε να αντικατοπτρίζεται 
η απόδοση των αναγομωμένων 
ελαστικών, υπό τον όρο ότι υπάρχει 
κατάλληλη εναρμονισμένη μέθοδος 
δοκιμής και ότι έχει διενεργηθεί εκτίμηση 
σκοπιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 39
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιουνίου 2026 η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Έως την 1η Ιουνίου 2022 η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
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Κοινωνική Επιτροπή. Κοινωνική Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 40
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
661/2009

Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
661/2009, προστίθεται το ακόλουθο
στοιχείο ιδ α):

«(ιδ α) αντοχή των ελαστικών επισώτρων 
στη φθορά».

Or. en

Τροπολογία 41
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1 Ελαστικά κατηγορίας C2 Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε 
kg/t

Ενεργε
ιακή 
απόδο
ση

κατηγο
ρία

RRC σε 
kg/t

Ενεργεια
κή 
απόδοση

κατηγορί
α

RRC σε 
kg/t

Ενεργεια
κή 
απόδοση

κατηγορί
α

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 4,
4

A RRC ≤ 3,
1

A

5,5 ≤ RRC 
≤ 6,5

B 4,5 ≤ RR
C ≤ 5,5

B 3,2 ≤ RR
C ≤ 4,0

B
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6,6 ≤ RRC
≤ 7,7

C 5,6 ≤ RR
C ≤ 6,7

C 4,1 ≤ RR
C ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC
≤ 9,0

D 6,8 ≤ RR
C ≤ 8,0

D 5,1 ≤ RR
C ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC
≤ 10,5

E 8,1 ≤ RR
C ≤ 9,2

E 6,1 ≤ RR
C ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 9,
3

F RRC ≥ 7,
1

F

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1 Ελαστικά κατηγορίας C2 Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε 
kg/t

Ενεργεια
κή 
απόδοση

κατηγορί
α

RRC σε 
kg/t

Ενεργεια
κή 
απόδοση

κατηγορί
α

RRC σε 
kg/t

Ενεργεια
κή 
απόδοση

κατηγορί
α

RRC ≤ 6,
5

A RRC ≤ 5,
5

A RRC ≤ 4,
0

A

6,6 ≤ RR
C ≤ 7,7

B 5,6 ≤ RR
C ≤ 6,7

B 4,1 ≤ RR
C ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RR
C ≤ 9,0

C 6,8 ≤ RR
C ≤ 8,0

C 5,1 ≤ RR
C ≤ 6,0

C

Άδειο D Άδειο D 6,1 ≤ RR
C ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RR
C ≤ 10,5

E 8,1 ≤ RR
C ≤ 9,2

E 7,1 ≤ RR
C ≤ 8,0

E

10,6 ≤ R
RC ≤ 12,
0

F 9,3 ≤ RR
C ≤ 10,5

F RRC ≥ 8,
1

F

RRC ≥ 1
2,1

Fa RRC ≥ 1
0,6

Fa Άδειο Fa

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του κανονισμού-πλαισίου 2017/1369 προβλέπεται ότι η κλίμακα θα πρέπει να 
επανεξεταστεί όταν η ανώτατη κατηγορία φτάσει το 30 % των προϊόντων στην αγορά. Αυτό δεν 
ισχύει για τα ελαστικά επίσωτρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, το μερίδιο αγοράς των 
ελαστικών επισώτρων με την καλύτερη κατηγορία απόδοσης καυσίμου A παραμένει χαμηλό 
(κάτω του 1 % των πωληθέντων ελαστικών). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
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τρέχουσα κλίμακα.

Τροπολογία 42
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος B – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1 Ελαστικά κατηγορίας C2 Ελαστικά κατηγορίας C3

G Κατηγορί
α ως προς 
την 
πρόσφυση 
σε υγρό 
οδόστρωμ
α

G Κατηγορί
α ως προς 
την 
πρόσφυσ
η σε υγρό 
οδόστρω
μα

G Κατηγορί
α ως προς 
την 
πρόσφυσ
η σε υγρό 
οδόστρω
μα

1,68 ≤
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤
G ≤ 1,6
7

B 1,40 ≤ G
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G
≤ 1,37

B

1,40 ≤
G ≤ 1,5
4

C 1,25 ≤ G
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G
≤ 1,24

C

1,25 ≤
G ≤ 1,3
9

D 1,10 ≤ G
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G
≤ 1,09

D

1,10 ≤
G ≤ 1,2
4

E 0,95 ≤ G
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G
≤ 0,94

E

G ≤ 1,0
9

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G
≤ 0,79

F

Άδειο G Άδειο G G ≤ 0,64 G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1 Ελαστικά κατηγορίας C2 Ελαστικά κατηγορίας C3

G Κατηγορί
α ως προς 
την 

G Κατηγορί
α ως προς 
την 

G Κατηγορί
α ως προς 
την 
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πρόσφυση 
σε υγρό 
οδόστρωμ
α

πρόσφυσ
η σε υγρό 
οδόστρω
μα

πρόσφυσ
η σε υγρό 
οδόστρωμ
α

1,55 ≤
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤
G ≤ 1,5
4

B 1,25 ≤ G
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G
≤ 1,24

B

1,25 ≤
G ≤ 1,3
9

C 1,10 ≤ G
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G
≤ 1,09

C

Άδειο D Άδειο D 0,80 ≤ G
≤ 0,94

D

1,10 ≤
G ≤ 1,2
4

E 0,95 ≤ G
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G
≤ 0,79

E

G ≤ 1,0
9

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Άδειο G Άδειο G Άδειο G

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του κανονισμού-πλαισίου 2017/1369 προβλέπεται ότι η κλίμακα θα πρέπει να 
επανεξεταστεί όταν η ανώτατη κατηγορία φτάσει το 30 % των προϊόντων στην αγορά. Αυτό δεν 
ισχύει για τα ελαστικά επίσωτρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, το μερίδιο αγοράς των 
ελαστικών επισώτρων με την καλύτερη πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα βρίσκεται επί του 
παρόντος στο επίπεδο του 26 %. Καθώς υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των παραμέτρων και το 
μερίδιο της αντίστασης κύλισης A παραμένει πολύ χαμηλό (κάτω του 1 % των πωληθέντων 
ελαστικών), η τρέχουσα κλίμακα θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 43
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

N σε dB N σε dB
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Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του κανονισμού-πλαισίου 2017/1369 προβλέπεται ότι η κλίμακα θα πρέπει να 
επανεξεταστεί όταν η ανώτατη κατηγορία φτάσει το 30 % των προϊόντων στην αγορά. Αυτό δεν 
ισχύει για τα ελαστικά επίσωτρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, το μερίδιο αγοράς των 
ελαστικών επισώτρων με την καλύτερη απόδοση θορύβου βρίσκεται επί του παρόντος στο 
επίπεδο του 18 %. Δεδομένου ότι υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των παραμέτρων και ότι το 
μερίδιο αγοράς της αντίστασης κύλισης A παραμένει πολύ χαμηλό (κάτω του 1 % των 
πωληθέντων ελαστικών), η τρέχουσα κλίμακα θα πρέπει να διατηρηθεί.
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