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Τροπολογία 19
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη σήμανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την 
οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη σήμανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την 
οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

(Η τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο· η έγκρισή της καθιστά αναγκαία τη 
σχετική τεχνική προσαρμογή ολόκληρου του 
κειμένου.)

Or. de

Αιτιολόγηση

 Για λόγους συνέπειας θα πρέπει να επιλεγεί ως μέσο ο κανονισμός .  Η έγκριση τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια, που απευθύνεται στην πλευρά της προσφοράς με τον 
καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων, θα πρέπει με βάση την αιτιολογική σκέψη της Επιτροπής να 
συμπληρωθεί με την παρούσα πρόταση ώστε να καλύπτεται και η πλευρά της ζήτησης. Με τον 
τρόπο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα πρότυπο επίπεδο ποιότητας των ελαστικών. Η 
τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση σήμανσης διασφαλίζεται άμεσα με τον 
κανονισμό, ο οποίος δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 
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επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους
(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε μετά τον κανονισμό όσον αφορά την έγκριση τύπου για 
τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων (COM(2008)0316).  Δεδομένων των κοινών 
σημείων των δύο κειμένων, η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να μετατραπεί σε οδηγία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Tροπολογία 21
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικά θα έπρεπε να έχει επιλεγεί ως μέσο ο κανονισμός. Η έγκριση τύπου οχημάτων με 
κινητήρα από πλευράς ασφάλειας, COM(2008)0316, που απευθύνεται στην πλευρά της 
προσφοράς μέσω ελάχιστων απαιτήσεων, θα πρέπει σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής να 
συμπληρωθεί με την παρούσα πρόταση ώστε να απευθυνθεί στην πλευρά της ζήτησης. Τούτο θα 
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εξασφαλίσει ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας των ελαστικών. Ο κανονισμός θεσπίζει άμεσα τις 
διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σήμανσης, δεδομένου ότι δεν απαιτείται μεταφορά στην 
εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 22
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη σήμανση των ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά με την οικονομία 
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές ελαστικών, και 
διαφανέστερο σύστημα ρύθμισης για τους καταναλωτές, από ό,τι η οδηγία.

Τροπολογία 23
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη σήμανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την 
οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα, τη σήμανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την 
οικονομία καυσίμου και την τιμή του 
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παραμέτρους θορύβου κύλισης

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ρυθμίζει τη σήμανση τριών σαφώς καθορισμένων παραμέτρων.  Εδώ πρέπει η 
ασφάλεια να βρίσκεται στο προσκήνιο, κι επομένως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα πρέπει να 
αναφέρεται πριν από την οικονομία καυσίμου και την τιμή μέτρησης του θορύβου κύλισης. Οι 
«άλλες παράμετροι» δεν καθορίζονται, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος τίτλος να μην αρμόζει 
σε οδηγία.

Τροπολογία 24
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 Τα ελαστικά 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. Κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές 
ελαστικών επισώτρων ώστε να 
βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους.

(4) Τα ελαστικά 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. Είναι επίσης πιθανό να 
αυξηθούν τα σωματίδια σκόνης λόγω της 
μεγαλύτερης φθοράς από την τριβή ως 
αποτέλεσμα της μεταβολής των 
παραμέτρων. Κρίνεται σκόπιμο να δοθούν 
κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν 
όλες τις παραμέτρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα είναι μια από τις κύριες αιτίες της εκπομπής CO2. Έως 
το 2010 θα τεθεί σε ισχύ επόμενο στάδιο των διατάξεων για την εκπομπή σωματιδίων σκόνης.
Όταν μεταβάλλονται παράμετροι όπως η αντίσταση στην κύλιση, πρέπει να εξετάζεται πάντα 
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και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη φθορά του ελαστικού και την εκπομπή σωματιδίων σκόνης.

Τροπολογία 25
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ελαστικά 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. Κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές 
ελαστικών επισώτρων ώστε να 
βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους. 

(4) Τα ελαστικά 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. Κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές 
ελαστικών επισώτρων ώστε να 
βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους, 
χωρίς τούτο να συνεπάγεται 
υπαναχώρηση από τα πρότυπα ασφαλείας 
που έχουν επιτευχθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ελαστικά χαρακτηρίζονται από ένα 
σύνολο παραμέτρων που είναι 
αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας 

(4) Τα ελαστικά χαρακτηρίζονται από ένα 
σύνολο παραμέτρων που είναι 
αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας 
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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. Κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές 
ελαστικών επισώτρων ώστε να 
βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους. 

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. Κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές 
ελαστικών επισώτρων ώστε να 
βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους. 
Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες 
μεθόδους, η προτεραιότητα θα πρέπει να 
δοθεί στην οδική ασφάλεια.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους η προτεραιότητα να δοθεί στην οδική 
ασφάλεια.

Τροπολογία 27
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να αυξηθούν η 
κατανόηση και η αντίληψη σχετικά με 
την αντίσταση κύλισης, θα ήταν χρήσιμο 
εργαλείο ένας υπολογιστής 
εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αυτός 
που υπάρχει ήδη για τα ελαστικά C3, 
ώστε να επιδεικνύονται οι δυνατές 
εξοικονομήσεις σε καύσιμα, χρήμα και 
CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό καθεστώς σήμανσης ελαστικών επισώτρων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του 
λιγότερου από το βέλτιστο μετασχηματισμού της αγοράς προς την κυκλοφορία οικονομικών σε 
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καύσιμα ελαστικών που οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης. Ένας υπολογιστής 
εξοικονόμησης καυσίμου θα συνέβαλε στη δυνατότητα των καταναλωτών να λαμβάνουν 
αποφάσεις έχοντας καλύτερη ενημέρωση.

Τροπολογία 28
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Άλλες παράμετροι των ελαστικών, 
όπως η υδρολίσθηση ή ο χειρισμός στις 
στροφές, μπορούν επίσης να επηρεάσουν 
την οδική ασφάλεια. Παρά ταύτα, δεν 
υφίστανται ακόμη σε αυτό το στάδιο 
εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμών 
αναφορικά με αυτές τις παραμέτρους. Ως 
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα, σε μεταγενέστερο στάδιο 
εφόσον απαιτείται, θέσπισης διατάξεων 
σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων 
πληροφοριών στους τελικούς χρήστες 
αναφορικά με τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους των ελαστικών.

(10) Άλλες παράμετροι των ελαστικών, 
όπως η υδρολίσθηση ή ο χειρισμός στις 
στροφές, μπορούν επίσης να επηρεάσουν 
την οδική ασφάλεια. Παρά ταύτα, δεν 
υφίστανται ακόμη σε αυτό το στάδιο 
εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμών 
αναφορικά με αυτές τις παραμέτρους, οι 
οποίες ως εκ τούτου δεν έχουν υποβληθεί 
ως τώρα σε ρύθμιση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν ως τώρα εναρμονισμένες διαδικασίες δοκιμής, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να αναμένεται από τα κράτη μέλη να αναλάβουν ήδη από τώρα δρ΄ση. Τούτο προκαλεί 
απλώς περιττή γραφειοκρατία.

Τροπολογία 29
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Οι κατασκευαστές, προμηθευτές 
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και διανομείς ελαστικών πρέπει να 
παροτρύνονται να συμμορφωθούν στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από 
το 2012, προκειμένου να επισπευσθεί η 
αναγνώριση του συστήματος και η 
υλοποίηση των ωφελειών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η όσο το δυνατόν ταχύτερη καθιέρωση που συστήματος σήμανσης, αρχικά με την εθελοντική 
συμμόρφωση, θα συμβάλει στην πλευράς καταναλωτών αναγνώριση του συστήματος και θα 
επιφέρει ενωρίτερα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και του 
θορύβου της οδικής κυκλοφορίας.

Τροπολογία 30
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ο μετρούμενος συντελεστής 
αντίστασης κύλισης (RRC 
εκπεφρασμένος σε kg/t) θα πρέπει να 
περιληφθεί στη σήμανση ώστε να 
εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η 
κατανόηση του συστήματος, ιδίως για τις 
αγορές που πραγματοποιούν οι 
επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC εκπεφρασμένου σε kg/t) ενισχύει τη 
διαφάνεια του συστήματος και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές που πραγματοποιούν οι 
επαγγελματίες και οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών στόλων 
οχημάτων, των εταιρειών οδικών μεταφορών και των αρμοδίων για τις δημόσιες προμήθειες 
υπαλλήλων που επισημαίνουν ότι η σήμανση δεν πρέπει να είναι υπερβολικά απλοϊκή 
παραλείποντας χρήσιμες πληροφορίες.
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Τροπολογία 31
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Στην παράμετρο θορύβου της 
σήμανσης πρέπει να εφαρμοστεί ένα απλό 
χρωματικό σύστημα «φωτεινού 
σηματοδότη» που να κατατάσσει τη 
μετρούμενη σε decibel τιμή στο πλαίσιο 
ενός εύρους εκπομπών θορύβου, προς 
ενημέρωση των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται σαφώς για τις εκπομπές θορύβου, αλλά γενικώς δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την κλίμακα decibel όσον αφορά τον θόρυβο των ελαστικών και γι' αυτό 
χρειάζονται περαιτέρω πληροφόρηση. Ένας απλός χρωματικός δείκτης (κόκκινο/ 
κίτρινο/πράσινο) θα υποδηλώνει τον τρόπο λειτουργίας κάθε μοντέλου στο πλαίσιο ενός εύρους 
τιμών εκπομπών θορύβου σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της ίδιας κατηγορίας.

Τροπολογία 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η τοποθέτηση σήμανσης στα 
ελαστικά στο σημείο πώλησης, καθώς και 
στην τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση
αναμένεται να διασφαλίσει την παροχή 
στους διανομείς καθώς και στους 
δυνητικούς τελικούς χρήστες 
εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση των ελαστικών, 
τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο 
κύλισης.

(16) Η τοποθέτηση σήμανσης στα 
ελαστικά στο σημείο πώλησης αναμένεται 
να διασφαλίσει την παροχή στους 
διανομείς καθώς και στους δυνητικούς 
τελικούς χρήστες εναρμονισμένων 
πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των ελαστικών, τις επιδόσεις 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και τον 
εξωτερικό θόρυβο κύλισης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 33
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Πρέπει να παρέχονται στους 
πιθανούς αγοραστές συμπληρωματικές 
τυποποιημένες πληροφορίες που να 
επεξηγούν κάθε παράμετρο της 
σήμανσης, την κατανάλωση καυσίμου, 
την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα καθώς 
επίσης τις εκπομπές θορύβου και τη 
σχετικότητά τους, όπου να 
περιλαμβάνεται και υπολογιστής 
οικονομίας καυσίμου που να δείχνει τη 
μέση εξοικονόμηση καυσίμου, CO2 και 
κόστους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται στην ιστοθέση σχετικά με τη 
σήμανση των ελαστικών στην ΕΕ, και σε 
επεξηγηματικά φυλλάδια και αφίσες σε 
όλα τα σημεία πώλησης. Η διεύθυνση της 
ιστοθέσης πρέπει να αναφέρεται 
ευκρινώς στη σήμανση και σε όλα την 
τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κεντρική, ανεξάρτητη, έγκυρη πηγή πληροφοριών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 
διαφάνειας και δημόσιας αποδοχής του συστήματος σήμανσης. Η ιστοθέση θα προσφέρει απλές 
και σύντομες εξηγήσεις για καθένα από τα εικονογράμματα. Η ιστοθέση θα επεξηγεί το 
σκεπτικό του συστήματος σήμανσης, τα οφέλη για τους οδηγούς και τους μεταφορείς, καθώς και 
τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 και του οδικού θορύβου. Η ιστοθέση θα πρέπει να 
αναπτυχθεί και να συντηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρχή αρμόδια για το σύστημα 
σήμανσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα παρέχονται οι ίδιες πληροφορίες σε όλους τους 
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καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 34
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Πρέπει να παρέχονται στους 
πιθανούς αγοραστές συμπληρωματικές 
τυποποιημένες πληροφορίες που να 
επεξηγούν κάθε παράμετρο της 
σήμανσης, την κατανάλωση καυσίμου, 
την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα καθώς 
επίσης τις εκπομπές θορύβου και τη 
σχετικότητά τους, όπου να 
περιλαμβάνεται και υπολογιστής 
οικονομίας καυσίμου που να δείχνει τη 
μέση εξοικονόμηση καυσίμου, CO2 και 
κόστους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται σε επεξηγηματικά φυλλάδια 
και αφίσες σε όλα τα σημεία πώλησης, 
καθώς και στον δικτυακό τόπο της ΕΕ 
για τη σήμανση των ελαστικών. Η 
διεύθυνση της ιστοθέσης πρέπει να 
αναφέρεται ευκρινώς στη σήμανση και σε 
όλα την τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια κεντρική πηγή πληροφοριών που θα επεξηγεί με σαφήνεια το 
σκεπτικό του συστήματος σήμανσης, τα οφέλη για τους καταναλωτές όσον αφορά την 
εξοικονόμηση καυσίμου και κόστους, καθώς και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 
και του οδικού θορύβου. and traffic noise reduction.
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Τροπολογία 35
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
σχετικά με τη σήμανση από 
κατασκευαστές, προμηθευτές και 
διανομείς είναι ουσιώδους σημασίας για 
την επίτευξη των στόχων των εν λόγω 
διατάξεων. Τα κράτη μέλη καλούνται ως 
εκ τούτου να παρακολουθήσουν τη 
συμμόρφωση μέσω εποπτείας της αγοράς 
και τακτικών εκ των υστέρων ελέγχων.

(20) Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
σχετικά με τη σήμανση από 
κατασκευαστές, προμηθευτές και 
διανομείς είναι ουσιώδους σημασίας για 
την επίτευξη των στόχων των εν λόγω 
διατάξεων και την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Τα 
κράτη μέλη καλούνται ως εκ τούτου να 
παρακολουθήσουν τη συμμόρφωση μέσω 
αποτελεσματικών μέτρων εποπτείας της 
αγοράς, τακτικών εκ των υστέρων 
ελέγχων και μηχανισμών επιβολής 
κυρώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και ενιαίων 
προϋποθέσεων για τους κατασκευαστές, ευρωπαίους και μη, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
για τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 36
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, να αποφεύγουν τη 
λήψη μέτρων που επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες, γραφειοκρατικές και 
αντιπαραγωγικές υποχρεώσεις στις ΜΜΕ 
και, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 
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και τους οικονομικούς και διοικητικούς 
περιορισμούς των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους ίδιους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους όπως οι μεγαλύτεροι 
ομόλογοί τους. Επιπλέον, οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα γραφειοκρατικά και άκαμπτα 
συστήματα. Είναι επομένως σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία των ΜΜΕ στα κράτη μέλη 
και να ληφθεί υπόψη η επισφαλής θέση τους κατά τη μεταφορά των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 37
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Πριν τεθεί σε ισχύ η παρούσα 
οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διεξαγάγει αξιολόγηση επιπτώσεων 
προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι 
καταναλωτές κατανοούν τη σήμανση των 
ελαστικών που καθιερώνει η Επιτροπή με 
την παρούσα οδηγία και μεταβάλουν 
ανάλογα τις καταναλωτικές τους 
συνήθειες, και να υποβάλει αν χρειαστεί 
προτάσεις για σχετική τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σήμανση των ελαστικών που προτείνει η Επιτροπή θα μπορούσε να προκαλέσει παρανοήσεις 
και να μην γίνει κατανοητή από τους καταναλωτές. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να 
διεξαχθεί σχετική αξιολόγηση της επίπτωσης στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 38
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Πριν τεθεί σε ισχύ η παρούσα 
οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διεξαγάγει επιπλέον αξιολόγηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τη σήμανση 
σχετικά με το θόρυβο των ελαστικών, και 
να υποβάλει αν χρειαστεί προτάσεις για 
σχετική τροποποίηση της παρούσας 
οδηγίας. Η σήμανση σχετικά με το 
θόρυβο των ελαστικών παραπλανά τους 
καταναλωτές, διότι ο πραγματικός 
εξωτερικός θόρυβος δεν έχει καμιά σχέση 
με τον υποκειμενικό εσωτερικό θόρυβο 
κατά την οδήγηση, ενώ δεν λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη στην αξιολόγηση η 
επιφάνεια του οδοστρώματος ως κύριος 
παράγοντας θορύβου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σήμανση που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με το θόρυβο των ελαστικών μπορεί να 
προκαλέσει παρεξήγηση ή παρανόηση στους καταναλωτές, διότι ο πραγματικός εξωτερικός 
θόρυβος δεν έχει καμιά σχέση με τον υποκειμενικό εσωτερικό θόρυβο κατά την οδήγηση. Εξ 
άλλου, ο θόρυβος κατά την οδήγηση δεν οφείλεται κυρίως στα ελαστικά αλλά στο οδόστρωμα.
Επιπλέον, ελαστικά που είναι αθόρυβα στην επιφάνεια Α δεν είναι κατ’ ανάγκη αθόρυβα και 
στην επιφάνεια Β. Για να αποφευχθεί η παρανόηση, θα πρέπει να διεξαχθεί σχετική αξιολόγηση 
επιπτώσεων.

Τροπολογία 39
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η (22) Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η 
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ανάθεση στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων για 
τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα για κατηγορίες ελαστικών C2 
και C3 και απαιτήσεων σχετικά με βασικές 
παραμέτρους των ελαστικών εκτός της 
ενεργειακής απόδοσης, της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης καθώς και για την 
προσαρμογή των παρατημάτων στην 
τεχνική εξέλιξη. Δεδομένου ότι τα μέτρα 
αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

ανάθεση στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων για 
τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα για κατηγορίες ελαστικών C2 
και C3 και απαιτήσεων σχετικά με βασικές 
παραμέτρους των ελαστικών εκτός της 
ενεργειακής απόδοσης και του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης, καθώς και για την 
προσαρμογή των παρατημάτων στην 
τεχνική εξέλιξη λαμβανομένης υπόψη και 
της εκπομπής σωματιδίων σκόνης από τη 
φθορά των ελαστικών. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα επαναλαμβάνεται στην πρόταση της 
Επιτροπής. Η κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα είναι μια από τις κύριες αιτίες της εκπομπής 
CO2. Έως το 2010 θα τεθεί σε ισχύ επόμενο στάδιο των διατάξεων για την εκπομπή 
σωματιδίων σκόνης. Όταν μεταβάλλονται παράμετροι όπως η αντίσταση στην κύλιση, πρέπει να 
εξετάζεται πάντα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη φθορά του ελαστικού και την εκπομπή 
σωματιδίων σκόνης.

Τροπολογία 40
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η 
ανάθεση στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων για 
τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση της πρόσφυσης σε υγρό 

(22) Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η 
ανάθεση στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων για 
τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση για κατηγορίες ελαστικών C2 
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οδόστρωμα για κατηγορίες ελαστικών C2 
και C3 και απαιτήσεων σχετικά με 
βασικές παραμέτρους των ελαστικών 
εκτός της ενεργειακής απόδοσης, της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης καθώς και 
για την προσαρμογή των παρατημάτων 
στην τεχνική εξέλιξη. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

και C3 βάσει της ενεργειακής απόδοσης, 
της πρόσφυσής τους σε υγρό οδόστρωμα 
και του εξωτερικού θορύβου κύλισής τους
καθώς και για την προσαρμογή των 
παρατημάτων στην τεχνική εξέλιξη. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ρυθμίζει τρεις ειδικές παραμέτρους και δεν ζητεί να οριστεί ακριβέστερα κάποια από 
αυτές στο μέλλον. Οτιδήποτε άλλο είναι νομικά αόριστο και επομένως απαράδεκτο.

Τροπολογία 41
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των 
καυσίμων στις οδικές μεταφορές 
προωθώντας ελαστικά επίσωτρα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
δημιουργία πλαισίου για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
των ελαστικών επισώτρων μέσω 
συστήματος σήμανσης που να προσφέρει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στους 
καταναλωτές όταν να επιλέγουν ελαστικά 
επίσωτρα.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τις παραμέτρους των ελαστικών μέσω 
σήμανσης. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρώτιστος στόχος της οδηγίας είναι η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με 
τρεις βασικές παραμέτρους. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν οι ίδιοι 
αν θα επιλέξουν τελικά, όπως προτείνει η Επιτροπή, τα ελαστικά επίσωτρα με την ελάχιστη 
αντίσταση κύλισης ή με την καλύτερη πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.

Τροπολογία 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των 
καυσίμων στις οδικές μεταφορές 
προωθώντας ελαστικά επίσωτρα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
αυξήσει την οικονομική και
περιβαλλοντική απόδοση, καθώς επίσης 
την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές 
προωθώντας ελαστικά επίσωτρα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.
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Τροπολογία 43
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των 
καυσίμων στις οδικές μεταφορές
προωθώντας ελαστικά επίσωτρα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και την 
ασφάλεια των καυσίμων στις οδικές 
μεταφορές προωθώντας ελαστικά 
επίσωτρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
με βέλτιστη πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα δεν πρέπει να έχουν (μόνο) οι περιβαλλοντικές πτυχές, αλλά και οι παράμετροι 
ασφαλείας. Για τους καταναλωτές, παράγοντες αποφασιστικής σημασίας είναι: Τιμή, φθορά, 
ασφάλεια, φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Τροπολογία 44
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τις παραμέτρους των ελαστικών μέσω 
σήμανσης.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο 
για την παροχή εναρμονισμένων
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
των ελαστικών μέσω σήμανσης.

Or. en
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Τροπολογία 45
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «επαγγελματικά ελαστικά παντός 
εδάφους»: ελαστικά που προορίζονται για 
μικτή χρήση τόσο εντός όσο και εκτός 
δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση, και 
διαθέτουν όλα τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά:
(α) Για τα ελαστικά κατηγορίας C1 και 
C2:
i) βάθος αυλακώσεων τουλάχιστον 11 
χιλιοστά,
ii) συντελεστή κενού-πλήρους 
τουλάχιστον 35%
iii) μέγιστη κατηγορία ταχύτητας 100 
km/h (σύμβολο J)
iv) σήμανση χρήσης σε λάσπη και χιόνι.
(b) για τα ελαστικά κατηγορίας C3:
i) βάθος αυλακώσεων τουλάχιστον 16 
χιλιοστά,
ii) συντελεστή κενού-πλήρους 
τουλάχιστον 35%
iii) μέγιστη κατηγορία ταχύτητας 110 
km/h (σύμβολο K)
iv) σήμανση χρήσης σε λάσπη και χιόνι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός καλύπτει ελαστικά που είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μη 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή ανώμαλο έδαφος, π.χ. για τα οχήματα παντός εδάφους 
έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην υλοτομία, για τη συντήρηση των 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). Τα ελαστικά που είναι σχεδιασμένα για χρήση 
από οχήματα ψυχαγωγίας/εργασίας προσώπων καταλαμβάνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο 
μερίδιο της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Στα γενικής κατηγορίας ελαστικά για τα οχήματα αυτά 
επιτυγχάνουμε μικρότερη εξοικονόμηση καυσίμου και είναι πιο θορυβώδη από τα άλλα 
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μοντέλα. Κατά συνέπεια, σκόπιμο είναι τα μοντέλα αυτά να υπόκεινται στις απαιτήσεις 
σήμανσης για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 46
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ελαστικό χιονιού»: το ελαστικό  του 
οποίου το σκάλισμα, το υλικό ή η δομή 
πέλματος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για 
επιδόσεις υπό συνθήκες χιονιού, 
καλύτερες από εκείνες ενός κοινού 
ελαστικού, όσον αφορά την ικανότητα 
του ελαστικού να εκκινεί το όχημα ή να 
διατηρεί την κίνησή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το 
κείμενο που συμφωνήθηκε πρόσφατα, σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση όσον αφορά την 
έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων.

Τροπολογία 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων 
και απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων 

διαγράφεται



AM\771285EL.doc 23/98 PE421.196v01-00

EL

τεχνικών εγχειριδίων, διαφημιστικών 
φυλλαδίων, εμπορίας μέσω Διαδικτύου, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και 
καταλόγων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 48
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων και 
απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών εγχειριδίων, διαφημιστικών 
φυλλαδίων, εμπορίας μέσω Διαδικτύου, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και καταλόγων·

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε τεχνικό 
εγχειρίδιο, φυλλάδιο, δελτίο ή κατάλογος 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που 
περιγράφει τις συγκεκριμένες παραμέτρους 
ενός ελαστικού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν την τεχνική φύση των εγγράφων που διανέμονται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή ή μέσω Διαδικτύου [σε αντιδιαστολή με τη διαφήμιση π.χ. στον τύπο, το 
Διαδίκτυο ή την τηλεόραση, κ.λπ.]· Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αφορά μόνο τη γερμανική 
μετάφραση.
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Τροπολογία 49
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων και 
απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών εγχειριδίων, διαφημιστικών 
φυλλαδίων, εμπορίας μέσω Διαδικτύου, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και καταλόγων·

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων και 
απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού ή αναφέρει την τιμή πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
εγχειριδίων, διαφημιστικών φυλλαδίων, 
ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο 
χρηματιστήριο, εμπορίας μέσω 
Διαδικτύου, ενημερωτικών φυλλαδίων και 
καταλόγων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν οι εν δυνάμει αγοραστές που δεν βλέπουν τα ελαστικά πριν από την 
τοποθέτησή τους (π.χ. παραγγελίες μέσω διαδικτύου, συμβάσεις διαχείρισης στόλου) έχει 
ζωτική σημασία να παρέχονται πληροφορίες σήμανσης με άλλες μορφές ενημερωτικού υλικού. 
Πληροφορίες της σήμανσης πρέπει να παρέχονται όπου παρουσιάζονται και τιμές πωλήσεως.

Τροπολογία 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοούνται οι πληροφορίες 
σχετικά με ελαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων του κατασκευαστή 
και της εμπορικής ονομασίας του 
ελαστικού, της περιγραφής του τύπου του 

(5) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοούνται όλα τα έγγραφα 
που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με 
ελαστικά, συμπεριλαμβανομένων του 
κατασκευαστή και της εμπορικής 
ονομασίας του ελαστικού, της περιγραφής 



AM\771285EL.doc 25/98 PE421.196v01-00

EL

ελαστικού και της ομαδοποίησης των 
ελαστικών όπως καθορίζονται για τη 
δήλωση της κατηγορίας ενεργειακής 
απόδοσης, της κατηγορίας πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και της μετρούμενης 
τιμής του εξωτερικού θορύβου κύλισης, 
των εκθέσεων δοκιμής και της ακρίβειας 
της δοκιμής·

του τύπου του ελαστικού και της 
ομαδοποίησης των ελαστικών όπως 
καθορίζονται για τη δήλωση της 
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης, της 
κατηγορίας πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και της μετρούμενης τιμής του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, των 
εκθέσεων δοκιμής και της ακρίβειας της 
δοκιμής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί η σαφήνεια των διατάξεων της 
οδηγίας. Τεκμηρίωση σημαίνει έγγραφα, όχι πληροφορίες.

Τροπολογία 51
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «Ιστοθέση σήμανσης ελαστικών της 
ΕΕ»: κεντρική τηλεματική πηγή 
επεξηγηματικών και συμπληρωματικών 
πληροφοριών όσον αφορά κάθε 
παράμετρο της σήμανσης ελαστικών, 
συμπεριλαμβανομένου υπολογιστή 
μέτρησης της εξοικονόμηση καυσίμου, 
υπό τη διαχείριση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κεντρική, ανεξάρτητη, έγκυρη πηγή πληροφοριών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 
διαφάνειας και δημόσιας αποδοχής του συστήματος σήμανσης. Η ιστοθέση θα προσφέρει απλές 
και σύντομες εξηγήσεις για καθένα από τα εικονογράμματα. Η ιστοθέση θα επεξηγεί το 
σκεπτικό του συστήματος σήμανσης, τα οφέλη για τους οδηγούς και τους μεταφορείς, καθώς και 
τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 και του οδικού θορύβου. Η ιστοθέση θα πρέπει να 
αναπτυχθεί και να συντηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρχή αρμόδια για το σύστημα 
σήμανσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα παρέχονται οι ίδιες πληροφορίες στους 
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καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 52
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «Ιστοθέση σήμανσης ελαστικών της 
ΕΕ»: κεντρική τηλεματική πηγή 
επεξηγηματικών και συμπληρωματικών 
πληροφοριών όσον αφορά κάθε 
παράμετρο της σήμανσης ελαστικών, 
συμπεριλαμβανομένου υπολογιστή 
μέτρησης της εξοικονόμηση καυσίμου, 
υπό τη διαχείριση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελλείψει προσιτών πληροφοριών που να εξηγούν ξεκάθαρα το σκεπτικό και τα οφέλη του 
συστήματος για τους καταναλωτές, δεν είναι πιθανό ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι για βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας, εξοικονόμηση καυσίμου, και μείωση των εκπομπών CO2 και του 
θορύβου. Το κοινοτικό επίπεδο προσφέρεται για τη δημιουργία ιστοθέσης στην οποία να 
εξηγείται και να υποστηρίζεται το σύστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν θα δίνουν αντιφατικά ή συγκεχυμένα μηνύματα, και, κυρίως, διαφορετικές 
εκτιμήσεις της εξοικονόμησης καυσίμων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 53
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «υπολογιστής μέτρησης της 
εξοικονόμησης καυσίμου»: εργαλείο που 
παρέχεται στην ιστοθέση σήμανσης 
ελαστικών της ΕΕ και με επεξηγηματικά 
φυλλάδια και αφίσες, για να 
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καταδεικνύονται η δυνητική μέση 
εξοικονόμηση καυσίμου (ποσοστιαία, σε 
λίτρα και ευρώ) και η μείωση εκπομπών 
CO2, για τα ελαστικά των κατηγοριών 
C1, C2 και C3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και το ενδιαφέρον στη σήμανση και να καταδεικνύονται τα 
άμεσα οφέλη στους οδηγούς, τους μεταφορείς, τους διαχειριστές στόλων και άλλους 
καταναλωτές, όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και τη χρηματική δαπάνη, καθώς και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία 54
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «υπολογιστής μέτρησης της 
εξοικονόμησης καυσίμου»: εργαλείο που 
παρέχεται στην ιστοθέση σήμανσης 
ελαστικών της ΕΕ και με επεξηγηματικά 
φυλλάδια και αφίσες, για να 
καταδεικνύονται η δυνητική μέση 
εξοικονόμηση καυσίμου (ποσοστιαία, σε 
λίτρα και ευρώ) και η μείωση εκπομπών 
CO2, για τα ελαστικά των κατηγοριών 
C1, C2 και C3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθούν η συνείδηση και το ενδιαφέρον για τη σήμανση και να καταδεικνύονται τα 
άμεσα οφέλη του καταναλωτή όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και τη χρηματική 
δαπάνη, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Τροπολογία 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «ουσιώδης παράμετρος» νοείται 
μια παράμετρος του ελαστικού όπως η 
αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα ή ο εξωτερικός θόρυβος 
κύλισης, η οποία έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οδική 
ασφάλεια ή στην υγεία κατά τη χρήση.

(12) Ως «ουσιώδης παράμετρος» νοείται 
μια παράμετρος του ελαστικού όπως η 
αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό 
οδόστρωμα ή ο εξωτερικός θόρυβος 
κύλισης, η οποία έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο τρέχον 
κόστος, στην οδική ασφάλεια ή στην υγεία 
κατά τη χρήση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

1. Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αφορά το πολωνικό κείμενο. Ο όρος «parametr» (άμεση 
μεταφορά του ελληνικού «παράμετρος») σημαίνει κάτι διαφορετικό στην τεχνική ορολογία στα 
πολωνικά. 

2. Προστέθηκε το «τρέχον κόστος» διότι η προώθηση ελαστικών αποδοτικότερων από πλευράς 
κατανάλωσης καυσίμου θα έχει σημαντική επίπτωση και στο τρέχον κόστος.

Τροπολογία 56
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
διαχειρίζεται, το αργότερο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2010, μια ιστοθέση ως 
κεντρική πηγή ενημέρωσης για κάθε 
παράμετρο της σήμανσης.
Στα σημεία πώλησης ελαστικών και 
οχημάτων διανέμονται επεξηγηματικά 
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φυλλάδια και αφίσες με ίδιο περιεχόμενο 
όπως αυτό της ιστοθέσης.
Τα φυλλάδια και οι αφίσες παρέχονται σε 
κατάλληλες γλώσσες στα σημεία 
πώλησης.
Η ιστοθέση, τα φυλλάδια και οι αφίσες 
περιλαμβάνουν τα εξής:
i) επεξήγηση των εικονογραμμάτων που 
είναι τυπωμένα στη σήμανση·
ii) υπολογιστή μέτρησης της 
εξοικονόμησης καυσίμου που δείχνει τη 
δυνητική εξοικονόμηση καυσίμου, 
χρημάτων και εκπομπών CO2 με την 
τοποθέτηση ελαστικών χαμηλής 
αντίστασης κύλισης για τις κατηγορίες 
ελαστικών C1, C2 και C3·
(iii) ανακοίνωση που επισημαίνει το 
γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση 
καυσίμου και η οδική ασφάλεια 
εξαρτώνται, κατά κύριο λόγο, από τη 
συμπεριφορά του οδηγού, και ειδικότερα 
τα εξής: 
- ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου,
- ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,
- ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει 
να τηρείται αυστηρά.
2. Η Επιτροπή, για να ενημερώσει τους 
καταναλωτές σχετικά με τις επιπτώσεις 
της επιλογής ελαστικών στο μετέπειτα 
κόστος καυσίμου, καταρτίζει για κάθε 
τύπο ελαστικών (C1, C2, C3) τύπο 
υπολογισμού της πρόσθετης 
κατανάλωσης ή της εξοικονόμησης 
καυσίμου για τη διάρκεια ζωής ενός 
πλήρους συνόλου τέτοιων ελαστικών σε 
σύγκριση με ένα ελαστικό κατηγορίας C ή 
της ίδιας κατηγορίας. Στους ανωτέρω 
τύπους υπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 
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παράμετροι:
- εκτίμηση της μέσης διάρκειας ζωής 
στην ΕΕ, σε χλμ, για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία ελαστικού·
- εκτίμηση της μέσης κατανάλωσης 
καυσίμου στην ΕΕ, σε πραγματικές 
συνθήκες ανά χλμ. οδήγησης οχήματος με 
ελαστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας,
- εκτίμηση του ποσοστού εξοικονόμησης 
καυσίμου ανά χλμ./τόννο μειωμένης 
αντίστασης κύλισης για όχημα με 
ελαστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας·
Ο τύπος υπολογισμού και τα 
αποτελέσματα όσον αφορά την 
κατανάλωση καυσίμου, το οικονομικό 
κόστος και τις εκπομπές CO2
δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοθέσης 
για τη σήμανση των ελαστικών, η δε 
αναπαραγωγή τους στις ιστοθέσεις των 
κατασκευαστών ελαστικών επισώτρων, 
διανομέων και εμπόρων λιανικής 
επιτρέπεται.
3. Η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για τους κατασκευαστές, τους 
προμηθευτές και τους διανομείς, σχετικά 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο να 
παρουσιάζουν στην τεχνική και τη 
διαφημιστική τεκμηρίωση, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
ετικέτα, συμπεριλαμβανομένων, αν 
χρειαστεί, συστάσεων σχετικά με τη 
γραφική σχεδίαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο εμμένει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την ιστοθέση, τον 
υπολογισμό και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του σε υπολογιστή εξοικονόμησης καυσίμων, 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που θα αναγράφονται στην 
ετικέτα.
Πρέπει να καταρτιστούν και να υποβληθούν κοινοί τύποι υπολογισμού για τη μελλοντική 
εξοικονόμηση ή σπατάλη καυσίμων, σε επίπεδο ΕΕ.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα διάφορα τεχνικά και διαφημιστικά έντυπα πρέπει να 
διαθέτουν άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα καθορισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να 
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παρουσιάζονται στους δυνητικούς αγοραστές σε περίοπτη θέση.

Τροπολογία 57
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, 
το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2010, μια ιστοθέση ως κεντρική πηγή 
ενημέρωσης για κάθε παράμετρο της 
σήμανσης.
Στους διανομείς ελαστικών και οχημάτων 
διανέμονται επεξηγηματικά φυλλάδια και 
αφίσες με περιεχόμενο ως επί το πλείστον 
ίδιο με εκείνο της ιστοθέσης..
Η ιστοθέση και τα φυλλάδια παρέχονται 
σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
Η ιστοθέση, τα φυλλάδια και οι αφίσες 
περιλαμβάνουν τα εξής:
i) επεξήγηση των εικονογραμμάτων που 
είναι τυπωμένα στη σήμανση·
ii) υπολογιστή της εξοικονόμησης 
καυσίμου που να δείχνει τη δυνητική 
εξοικονόμηση καυσίμου, χρημάτων και 
εκπομπών CO2 με την τοποθέτηση 
ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης 
για τις κατηγορίες ελαστικών C1, C2 και 
C3·
iii) ανακοίνωση που να επισημαίνει το 
γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση 
καυσίμου και η οδική ασφάλεια 
εξαρτώνται, κατά κύριο λόγο, από τη 
συμπεριφορά του οδηγού, και ειδικότερα 
τα εξής: 
- ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 



PE421.196v01-00 32/98 AM\771285EL.doc

EL

καυσίμου, 
- ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,
- ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει 
να τηρείται αυστηρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και αντίληψη της κοινής γνώμης όσον αφορά τη σήμανση 
και να παρακινηθεί το ενδιαφέρον αναδεικνύοντας τα άμεσα οφέλη για τον καταναλωτή όσον 
αφορά την κατανάλωση καυσίμου και χρημάτων, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία 58
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Αρμοδιότητες των κατασκευαστών 

ελαστικών
Οι κατασκευαστές ελαστικών παρέχουν 
τις τιμές μέτρησης από την δοκιμή 
έγκρισης τύπου, οι οποίες τυπώνονται 
ανάγλυφα σε κάθε πλευρικό τοίχωμα 
ελαστικού κάθε κατηγορίας αναφέρουν 
τον συντελεστή αντίστασης κύλισης 
(εκπεφρασμένο σε kg/t), τον δείκτη 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
(εκπεφρασμένο ως δείκτη επίδοσης, G, σε 
σχέση με το ελαστικό πρότυπο αναφοράς) 
και τις εκπομπές θορύβου 
(εκπεφρασμένες σε dB(A)) και αναρτούν 
τις μετρημένες τιμές σε δημόσια 
διαθέσιμη βάση δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρατηρούμενη έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων των 
ελαστικών θεωρείται αδυναμία της αγοράς. Η διαφάνεια των δεδομένων έγκρισης τύπου έχει 
ιδιαίτερη σημασία όπου προβλέπεται διενέργεια ιδίων δοκιμών και υποβολή αυτόβουλης 
δήλωσης για να διασφαλιστεί η επαλήθευση των μετρούμενων τιμών και η σωστή εφαρμογή του 
συστήματος σήμανσης. Η ανάγλυφη εγχάραξη στο πλαϊνό τοίχωμα διευκολύνει την 
παρακολούθηση της ορθής τοποθέτησης της σήμανσης, τη σωστή διαβάθμιση και την 
ανεξάρτητη επαλήθευση των μετρουμένων τιμών, με αμελητέο κόστος ανά παραγόμενη μονάδα.

Τροπολογία 59
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
μετά την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας. Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.

Τροπολογία 60
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
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μετά την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας.  Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.

Τροπολογία 61
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
από την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και μετά, προς τις 
ακόλουθες διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για τα ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας. Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.
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Τροπολογία 62
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
μετά την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας.  Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.

Τροπολογία 63
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
μετά την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας. Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.



PE421.196v01-00 36/98 AM\771285EL.doc

EL

Τροπολογία 64
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ελαστικών συμμορφώνονται, 
για τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν 
μετά την ημέρα έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία αυτή ισχύει μόνο για ελαστικά από την "ημερομηνία παραγωγής" και εξής και 
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας. Είναι υλικοτεχνικώς αδύνατη η αναδρομική 
τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αλυσίδα πωλήσεων.

Τροπολογία 65
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης και τον μετρούμενο συντελεστή 
αντίστασης κύλισης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των ελαστικών 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
σημεία πώλησης διαθέτουν σήμανση, 
προβαλλόμενη με οποιοδήποτε μέσον ή με 
αυτοκόλλητο στο πέλμα τους, που να 
αναγράφει πληροφορίες για την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα καθώς και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα I, μέρος Α, Β και Γ 
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C1 πρέπει να υποδεικνύουν επίσης την 
κατηγορία της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος Β.

αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στα σημεία 
πώλησης, διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιούνται οι καταλληλότεροι και αποτελεσματικότεροι 
τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών, ενώ ο όρος "σημείο πώλησης" αντιστοιχεί στο 
αναδιατυπωμένο άρθρο 3, παράγραφος 3.

Τροπολογία 66
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β.

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
σημεία πώλησης διαθέτουν σήμανση, 
προβαλλόμενη με οποιοδήποτε μέσον ή με 
αυτοκόλλητο στο πέλμα τους, που να 
αναγράφει πληροφορίες για την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα καθώς και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα I, μέρος Α, Β και Γ 
αντιστοίχως.

Or. en
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Τροπολογία 67
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β.

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
σημεία πώλησης διαθέτουν σήμανση, 
προβαλλόμενη με οποιοδήποτε μέσον ή με 
αυτοκόλλητο στο πέλμα τους, που να 
αναγράφει πληροφορίες για την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα καθώς και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα I, μέρος Α, Β και Γ 
αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στα σημεία 
πώλησης, διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιούνται οι καταλληλότεροι και αποτελεσματικότεροι 
τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών, ενώ ο όρος "σημείο πώλησης" αντιστοιχεί στο 
αναδιατυπωμένο άρθρο 3, παράγραφος 3.

Τροπολογία 68
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
σημεία πώλησης διαθέτουν σήμανση, 
προβαλλόμενη με οποιοδήποτε μέσον ή με 
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τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β.

αυτοκόλλητο στο πέλμα τους, που να 
αναγράφει πληροφορίες για την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα καθώς και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα I, μέρος Α, Β και Γ 
αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στα σημεία 
πώλησης, διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιούνται οι καταλληλότεροι και αποτελεσματικότεροι 
τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών, ενώ ο όρος "σημείο πώλησης" αντιστοιχεί στο 
αναδιατυπωμένο άρθρο 3, παράγραφος 3.

Τροπολογία 69
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β. 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
σημεία πώλησης διαθέτουν σήμανση, 
προβαλλόμενη με οποιοδήποτε μέσον ή με 
αυτοκόλλητο στο πέλμα τους, που να 
αναγράφει πληροφορίες για την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα καθώς και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα I, μέρος Α, Β και Γ 
αντιστοίχως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στα σημεία 
πώλησης, διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιούνται οι καταλληλότεροι και αποτελεσματικότεροι 
τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών, ενώ ο όρος "σημείο πώλησης" αντιστοιχεί στο 
αναδιατυπωμένο άρθρο 3, παράγραφος 3.

Τροπολογία 70
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 Οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά κατηγορίας C1 και C2, τα 
οποία παραδίδονται σε διανομείς ή 
τελικούς χρήστες, είναι εφοδιασμένα με 
αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο 
εμφανίζει σήμανση που υποδεικνύει την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος A, και 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των 
ελαστικών C1 πρέπει να υποδεικνύουν 
επίσης την κατηγορία της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος Β.

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με ετικέτα οποιασδήποτε 
μορφής ή με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους,
που υποδεικνύει την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των ελαστικών 
C1 πρέπει να υποδεικνύουν επίσης την 
κατηγορία της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος Β.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα διατύπωση προσδιορίζει τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την 
παροχή πληροφοριών στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες. Ορισμένα μέσα είναι 
καταλληλότερα και αποτελεσματικότερα για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές.
Κατά την αγορά ελαστικών επισώτρων, οι καταναλωτές σπάνια βλέπουν οι ίδιοι τα ελαστικά 
και επομένως δεν βλέπουν ούτε την ετικέτα. Το προτεινόμενο σύστημα σήμανσης θα 
διασφαλίσει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών (τα αυτοκόλλητα μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλη λύση σε ορισμένες περιπτώσεις).
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Τροπολογία 71
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, 
μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β. 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και τον μετρούμενο συντελεστή 
αντίστασης κύλισης, όπως ορίζεται στο
παράρτημα I, μέρος A, καθώς επίσης την 
τιμή μέτρησης και τη χρωματική ένδειξη 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β.
(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC σε kg/t) έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τους επαγγελματίες αγοραστές και τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστών στόλου οχημάτων, των μεταφορικών επιχειρήσεων και των υπεύθυνων για 
δημόσιες προμήθειες. Οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την κλίμακα decibel όσον 
αφορά το θόρυβο των ελαστικών, και επομένως η προσθήκη μιας απλής χρωματικής ένδειξης 
(κόκκινο/κίτρινο/πράσινο) θα ήταν πολύ πιο ενημερωτική.
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Τροπολογία 72
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, 
μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β. 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1, C2 και C3, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητη 
ενημερωτική ετικέτα στο πέλμα τους, που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, 
μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 του κειμένου της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C3, ενώ το 
άρθρο 4 όχι. Η παρούσα τροπολογία προορίζεται για την άρση της ασυνέπειας αυτής. Επιπλέον, 
η λέξη αυτοκόλλητο δεν είναι αρκετά ασαφής για την περιγραφή της επιθυμητής μορφής 
ετικέτας. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική ετικέτα» είναι πιο εύγλωττη.

Τροπολογία 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο επάνω 
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τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και τον μετρούμενο συντελεστή 
αντίστασης κύλισης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των ελαστικών 
C1 πρέπει να υποδεικνύουν επίσης την 
κατηγορία της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος Β.

μέρος της επιφάνειας στο πέλμα τους το 
οποίο εμφανίζει σήμανση που υποδεικνύει 
την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος A, 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των 
ελαστικών C1 πρέπει να υποδεικνύουν 
επίσης την κατηγορία της πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος Β.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της θέσης του αυτοκόλλητου. Με βάση 
την τρέχουσα διατύπωση, το αυτοκόλλητο θα μπορούσε, σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση, 
να εμφανίζεται και στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού, που περιλαμβάνει ένα μέρος του 
πέλματος. Συνεπώς, αν η πρόθεση είναι, το αυτοκόλλητο να τοποθετηθεί στο επάνω μέρος του 
ελαστικού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη αλλαγή.

Τροπολογία 74
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μορφή του αυτοκόλλητου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αυτή 
που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

(2) Η μορφή της αυτοκόλλητης 
ενημερωτικής ετικέτας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 του κειμένου της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C3, ενώ το 
άρθρο 4 όχι. Η παρούσα τροπολογία προορίζεται για την άρση της ασυνέπειας αυτής. Επιπλέον, 
η λέξη αυτοκόλλητο δεν είναι αρκετά ασαφής για την περιγραφή της επιθυμητής μορφής 
ετικέτας. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική ετικέτα» είναι πιο εύγλωττη.
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Τροπολογία 75
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μορφή του αυτοκόλλητου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αυτή 
που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

(2) Η μορφή της ετικέτας και του 
αυτοκόλλητου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο παράρτημα II. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία ενισχύει τη συνέπεια στη χρήση ετικέτας.

Τροπολογία 76
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μορφή του αυτοκόλλητου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αυτή 
που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

(2) Η μορφή της ετικέτας και του 
αυτοκόλλητου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία ενισχύει τη συνέπεια στη χρήση ετικέτας.
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Τροπολογία 77
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μορφή του αυτοκόλλητου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αυτή 
που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

(2) Η μορφή της ετικέτας και του 
αυτοκόλλητου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία ενισχύει τη συνέπεια στη χρήση ετικέτας.

Τροπολογία 78
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μορφή του αυτοκόλλητου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αυτή 
που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

(2) Η μορφή της ετικέτας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο παράρτημα II.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα διατύπωση προσδιορίζει τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την 
παροχή πληροφοριών στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες. Ορισμένα μέσα είναι 
καταλληλότερα και αποτελεσματικότερα για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές.
Κατά την αγορά ελαστικών επισώτρων, οι καταναλωτές σπάνια βλέπουν οι ίδιοι τα ελαστικά 
και επομένως δεν βλέπουν ούτε την ετικέτα. Το προτεινόμενο σύστημα σήμανσης θα 
διασφαλίσει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών (τα αυτοκόλλητα μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλη λύση σε ορισμένες περιπτώσεις).
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Τροπολογία 79
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προμηθευτές δηλώνουν την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, με τη σειρά 
που ορίζεται στο παράρτημα III. 

(3) Οι προμηθευτές δηλώνουν την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης σε όλη την τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, με τη σειρά 
που ορίζεται στο παράρτημα III. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες της σήμανσης θα υπάρχουν στο σύνολο της 
τεχνικής διαφημιστικής τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 80
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι κατασκευαστές ελαστικών 
παρουσιάζουν τις τιμές μέτρησης από τη 
δοκιμή έγκρισης τύπου, για το συντελεστή 
αντίστασης κύλισης (εκπεφρασμένο σε 
kg/t), το δείκτη πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (εκπεφρασμένο ως δείκτη 
επίδοσης, G, σε σχέση με το ελαστικό 
πρότυπο αναφοράς), και τις εκπομπές 
θορύβου (εκπεφρασμένες σε dB(A)), σε 
δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την αξιοπιστία και την επιτυχία του συστήματος σήμανσης των ελαστικών έχει 
αποφασιστική σημασία η ορθή εφαρμογή του από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για τη 
διευκόλυνση της αποτελεσματικής και εναρμονισμένης διαδικασίας επαλήθευσης και την ορθή 
εφαρμογή του συστήματος σήμανσης, είναι σημαντικό να είναι δημόσια διαθέσιμες οι 
μετρούμενες τιμές για την αντίσταση κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και το θόρυβο. 
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι προσπελάσιμες από το κοινό, αλλά κυρίως θα πρέπει να 
εξυπηρετούν τις εθνικές αρχές στην παρακολούθηση και την επιβολή. Οι πληροφορίες θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμες από τις ιστοθέσεις των κατασκευαστών.

Τροπολογία 81
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) σε όλη την τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνεται 
σαφής αναφορά στη διεύθυνση της 
ιστοθέσης για τη σήμανση ελαστικών της 
ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθούν η κατανόηση και η αντίληψη σχετικά με το σύστημα, οι καταναλωτές 
πρέπει να παραπέμπονται στην ιστοθέση της ΕΕ ως κεντρική πηγή συμπληρωματικών και 
επεξηγηματικών πληροφοριών.

Τροπολογία 82
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Οι κατασκευαστές ελαστικών 
εκθέτουν ανάγλυφες σε κάθε πλευρικό 
τοίχωμα κάθε μοντέλου, τις 
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καταμετρημένες τιμές από τη δοκιμή 
έγκρισης τύπου όσον αφορά το 
συντελεστή αντίστασης τριβής κύλισης 
(σε kg/t), το δείκτη πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (εκφρασμένο ως δείκτη 
απόδοσης, G, σε σύγκριση προς το 
τυποποιημένο ελαστικό αναφοράς) και τις 
εκπομπές θορύβου (εκφρασμένες σε 
dB(A)).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά των καταμετρημένων τιμών από τη δοκιμή έγκρισης τύπου στο πλευρικό τοίχωμα 
του ελαστικού θα διευκολύνει την ορθή εφαρμογή του συστήματος σήμανσης των ελαστικών. Η 
ανάγλυφη παρουσίαση στο πλευρικό τοίχωμα θα εξυπηρετήσει τις αρχές, τους διανομείς, και 
τους λιανοπωλητές στην εποπτεία της ορθής τοποθέτησης των ετικετών, στην επαλήθευση της 
δηλούμενης κατηγορίας και στην εκ των υστέρων επαλήθευση των τιμών μέτρησης που έχουν 
δηλωθεί.
Το κόστος του αναγλύφου στο πλευρικό τοίχωμα είναι αμελητέο (ποσό 13 ευρώ επιπλέον ανά 
χάραξη, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, για ολόκληρη την παρτίδα στην οποία 
τοποθετείται το ανάγλυφο).

Τροπολογία 83
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διανομείς ελαστικών συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διανομείς ελαστικών συμμορφώνονται, για 
τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν μετά 
την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, προς τις ακόλουθες διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατη η αναδρομική τοποθέτηση σήμανσης σε ελαστικά που έχουν ήδη διανεμηθεί στην 
αλυσίδα πωλήσεων. Η  λέξη αυτοκόλλητο δεν είναι αρκετά ασαφής για την περιγραφή της 
επιθυμητής μορφής ετικέτας. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική ετικέτα» είναι πιο 
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εύγλωττη. Το άρθρο 2 του κειμένου της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C2, 
ενώ το άρθρο 4 όχι. Η παρούσα τροπολογία προορίζεται για την άρση της ασυνέπειας αυτής. Ο 
συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRC, σε kg/t) θα πρέπει να περιληφθεί στη σήμανση ώστε να 
επιδεικνύει τη σχέση του μετρημένου RRC και της κατάταξης.

Τροπολογία 84
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται 
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι η ενημερωτική ετικέτα που παρέχεται 
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 υπάρχει και 
βρίσκεται σε εμφανώς ορατή θέση στο 
σημείο πώλησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αναφέρει η 
ετικέτα είναι πιο ευδιάκριτες για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 85
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή λεπτομερέστερη 
επεξηγηματική εκδοχή της ετικέτας 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, μέρος 2α, 
σε άμεση γειτνίαση, σε εμφανώς ορατή 
θέση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου οι λιανοπωλητές αποφασίζουν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στο 
κατάστημα, για παράδειγμα δίπλα στα ράφια, θα πρέπει να παρέχονται συμπληρωματικές 
πληροφορίες που να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες από την ετικέτα και να δίνουν επιπλέον 
σύντομη εξήγηση κάθε χαρακτηριστικού επίδοσης στην αντίστοιχη γλώσσα (βλ. τροπολογία στο 
παράρτημα ΙΙ, μέρος 2α (νέο)).

Τροπολογία 86
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή λεπτομερέστερη 
επεξηγηματική εκδοχή της ετικέτας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
την εξοικονόμηση καυσίμου, σε άμεση 
γειτνίαση, σε εμφανώς ορατή θέση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αυτοκόλλητο και η αφίσα δίπλα στο ελαστικό είναι συμπληρωματικές πηγές πληροφοριών 
για τον καταναλωτή, και θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό. Αν ο λιανοπωλητής επιλέξει να τοποθετήσει αφίσα στο σημείο πώλησης (είτε μόνη 
της ή επιπλέον του αυτοκόλλητου), οι περιλαμβανόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι 
λεπτομερέστερες από εκείνες του αυτοκόλλητου. Η διάθεση πληροφοριών στο σημείο πώλησης 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για την παροχή συμπληρωματικών και 
επεξηγηματικών πληροφοριών σχετικά με την ετικέτα, και να δίνει μια εκτίμηση για την 
εξοικονόμηση καυσίμου από τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης σε σχέση με το 
μοντέλο κατηγορίας C.
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Τροπολογία 87
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες της σήμανσης, που 
παρέχονται από τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
είναι διαθέσιμες σε εμφανώς ορατή θέση
στο σημείο πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση ώστε να αυξηθεί με συνεπή τρόπο η χρήση των 
πληροφοριών της σήμανσης.

Τροπολογία 88
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται 
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες της σήμανσης, που 
παρέχονται από τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
είναι διαθέσιμες σε εμφανώς ορατή θέση
στο σημείο πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση ώστε να αυξηθεί με συνεπή τρόπο η χρήση των 
πληροφοριών της σήμανσης.
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Τροπολογία 89
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση.

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες της σήμανσης  που 
παρέχονται από τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σε 
εμφανώς ορατή θέση, διατίθενται στο 
σημείο πώλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση ενισχύοντας τη χρήση των πληροφοριών της σήμανσης 
κατά συνεκτικό τρόπο.

Τροπολογία 90
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση.

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες της σήμανσης  που 
παρέχονται από τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σε 
εμφανώς ορατή θέση, διατίθενται στο 
σημείο πώλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση ενισχύοντας τη χρήση των πληροφοριών της σήμανσης 
κατά συνεκτικό τρόπο.
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Τροπολογία 91
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση.

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες της σήμανσης  που 
παρέχονται από τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σε 
εμφανώς ορατή θέση, διατίθενται στο 
σημείο πώλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση ενισχύοντας τη χρήση των πληροφοριών της σήμανσης 
κατά συνεκτικό τρόπο.

Τροπολογία 92
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται 
από τους προμηθευτές σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή 
θέση.

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν την αυτοκόλλητη ενημερωτική 
σήμανση που παρέχεται από τους 
προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιάταξη του συστήματος σήμανσης των ελαστικών που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα 
παραγωγής είναι ανέφικτη. Η λέξη «αυτοκόλλητο» είναι υπερβολικά ασαφής όσον αφορά την 
επιθυμητή μορφή της σήμανσης. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική σήμανση» είναι πιο 
περιγραφική. Το άρθρο 2 στα κείμενα της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C2 
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ενώ το άρθρο 4 δεν τα περιλαμβάνει. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίλυση της 
ανακολουθίας αυτής. Ο συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRC σε kg/t) πρέπει να περιληφθεί 
στη σήμανση ούτως ώστε να καταδεικνύει τη σύνδεση του μετρούμενου RRC και την κατάταξη.

Τροπολογία 93
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά 
προς πώληση δεν είναι ορατά από τον 
τελικό χρήστη, οι διανομείς πρέπει να 
παρέχουν στον τελικό χρήστη πληροφορίες 
σχετικά με την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης των συγκεκριμένων 
ελαστικών.

(2) Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά 
προς πώληση δεν είναι ορατά από τον 
τελικό χρήστη, οι διανομείς πρέπει να 
παρέχουν στον τελικό χρήστη πληροφορίες 
σχετικά με την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, μετρούμενου συντελεστή 
αντίστασης κύλισης, πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων ελαστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιάταξη του συστήματος σήμανσης των ελαστικών που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα 
παραγωγής είναι ανέφικτη. Η λέξη «αυτοκόλλητο» είναι υπερβολικά ασαφής όσον αφορά την 
επιθυμητή μορφή της σήμανσης. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική σήμανση» είναι πιο 
περιγραφική. Το άρθρο 2 στα κείμενα της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C2 
ενώ το άρθρο 4 δεν τα περιλαμβάνει. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίλυση της 
ανακολουθίας αυτής. Ο συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRC σε kg/t) πρέπει να περιληφθεί 
στη σήμανση ούτως ώστε να καταδεικνύει τη σύνδεση του μετρούμενου RRC και την κατάταξη.

Τροπολογία 94
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των διαγράφεται
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κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς 
πρέπει να γνωστοποιούν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους 
τελικούς χρήστες όταν αγοράζουν τα 
ελαστικά. Για ελαστικά της κατηγορίας 
C1 πρέπει να γνωστοποιείται και η 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εμφάνιση των παραμέτρων αυτών στο τιμολόγιο του καταναλωτή δεν επηρεάζει την απόφαση 
αγοράς του καταναλωτή και, ως εκ τούτου, πρέπει να παραλείπεται για λόγους περιορισμού της 
προσπάθειας και του κόστους.

Τροπολογία 95
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα. 

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1, C2 και C3, οι διανομείς 
πρέπει να γνωστοποιούν την επεξήγηση 
της σήμανσης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙ, μέρος 2α ή 2β 
αναγράφοντας αυτήν πάνω ή 
επισυνάπτοντάς την στα τιμολόγια που 
εκδίδονται στους τελικούς χρήστες όταν 
αγοράζουν τα ελαστικά. Για ελαστικά της 
κατηγορίας C1 πρέπει να γνωστοποιείται 
και η κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αυτοκόλλητο χρήζει περισσότερης επεξήγησης υπό μορφή ερμηνευτικού κειμένου για κάθε 
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εικονόγραμμα. Αυτή πρέπει να τα εξασφαλίζεται με άλλες πληροφορίες που παρέχονται στον 
αγοραστή - σε τελική ανάλυση που θα σημειώνονται πάνω ή θα επισυνάπτονται στο τιμολόγιο, 
καθόσον αυτό είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αναγνωστεί με προσοχή και μπορεί να τηρηθεί σε 
αρχείο για μελλοντική αναφορά. Με την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών στα τιμολόγια 
είναι πολύ πιθανό, στο μέλλον, ο καταναλωτής να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες με βάση 
το σύστημα σήμανσης (βλ. τροπολογία στο παράρτημα II, μέρος 2a / 2β(νέο)).

Τροπολογία 96
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν τις κατηγορίες
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, και τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες πρέπει να περιληφθούν επίσης και οι κατηγορίες πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα.

Τροπολογία 97
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν τις κατηγορίες



AM\771285EL.doc 57/98 PE421.196v01-00

EL

ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, και τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες πρέπει να περιληφθούν επίσης και οι κατηγορίες πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα.

Τροπολογία 98
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν τις κατηγορίες
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, και τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες πρέπει να περιληφθούν επίσης και οι κατηγορίες πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα.
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Τροπολογία 99
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν τις κατηγορίες
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, και τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες πρέπει να περιληφθούν επίσης και οι κατηγορίες πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα.

Τροπολογία 100
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1 και C2, οι διανομείς πρέπει 
να γνωστοποιούν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα. 

(3) Όσον αφορά τα ελαστικά των 
κατηγοριών C1, C2 και C3 οι διανομείς 
πρέπει να γνωστοποιούν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και τη μετρούμενη 
τιμή του εξωτερικού θορύβου μέσω των 
τιμολογίων που εκδίδονται στους τελικούς 
χρήστες όταν αγοράζουν τα ελαστικά. Για 
ελαστικά της κατηγορίας C1 πρέπει να 
γνωστοποιείται και η κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιάταξη του συστήματος σήμανσης των ελαστικών που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα 
παραγωγής είναι ανέφικτη. Η λέξη «αυτοκόλλητο» είναι υπερβολικά ασαφής όσον αφορά την 
επιθυμητή μορφή της σήμανσης. Η διατύπωση «αυτοκόλλητη ενημερωτική σήμανση» είναι πιο 
περιγραφική. Το άρθρο 2 στα κείμενα της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ελαστικά κατηγορίας C2 
ενώ το άρθρο 4 δεν τα περιλαμβάνει. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίλυση της 
ανακολουθίας αυτής. Ο συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRC σε kg/t) πρέπει να περιληφθεί 
στη σήμανση ούτως ώστε να καταδεικνύει τη σύνδεση του μετρούμενου RRC με την ταξινόμηση.

Τροπολογία 101
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 

διανομέων αυτοκινήτων
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:
(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
η τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ελαστικά 
τα οποία τοποθετούνται σε καινούργια 
οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα I, μέρος A, τη 
μετρούμενη τιμή του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος Γ και, για τα 
ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος B.
(2) Σ\τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
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έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.
(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
δηλώνουν στην τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα 
III.
(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
πρόσφυση του υγρού οδοστρώματος και 
την τιμή μέτρησης εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών πριν από την πώληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές και έμποροι οχημάτων υποχρεούνται ήδη να αναγράφουν τις εκπομπές CO2 
και την κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα. Κατά συνέπεια, είναι ήδη προς το συμφέρον τους 
να παρέχουν ελαστικά που πληρούν τα κριτήρια αυτά καθώς και να παρουσιάζουν χαμηλά 
επίπεδα αντίστασης κύλισης και υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση. Επιπλέον, 
η υφιστάμενη έγκριση τύπου αναφέρεται σε ολόκληρο το όχημα και, κατά συνέπεια, η αντίσταση 
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κύλισης, η πρόσφυση το υγρό οδόστρωμα και ο θόρυβος, έχουν ήδη ελεγχθεί ενδελεχώς, 
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τις νομικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 102
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 

διανομέων αυτοκινήτων
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:
(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
η τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ελαστικά 
τα οποία τοποθετούνται σε καινούργια 
οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα I, μέρος A, τη 
μετρούμενη τιμή του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος Γ και, για τα 
ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος B.
(2) Σ\τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
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ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.
(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
δηλώνουν στην τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα 
III.
(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
πρόσφυση του υγρού οδοστρώματος και 
την τιμή μέτρησης εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών πριν από την πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα είχε ως αποτέλεσμα την επικάλυψη δοκιμών που οι κατασκευαστές καλούνται 
ήδη να διενεργήσουν για να αποδείξουν τη συμμόρφωση του προϊόντος στο πλαίσιο του 
καθεστώτος έγκρισης τύπου και ασφαλώς θα οδηγούσε και σε επικάλυψη των δοκιμών 
εποπτείας στα διάφορα κράτη μέλη. Η επαλήθευση που βασίζεται στον έλεγχο της εκ μέρους 
των κατασκευαστών ελαστικών συμμόρφωση των δεδομένων όσον αφορά τις τιμές παραγωγής, 
φαίνεται να είναι πολύ αποδοτικότερη προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία.
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Τροπολογία 103
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 
διανομέων αυτοκινήτων

Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 
διανομέων οχημάτων
Οριζόντια τροπολογία η οποία, αν εγκριθεί, 
εφαρμόζεται σε όλο το άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται στους διανομείς όλων των οχημάτων που είναι 
εξοπλισμένα με ελαστικά που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών φορτηγών, φορτηγών και λεωφορείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι 
διεπιχειρησιακοί αγοραστές που αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς ελαστικών 
θα έχουν επίσης γνώση του συστήματος σήμανσης.

Τροπολογία 104
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 
τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ελαστικά 
τα οποία τοποθετούνται σε καινούργια 
οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 

(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με ελαστικά τα οποία 
τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
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παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B.

για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
στους τελικούς χρήστες πριν από την 
πώληση του οχήματος.

(2)Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.

(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
δηλώνουν στην τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα 
III.
(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
πρόσφυση του υγρού οδοστρώματος και 
την τιμή μέτρησης εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών πριν από την πώληση.

Or. en
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Τροπολογία 105
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 
τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ελαστικά 
τα οποία τοποθετούνται σε καινούργια 
οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B.

(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με ελαστικά τα οποία 
τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B, με τη σειρά που καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
στην ηλεκτρονική τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση και να παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες πριν από την πώληση 
του οχήματος.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο εδάφιο 1 πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών.
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(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
δηλώνουν στην τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα 
III.

(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο 
1 περιλαμβάνουν την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όλων 
των συγκεκριμένων τύπων ελαστικών.

(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών 
για τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
πρόσφυση του υγρού οδοστρώματος και 
την τιμή μέτρησης εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών πριν από την πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση στον αυτοκινητιστικό τομέα.

Τροπολογία 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές και διανομείς αυτοκινήτων 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
διατάξεις:
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(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 
τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωση
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ελαστικά 
τα οποία τοποθετούνται σε καινούργια 
οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B.

(1) Οι προμηθευτές και διανομείς 
αυτοκινήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν τις
πληροφορίες σχετικά με ελαστικά τα οποία 
τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, τη μετρούμενη τιμή 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ και, 
για τα ελαστικά της κατηγορίας C1, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 
B.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και η υψηλότερη τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης των συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών με τη σειρά που καθορίζεται 
στο παράρτημα III.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να 
έχουν τοποθετηθεί σε ένα καινούργιο 
όχημα διαφορετικοί τύποι ελαστικών, 
χωρίς οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τη χαμηλότερη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και η 
υψηλότερη τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης των συγκεκριμένων 
τύπων ελαστικών με τη σειρά που 
καθορίζεται στο παράρτημα III.

(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
δηλώνουν στην τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III.

(3) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να 
παρέχουν στον τελικό καταναλωτή 
πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα και την τιμή μέτρησης 
του εξωτερικού θορύβου κύλισης των 
συγκεκριμένων τύπων ελαστικών με τη 
σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III.

(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης, την πρόσφυση του 

(4) Στις περιπτώσεις όπου οι τελικοί 
χρήστες έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ διαφορετικών τύπων ελαστικών για 
τοποθέτηση σε καινούργιο όχημα, οι 
διανομείς αυτοκινήτων πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης, την πρόσφυση του 
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υγρού οδοστρώματος και την τιμή 
μέτρησης εξωτερικού θορύβου κύλισης 
των συγκεκριμένων τύπων ελαστικών πριν 
από την πώληση.

υγρού οδοστρώματος και την τιμή 
μέτρησης εξωτερικού θορύβου κύλισης 
των συγκεκριμένων τύπων ελαστικών πριν 
από την πώληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την αγορά αυτοκινήτου ο πελάτης λαμβάνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές 
CO2 ολόκληρου του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών. Η απαίτηση για την 
παροχή πληροφοριών στη διαφημιστική τεκμηρίωση σχετικά με τα ελαστικά απλώς επιβαρύνει 
το κόστος και τη γραφειοκρατία χωρίς να έχει προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 107
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. Οι 
εναρμονισμένες δοκιμές πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν στους 
τελικούς χρήστες αξιόπιστη και 
απολύτως αντιπροσωπευτική ταξινόμηση 
των ελεγχθέντων χαρακτηριστικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους οδικής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένες μέθοδοι υπό συνθήκες ίδιες με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Ανακριβή ή 
κακής προσομοίωσης κείμενα μπορούν να αποτελέσουν πηγή επιπλέον σύγχυσης για τον τελικό 
καταναλωτή.
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Τροπολογία 108
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1, σύμφωνα 
με την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν 
για τους τελικούς χρήστες αξιόπιστη 
ταξινόμηση που να ανταποκρίνεται 
πλήρως στα εν λόγω χαρακτηριστικά 
ελαστικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμής που να είναι 
αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών χρήσης.

Τροπολογία 109
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
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οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. 

οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1, σύμφωνα 
με την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν 
για τους τελικούς χρήστες αξιόπιστη 
ταξινόμηση που να ανταποκρίνεται 
πλήρως στα εν λόγω χαρακτηριστικά 
ελαστικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμής που να είναι 
αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών χρήσης.

Τροπολογία 110
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 σχετικά 
με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης και την κατηγορία 
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό 
οδόστρωμα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
των εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. Όσον 
αφορά τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους
δοκιμής, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στην οδική ασφάλεια.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους δοκιμής, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα 
στην οδική ασφάλεια.
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Τροπολογία 111
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη 
συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρη A και 
B, και προς τη δηλωθείσα τιμή μέτρησης 
εξωτερικού θορύβου κύλισης κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρος Γ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρατίθεται στο παράρτημα IV.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα είχε ως αποτέλεσμα την επικάλυψη δοκιμών που οι κατασκευαστές καλούνται 
ήδη να διενεργήσουν για να αποδείξουν τη συμμόρφωση του προϊόντος στο πλαίσιο του 
καθεστώτος έγκρισης τύπου και ασφαλώς θα οδηγούσε και σε επικάλυψη των δοκιμών 
εποπτείας στα διάφορα κράτη μέλη. Η επαλήθευση που βασίζεται στον έλεγχο της εκ μέρους 
των κατασκευαστών ελαστικών συμμόρφωση των δεδομένων όσον αφορά τις τιμές παραγωγής, 
φαίνεται να είναι πολύ αποδοτικότερη προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία.

Τροπολογία 112
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη 
συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρη A και 
B, και προς τη δηλωθείσα τιμή μέτρησης 
εξωτερικού θορύβου κύλισης κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρος Γ, 

Η διαδικασία δοκιμής πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις 
δοκιμής των ελαστικών, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου 
εξαρτήματος σύμφωνα με το πρότυπο 
ECE-R117.
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σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρατίθεται στο παράρτημα IV.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ για την πιστοποίηση των βασικών παραμέτρων των 
ελαστικών, με βάση την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό τύπου  ECE-R117. Η πρόταση της 
Επιτροπής που προβλέπει κάθε κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δοκιμές 
ελαστικών κατά το δοκούν δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και θα οδηγήσει σε 
περιττή γραφειοκρατία.

Τροπολογία 113
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη 
συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρη A και B, 
και προς τη δηλωθείσα τιμή μέτρησης 
εξωτερικού θορύβου κύλισης κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρος Γ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρατίθεται στο παράρτημα IV.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη 
συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρη A και B, 
και προς τη δηλωθείσα τιμή μέτρησης 
εξωτερικού θορύβου κύλισης κατά την 
έννοια του παραρτήματος I, μέρος Γ, για 
την αγορά ανταλλακτικών ελαστικών,
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
παρατίθεται στο παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι κανονισμοί καθορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίζουν τις τιμές όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, την κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και την εξωτερική αντίσταση κύλισης κατά τη δοκιμή έγκρισης 
τύπου για τα νέα οχήματα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί σε 
επίπεδο ΕΕ και να μην αμφισβητούνται, προκειμένου να αποτραπεί η περίπτωση του 
συμπληρωματικών περιττών δοκιμών και επί επιβάρυνση της γραφειοκρατίας.
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Τροπολογία 114
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέτοιου είδους έλεγχοι δεν επηρεάζουν 
οιαδήποτε έγκριση τύπου οχήματος ή 
ελαστικού που έχει χορηγηθεί σύμφωνα 
με την οδηγία 2007/46/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά 1 η τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. .../... σχετικά με τις απαιτήσεις 
έγκρισης τύπου για τη γενική ασφάλεια 
των οχημάτων με κινητήρα.
____________
1 ΕΕ L 263, 9.10.2007, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και ελαστικών, πρέπει 
να καταστεί σαφές ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τον εκ μέρους των κρατών 
μελών αποκλεισμό εγκεκριμένων αυτοκινήτων και ελαστικών από την ελεύθερη κυκλοφορία 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 115
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αξιολόγηση της πιστότητας, τα 
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κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αναφέρονται, αναλόγως με την 
περίπτωση, στην τεκμηρίωση όσον 
αφορά την έγκριση τύπου του ελαστικού 
και τη σχετική τεκμηρίωση που παρέχει ο 
προμηθευτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εναρμονιστούν και να ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές των ελαστικών και να περιορισθεί η 
διοικητική επιβάρυνση των παραγωγών και το κόστος των δοκιμών, πρέπει να εφαρμόζονται 
μέθοδοι δοκιμής ίδιες με αυτές που καθορίζονται στην περί έγκρισης τύπου των ελαστικών  
νομοθεσία.

Τροπολογία 116
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αξιολόγηση της πιστότητας, τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αναφέρονται, αναλόγως με την 
περίπτωση, στην τεκμηρίωση όσον 
αφορά την έγκριση τύπου του ελαστικού 
και τη σχετική τεκμηρίωση που παρέχει ο 
προμηθευτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εναρμονιστούν και να ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές των ελαστικών και να περιορισθεί η 
διοικητική επιβάρυνση των παραγωγών και το κόστος των δοκιμών, πρέπει να εφαρμόζονται 
μέθοδοι δοκιμής ίδιες με αυτές που καθορίζονται στην περί έγκρισης τύπου των ελαστικών  
νομοθεσία.
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Τροπολογία 117
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα καθιερώσουν ένα 
σύστημα τακτικών και εκτάκτων ελέγχων 
των σημείων πώλησης, με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή του συστήματος σήμανσης 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Όσον αφορά τα άλλα συστήματα ενεργειακής σήμανσης, οι οργανώσεις 
καταναλωτών έχουν επισημάνει περιπτώσεις συστηματικής παραπλανητικής σήμανσης 
προϊόντων και μη καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να πιστοποιείται η σωστή 
σήμανση και η κατάλληλη παρουσίαση των πληροφοριών στα πωλούμενα υλικά, 
συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων των αποθεμάτων, των καταλόγων, των διαφημιστικών 
φυλλαδίων και των ιστοτόπων.

Τροπολογία 118
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα καθιερώσουν ένα 
σύστημα τακτικών και εκτάκτων ελέγχων 
των σημείων πώλησης με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en



PE421.196v01-00 76/98 AM\771285EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Μελέτες που διενήργησαν οργανώσεις καταναλωτών εντόπισαν κατ’ εξακολούθηση εσφαλμένη 
σήμανση προϊόντων και ελλιπή πληροφόρηση. Τα κράτη μέλη με τη διενέργεια 
δειγματοληπτικών ελέγχων πρέπει να εξασφαλίζουν την ορθή σήμανση των προϊόντων και τη 
διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε όλα τα τεχνικά διαφημιστικά φυλλάδια, όπως ορίζεται. 
Η εγχάραξη των μετρουμένων τιμών στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού θα διευκολύνει την 
παρακολούθηση και επιβολή της ορθής υλοποίησης.

Τροπολογία 119
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις για το 
αντίθετο, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η 
σήμανση και οι πληροφορίες προϊόντος 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Δύνανται να ζητούν 
από τους προμηθευτές να παρέχουν 
τεχνική τεκμηρίωση προκειμένου να 
αξιολογείται η ακρίβεια των δηλωθεισών 
τιμών.

2. Εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις για το 
αντίθετο, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η 
σήμανση και οι πληροφορίες προϊόντος 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Δύνανται να ζητούν 
από τους προμηθευτές ελαστικών να 
παρέχουν τεχνική τεκμηρίωση 
προκειμένου να αξιολογείται η ακρίβεια 
των δηλωθεισών τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι προμηθευτές ελαστικών μπορούν να παρέχουν λεπτομερή τεχνική τεκμηρίωση για τα 
ελαστικά..

Τροπολογία 120
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
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Κίνητρα
Τα κράτη μέλη δε παρέχουν κίνητρα σε 
σχέση με ελαστικά κάτω από το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας C 
κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, 
μέρος Α. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για προσπάθεια επιβολής περιορισμών των εθνικών φορολογικών κινήτρων και,
κατά την έννοια αυτή, ενδεχομένως να πλήξει την εθνική φορολογική κυριαρχία. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιθυμούν να παράσχουν κίνητρα για ελαστικά με χαμηλότερη αντίσταση κύλισης 
και έχουν ήδη τη δυνατότητα να το πράξουν στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ, αλλά ο εν λόγω 
τομέας της φορολογικής πολιτικής αποτελεί θέμα του κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 121
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δε παρέχουν κίνητρα σε 
σχέση με ελαστικά κάτω από το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας C 
κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, 
μέρος Α. 

Τα κράτη μέλη δε παρέχουν κίνητρα σε 
σχέση με ελαστικά κάτω από το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας C 
κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, 
μέρος Α και κάτω από το επίπεδο 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα της 
κατηγορίας C (για τα ελαστικά C1), κατά 
την έννοια του παραρτήματος I, μέρος B.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι παραγωγοί ελαστικών πρέπει να παρακινούνται για να βελτιστοποιούν όλες τις 
παραμέτρους, το πλαίσιο παροχής εν δυνάμει κινήτρων πρέπει να λάβει υπόψη και τις επιδόσεις 
όσον αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
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Τροπολογία 122
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δε παρέχουν κίνητρα σε 
σχέση με ελαστικά κάτω από το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας C 
κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, 
μέρος Α. 

Τα κράτη μέλη δε παρέχουν κίνητρα σε 
σχέση με ελαστικά κάτω από το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας C 
και κάτω από το επίπεδο πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα της κατηγορίας C κατά 
την έννοια του παραρτήματος Ι, μέρη Α 
και Β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση το σκεπτικό που διατυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 4 της πρότασης της Επιτροπής 
(συγκεκριμένα ότι: «η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα … κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κίνητρα 
στους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους») 
το πλαίσιο των εν δυνάμει κινήτρων πρέπει να λάβει επίσης υπόψη και τις επιδόσεις όσον 
αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα. Δεν φαίνεται να είναι προς όφελος του καταναλωτή 
ένα κράτος μέλος να παρέχει κίνητρα π.χ. για ελαστικά κατηγορίας Α όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση και κατηγορίας Ε όσον αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.

Τροπολογία 123
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) θέσπιση απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν τα ελαστικά χιονιού και τα 
χειμερινά ελαστικά·

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα ελαστικά χιονιού και τα 
χειμερινά ελαστικά, καθώς οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτά δεν συγκρίνονται με 
αυτές που εφαρμόζονται στα συνήθη ελαστικά.

Τροπολογία 124
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος –1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για λόγους συνεκτικής εφαρμογής της 
οδηγίας, πρέπει να υπάρξει στενότερη 
συνεργασία στην εποπτεία της αγοράς, 
μέσω συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διενέργεια 
τακτικών εκ των υστέρων ελέγχων 
προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα μη  
δεόντως σεσημασμένα ελαστικά θα 
υποχρεώνονται είτε να συμμορφωθούν 
προς τους κανονισμούς είτε θα 
αποσύρονται από την αγορά. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά και να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες για τους ευρωπαίους και μη ευρωπαίους 
κατασκευαστές, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνεκτική επιβολή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 125
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος –1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο τρία χρόνια από την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στον καταναλωτή 
προκειμένου να προσδιορίσει την 
αποτελεσματικότητα της σήμανσης όσον 
αφορά τη συνειδητοποίηση των 
καταναλωτών και την επάρκεια του 
μέτρου, συνεκτιμώντας τις γενικές 
επιδόσεις των οχημάτων με κινητήρα 
όσον αφορά την ασφάλεια και το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον τα μέτρα που προτείνονται στην παρούσα οδηγία θεσπίζονται για πρώτη φορά σ' αυτό 
το είδος προϊόντων και με βάση πολλαπλά κριτήρια, θεωρείται σημαντικό να αξιολογηθεί η 
επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του εργαλείου, εν αναμονή πιθανής κατάλληλης
αναθεώρησης της οδηγίας.

Τροπολογία 126
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 
2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, που 
συνοδεύεται από αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και, αν χρειαστεί, προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για περαιτέρω αναθεώρηση 
της παρούσας οδηγίας και των λοιπών 
σχετικών διατάξεων, με σκοπό την 
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επέκταση του συστήματος σήμανσης 
ώστε να περιληφθούν και τα 
αναγομωμένα ελαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Τροπολογία 127
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις 
διατάξεις από την 1η Νοεμβρίου 2012. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις 
διατάξεις από την 1η Νοεμβρίου 2012 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή στην 
εσωτερική αγορά, το αργότερο μέχρι την 
1η Νοεμβρίου 2014. Οι προμηθευτές 
ελαστικών που εμπίπτουν στο πεδίο 
αναφοράς της παρούσας οδηγίας,
εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 4, σύμφωνα με το 
κάτωθι χρονοδιάγραμμα:
(a) από την 1η Νοεμβρίου 2012: όλες οι 
νέες κατηγορίες ελαστικών υπόκεινται 
στην έγκριση τύπου EC·
(β) από την 1η Νοεμβρίου 2013: όλα τα 
νέα ελαστικά που προορίζονται να 
τοποθετηθούν σε νέες κατηγορίες 
οχημάτων·
(γ) από την 1η Νοεμβρίου 2014: όλα τα 
νέα ελαστικά που κατασκευάζονται μετά 



PE421.196v01-00 82/98 AM\771285EL.doc

EL

την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 15 αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της 
καθιέρωσης των ορίων αντίστασης κύλισης και πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα με την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής «γενική ασφάλεια των οχημάτων με κινητήρα» (COM (2008) 316). 
Η υιοθέτηση συστήματος σταδιακής εφαρμογής θα επιτρέψει την ευρύτερη αξιοποίηση των 
δεδομένων των δοκιμών που προέρχονται από την έγκριση τύπου, με συγκεκριμένα οφέλη όσον 
αφορά τα εργαλεία επιβολής στα κράτη μέλη και τη βελτιστοποίηση των δοκιμών για τη 
βιομηχανία.

Τροπολογία 128
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένας τύπος ελαστικού εγκριθεί για 
περισσότερες της μίας κατηγορίες 
ελαστικών (π.χ. C1 και C2), η κλίμακα 
ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της κατηγορίας 
ενεργειακής απόδοσης του συγκεκριμένου 
ελαστικού πρέπει να είναι αυτή που 
εφαρμόζεται στην υψηλότερη κατηγορία 
ελαστικού (π.χ. C2, όχι C1). 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει έγκριση τύπου ελαστικού για περισσότερες της μιας κατηγορίας 
ελαστικού (C1 ή C2 ή C3). Τα ελαστικά κατηγορίας C1 είναι ελαστικά που εμπίπτουν στον 
κανονισμό 30 της UNECE και δεν μπορούν επικαλύπτονται από κατηγορίες ελαστικών που 
εμπίπτουν στον κανονισμό 54 της UNECE, που αφορούν ελαστικά των κατηγοριών C2 και C3.



AM\771285EL.doc 83/98 PE421.196v01-00

EL

Τροπολογία 129
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A – πίνακας – ελαστικά κατηγορίας C1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1 
RRC in kg/t Κατηγορία 

ενεργειακής 
απόδοσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του συστήματος και 
να υπάρξει σαφής σύνδεση με την ενεργειακή 
απόδοση, κατάλληλη θεωρείται η κλίμακα του 1kg/t ανά κατηγορία, που αντιστοιχεί σε 
ενεργειακή απόδοση κατά 1,5% ανά κατηγορία, δηλαδή ενεργειακή απόδοση της τάξης του 
7,5% σε περίπτωση αντικατάστασης μοντέλου της κατηγορίας F από μοντέλο κατηγορίας A.

Η άδεια ζώνη D όπως προτείνεται δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι σημαντικό το 
σύστημα να είναι διαφανές και κατανοητό. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχές και να μην 
υπάρχει επιμέρους χωρισμός των ζωνών σε δύο «υποσυστήματα» που υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητά του.

Η μείωση της κλίμακας δεν θα παρέχει συνεκτικά κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων σε 
ολόκληρη την αγορά.

Τροπολογία 130
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A – πίνακας – ελαστικά κατηγορίας C2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1 
RRC in kg/t Κατηγορία 

ενεργειακής 
απόδοσης

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Άδειο D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G
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Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C2 
RRC σε kg/t Κατηγορία 

ενεργειακής 
απόδοσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του 
συστήματος και να υπάρξει σαφής σύνδεση με την 
ενεργειακή απόδοση, κατάλληλη θεωρείται η κλίμακα του 
1kg/t ανά κατηγορία, καθόσον μπορεί να συνδεθεί σαφώς με ενεργειακή απόδοση ανά βήμα 
βελτίωσης της κλίμακας

Η κενή ζώνη D όπως προτείνεται δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι σημαντικό το 
σύστημα να είναι διαφανές και κατανοητό. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχές και να μην 
υπάρχει επιμέρους χωρισμός των ζωνών σε δύο «υποσυστήματα» που υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία 131
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος B – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

G Κατηγορίες 
πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Άδειο D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Άδειο G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C2 
RRC σε kg/t Κατηγορία 

ενεργειακής 
απόδοσης

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Άδειο D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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G Κατηγορίες 
πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί δυσχερέστερη η κατάταξη στην κατηγορία Α προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα αποτελεί το αναγκαίο κριτήριο ασφαλείας. Το εύρος της 
κλίμακας πρέπει να μειωθεί στο 10%. Οι χαμηλότερες κλίμακες θα πρέπει να μείνουν άδειες
ούτως ώστε να μην γίνονται αποδεκτές χαμηλής ασφαλείας ιδιότητες.

Με βάση τον κανόνα 117 της ΟΕΕ το ελάχιστο όριο για τα χειμερινά ελαστικά που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην κεντρική Ευρώπη, προβλέπει τιμή πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα  G ≥ 100 και για τα θερινά ελαστικά G ≥ 110. Το όριο για τις χαμηλότερες 
κατηγορίες (G) πρέπει συνεπώς να ορισθεί σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο του 110.

Τροπολογία 132
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος B – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

G Κατηγορίες 
πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Άδειο D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Άδειο G
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Τροπολογία

G Κατηγορίες 
πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Άδειο F
Άδειο G

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια ζώνη D όπως προτείνεται, δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι σημαντικό το 
σύστημα να είναι διαφανές και κατανοητό. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχές και να μην 
υπάρχει επιμέρους χωρισμός των ζωνών σε δύο «υποσυστήματα» που υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία 133
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος Γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγχρωμοι δείκτες «φωτεινού 
σηματοδότη» για τον εξωτερικό θόρυβο 
κύλισης
Ο κανονισμός (EΚ) No xxxx/xxxx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης 
τύπου όσον αφορά τη γενική ασφάλεια 
των αυτοκινήτων οχημάτων καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών. Ο 
έγχρωμος δείκτης «φωτεινού 
σηματοδότη» στο τμήμα της σήμανσης 
που αναφέρεται στον θόρυβο πρέπει να 
βασίζεται στον εν λόγω κανονισμό και να 
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υποδηλώνει·
(i)  με κόκκινο χρώμα: τα μοντέλα που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης 
τύπου όσον αφορά τον θόρυβο κύλισης·
(ii) με κίτρινο χρώμα: τα μοντέλα που 
πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
και είναι μέχρι και 3dB λιγότερο 
θορυβώδη·
(iii) με πράσινο χρώμα: τα μοντέλα που 
πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
και είναι άνω των 3dB λιγότερο 
θορυβώδη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρωματικό σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλο και εύληπτο
περιεχόμενο όσον αφορά τη μετρούμενη τιμή σε decibels στη σήμανση. Ενώ ο κανονισμός περί 
έγκρισης τύπου θα επιβάλει την απόσυρση των πλέον θορυβωδών μοντέλων ελαστικών από το 
2012, υπάρχει πιθανότητα ορισμένα μοντέλα που δεν πληρούν τις οριακές τιμές έγκρισης τύπου 
να εξακολουθήσουν να παραμένουν στις αποθήκες και να διατεθούν πολύ μετά το 2012.

Τροπολογία 134
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος Γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Γa: Κατάταξη βάσει εξωτερικού
θορύβου κύλισης

Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου 
κύλισης πρέπει να καθορίζεται με βάση 
τα decibels (dB(A)) σύμφωνα με την 
κλίμακα που περιγράφεται κατωτέρω:
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Κατηγορίες εξωτερικού θορύβου κύλισης (dB(A))

Χρώμα 
κωδικού

C1 C2 C3

Πράσινο ≤68 ≤69 ≤70

Κίτρινο 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Κόκκινο ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθούν σαφέστερες πληροφορίες στον καταναλωτή όσον αφορά το επίπεδο εξωτερικού 
θορύβου, πρέπει στη σήμανση να αναφέρεται η τιμή των decibels. Το σύστημα φωτεινού 
σηματοδότη θα αναφέρει τις βέλτιστες και χειρότερες επιδόσεις στο πλαίσιο ενός εύρους τιμών 
για κάθε κατηγορία ελαστικού - για τα χαμηλού θρύβου μοντέλα κατάλληλη θεωρείται η τιμή 
των 3dB κάτω από την οριακή τιμή, καθόσον αντιστοιχεί σε κατά 50% μείωση της στάθμης 
θορύβου και, συνεπώς, συνιστά σημαντική μείωση του θορύβου των οχημάτων που 
κυκλοφορούν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Η κατάταξη των ελαστικών κατηγορίας C1 
βασίζεται στην κατηγορία εύρους C1C από τον κανονισμό έγκρισης τύπου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα ελαστικά κατηγορίας C1 συγκρίνονται σε ισότιμη βάση εκπομπών 
θορύβου.

Τροπολογία 135
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Γα: Κατάταξη βάσει εξωτερικού 
θορύβου κύλισης

Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου 
κύλισης πρέπει να καθορίζεται με βάση 
τα decibels (dB(A)) σύμφωνα με την 
κλίμακα που περιγράφεται κατωτέρω:
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Κατηγορίες εξωτερικού θορύβου κύλισης (dB(A))

Χρώμα 
κωδικού

C1 C2 C3

Πράσινο ≤68 ≤69 ≤70

Κίτρινο 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Κόκκινο ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν σαφέστερες πληροφορίες στον καταναλωτή όσον αφορά το επίπεδο 
εξωτερικού θορύβου, προκειμένου να δοθεί κίνητρο για την αγορά ελαστικών χαμηλότερου 
θορύβου. Αυτό θα συμβάλει στη σημαντική μείωση του θορύβου των οχημάτων που 
κυκλοφορούν σε πολυσύχναστες περιοχές. Η σήμανση με πράσινο χρώμα των χαμηλών 
θορύβου μοντέλων 3dB κάτω από την οριακή τιμή να θεωρείται κατάλληλη καθόσον συνιστά 
σημαντική και αξιόλογη μείωση για το σύνολο των αυτοκινήτων που κινούνται σε ένα 
πολυσύχναστο δρόμο (αντιστοιχεί στην κατά 50% μείωση της κυκλοφορίας).

Τροπολογία 136
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 1.1 – σήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργειακή απόδοση στα αριστερά, 
επίδοση σε υγρό οδόστρωμα στα δεξιά, 
ένδειξη θορύβου σε dB (A)

Ενεργειακή απόδοση στα δεξιά, επίδοση 
σε υγρό οδόστρωμα στα αριστερά, ένδειξη 
θορύβου υπό μορφή κλίμακας (μεγάλος 
έντονος χαρακτήρας μόνο) 
ακολουθούμενος από (XY dB) εντός 
αγκύλης.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Η ασφάλεια πάντα πρέπει να προηγείται στην άσφαλτο και οι Ευρωπαίοι διαβάζουν  από 
αριστερά προς τα δεξιά.
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2. Όταν η στάθμη θορύβου εκφράζεται σε decibels, πολύ λίγοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το 
μέγεθος του θορύβου που υποδηλώνουν καθόσον δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Συνεπώς 
λογικότερο κρίνεται να χρησιμοποιηθεί μια κλίμακα που θα υποδηλώνει την κατηγορία και, εν 
συνεχεία, εντός αγκύλης, την πραγματική στάθμη θορύβου που θα καθορίζεται με 
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής.

Τροπολογία 137
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 1.1 – σήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km Laufleistung*
Bezugsgröße: Reifen der Klasse F

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab

Einsparpotential pro 15.000 km Laufleistung*
Bezugsgröße: Reifen der Klasse F
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό το πρότυπο της σήμανσης των ελαστικών να είναι αντίστοιχο με τη σήμανση που 
χρησιμοποιείται για την ενεργειακή απόδοση των μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών που έχει 
ευρεία αναγνώριση από τους καταναλωτές. Δεν έχει νόημα να παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με τη γενική ασφάλεια (πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα) και να παρατίθενται δίπλα σε 
περιβαλλοντικά δεδομένα (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θορύβου).

Τροπολογία 138
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 1.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο προτεινόμενο σχέδιο προστίθενται τα 
κάτωθι στοιχεία:
(i) η  μετρούμενη τιμή του συντελεστή 
αντίστασης κύλισης (kg/t) στην αριστερή 
πλευρά του βέλους βαθμονόμησης,
(ii) η διεύθυνση του ιστοτόπου της 
σήμανσης ελαστικών της ΕΕ, με 
μεγάλους χαρακτήρες, στο κάτω μέρος 
της σήμανσης,
(iii) στο τμήμα θορύβου περιλαμβάνονται 
έγχρωμοι δείκτες «φωτεινού 
σηματοδότη» (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο) 
(ως  έγχρωμο φόντο στην τιμή  σε dB 
και/ή χρωματικός δείκτης στο 
εικονόγραμμα).
Η ένδειξη “(A)” αποσύρεται από τη 
μέτρηση των decibel στο τμήμα του 
θορύβου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ένδειξη “(A)” υποδηλώνει την κλίμακα σε decibel με βάση το εύρος της ανθρώπινης ακοής. 
Ωστόσο, αυτό πρέπει να είναι προφανές και η ένδειξη “(A)” μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές που μπορεί να το εκλάβουν ως κατάταξη εκπομπών θορύβου.

Τροπολογία 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Οι προμηθευτές πρέπει να προσθέτουν 
το όνομα τους, τη γραμμή και τις 
διαστάσεις του ελαστικού, τον δείκτη 
φόρτισης, την κατηγορία ταχύτητας και 
άλλες τεχνικές προδιαγραφές στο 
αυτοκόλλητο μαζί με τη σήμανση σε 
οποιοδήποτε χρώμα, διαστάσεις και 
σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αναλογικό μέγεθος του πεδίου του 
εμπορικού σήματος δεν υπερβαίνει τον 
λόγο 4:5 σε σχέση με το μέγεθος της 
σήμανσης και ότι το κείμενο που 
τυπώνεται μαζί με τη σήμανση δεν 
παρεμβάλλεται στο κείμενο της σήμανσης. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 140
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Διαστάσεις της επεκταμένης 
επεξηγηματικής σήμανσης
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Η επεξηγηματική έκδοση του σήματος 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 είναι 
σύμφωνη με την κάτωθι εικόνα, και το 
κείμενο μεταφράζεται στην αντίστοιχη 
γλώσσα του σημείου πώλησης. Η εν λόγω 
έκδοση του σήματος πρέπει να 
αναγράφεται επί του τιμολογίου ή να 
παρέχεται στον πελάτη μαζί με το 
τιμολόγιο, εκτός και αν αυτό συνεπάγεται 
περιττό βάρος για τον μεταπωλητή, οπότε 
οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με 
το παράρτημα II, εδάφιο 2β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να λάβει γνώση του 
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αυτοκόλλητου πριν από την πώληση του ελαστικού, είναι απαραίτητο να υπάρχουν επί πλέον 
συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης στα διάφορα τμήματα της αγοράς και τους διαύλους 
πώλησης. Παρόλ’ αυτά, το αυτοκόλλητο πρέπει να έχει περισσότερες επεξηγηματικές 
πληροφορίες υπό μορφή επεξηγηματικού κειμένου για κάθε εικονόγραμμα. Αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε άλλες πληροφορίες που παρέχονται στον αγοραστή - σε τελευταία ανάλυση 
αναγραφόμενες επί του τιμολογίου οι παρεχόμενες μαζί με το τιμολόγιο. Η παρουσίαση 
λεπτομερέστερων πληροφοριών στο τιμολόγιο καθιστά πιθανό ο καταναλωτής να διερευνήσει 
στο μέλλον το θέμα με βάση το σχέδιο της σήμανσης.

Τροπολογία 141
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Διαστάσεις των πληροφοριών στην 
απόδειξη
Σε περίπτωση που το κόστος εκτύπωσης 
της επεξηγηματικής σήμανσης, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα II, εδάφιο 
2a, προξενεί περιττό βάρος στον 
μεταπωλητή, οι πληροφορίες του
σήματος πρέπει να παρέχονται σύμφωνα 
με το κάτωθι σχέδιο:
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Or. en

Τροπολογία 142
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες σχετικά με το ελαστικό 
πρέπει να παρέχονται με τη σειρά που 
καθορίζεται παρακάτω: 

1. Οι πληροφορίες σχετικά με το ελαστικό 
πρέπει να παρέχονται με τη σειρά που 
καθορίζεται παρακάτω: 

(i) κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
(γράμμα Α έως G),

(i) κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
(γράμμα Α έως G), συμπεριλαμβανομένης 
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και της μετρούμενης τιμής του 
συντελεστή αντίστασης κύλισης (kg/t)·

(ii) κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (γράμμα Α έως G),

(ii) κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (γράμμα Α έως G),

(iii) μετρούμενη τιμή του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης (dB). 

(iii) μετρούμενη τιμή του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης (dB), με έγχρωμη 
ένδειξη (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον συντελεστή αντίστασης κύλισης και την 
ταξινόμηση του εξωτερικού θορύβου

Τροπολογία 143
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν 
επίσης στον δικτυακό τους τόπο:

3. Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν 
επίσης στον δικτυακό τους τόπο:

(–i) δεσμό με  τον ιστοτόπο της ΕΕ για τη 
σήμανση των ελαστικών,

(i) επεξήγηση του εικονογράμματος που 
τυπώνεται στη σήμανση,

(i) επεξήγηση του εικονογράμματος που 
τυπώνεται στη σήμανση, και υπολογιστής
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον 
ιστοτόπο της ΕΕ για τη σήμανση των 
ελαστικών,

(ii) δήλωση που επισημαίνει το γεγονός ότι 
η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και 
η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τη συμπεριφορά του οδηγού και 
συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

(ii) δήλωση που επισημαίνει το γεγονός ότι 
η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και 
η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τη συμπεριφορά του οδηγού και 
συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

– ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου, 

– ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου, 

– ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 

– ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 
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υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,

υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,

– ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει 
να τηρείται αυστηρά.

– ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει 
να τηρείται αυστηρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 3, εδάφιο 5a (νέο).

Τροπολογία 144
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, καθώς και 
προς την μετρούμενη τιμή εξωτερικού 
θορύβου κύλισης αξιολογείται για κάθε 
τύπο ελαστικού ή κάθε ομάδα ελαστικών 
όπως καθορίζεται από τον προμηθευτή, 
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

Η συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, καθώς και 
προς την μετρούμενη τιμή εξωτερικού 
θορύβου κύλισης αξιολογείται για κάθε 
τύπο ανταλλακτικού ελαστικού ή κάθε 
ομάδα ανταλλακτικών ελαστικών όπως 
καθορίζεται από τον προμηθευτή, 
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι κανόνες καθορίζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθορίζουν τις τιμές της ενεργειακής κατηγορίας, της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και της 
εξωτερικής αντίστασης κύλισης, κατά τις δοκιμές έγκρισης τύπου για τα νέα οχήματα. Πρέπει 
να χρησιμοποιούνται διαδικασίες καθορισμένες σε επίπεδο ΕΕ και να μην αμφισβητούνται, 
ώστε να αποφευχθούν επιπλέον περιττές δοκιμές και γραφειοκρατία.
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