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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0779),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0411/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τα ελαστικά επίσωτρα χιονιού και 
τα χειμερινά ελαστικά επίσωτρα των 
βορείων χωρών έχουν ειδικές
παραμέτρους που δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιμες με αυτές των συνήθων 
ελαστικών επισώτρων. Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες θα 
είναι σε θέση να λάβουν ορθές και 
ενημερωμένες αποφάσεις, οι παράμετροι
των εν λόγω ελαστικών επισώτρων 
πρέπει να αναγράφονται με τρόπο 
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αντίστοιχο αυτού των συνήθων 
ελαστικών επισώτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση, δεν έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη ρύθμιση για τα ελαστικά επίσωτρα χιονιού (ή τα 
χειμερινά ελαστικά επίσωτρα των βορείων χωρών). Πρόκειται περί παράλειψης, καθόσον οι 
παράμετροι αυτές, (όπως ο δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα) δεν συγκρίνονται με αυτές
των συνήθων ελαστικών επισώτρων. Κατά συνέπεια, η σήμανση τέτοιου είδους ελαστικών 
επισώτρων πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, καθόσον δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί 
κλίμακες διαβάθμισης και μέθοδοι δοκιμών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις
παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων 
υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης 
ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις 
αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ 
ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων ελαστικών 
υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. Αυτό 
μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους 
κατασκευαστές ελαστικών να 
βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους ελαστικών, γεγονός το οποίο 
αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για 
βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή.

(11) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων 
υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης 
ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις 
αγοράς των τελικών χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αποφάσεων για αγορά μέσω 
διαγωνισμών, υπέρ ασφαλέστερων, πιο 
αθόρυβων ελαστικών υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης. Αυτό μπορεί 
αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους 
κατασκευαστές ελαστικών να 
βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους ελαστικών, γεγονός το οποίο 
αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για 
βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή.
Για να παρασχεθεί περισσότερη βοήθεια 
στους καταναλωτές και τους λοιπούς 
τελικούς χρήστες να λάβουν 
ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν ευκόλως 
προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα σήμανσης, όπου θα 
συμπεριλαμβάνονται και επεξηγηματικές 
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πληροφορίες σχετικά με κάθε στοιχείο 
της σήμανσης, πληροφορίες που θα 
διατίθενται και μέσω Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν με την ιδιότητά τους ως 
μεγάλων τελικών χρηστών στη μακρόχρονη διαδικασία για την καθιέρωση  πιο 
αποτελεσματικών από άποψη κατανάλωσης καυσίμου, ασφαλέστερων και πιο αθόρυβων 
ελαστικών επισώτρων, καθόσον διαθέτουν την κρίσιμη μάζα να λειτουργήσουν ως «κινητήριοι 
πελάτες» για την προώθηση της συζήτησης προς την κατεύθυνση πιο βιώσιμων ελαστικών 
επισώτρων, λειτουργώντας και ως πρότυπο για τους άλλους φορείς της αγοράς και τους 
καταναλωτές. Η σήμανση δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητή. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
υπάρχει ιστοθέση στην οποία θα υπάρχουν όλες οι σχετικές συμπληρωματικές επεξηγηματικές 
πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους καταναλωτές. Σε αυτές θα μπορούν επίσης 
να περιλαμβάνονται αριθμητικοί υπολογιστές, που θα συγκρίνουν τις εν δυνάμει εξοικονομήσεις
(οικονομικές και περιβαλλοντικές).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη 
παρέχουν κίνητρα υπέρ των ελαστικών 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κρίνεται 
σκόπιμο να καθοριστούν κατηγορίες 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς. Αυτά τα κίνητρα θα μπορούσαν 
να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Το 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής 
διαδικασίας κρατικής ενίσχυσης που 
ενδέχεται να κινηθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ισχύει με 
την επιφύλαξη της συγκεκριμένης 
οδηγίας.

(19) Για να υπάρξει ανταπόκριση στην 
πρόκληση της μείωσης των εκπομπών 
CO2 που οφείλονται στις οδικές 
μεταφορές, σκόπιμο είναι τα κράτη μέλη 
να παράσχουν κίνητρα υπέρ των 
ελαστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
Τα κίνητρα αυτά πρέπει, σε σχέση με 
αυτό, να είναι σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης. Για να αποφευχθεί 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
πρέπει να καθοριστούν κατηγορίες
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών CO2 είναι 
η καθιέρωση (φορολογικών) κινήτρων υπέρ των πιο βιώσιμων ελαστικών επισώτρων. Τα 
κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και πρέπει 
να στοχεύουν στην προώθηση των υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης ελαστικών επισώτρων.

Τροπολογία 4

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 ισότιμου 
επιπέδου ανταγωνισμού εντός της 
Κοινότητας. Τα κράτη μέλη καλούνται ως 
εκ τούτου να καθορίσουν αποτελεσματικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της  
εποπτείας της αγοράς, των τακτικών εκ 
των υστέρων ελέγχων και την επιβολή 
αποτελεσματικών κυρώσεων, που θα 
αρκούν για να διασφαλίσουν την επιβολή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού για όλους τους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων, τόσο εντός της Κοινότητας όσο και έναντι των διεθνών ανταγωνιστών, έχει 
εξαιρετική σημασία οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να επιβάλλονται με αυστηρότητα σε όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 5

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 να 
αυξήσει την περιβαλλοντική απόδοση και 
την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές 
προωθώντας ελαστικά επίσωτρα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, ασφαλή και 
αθόρυβα.

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

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση που χαρακτηρίζει την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο  δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης 
τύπου Τ·

(δ) εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης
με τη σήμανση «για προσωρινή μόνο 
χρήση»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό 117 της ΗΕ/ΟΕΕ σχετικά με 
εκπομπές θορύβου από ελαστικά επίσωτρα και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής 
χρήσης τύπου Τ» νοείται ο τύπος 
εφεδρικού ελαστικού προσωρινής χρήσης 
που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται 
υπό εσωτερική πίεση υψηλότερη της 
καθιερωμένης για συνήθη και ενισχυμένα 
ελαστικά·

(2) Ως «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής 
χρήσης» νοείται ο τύπος εφεδρικού 
ελαστικού προσωρινής χρήσης που 
σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπό 
εσωτερική πίεση υψηλότερη της 
καθιερωμένης για συνήθη και ενισχυμένα 
ελαστικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό 117 της ΗΕ/ΟΕΕ σχετικά με 
εκπομπές θορύβου από ελαστικά επίσωτρα και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο  3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως «σημείο πώλησης» νοείται χώρος 
όπου τα ελαστικά εκτίθενται,
αποθηκεύονται ή πωλούνται, 
περιλαμβανομένων χώρων επίδειξης 
αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά ελαστικά που 
εκτίθενται χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα· 

(3) Ως «σημείο πώλησης» νοείται χώρος 
όπου τα ελαστικά εκτίθενται ή πωλούνται, 
περιλαμβανομένων χώρων επίδειξης 
αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά ελαστικά που 
εκτίθενται χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελαστικά επίσωτρα μπορούν να αποθηκεύονται σε κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων ή
αποθήκες, που δεν είναι προσβάσιμες στους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως «σημεία πώλησης».
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο  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 τεκμηρίωση
σχετικά με την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης των συγκεκριμένων 
ελαστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας. Οι προφορική ενημέρωση δεν αρκεί και δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο  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, με τη μορφή της 
σήμανσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, 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. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας. Εφόσον οι καταναλωτές συνηθίσουν τη σήμανση ή το αυτοκόλλητο στα 
ελαστικά, οι πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνουν με τα τιμολόγιά τους πρέπει να είναι της 
ίδιας μορφής.

Τροπολογία 11

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 να παρέχουν 
τεχνική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 4, προκειμένου να 
αξιολογείται η ακρίβεια των δηλωθεισών 
τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη σήμανση είναι 
ακριβείς και βασίζονται σε εναρμονισμένες μεθόδους που ορίζουν οι κανονισμοί της UNECE.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να επαληθεύουν, με βάση την τεχνική τεκμηρίωση που διαβιβάζουν οι 
προμηθευτές ελαστικών, ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στη σήμανση είναι όντως 
ακριβείς.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – στοιχείο  1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Καθιέρωση απαιτήσεων όσον αφορά
τα ελαστικά επίσωτρα χιονιού ή τα 
χειμερινά ελαστικά επίσωτρα των 
βορείων χωρών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση, δεν έχει προβλεφθεί η ιδιαίτερη ρύθμιση για τα ελαστικά επίσωτρα χιονιού (ή τα 
χειμερινά ελαστικά επίσωτρα των βορείων χωρών). Πρόκειται περί παράλειψης, καθόσον οι 
παράμετροι αυτές, (όπως ο δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα) δεν συγκρίνονται με αυτές 
των συνήθων ελαστικών επισώτρων. Κατά συνέπεια, η σήμανση τέτοιου είδους ελαστικών 
επισώτρων πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, καθόσον δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί 
κλίμακες διαβάθμισης και μέθοδοι δοκιμών.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – στοιχείο  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με άλλες 
ουσιώδεις παραμέτρους, στο βαθμό που 
αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον, την 
υγεία ή την ασφάλεια, εφόσον υπάρχουν 
εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμών και 
εφόσον αυτές οι απαιτήσεις είναι 
οικονιμικώς συμφέρουσες.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση νέων παραμέτρων πρέπει να γίνει μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης και όχι 
της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυρώσεις Επιβολή και κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των εγκεκριμένων 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα που 
καθορίζουν κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων της παρούσας 
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εθνικών διατάξεων σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της 
επιβολής τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το 
αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά τη έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας και την 
ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
που ενδεχομένως επηρεάζει αυτές τις 
διατάξεις.

οδηγίας, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των εγκεκριμένων εθνικών διατάξεων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
διατάξεις για τη διασφάλιση της επιβολής 
τους. 

2. Τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά. 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τα 
μέτρα αυτά και κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση τους, στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού για όλους τους κατασκευαστές ελαστικών 
επισώτρων, τόσο εντός της Κοινότητας όσο και έναντι των διεθνών ανταγωνιστών, έχει 
εξαιρετική σημασία οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να επιβάλλονται με αυστηρότητα σε όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 5 έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
αναθεώρησης των κατηγοριών
ενεργειακής απόδοσης και πρόσφυσης σε 
υγρό οδόστρωμα, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι. 

Το αργότερο 5 έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή αναθεωρεί την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
παραμέτρων των ελαστικών και των 
κατηγοριών, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι και, αν κριθεί σκόπιμο, 
υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
προσαρμογή των παραμέτρων ή των 
κατηγοριών, ή τη θέσπιση νέων 
απαιτήσεων όσον αφορά άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους, στον βαθμό που οι 
παράμετροι αυτές επηρεάζουν το 
περιβάλλον, την υγεία ή την ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων παραμέτρων πρέπει να γίνεται μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης και όχι
της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν το αργότερο έως τον 
Νοέμβριο 2011, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και 
ένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν το αργότερο έως τον 
[ημερομηνία έναρξη ισχύος + 12 μήνες], 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
αυτών, καθώς και ένα πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

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

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις
διατάξεις από την [ημερομηνία έναρξη 
ισχύος + 12 μήνες]. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 
τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από 
τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 
τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από 
τα κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μεταφορά της νομοθεσίας και οι ημερομηνίες εφαρμογής πρέπει να οριστούν σε σχέση με την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για τα κράτη μέλη και τους 
φορείς της αγοράς να εφαρμόσουν τις διατάξεις και να συμμορφωθούν σε αυτές.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαστάσεις της σήμανσης Διαστάσεις του αυτοκόλλητου

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή για να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με την ορολογία που χρησιμοποιείται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 2.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο  1.1 – σχέδιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας. Η ένδειξη (A) πρέπει να διαγραφεί ώστε να αποφευχθεί σύγχυση με την 
κατηγορία Α.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σήμανσης των ελαστικών επισώτρων

Με το 23% των συνολικών εκπομπών CO2 να προέρχεται από τις οδικές μεταφορές, η
μείωση της ενεργειακής έντασης των οχημάτων καθώς και των εκπομπών αποτελεί
σημαντική πρόκληση για την ΕΕ. Τα ελαστικά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στη μείωση της ενεργειακής έντασης των μεταφορών και των εκπομπών, καθώς ευθύνονται 
για το 20% έως 30% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος. Ο κατάλογος των 
στοχευμένων δράσεων που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση για μείωση της κατανάλωσης κατά 20% μέχρι το 2020 σημαίνει επίσης 
ότι η σήμανση των ελαστικών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Η πρόταση θεσπίζει ένα σύστημα σήμανσης που διασφαλίζει ότι παρέχονται τυποποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, την πρόσφυση στο υγρό οδόστρωμα και
τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές και οι 
τελικοί χρήστες να προβαίνουν σε ενημερωμένη επιλογή όσον αφορά την αγορά του 
ελαστικού που επιθυμούν. Σύμφωνα με την πρόταση, από το 2012 όλα τα ελαστικά για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα οχήματα (ελαστικά κατηγορίας C1, C2 και C3) που 
θα διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευκόλως και καθολικώς 
κατανοητά εικονογράμματα που θα αναφέρουν τις επιδόσεις του ελαστικού στις τρεις 
παραμέτρους.

Η πρόταση πρέπει να θεωρηθεί σε στενή σύνδεση με τον προτεινόμενο κανονισμό για τις 
απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τη γενική ασφάλεια των αυτοκινήτων οχημάτων 
(COM(2008)0316). Ενώ αυτή αναφέρεται στην πλευρά της προσφοράς με τον καθορισμό 
ελάχιστων απαιτήσεων και εγγυάται ότι τα ελαστικά που χρησιμοποιούνται στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους είναι δεόντως αποδεκτής ποιότητας, η παρούσα πρόταση απευθύνεται 
στην πλευρά της ζήτησης και αποσκοπεί στην προώθηση της βελτίωσης από τη σκοπιά της 
αγοράς όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση αυτή. Η καθιέρωση εναρμονισμένου συστήματος 
σήμανσης θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της μεταμόρφωσης της αγοράς 
προς την κατεύθυνση των ενεργειακά αποδοτικών ελαστικών. Όπως έχουν δείξει  σαφώς 
έρευνες αγοράς υπάρχει ενδιαφέρον των καταναλωτών να αγοράζουν περισσότερο βιώσιμα 
ελαστικά και η προτεινόμενη οδηγία θα συμβάλει στην αύξηση της συνειδητοποίησης και την 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αγοραστή και πωλητή ούτως ώστε ο καταναλωτής να προβαίνει 
σε ενημερωμένη επιλογή. Οι καταναλωτές θα συνειδητοποιήσουν τη σημαντική διαφορά 
(τόσο από περιβαλλοντική όσο και οικονομική σκοπιά) που υπάρχει μεταξύ ελαστικών - για 
τα επιβατικά αυτοκίνητα, επί του παρόντος υπάρχει διαφορά έως και 10% στην κατανάλωση 
καυσίμου μεταξύ των ελαστικών με τις καλύτερες και χειρότερες επιδόσεις. Η συνολική 
επίπτωση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να είναι εντυπωσιακή. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έδειξε 
ότι υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης 0,56 έως 1,51 Mtoe ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί 
περίπου στην αποσυμφόρηση 0,5 έως 1,3 εκατομμυρίων επιβατικών αυτοκινήτων από το 
οδικό δίκτυο της ΕΕ.
Ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης την ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιέχει πρόταση αυτή. 
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Καθόσον βελτίωση της επίδοσης σε ένα κριτήριο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ένα άλλο 
(π.χ. ένα ελαστικό με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση συχνά έχει χειρότερη πρόσφυση στο 
έδαφος και, ως εκ τούτου είναι λιγότερο ασφαλές), είναι σημαντικό ο τελικός καταναλωτής 
να έχει γνώση και των τριών παραμέτρων. Επιπλέον, η σήμανση δεν θα είναι μόνο προς 
όφελος των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 
δημόσιες αρχές στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την προμήθεια ενεργειακά πιο 
αποδοτικών, ασφαλέστερων και λιγότερο θορυβωδών ελαστικών για τα οχήματά τους και τη 
θέσπιση (φορολογικών) κινήτρων υπέρ των πιο βιώσιμων ελαστικών.
Η πρόταση υπεβλήθη αφού προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους 
φορείς, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στην ισορροπία που επετεύχθη. Οι εμπλεκόμενοι 
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, υποστηρίζουν την πρόταση αυτή. Ο 
εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η πρόταση αυτή, αν εφαρμοστεί σωστά, θα δώσει 
έναυσμα για ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά ελαστικών, με πιθανό αποτέλεσμα οι 
παραγωγοί να αντλήσουν οφέλη από τη διαφοροποίηση των προϊόντων που θα οδηγήσει σε 
ανταγωνισμό με βάση την ποιότητα του προϊόντος, παρέχοντας έτσι κίνητρα στους 
κατασκευαστές ελαστικών για αναβάθμιση των προϊόντων τους. Είναι επίσης πιθανόν να 
μειωθούν οι φραγμοί εισόδου νεοεισερχόμενων με βάση τη φήμη. Η αντικειμενική, αξιόπιστη 
και συγκρίσιμη ενημέρωση όσον αφορά τις παραμέτρους των ελαστικών θα διασφαλίσει τη 
βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων της βιομηχανίας στον τομέα της έρευνας και της
ανάπτυξης, στην προσπάθεια που καταβάλλει για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που 
διαθέτει στην αγορά. Σε σχέση με αυτό, η προτεινόμενη εναρμόνιση είναι προς το συμφέρον 
της βιομηχανίας.

Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να είναι 
λειτουργικό, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος και πρέπει να 
επιτυγχάνει ισότιμο ανταγωνισμό:

Σήμανση ή αυτοκόλλητο

Στην πρόταση, όλα τα ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων (C1 και C2) 
οφείλουν να φέρουν αυτοκόλλητο με την ένδειξη των τριών παραμέτρων. Μόνο τα ελαστικά 
των βαρέων οχημάτων (C3) εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή – τα οποία πρέπει να 
παρέχουν την πληροφορία αυτή στην τεχνική διαφημιστική τεκμηρίωσή τους. Το σκεπτικό 
για το αυτοκόλλητο είναι ότι, όπως συμβαίνει με τις ηλεκτρικές συσκευές, είναι η πιο ορατή 
επιλογή για τους καταναλωτές και ο ευκολότερος τρόπος για τις δημόσιες αρχές να 
διασφαλίζουν ότι το σύνολο των πληροφοριών φθάνει στον τελικό χρήστη. Μελετώντας την 
πρόταση για τη χρήση του αυτοκόλλητου, πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι τα 
αυτοκόλλητα υπάρχουν ήδη επί του παρόντος σε ελαστικά ανώτερης ποιότητας κατασκευής 
(συχνά με λογότυπο και σειριακό αριθμό). Συνεπώς, η πρόταση αυτή δεν προσθέτει 
σημαντικό επιπλέον βάρος στους κατασκευαστές. Εκτιμάται ότι οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο αυτοκόλλητο θα επιβάρυναν λιγότερο από ένα 
ευρώ ανά ελαστικό. Επιπλέον, μεταφέρει σαφώς το σύνολο της ευθύνης για την κοινοποίηση 
της ποιότητας των ελαστικών στον κατασκευαστή του ελαστικού.

Αφετέρου, πρέπει να εξεταστούν και οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ελαστικών. Πωλήσεις 
ελαστικών πραγματοποιούνται σε διάφορους χώρους - από μεγάλου μεγέθους εκθέσεις όπου 
είναι εκτεθειμένα τα ελαστικά μέχρι μικρά συνεργεία όπου οι πελάτες έχουν περιορισμένη ή 
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καμία πρόσβαση στο προϊόν που αγοράζουν. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την 
κλίση του αυτοκόλλητου που θα πρέπει να απομακρυνθεί από το ελαστικό είτε από 
ανθρώπινο χέρι είτε με φυσικό τρόπο. Κατά συνέπεια, οι ρεαλιστικές επιλογές έχουν σημασία 
για την εξεύρεση της βέλτιστης προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων της πρότασης και 
την αποτελεσματική κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στον αγοραστή του ελαστικού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους προμηθευτές και τους διανομείς αυτοκινήτων. 
Μολονότι είναι σημαντικό ο καταναλωτής να ενημερώνεται σχετικά με τα ελαστικά που είναι 
κατάλληλα για το νέο αυτοκίνητο που αγοράζει (ιδίως αν αυτό οδηγήσει τους καταναλωτές 
να είναι πιο απαιτητικοί όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των 
τοποθετουμένων ελαστικών) πρέπει να συνεκτιμηθεί και η επιβάρυνση της λογιστικής 
μέριμνας και το διοικητικό βάρος που αυτό συνεπάγεται. Ειδικότερα, με δεδομένη την 
παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, πρέπει να αναζητηθεί μια 
ισορροπημένη προσέγγιση και να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση.

Ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού
Μια σημαντική ανησυχία του κλάδου είναι ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν, στο πλαίσιο 
μιας νομικής μορφής, ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους κατασκευαστές, τόσο 
εντός της Κοινότητας όσο και έναντι των διεθνών ανταγωνιστών. Ακόμη και αν από νομική 
σκοπιά, η οδηγία έχει άμεση νομική συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως της 
εθνικής διαδικασίας μεταφοράς, έχει ζωτική σημασία η μεταφορά και η εφαρμογή, καθώς και 
η επιβολή (εποπτεία και κυρώσεις), της πρότασης αυτής να προχωρήσουν ενιαία σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

Εφαρμογή

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει στους 
κατασκευαστές επαρκή χρόνο για να συμμορφωθούν στις νέες συνθήκες που τους 
επιβάλλονται, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται και σύντομη μεταβατική περίοδος. Επί 
πλέον, είναι σημαντικό να υπάρξει ένα ευέλικτο αλλά προβλέψιμο σύστημα, στο πλαίσιο του 
οποίου οι παράμετροι θα μπορούν να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο (για να 
αποφευχθεί η εκδοχή όλα τα ελαστικά να είναι στο μέλλον κατηγορίας «α»), λαμβάνοντας 
υπόψη τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα που είναι αναγκαία για τους κατασκευαστές

Ελαστικά χιονιού

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέμα της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα ελαστικά χιονιού και τα χειμερινά ελαστικά των βορείων χωρών, για 
τα οποία χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ικανότητά τους να 
αντιμετωπίζουν τις συνήθεις συνθήκες. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η σήμανση θα 
αντιμετωπίζει όλες τια ανησυχίες του τελικού χρήστη σε κάθε κλιματική κατάσταση.
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