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Τροπολογία 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 5.2.2. α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στον  
πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ 
εφαρμόζονται με εύλογο περιθώριο 
ανοχής κατά την μέτρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις σε όλους τους κανονισμούς περί θορύβου επιτρέπουν ανοχή για την 
παραγωγή.

Τροπολογία 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I Παράρτημα 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 2α 
Τιμές για την έγκριση τύπου από στοιχεία 
οχήματος και δοκιμής:
1. Στοιχεία εγκλεισμού
1.1 Στοιχεία εγκλεισμού θορύβου όπως 
ορίζονται από τον κατασκευαστή του 
οχήματος
2. Ηχοστάθμη του οχήματος εν κινήσει:
Αποτέλεσμα δοκιμής (Lurban): dB(A)
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Αποτέλεσμα δοκιμής (Lwot): dB(A)
Αποτέλεσμα δοκιμής (Lcruise):

dB(A)
Kp – συντελεστής: 
3. Ηχοστάθμη του οχήματος εν στάσει:
Θέση και κατεύθυνση του μικροφώνου 
(σύμφωνα με το σχήμα 2 στο 
προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΙΙ)
Αποτέλεσμα της δοκιμής εν στάσει: 
dB(A)

Or. en

Αιτιολόγηση

1.1. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων ως προς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2,2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμόρφωση των οργάνων ακουστικής 
μέτρησης επαληθεύεται μέσω έγκυρου 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Τα 
πιστοποιητικά αυτού του είδους 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον η 
συμμόρφωση της διάταξης βαθμονόμησης 
ήχου προς τα πρότυπα πιστοποιήθηκε στο 
διάστημα των 12 προηγούμενων μηνών
και εφόσον η συμμόρφωση του 
συστήματος οργάνων προς τα πρότυπα 
πιστοποιήθηκε στο διάστημα των 24 
προηγούμενων μηνών. Όλες οι δοκιμές 
συμμόρφωσης πρέπει να διεξάγονται από 
εργαστήριο εξουσιοδοτημένο να διενεργεί 
βαθμονομήσεις σύμφωνα με τα σχετικά 
πρότυπα.

Η συμμόρφωση των οργάνων ακουστικής 
μέτρησης επαληθεύεται μέσω έγκυρου 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Τα 
πιστοποιητικά αυτού του είδους 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον η 
συμμόρφωση της διάταξης βαθμονόμησης 
ήχου και του συστήματος οργάνων προς 
τα πρότυπα πιστοποιήθηκε στο διάστημα 
των 12 προηγούμενων μηνών. Όλες οι 
δοκιμές συμμόρφωσης πρέπει να 
διεξάγονται από εργαστήριο 
εξουσιοδοτημένο να διενεργεί 
βαθμονομήσεις σύμφωνα με τα σχετικά 
πρότυπα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ανωμαλία να ελέγχεται η συμμόρφωση του συστήματος οργάνων κάθε 24 μήνες και η 
συμμόρφωση της διάταξης βαθμονόμησης ήχου κάθε χρόνο. Αυτή η ανωμαλία μπορεί να οδηγήσει σε 
λάθη τα συστήματα οργάνων με αποτέλεσμα εσφαλμένες μετρήσεις κατά τις δοκιμές. Η συμμόρφωση 
της διάταξης βαθμονόμησης ήχου και του συστήματος οργάνων προς τα πρότυπα πρέπει να διεξάγεται 
μαζί.

Τροπολογία 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.1 – Παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μετεωρολογικά όργανα πρέπει να 
τοποθετούνται κοντά στη ζώνη δοκιμής, σε 
ύψος 1,2 m ± 0,02 m. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται όταν η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος αέρα βρίσκεται εντός 
του εύρους τιμών 5 έως 40 °C.

Τα μετεωρολογικά όργανα πρέπει να 
τοποθετούνται κοντά στη ζώνη δοκιμής, σε 
ύψος 1,2 m ± 0,02 m. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται όταν η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος αέρα βρίσκεται εντός 
του εύρους τιμών 5 έως +25 °C.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα εκπέμπουν λιγότερο θόρυβο σε υψηλότερες θερμοκρασίες του περιβάλλοντος αέρα. Το 
χαμηλότερο φάσμα τιμών θα μειώσει τα οφέλη των κατασκευαστών οχημάτων από τα τεχνητά 
χαμηλομένα αποτελέσματα δοκιμών. 

Τροπολογία 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.1 – Παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε τιμή κορυφής της στάθμης 
θορύβου η οποία δεν φαίνεται να 

διαγράφεται



PE491.113v02-00 6/75 AM\905004EL.doc

EL

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της 
γενικής στάθμης θορύβου του οχήματος 
δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
λήψη των ενδείξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι τιμές κορυφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη των ενδείξεων. 

Τροπολογία 100
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.1 – Παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε τιμή κορυφής της στάθμης 
θορύβου η οποία δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της 
γενικής στάθμης θορύβου του οχήματος 
δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
λήψη των ενδείξεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε τιμή κορυφής της στάθμης θορύβου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη των ενδείξεων.

Τροπολογία 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.1 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θόρυβος βάθους (περιλαμβανομένου του 
θορύβου του ανέμου) πρέπει να 
υπολείπεται τουλάχιστον 10 dB της A-
σταθμισμένης στάθμης πίεσης θορύβου 

Ο θόρυβος βάθους (περιλαμβανομένου του 
θορύβου του ανέμου) πρέπει να 
υπολείπεται τουλάχιστον 15 dB της A-
σταθμισμένης στάθμης πίεσης θορύβου 
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που παράγεται από το υπό δοκιμή όχημα.
Εάν η διαφορά μεταξύ του θορύβου 
περιβάλλοντος και του μετρούμενου 
θορύβου είναι μεταξύ 10 και 15 dB(A), 
για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων 
της δοκιμής πρέπει να αφαιρείται από τις 
ενδείξεις του ηχόμετρου η κατάλληλη 
διορθωτική τιμή, όπως υποδεικνύεται 
στον ακόλουθο πίνακα:

που παράγεται από το υπό δοκιμή όχημα.

Σύμφωνα με το παράρτημα VII του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να περιορίσει την ευελιξία στη δοκιμή και να μειώσει τα οφέλη των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.1 – πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Διαφορά μεταξύ θορύβου 
περιβάλλοντος και 
μετρούμενου θορύβου σε 
dB(A)

10 11 12 13 14 15

Διόρθωση σε dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en



PE491.113v02-00 8/75 AM\905004EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να περιορίσει την ευελιξία στη δοκιμή και να μειώσει τα οφέλη των 
κατασκευαστών. 

Τροπολογία 103
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.1. Το υπό δοκιμή όχημα επιλέγεται 
κατά τρόπο ώστε όλα τα ίδιου τύπου 
οχήματα που διατίθενται στην αγορά να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

3.2.1. Το υπό δοκιμή όχημα πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό των οχημάτων 
που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις σε όλους τους κανονισμούς περί θορύβου επιτρέπουν ανοχή για την 
παραγωγή.

Τροπολογία 104
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.1a. Το υπό δοκιμή όχημα πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό των οχημάτων 
που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των προς δοκιμή οχημάτων πραγματοποιείται με τρόπο που διευκολύνει την εν λόγω 
διαδικασία. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δοκιμής, ο κατασκευαστής υποχρεούται να επιλέξει το 
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πλέον θορυβώδες όχημα της ίδιας οικογένειας οχημάτων για τη δοκιμή τύπου, γεγονός το οποίο 
συνήθως δεν είναι εφικτό για πρακτικούς λόγους. Η υποχρέωση του κατασκευαστή να εξασφαλίσει ότι 
κάθε όχημα που διατίθεται στην αγορά πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού προβλέπεται στο 
άρθρο 5, σημείο 1.

Τροπολογία 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.1. – πίνακας – γραμμή 4 Κατηγορία οχήματος N2, N3 –
παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη της μάζας δοκιμής του 
οχήματος τοποθετείται επιπρόσθετο φορτίο 
επάνω από τον(τους) κινητήριο(-ους) πίσω 
άξονα(-ες). Το επιπρόσθετο φορτίο ισούται 
με το 75 τοις εκατό, κατ’ ανώτατο όριο, 
της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας του 
πίσω άξονα. Η μάζα δοκιμής πρέπει να 
επιτυγχάνεται με ανοχή ± 5 τοις εκατό.

Για την επίτευξη της μάζας δοκιμής του 
οχήματος τοποθετείται επιπρόσθετο φορτίο 
επάνω από τον(τους) κινητήριο(-ους) πίσω 
άξονα(-ες). Το επιπρόσθετο φορτίο ισούται 
με το 75 τοις εκατό, κατ’ ανώτατο όριο, 
της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας του 
πίσω άξονα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μάζα δοκιμής δεν πρέπει να έχει καμία ανοχή 

Τροπολογία 106
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του οχήματος 

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να αντιπροσωπεύουν τα ελαστικά με τις 
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και πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον το νόμιμο βάθος 
πέλματος.

υψηλότερες εκπομπές ήχου αυτού του 
τύπου που έχουν εντοπίσει οι 
κατασκευαστές και να καταγράφονται στο 
προσάρτημα 3 του παραρτήματος Ι του 
παρόντος κανονισμού Πρέπει να 
αντιστοιχούν σε ένα από τα μεγέθη 
ελαστικών που ορίζονται για το όχημα ως 
βασικός εξοπλισμός. Το ελαστικό 
διατίθεται ή θα διατίθεται στην αγορά 
ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα ελαστικά 
πρέπει να πληρώνονται με αέρα στην πίεση 
που συνιστάται από τον κατασκευαστή του 
οχήματος για τη μάζα δοκιμής του 
οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον το νόμιμο βάθος πέλματος.

Or. en

Τροπολογία 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του οχήματος 
και πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον το νόμιμο βάθος 

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του οχήματος 
και πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει 
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πέλματος. να έχουν το νόμιμο βάθος πέλματος.

Or. en

Τροπολογία 108
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του οχήματος
και πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον το νόμιμο 
βάθος πέλματος.

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του άξονα και 
πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά 
πρέπει να έχουν βάθος πέλματος το 
λιγότερο 80% του πλήρους βάθους 
πέλματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της νέας μεθόδου δοκιμής είναι να υπάρξει προσομοίωση με πραγματική κυκλοφορία σε 
αστικές περιοχές. Το βάθος πέλματος και ο τύπος των ελαστικών πρέπει να είναι εκείνα που συνήθως 
χρησιμοποιούνται στην κυκλοφορία.  Η σύσταση της ΟΕΕ/ΗΕ είναι για ένα ελάχιστο βάθος πέλματος 
που αντιστοιχεί στο 80% για το πλήρες βάθος πέλματος. Η δοκιμή πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα 
φορτηγά χρησιμοποούν διαφορετικούς τύπους ελαστικών σε πρόσθιους και οπίσθιους άξονες. 
Επιπλέον, η υποχρεωτική διαδικασία παρακολούθησης για τον νέο αυτό κανονισμό μεταξύ 2007 και 
2010 ήταν βασισμένη σε ελαστικά αντιπροσωπευτικά για τον άξονα.
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Τροπολογία 109

Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικά του οχήματος
και πρέπει να επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος και να 
καταγράφονται στο προσάρτημα 3 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα 
μεγέθη ελαστικών που ορίζονται για το 
όχημα ως βασικός εξοπλισμός. Το 
ελαστικό διατίθεται ή θα διατίθεται στην 
αγορά ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα 
ελαστικά πρέπει να πληρώνονται με αέρα 
στην πίεση που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του οχήματος για τη μάζα 
δοκιμής του οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον το νόμιμο βάθος 
πέλματος.

3.2.2. Οι εκπομπές ήχου από την κύλιση 
των ελαστικών καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη 
γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Τα υπό δοκιμή ελαστικά πρέπει 
να αντιπροσωπεύουν τα ελαστικά με τις 
θορυβωδέστερες εκπομπές ήχου αυτού του 
τύπου που έχουν εντοπίσει οι 
κατασκευαστές για το όχημα και πρέπει να 
επιλέγονται από τον κατασκευαστή του 
οχήματος και να καταγράφονται στο 
προσάρτημα 3 του παραρτήματος Ι του 
παρόντος κανονισμού Πρέπει να 
αντιστοιχούν σε ένα από τα μεγέθη 
ελαστικών που ορίζονται για το όχημα ως 
βασικός εξοπλισμός. Το ελαστικό 
διατίθεται ή θα διατίθεται στην αγορά 
ταυτόχρονα με το όχημα. 2/ Τα ελαστικά 
πρέπει να πληρώνονται με αέρα στην πίεση 
που συνιστάται από τον κατασκευαστή του 
οχήματος για τη μάζα δοκιμής του 
οχήματος. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον το νόμιμο βάθος πέλματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. Η τροπολογία επιδιώκει να εξασφαλίσει 
ότι όλα τα οχήματα συμμορφώνονται με πρότυπα και να μειώσει τα οφέλη από τις δοκιμές των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.2. – υποσημείωση 2/
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι η συμβολή των ελαστικών 
στις συνολικές εκπομπές ήχου είναι 
σημαντική, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι υφιστάμενες ρυθμιστικές διατάξεις που 
αφορούν τις εκπομπές 
ελαστικών/οδοστρώματος. Τα ελαστικά 
έλξης, τα ελαστικά χιονιού και τα ελαστικά 
ειδικής χρήσης θα αποκλείονται κατά τη 
διάρκεια των μετρήσεων έγκρισης τύπου 
και συμμόρφωσης της παραγωγής κατ’ 
απαίτηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με 
τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ (ΕΕ 
L 231 της 29.8.2008, σ. 19).

Δεδομένου ότι η συμβολή των ελαστικών 
στις συνολικές εκπομπές ήχου είναι 
σημαντική, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι υφιστάμενες ρυθμιστικές διατάξεις που 
αφορούν τις εκπομπές 
ελαστικών/οδοστρώματος. Τα ελαστικά 
έλξης, τα ελαστικά χιονιού και τα ελαστικά 
ειδικής χρήσης θα αποκλείονται κατά τη 
διάρκεια των μετρήσεων έγκρισης τύπου 
και συμμόρφωσης της παραγωγής κατ’ 
απαίτηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με 
τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή ΕΕ L 231 της 29.8.2008, σ. 19 πρέπει να διαγραφεί ως απηρχαιωμένη.

Τροπολογία 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4. Εάν το όχημα έχει κίνηση σε 
περισσότερους από δύο τροχούς, τότε 
υποβάλλεται σε δοκιμή κινούμενο στους 
τροχούς που προορίζονται για τη συνήθη 
οδική χρήση.

3.2.4. Εάν το όχημα έχει κίνηση σε 
περισσότερους από δύο τροχούς τότε
πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή με τον 
μέγιστο αριθμό κινητήριων τροχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κίνηση όχι μόνο στους δύο αλλά και στους τέσσερεις τροχούς, πρέπει να 
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δοκιμάζεται με τετρακίνηση. 

Τροπολογία 112

Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4. Εάν το όχημα έχει κίνηση σε 
περισσότερους από δύο τροχούς, τότε 
υποβάλλεται σε δοκιμή κινούμενο στους 
τροχούς που προορίζονται για τη συνήθη 
οδική χρήση.

3.2.4. Εάν το όχημα έχει κίνηση σε 
περισσότερους από δύο τροχούς τότε
πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή με τον 
μέγιστο αριθμό κινητήριων τροχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κίνηση όχι μόνο στους δύο αλλά και στους τέσσερεις τροχούς, πρέπει να 
δοκιμάζεται με τετρακίνηση. 

Τροπολογία 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3.2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.6a. Η δοκιμή πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτική των εκπομπών 
θορύβου του πραγματικού κόσμου μέσω 
της διόρθωσης των οριακών τιμών για τα 
φορτηγά κατά -1 dB(A) ώστε να ληφθούν 
υπόψη τα εξαιρετικά αθόρυβα ελαστικά 
που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή αλλά 
ποτέ στον δρόμο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών οδήγησης διότι τα 
αποτελέσματα των δοκιμών επηρεάζονται από την χρήση αθόρυβων ελαστικών και αυτό πρέπει να 
ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello
Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.1. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η 
τροχιά της κεντρικής γραμμής του 
οχήματος πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή 
CC' όσο το δυνατόν πλησιέστερα, από το 
σημείο προσέγγισης της γραμμής AA' έως 
ότου το πίσω μέρος του οχήματος διέλθει 
από τη γραμμή BB'. Εάν το όχημα 
λαμβάνει κίνηση από περισσότερους από 
δύο τροχούς, τότε υποβάλλεται σε δοκιμή 
κινούμενο στους τροχούς που 
προορίζονται για τη συνήθη οδική χρήση. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η 
τροχιά της κεντρικής γραμμής του 
οχήματος πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή 
CC' όσο το δυνατόν πλησιέστερα, από το 
σημείο προσέγγισης της γραμμής AA' έως 
ότου το πίσω μέρος του οχήματος διέλθει 
από τη γραμμή BB'. Εάν το όχημα έχει 
κίνηση σε περισσότερους από δύο τροχούς 
τότε πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή με 
τον μέγιστο αριθμό κινητήριων τροχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κίνηση όχι μόνο στους δύο αλλά και στους τέσσερεις τροχούς, πρέπει να 
δοκιμάζεται με τετρακίνηση. 

Τροπολογία 115
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Αριθμός 4.1.2.1.4.1. – παράγραφος 1 – στοιχεία α - γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εάν μια συγκεκριμένη σχέση ισχύος 
αποδίδει επιτάχυνση εντός εύρους ανοχής 
± 5 τοις εκατό της τιμής της επιτάχυνσης 
αναφοράς awot ref, η οποία δεν υπερβαίνει 
τα 3,0 m/s2, τότε η δοκιμή 

(α) Εάν μια συγκεκριμένη σχέση ισχύος 
αποδίδει επιτάχυνση εντός εύρους ανοχής 
± 5 τοις εκατό της τιμής της επιτάχυνσης 
αναφοράς awot ref, η οποία δεν υπερβαίνει 
τα 2,0 m/s2, τότε η δοκιμή 
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πραγματοποιείται με αυτήν τη σχέση 
μετάδοσης.

πραγματοποιείται με αυτήν τη σχέση 
μετάδοσης.

(β) Εάν καμία από τις σχέσεις μετάδοσης 
δεν αποδίδει την απαιτούμενη επιτάχυνση, 
τότε επιλέγεται μια σχέση μετάδοσης i, η
οποία αποδίδει επιτάχυνση μεγαλύτερη 
από την επιτάχυνση αναφοράς και μια 
σχέση μετάδοσης i+1, η οποία αποδίδει 
επιτάχυνση μικρότερη από την επιτάχυνση 
αναφοράς. Εάν η τιμή της επιτάχυνσης στη 
σχέση μετάδοσης i δεν υπερβαίνει τα 3,0
m/s2, τότε για τη δοκιμή μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και οι δύο σχέσεις 
μετάδοσης. Ο λόγος στάθμισης σε σχέση 
με την επιτάχυνση αναφοράς awot ref 
υπολογίζεται από τη σχέση: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(β) Εάν καμία από τις σχέσεις μετάδοσης 
δεν αποδίδει την απαιτούμενη επιτάχυνση, 
τότε επιλέγεται μια σχέση μετάδοσης i, η 
οποία αποδίδει επιτάχυνση μεγαλύτερη 
από την επιτάχυνση αναφοράς και μια 
σχέση μετάδοσης i+1, η οποία αποδίδει 
επιτάχυνση μικρότερη από την επιτάχυνση 
αναφοράς. Εάν η τιμή της επιτάχυνσης στη 
σχέση μετάδοσης i δεν υπερβαίνει τα 2,0
m/s2, τότε για τη δοκιμή μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και οι δύο σχέσεις 
μετάδοσης. Ο λόγος στάθμισης σε σχέση 
με την επιτάχυνση αναφοράς awot ref 
υπολογίζεται από τη σχέση: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(γ) εάν η επιτάχυνση που αποδίδει η σχέση 
μετάδοσης i υπερβαίνει τα 3,0 m/s2, 
χρησιμοποιείται η πρώτη σχέση μετάδοσης 
που αποδίδει επιτάχυνση μικρότερη από
3,0 m/s2, εκτός εάν η σχέση μετάδοσης i+1 
αποδίδει επιτάχυνση μικρότερη από το 
μέγεθος aurban. Στην περίπτωση αυτή, 
χρησιμοποιούνται δύο σχέσεις μετάδοσης, 
η i και η i+1, περιλαμβανομένης της 
σχέσης μετάδοσης i που αποδίδει 
επιτάχυνση άνω των 3,0 m/s2. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις δεν 
χρησιμοποιείται καμία άλλη σχέση 
μετάδοσης. Εν συνεχεία, η επιτευχθείσα 
επιτάχυνση χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του μερικού συντελεστή 
ισχύος kP αντί της awot ref.

(γ) εάν η επιτάχυνση που αποδίδει η σχέση 
μετάδοσης i υπερβαίνει τα 2,0 m/s2, 
χρησιμοποιείται η πρώτη σχέση μετάδοσης 
που αποδίδει επιτάχυνση μικρότερη από
2,0 m/s2, εκτός εάν η σχέση μετάδοσης i+1 
αποδίδει επιτάχυνση μικρότερη από το 
μέγεθος aurban. Στην περίπτωση αυτή, 
χρησιμοποιούνται δύο σχέσεις μετάδοσης, 
η i και η i+1, περιλαμβανομένης της 
σχέσης μετάδοσης i που αποδίδει 
επιτάχυνση άνω των 2,0 m/s2. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις δεν 
χρησιμοποιείται καμία άλλη σχέση 
μετάδοσης. Εν συνεχεία, η επιτευχθείσα 
επιτάχυνση χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του μερικού συντελεστή 
ισχύος kP αντί της awot ref.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει προσομοίωση της κατάστασης σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας σε αστικές 
ζώνες, το ανώτατο όριο επιτάχυνσης θα πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο σε 2,0 m/s2
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Τροπολογία 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.2. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η 
τροχιά της κεντρικής γραμμής του 
οχήματος πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή 
CC' όσο το δυνατόν πλησιέστερα, από το 
σημείο προσέγγισης της γραμμής AA' έως 
ότου το πίσω μέρος του οχήματος διέλθει 
από τη γραμμή BB'. Η δοκιμή διεξάγεται 
χωρίς ρυμουλκούμενο ή 
ημιρυμουλκούμενο. Εάν το 
ρυμουλκούμενο δεν μπορεί να διαχωριστεί 
εύκολα από το έλκον όχημα, το 
ρυμουλκούμενο δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά τη διέλευση από τη γραμμή BB'. Εάν 
στο όχημα είναι ενσωματωμένος 
εξοπλισμός όπως αναμικτήρες 
σκυροδέματος, συμπιεστές κ.λπ., ο 
εξοπλισμός αυτός δεν πρέπει να βρίσκεται 
σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής. Η μάζα δοκιμής του οχήματος 
πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται στον 
πίνακα της παραγράφου 3.2.1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η 
τροχιά της κεντρικής γραμμής του 
οχήματος πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή 
CC' όσο το δυνατόν πλησιέστερα, από το 
σημείο προσέγγισης της γραμμής AA' έως 
ότου το πίσω μέρος του οχήματος διέλθει 
από τη γραμμή BB'. Η δοκιμή διεξάγεται 
χωρίς ρυμουλκούμενο ή 
ημιρυμουλκούμενο. Η δοκιμή διεξάγεται 
χωρίς ρυμουλκούμενο ή 
ημιρυμουλκούμενο. Εάν το 
ρυμουλκούμενο δεν μπορεί να διαχωριστεί 
εύκολα από το έλκον όχημα, το 
ρυμουλκούμενο δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά τη διέλευση από τη γραμμή BB'. Εάν 
στο όχημα είναι ενσωματωμένος 
εξοπλισμός όπως αναμικτήρες 
σκυροδέματος, ο εξοπλισμός αυτός δεν 
πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής. Η μάζα δοκιμής του 
οχήματος πρέπει να είναι αυτή που 
ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 
3.2.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμπιεστές χρησιμοποιούνται για αερόφρενα και αποτελούν συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του 
οχήματος. Ο θόρυβος από τους συμπιεστές δεν πρέπει συνεπώς να αποκλείεται από τις μετρήσεις του 
θορύβου ούτως ώστε να είναι αυτές αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας που 
περιλαμβάνουν συμπιεστές.  

Τροπολογία 117
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος II δεν 
υπερβαίνει τα εξής όρια:

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος II δεν 
υπερβαίνει τα εξής όρια και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 90 dB(A) υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες οδήγησης, με μέγιστη ταχύτητα 
130 km/h, σύμφωνα με το Παράρτημα 
VIII:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να διασφαλίζει ο κανονισμός ότι οι ακραίες εκπομπές θορύβου αποκλείονται υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης ή με την πεταλούδα μερικώς ανοιγμένη. Διατάξεις πρέπει να 
μπορούν να επιτρέψουν την άμεση αποτελεσματική εφαρμογή στην κυκλοφορία από τις αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 118
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – γραμμή 6 – κολώνα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αριθμός θέσεων ≤ 9 αριθμός θέσεων > 9· ≤ 125kW/τόνο και 
κατ' ανώτατο όριο 1900cc

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέες προδιαγραφές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εφικτές, αλλά μόνο εφόσον η 
περίοδος για την εφαρμογή τους παραταθεί. Δύο επιπλέον χρόνια είναι απαραίτητα για να μπορούν τα 
ευρωπαϊκά οχήματα να εκπέμπουν θόρυβο παρόμοιο με αυτό των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τροπολογία 119
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – γραμμή 6 – κολώνα 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

68 70

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέες προδιαγραφές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εφικτές, αλλά μόνο εφόσον η 
περίοδος για την εφαρμογή τους παραταθεί. Δύο επιπλέον χρόνια είναι απαραίτητα για να μπορούν τα 
ευρωπαϊκά οχήματα να εκπέμπουν θόρυβο παρόμοιο με αυτό των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τροπολογία 120
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – γραμμή 6 – κολώνα 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

69 71

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέες προδιαγραφές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εφικτές, αλλά μόνο εφόσον η 
περίοδος για την εφαρμογή τους παραταθεί. Δύο επιπλέον χρόνια είναι απαραίτητα για να μπορούν τα 
ευρωπαϊκά οχήματα να εκπέμπουν θόρυβο παρόμοιο με αυτό των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τροπολογία 121
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – γραμμή 7 – οριακές τιμές – κολώνα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αριθμός θέσεων ≤ 9·
λόγος ισχύος προς μάζα > 150 kW/τόνο

αριθμός θέσεων ≤ 9·
λόγος ισχύος προς μάζα > 125 kW/τόνο
και τουλάχιστον 1901cc
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέες προδιαγραφές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εφικτές, αλλά μόνο εφόσον η 
περίοδος για την εφαρμογή τους παραταθεί. Δύο επιπλέον χρόνια είναι απαραίτητα για να μπορούν τα 
ευρωπαϊκά οχήματα να εκπέμπουν θόρυβο παρόμοιο με αυτό των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τροπολογία 122
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III

Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα 
εξής όρια:

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής 
όρια:
Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές

εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]

Οριακές τιμές για την 
έγκριση τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Οριακές τιμές για την 
έγκριση τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Οριακές τιμές για την 
ταξινόμηση, πώληση και 
θέση σε κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 

[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 

[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από 

[7 έτη μετά τη δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

M Οχήματα που 
χρησιμοποιούντα
ι για τη 
μεταφορά 
επιβατών

M1 αριθμός θέσεων 
< 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 αριθμός θέσεων 71 71 69 69 69 69
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< 9· 

λόγος ισχύος 
προς μάζα > 150 
kW/τόνο

M2 αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα < 2 
τόνοι

72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός θέσεων 
> 9· 2 τόνοι < 
μάζα < 3,5 τόνοι

73 74 71 72 71 72

M2 αριθμός θέσεων 
> 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2 αριθμός θέσεων 
> 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3 αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα > 5 
τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3 αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα > 5 
τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N Οχήματα που 
χρησιμοποιούντα
ι για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1 2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 τόνοι < μάζα 75 76 73 74 73 74
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< 12 τόνοι· 

75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

N2 3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3 μάζα > 12 τόνοι· 

75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 μάζα > 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα 
παντός εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.
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Τροπολογία

Οριακές τιμές, κατηγορία και μεταβατικές διατάξεις για ΟΕΕ ECE,
νέοι τύποι οχημάτων

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

2 έτη
μέτά την έναρξη ισχύος της ΟΕΕ
R51.03 
Όριο [dB(A)]

4 έτη
μετά το στάδιο 
1

Όριο [dB(A)]

6 έτη
μετά το στάδιο 
1

Όριο [dB(A)]

4 έτη
μετά το στάδιο 
2

Όριο [dB(A)]

6 έτη μετά το 
στάδιο 2

Όριο [dB(A)]

              PMR ≤ 120 kW/t
M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t
                PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               GVW ≤ 2.5 έως
M2        2.5 έως < GVW ≤ 3.5 
έως
               GVW > 3.5 έως GVW

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71

             P ≤ 180 kW
M3       180 < P ≤ 250 kW
               P ≤ 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            GVW ≤ 2.5 έως 72 70 - 68 -
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N1        2.5 έως < GVW ≤ 3.5 έως 74 72 - 71 -

             P ≤ 150 kW
N2        P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             P ≤ 250 kW
N3         P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Οχήματα παντός εδάφους "G" για όλες τις κατηγορίες +1 dB(A) για το στάδιο 1, βάθος υδάτινου εμποδίου 50cm, δυνατότητα αναρρίχησης 30% ως 
πρόσθετη απαίτηση για M1G
Οχήματα παντός εδάφους "G" για το σύνολο της κατηγορίας N3, M3 +2 dB(A) για το στάδιο 2 και αργότερα, όλες οι άλλες κατηγορίες +1 dB(A) 
για το στάδιο 2 και αργότερα
Στρογγυλοποίηση και αβεβαιότητα της μέτρησης σύμφωνα με R51.02 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 51 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/ΗΕ) πρέπει να τροποποιηθεί με την εισαγωγή νέας μεθόδου δοκιμών και πρόσθετων διατάξεων
εκπομπών ήχου (ASEP) Η νέα μέθοδος δοκιμών πρέπει να θεσπιστεί με νέες οριακές τιμές. 
Περιβαλλοντικό όφελος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με μια προσέγγιση σε τρία στάδια των οριακών 
τιμών. Μεταβατικές διατάξεις αντικατοπτρίζουν την ανάγκη σχεδιασμού εκ νέου του προϊόντος από 
τους κατασκευαστές οχημάτων σύμφωνα με τις συνήθεις παραγωγικές διαδικασίες.

Τροπολογία 123
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα 
εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)
[decibel(A)]

Οριακές 
τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές 
τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την 
ταξινόμηση, 
πώληση και 
θέση σε 
κυκλοφορία 
νέων οχημάτων

Φάση 1 
ισχύει από 
[2 έτη μετά 
τη 
δημοσίευση
]

Φάση 2 
ισχύει από 
[5 έτη μετά 
τη 
δημοσίευση
]

Φάση 3 ισχύει 
από 
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Πα
ντό
ς 
εδά

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Πα
ντό
ς 
εδά

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Παντό
ς 
εδάφου
ς*
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φο
υς*

φο
υς*

M Οχήματα που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

αριθμός θέσεων < 9· 
λόγος ισχύος προς μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2
αριθμός θέσεων > 9· μάζα < 2 
τόνοι 72 72 70 70 70 70

M2
αριθμός θέσεων > 9· 2 τόνοι < 
μάζα < 3,5 τόνοι 73 74 71 72 71 72

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

αριθμός θέσεων > 9· μάζα > 5 
τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

αριθμός θέσεων > 9· μάζα > 5 
τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N Οχήματα που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1 2 τόνοι < μάζα < 3,5 τόνοι 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι· 
75 < ονομαστική ισχύς κινητήρα 

75 76 73 74 73 74
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< 150 kW

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

μάζα > 12 τόνοι· 
75 < ονομαστική ισχύς κινητήρα < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

μάζα > 12 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον σχετικό ορισμό 
για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος Α του 
παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός εδάφους 
ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

Τροπολογία

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II και στρογγυλεμένη 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας οχήματος Γενικές οριακές τιμές 1) για νέου 
τύπου οχήματα εκπεφρασμένα σε 
decibel (A)

Φάση 1 ισχύει 
από
2 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος

Φάση 2 ισχύει 
από
6 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος*

M1 Αναλογία Ισχύος-Μάζας ≤ 120 kW/t 72 70

120< Αναλογία Ισχύος-Μάζας ≤ 150 kW/t 73 71

Αναλογία Ισχύος-Μάζας > 150 kW/t 75 74

M2 Μικτό βάρος οχήματος ≤ 2.5 έως 72 71

2.5 έως < Μικτό βάρος οχήματος ≤ 3.5 έως 74 73
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N1 Μικτό βάρος οχήματος ≤ 2.5 έως όριο < 
660ccm· PMR(GVW)<35 kW/t

74 73

Μικτό βάρος οχήματος ≤ 2.5 έως 72 71

2.5 έως < Μικτό βάρος οχήματος ≤ 3.5 έως 74 73

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας οχήματος Γενικές οριακές τιμές 1) για νέου 
τύπου οχήματα εκπεφρασμένα σε 
decibel (A)
Φάση 1 ισχύει 
από
3 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος

Φάση 2 ισχύει 
από
8 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος

M2 Μικτό βάρος οχήματος > 3,5 έως 
Ονομαστική ισχύς ≤ 135 kW

75 74

Μικτό βάρος οχήματος > 3,5 έως 
Ονομαστική ισχύς > 135 kW

76 75

M3 2) Ονομαστική ισχύς ≤ 135 kW 76 75

135 < ονομαστική ισχύς ≤ 250 kW 79 78
M3 2) Ονομαστική ισχύς > 250 kW 80 79

N2 Ονομαστική ισχύς ≤ 135 kW 78 76
Ονομαστική ισχύς > 135 kW 79 78

N3 Ονομαστική ισχύς ≤ 135 kW 79 78

135 < ονομαστική ισχύς ≤ 250 kW 81 80
Ονομαστική ισχύς > 250 kW 82 81

* Για οχήματα των κατηγοριών M1/N1 και M2 < 3.5 t, η μεταβατική περίοδος για πώληση και 
θέση σε υπηρεσία των νέων οχημάτων είναι 2 έτη

1) Οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά +2dB για όχημα κατηγορίας M3 και N3 και κατά +1 dB για 
οιοδήποτε άλλο όχημα, εάν το όχημα είναι συμβατό με τους σχετικούς ορισμούς των οχημάτων 
εκτός δρόμου που καθορίζονται στο σημείο 4 του τμήματος A του Παραρτήματος II της οδηγίας ΕΕ 
2007/46/ΕΚ.

2) Οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά +2dB για όχημα κατηγορίας M2 ή Μ3 εάν το όχημα 
διαθέτει κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης με ονομαστική ταχύτητα κινητήρα που υπερβαίνει 
τις 3.500 rpm

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τον θόρυβο των οχημάτων έχει άμεσο αντίκτυπο στον 
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κανονισμό R51 που ισχύει παγκοσμίως, έχει σημασία να εξεταστούν οριακές τιμές, τύποι οχημάτων 
και προσθεσμίες που συνάδουν με τις τεχνολογίες όλων των αγορών που εφαρμόζουν και θέλουν να 
εφαρμόσουν τον κανονισμό αριθ. 51 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η αντιστροφή της εναρμόνισης των αγορών και θα 
επιτραπεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των κατασκευαστών στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία 124
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

M

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τη 
μεταφορά 
επιβατών

M1
αριθμός θέσεων < 
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

αριθμός θέσεων < 
9·
λόγος ισχύος 
προς μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2
αριθμός θέσεων > 
9· μάζα < 2 τόνοι 72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός θέσεων > 73 74 71 72 71 72
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9· 2 τόνοι < μάζα 
< 3,5 τόνοι

M2

αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150
kW

75 76 73 74 73 74

M3

αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα > 5 
τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντα
ι για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1
2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 

77 79 75 77 75 77
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kW

N3

μάζα > 12 τόνοι·
75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150
kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον σχετικό ορισμό για 
τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος Α του παραρτήματος II 
της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός εδάφους 
ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

Τροπολογία 

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής 
όρια:

Κατη
γορία 
οχήμ
ατος

Περιγραφή 
της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων**** 

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων****

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων****

Οριακές 
τιμές για 

την 
έγκριση 
τύπου 
νέων 

τύπων 
οχημάτων

*****

Φάση 1 ισχύει από 
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση] 
********

Φάση 2 ισχύει από 
[6 έτη μετά τη 
δημοσίευση] 
********

Φάση 3 ισχύει από 
[10 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 4 
ισχύει από 
[14 έτη 
μετά τη 
δημοσίευ
ση] 
******

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης 

***
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Οχήματα 
που 
χρησιμοποιο
ύνται για τη 
μεταφορά 
επιβατών και
εμπορευμάτω
ν *******

M1

αριθμός 
θέσεων < 9·
λόγος ισχύος 
προς μάζα <
120 kW/τον.

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

M1

αριθμός 
θέσεων < 9;
120 kW/τον <
λόγος ισχύος 
προς μάζα <
160 kW/τόνο

73 74 72 73 71 72 68

M1

αριθμός 
θέσεων < 9·
λόγος ισχύος 
προς μάζα > 
160 kW/τόνο

75 76 74 75 73 74 70

M2

αριθμός 
θέσεων > 9· 
μάζα < 2,5
τόνοι
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

αριθμός 
θέσεων > 9·
μάζα < 2,5
τόνοι
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα >
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

αριθμός 
θέσεων > 9· 
2,5 τόνοι < 
μάζα < 3,5
τόνοι

74 75 72 73 71 72 70

M2
αριθμός 
θέσεων > 9· 76 77 73 74 72 73 71
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μάζα > 3,5
τόνοι

N1
μάζα < 2,5
τόνοι 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 τόνοι < 
μάζα < 3,5 
τόνοι

73 74 73 74 72 73 69

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων****

Οριακές 
τιμές για 

την 
έγκριση 
τύπου 
νέων 

τύπων 
οχημάτων

*****

Φάση 1 ισχύει από
[3 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από
[8 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από
[12 έτη μετά τη 

δημοσίευση]

Φάση 4 
ισχύει από 

[16 έτη 
μετά τη 

δημοσίευ
ση] 

******

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 

εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντό
ς 

εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης 

***

M3

αριθμός 
θέσεων > 9· 
μάζα > 5 
τόνοι· 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα <
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

αριθμός 
θέσεων > 9· 
μάζα > 5 
τόνοι· 
100 < 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

αριθμός 
θέσεων > 9· 
μάζα > 5 

78 79 78 79 76 77 75
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τόνοι· 
180 < 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
250 kW

M3

αριθμός 
θέσεων > 9· 
μάζα > 5 
τόνοι· 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα > 
250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 
τόνοι· 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 
τόνοι· 
75 <
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 
τόνοι· 
150 <
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα

78 79 77 78 77 78 74

N3

μάζα > 12 
τόνοι· 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

μάζα > 12 
τόνοι· 
100 <
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 

79 80 78 79 77 78 75
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150 kW

N3

μάζα > 12 
τόνοι· 150 <
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα < 
250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

μάζα > 12 
τόνοι· 
ονομαστική 
ισχύς 
κινητήρα >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον σχετικό 
ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος Α 
του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ. 

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός 
εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

*** Για οχήματα παντός εδάφους οι γενικές οριακές τιμές αυξάνονται κατά + 1 dB(A)
**** Μεταβατική περίοδο για πρώτη ταξινόμηση νέων οχημάτων: 2 έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της εφαρμοστέας φάσης
***** Μεταβατική περίοδο για πρώτη ταξινόμηση νέων οχημάτων: 3 έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της εφαρμοστέας φάσης
****** Η Επιτροπή πραγματοποιεί εμπεριστατωμένη μελέτη για να επικυρώσει την Φάση 4 

όσον αφορά την τεχνική σκοπιμότητα των προτεινόμενων ορίων θορύβου, μόλις αρχίσει 
η Φάση 3. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης η φάση 4 εφαρμόζεται τέσσερα έτη μετά 
τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής.

******* Οχήματα ειδικής χρήσης κατηγορίας Μ1:
Στα οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (σύμφωνα με τον ορισμό της 
παραγράφου 5.5 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ) και στα θωρακισμένα 
οχήματα (σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 5.2 του παραρτήματος ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ), επιτρέπεται η τροποποίηση των σωληνώσεων του συστήματος 
εξάτμισης χωρίς περαιτέρω δοκιμές εφόσον διατηρούνται όλες οι αρχικές διατάξεις 
ελέγχου των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων σωματιδίων (εφόσον 
υπάρχουν). Σε περίπτωση που απαιτείται νέα δοκιμή, θα επιτρέπονται 2dB(A) επιπλέον 
του εφαρμοστέου ορίου.

******** Για τα οχήματα τα οποία παράγονται σε μικρές σειρές σύμφωνα με το σημείο 1 του 
τμήματος Α του παραρτήματος ΧΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, η εφαρμοστέα ημερομηνία 
για τη φάση 1 και τη φάση 2 μεταφέρεται δύο έτη αργότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αυξηθούν τα οφέλη για την υγεία και να ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα, θα πρέπει να 
θεσπισθούν μακροπρόθεσμες οριακές τιμές θορύβου. Οι κατηγορίες οχημάτων πρέπει να 
προσαρμοστούν στα πλέον πρόσφατα τεχνικά πρότυπα. Οι εν λόγω προσαρμογές θα καταστήσουν 
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δυνατό να καθοριστούν φιλόδοξες οριακές τιμές θορύβου και να βελτιστοποιηθεί η γενικότερη μείωση 
του θορύβου. Περαιτέρω διαφοροποίηση των κατηγοριών οχημάτων θα μας επιτρέψει πιο φιλόδοξες 
οριακές τιμές θορύβου για τα οχήματα με χαμηλότερη ισχύ κινητήρα και πιο ρεαλιστικές οριακές τιμές 
θορύβου για οχήματα με υψηλότερη ισχύ των κινητήρων. Ο κανονισμός πρέπει να αντανακλά τις 
διαφορές ανάπτυξης και παραγωγής επιβατικών οχημάτων και βαρέων τύπου οχημάτων. Συνεπεία 
τούτου, πρέπει να θεσπιστούν διαφορετικές φάσεις για επιβατικά και για επαγγελματικά οχήματα. 

Τροπολογία 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Παράρτημα III

Οριακές τιμές
Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας οχήματος Οριακές τιμές εκφραζόμενες σε dB(A) [decibel(A)]

Οριακές τιμές 
για την 
έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την 
έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για την 
ταξινόμηση, πώληση 
και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει 
από 
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει 
από 
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από 
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενική
ς 
χρήσης

Παν
τός 
εδά
φου
ς*

Γενική
ς 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφ
ους*

Γενική
ς 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

M
Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

αριθμός θέσεων < 9·
λόγος ισχύος προς μάζα 
> 150 kW/τόνο

71 71 69 69 69 69
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M2
αριθμός θέσεων > 9·
μάζα < 2 τόνοι 72 72 70 70 70 70

M2
αριθμός θέσεων > 9· 2
τόνοι < μάζα < 3,5 τόνοι 73 74 71 72 71 72

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5 
τόνοι < μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5 
τόνοι < μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα  >  150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

αριθμός θέσεων > 9· 
μάζα > 5 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

αριθμός θέσεων > 9· 
μάζα > 5 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά 
εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1
2 τόνοι < μάζα < 3,5 
τόνοι 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 
τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 
τόνοι· 

75 < ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 
τόνοι· 
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα  >  150 kW

77 79 75 77 75 77
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N3

μάζα > 12 τόνοι· 
75 < ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

μάζα > 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα >  150 kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον σχετικό 
ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος 
Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός 
εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

Τροπολογία
Παράρτημα III

Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Κατηγορ
ία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος Οριακές τιμές σε dB (A)

Οριακές τιμές 
για την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για την 
ταξινόμηση, πώληση και 
θέση σε κυκλοφορία 
νέων οχημάτων

Φάση 1 ισχύει 
από
[1 έτος μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει 
από
[6 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από
[8 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφ
ους

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφ
ους

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

M
Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά επιβατών



AM\905004EL.doc 39/75 PE491.113v02-00

EL

M1 αριθμός θέσεων ≤ 9· ≤ 125 
kW/τον. 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
αριθμός θέσεων ≤ 9· 
125kW/τον. < λόγος ισχύος 
προς μάζα ≤ 150 kW/τόνο

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1
αριθμός θέσεων > 9·
λόγος ισχύος προς μάζα >  
150 kW/τόνο

75 74 74

M1

αριθμός θέσεων ≤ 4·με τον 
οδηγό λόγος ισχύος προς 
μάζα >  200 kW/τόνο· σημείο 
«R» του καθίσματος του 
οδηγού < 450 mm από το 
έδαφος 

77 / 76 / 76 /

M2 αριθμός θέσεων > 9· μάζα ≤ 
2,5 τόνοι 72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός θέσεων > 9· 2,5 τόνοι 
< μάζα ≤ 3,5 τόνοι 74 75 72 73 72 73

M2
αριθμός θέσεων > 9· 3,5 τόνοι 
< μάζα < 5 τόνοι· ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 150kW

76 77 75 76 75 76

M2
αριθμός θέσεων > 9· 3,5 τόνοι 
< μάζα < 5 τόνοι· ονομαστική 
ισχύς κινητήρα ≥ 150kW

77 78 76 77 76 77

M3
αριθμός θέσεων > 9· μάζα > 5 
τόνοι· ονομαστική ισχύς 
κινητήρα ≤ 180kW

76 77 75 76 75 76

M3
αριθμός θέσεων > 9· μάζα > 5
τόνοι· 180 kW < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα ≤ 250kW

79 80 78 79 78 79

M3
αριθμός θέσεων > 9· μάζα > 
5 τόνοι· ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 250kW

80 81 79 80 79 80

N
Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

N1 μάζα ≤ 2,5 τόνοι 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 τόνοι < μάζα ≤ 3,5 τόνοι 74 75 72 73 72 73
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N2
3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 
150kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα ≥ 
150kW

78 79 77 78 77 78

N3
μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα ≤ 
180kW

79 80 78 79 78 79

N3
μάζα > 12 τόνοι·
180 < ονομαστική ισχύς 
κινητήρα  ≤250kW

81 82 80 81 80 81

N3
μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 
250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Για οχήματα της κατηγορίας Μ1, εφόσον συμμορφώνονται με τον σχετικό ορισμό για τα 
οχήματα παντός εδάφους σύμφωνα με το άρθρο Α.4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας αριθ. 
2006/46/ΕΚ της ΕΕ και διαθέτουν, επιπλέον, βάθος υδάτινου εμποδίου άνω των 500mm 
καθώς και δυνατότητα αναρρίχησης 35°.

Παρατή
ρηση:

Όρια για Ν3 μόνο εφόσον επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν «φυσιολογικά ελαστικά» για την 
δοκιμή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμιση της Επιτροπής βασίζεται κυρίως στην οδηγία 70/157/EEC του 1970. Δεν λαμβάνει 
υπόψη την εξέλιξη της αγοράς οχημάτων τις τελευταίες δεκαετίες και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 
στο μέλλον. Μία νέα και καλύτερη ταξινόμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πελατών 
για μια αυξημένη διαφοροποίηση των προϊόντων. Η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή είναι 
εξαιρετικά σύντομη και θα γίνει αιτία για τον πρόωρο τερματισμό πολλών τύπων οχημάτων σε 
παραγωγή. Για το στάδιο 1, οι κατασκευαστές οχημάτων θα χρειαστεί να τροποποιήσουν 23-89% του 
στόλου τους και για το στάδιο 2 μεταξύ 75% και 100% των υπόλοιπων προϊόντων τους. Τούτο θα 
προκαλέσει απώλειες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Η τροπολογία προτείνει ένα πρώτο 
βήμα που ήδη επηρεάζει περίπου 10-30% του στόλου οχημάτων το οποίο θα ακολουθήσει δεύτερο 
βήμα που θα επηρεάσει ένα 20-40% επιπλέον, αναλόγως των προτεινόμενων υποκατηγοριών. Τούτο 
είναι εφικτό από τεχνική άποψη και προσιτό από οικονομική άποψη.

Οι οριακές αξίες που προτείνονται για αυτοκίνητα βασίζονται στις δοκιμαστικές απαιτήσεις 2 m/s2, 
δηλαδή ίδιες με της περιόδου παρακολούθησης. Η Επιτροπή στην πρότασή της ·εχει αλλάξει αυτήν 
την δοκιμαστική προϋπόθεση σε 3 m/s2. Συστήνεται στο Κοινοβούλιο να επιστρέψει στην αρχική 
δοκιμαστική προϋπόθεση. Εάν δεν συμβεί αυτό, τα όρια στον ανωτέρω πίνακα θα αυξηθούν κατά +1 
dB(A).

Οι προτεινόμενες οριακές αξίες για βαριά εμπορικά οχήματα ορίζονται σε 82 dB(A), 81 dB(A) και 80 
dB(A) στο στάδιο 1, κάτι που επηρεάζει ήδη ποσοστό 17-28% όλων των οχημάτων, βάσει της μελέτης 
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ACEA με 159 αναλυθείσες δέσμες στοιχείων, με διόρθωση για τα «φυσιολογικά ελαστικά». Οι 
χαμηλότερες τιμές που προτείνει η Επιτροπή βασίζονται στην μελέτη Venoliva, με την οποία 
μελετήθηκαν μόνο 100 φάκελοι στοιχείων έστω κι αν ήταν γνωστό ότι ο κατασκευαστής είχε 
αποστείλει τουλάχιστον 159 φακέλους. Ήδη από το 2010 η ACEA είχε αντιταχθεί σε αυτό. Η τελική 
μελέτη Venoliva από το 2011 δήλωσε ότι στη βάση δεδομένων βρίσκονταν 179 φάκελοι αλλά και πάλι 
μόλις 100 χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Τροπολογία 126
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα 
εξής όρια:

Κατηγο
ρία
οχήματ
ος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές εκφραζόμενες σε dB(A) Decibel(Α)

Οριακές τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση 
σε κυκλοφορία 
νέων οχημάτων 

Φάση 1 ισχύει 
από [2 έτη μετά 
τη δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από 
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικ
ής 
χρήσ
ης

Παντός 
εδάφους
*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Παντός 
εδάφους*

M

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τη 
μεταφορά 
επιβατών

M1 αριθμός θέσεων 70 71** 68 69** 68 69**
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< 9

M1

αριθμός θέσεων 
< 9·
λόγος ισχύος 
προς μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2

αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα < 2 
τόνοι

72 72 70 70 70 70

M2

αριθμός θέσεων 
> 9· 2 τόνοι < 
μάζα < 3,5 τόνοι

73 74 71 72 71 72

M2

αριθμός θέσεων 
> 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

αριθμός θέσεων 
> 9· 3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα > 5 
τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

αριθμός θέσεων 
> 9· μάζα > 5 
τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων



AM\905004EL.doc 43/75 PE491.113v02-00

EL

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1
2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
75 < 
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 τόνοι < μάζα 
< 12 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

μάζα > 12 τόνοι·
75 < 
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 
του τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα 
παντός εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 
τόνους.

Τροπολογία

Παράρτημα III
Οριακές τιμές
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Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II και μετά τη 
στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Γενικές οριακές τιμές 1) για νέους τύπους οχημάτων 
εκφραζόμενες σε Decibel(Α)

Κατηγο
ρία 
οχήματ
ος

Περιγραφή της 
κατηγορίας οχήματος

Φάση 1 ισχύει 
από 2 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος

Φάση 2 ισχύει 
από 6 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος*

Φάση 3*** ισχύει 
από 10 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος**

λόγος ισχύος προς μάζα 
(PMR) < 120 kW/τόνο

71 70 68

M1 2)
120< PMR < 150 
kW/τόνο

72 71 69

PMR > 150 kW/τόνο 74 73 72

Μέγιστο επιτρεπόμενο 
μικτό βάρος < 2,5 τόνοι
Ονομαστική ισχύς < 75 
kW/τόνο

71 70 69

M2

Μέγιστο επιτρεπόμενο 
μικτό βάρος < 2,5 τόνοι
Ονομαστική ισχύς > 75 
kW/τόνο

72 71 70

2,5 τόνοι < μέγιστο 
επιτρεπόμενο μικτό 
βάρος < 3,5 τόνοι

74 73 71

N1 Μέγιστο επιτρεπόμενο 
μικτό βάρος < 2,5 τόνοι

72 71 69

2,5 τόνοι < μέγιστο 
επιτρεπόμενο μικτό 
βάρος < 3,5 τόνοι

74 73 70

Γενικές οριακές τιμές 1) για νέους τύπους οχημάτων 
εκφραζόμενες σε Decibel (Α)

Κατηγο
ρία 
οχήματ
ος

Περιγραφή της 
κατηγορίας οχήματος

Φάση 1 ισχύει από 3 
έτη μετά την έναρξη 
ισχύος

Φάση 2 
ισχύει από 8 
έτη μετά την 
έναρξη 
ισχύος

Φάση 3*** ισχύει 
από 12 έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος**

M2

Μέγιστο επιτρεπόμενο 
μικτό βάρος > 3,5 τόνοι
Ονομαστική ισχύς < 150 
kW

76 74 72
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Μέγιστο επιτρεπόμενο 
μικτό βάρος > 3,5 τόνοι
Ονομαστική ισχύς > 150 
kW

77 75 73

M3 Ονομαστική ισχύς < 100 
kW

74 73 71

100 < ονομαστική ισχύς 
< 150 kW

76 75 73

150 < ονομαστική ισχύς 
< 250 kW

79 78 76

Ονομαστική ισχύς > 250 
kW

80 79 78

Ονομαστική ισχύς < 75 
kW

76 75 73

N2 75 < ονομαστική ισχύς <
150 kW

77 76 74

Ονομαστική ισχύς > 150 
kW

78 77 75

Ονομαστική ισχύς < 100 
kW

76 75 73

N3 100 < ονομαστική ισχύς 
< 150 kW

79 78 76

150 < ονομαστική ισχύς 
< 250 kW

81 80 78

Ονομαστική ισχύς > 250 
kW

82 81 80

* Για οχήματα των κατηγοριών M1/N1 και M2 < 3.5 τόνων η μεταβατική περίοδος 
για την πώληση και θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων είναι δύο έτη.

** Για όλα τα οχήματα η μεταβατική περίοδος για την πώληση και θέση σε 
κυκλοφορία νέων οχημάτων είναι τρία έτη.

*** Αμέσως μετά την εφαρμογή της προηγούμενης φάσης, η Επιτροπή προβαίνει σε 
μελέτη για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας αυτής της φάσης Σε περίπτωση 
θετικής αξιολόγησης, η εν λόγω φάση εφαρμόζεται 4 έτη μετά τη δημοσίευση της 
σχετικής μελέτης. 

1) Οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά +2dB για όχημα κατηγορίας M3 και N3 και 
κατά +1 dB για οιοδήποτε άλλο όχημα, εάν το όχημα είναι συμβατό με τους 
σχετικούς ορισμούς των οχημάτων εκτός δρόμου που καθορίζονται στο σημείο 4 
του τμήματος A του Παραρτήματος II της οδηγίας ΕΕ 2007/46/ΕΚ.  

2) Οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά +1dB για όχημα κατηγορίας M1, εάν το όχημα 
είναι εξοπλισμένο με ελαστικά κατηγορίας C1D ή C1E σύμφωνα με τον ορισμό που 
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αναφέρεται στο τμήμα Α του Παραρτήματος II στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
661/2009. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διατήρησης βιομηχανικών 
κύκλων ανάπτυξης και της νομικής βεβαιότητας και να επιτευχθούν τα απαραίτητα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία, οι φάσεις τροποποιήθηκαν.  Ειδικότερα η φάση 3 θέτει φιλόδοξους στόχους. Οι 
κατηγορίες οχημάτων έχουν επίσης προσαρμοστεί στα πλέον πρόσφατα τεχνικά πρότυπα. Η 
περαιτέρω διαφοροποίηση των εν λόγω κατηγοριών οχημάτων επιτρέπει περισσότερο ρεαλιστικές 
οριακές τιμές για το θόρυβο. Οι χρονικές περίοδοι είναι συμβατές με τους τυπικούς κύκλους 
παραγωγής και διαφοροποιούνται μεταξύ των ελαφρών και βαρέων οχημάτων.

Τροπολογία 127

Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα 
εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές

εκφραζόμενες σε dB(A)
[decibel(A)]

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση 
σε κυκλοφορία 
νέων οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 

[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 

[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από 

[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*
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M Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 

επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 αριθμός θέσεων < 
9· 

λόγος ισχύος προς 
μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα < 2 τόνοι

72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 2 τόνοι < μάζα 

< 3,5 τόνοι

73 74 71 72 71 72

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < μάζα 

< 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 

kW

74 75 72 73 72 73

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < μάζα 

< 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150

kW

76 78 74 76 74 76

M3 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 

kW

75 76 73 74 73 74

M3 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 

kW

77 79 75 77 75 77

N Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 
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εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1 2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι· 

75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 

150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 

kW

77 79 75 77 75 77

N3 μάζα > 12 τόνοι· 

75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 

150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 μάζα > 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150

kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ. 

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός 
εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

Τροπολογία

Παράρτημα III
Οριακές τιμές
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Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής 
όρια:

Κατηγο
ρία 
οχήματ
ος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]

Οριακές 
τιμές για την 
έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την 
έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές 
τιμές για την 
ταξινόμηση, 
πώληση και 
θέση σε 
κυκλοφορία 
νέων 
οχημάτων

Οριακές 
τιμές για 
την 
έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές 
τιμές για 
την 
ταξινόμηση
, πώληση 
και θέση σε 
κυκλοφορί
α νέων 
οχημάτων

Φάση 1 
ισχύει από 
[1 έτος μετά 
τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει 
από 
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 
ισχύει από 
[4 έτη μετά 
τη 
δημοσίευση]

Φάση 4 
ισχύει από 
[6 έτη μετά 
τη 
δημοσίευσ
η]

Φάση 5 
ισχύει από 
[8 έτη μετά 
τη 
δημοσίευσ
η]

Γενικής 
χρήσης

Γενικής 
χρήσης

Γενικής 
χρήσης

Γενικής 
χρήσης

Γενικής 
χρήσης

M

Οχήματα που 
χρησιμοποιούν
ται για τη 
μεταφορά 
επιβατών

M1**

αριθμός 
θέσεων < 9

λόγος ισχύος 
προς μάζα < 
150 kW/τόνο

70 68 68 66 66

M1**

αριθμός 
θέσεων < 9

λόγος ισχύος 
προς μάζα > 
150 kW/τόνο

71 69 69 67 67

M2

αριθμός 
θέσεων > 9·
μάζα < 2,5

72 70 70 68 68
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τόνοι·

M2

αριθμός 
θέσεων > 9·
2,5 τόνοι < 
μέγιστη μάζα 
< 3,5 τόνοι

73 71 71 69 69

M2

αριθμός 
θέσεων > 9·

3,5 τόνοι < 
μέγιστη μάζα 
< 5 τόνοι 

74 72 72 70 70

M3

αριθμός 
θέσεων > 9·
μέγιστη μάζα 
> 5 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

αριθμός 
θέσεων > 9·

μέγιστη μάζα 
> 5 τόνοι·

ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 250 kW

77 75 75 73 73

N

Οχήματα που 
χρησιμοποιούν
ται για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων

N1**
μέγιστη μάζα 
< 2,5 τόνοι· 71 69 69 67 67

N1**

2,5 τόνοι < 
μέγιστη μάζα 
< 3.5 τόνοι

72 70 70 68 68

N2

3,5 τόνοι < 
μέγιστη μάζα 
< 12 τόνοι 
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

75 73 73 71 71
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N2

3.5 τόνοι < 
μάζα < 12 
τόνοι 
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 150 kW

77 75 75 73 73

N3

μέγιστη μάζα 
> 12 τόνοι·

ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

μέγιστη μάζα 
> 12 τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 250 kW

78 76 76 74 74

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1 και της κατηγορίας Ν1, οι αυξημένες οριακές τιμές 
για τα οχήματα παντός εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι 
> 2 τόνους.

*** Όλες οι οριακές τιμές για οχήματα κατηγορίας Ν3 έχουν μειωθεί κατά 1dB (A) 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αλλαγή οδηγιών για τα ελαστικά στην μέθοδο 
δοκιμής Β 

**** Για οχήματα  παντός εδάφους όλες οι οριακές τιμές έχουν μειωθεί κατά 1dB (A) 

Or. en

Τροπολογία 128
Toine Manders, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)
[decibel(A)]
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Οριακές τιμές 
για την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για την 
ταξινόμηση, πώληση 
και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει 
από
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει 
από
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

M Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 
επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 αριθμός θέσεων < 
9·
λόγος ισχύος προς 
μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα < 2 τόνοι

72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι

73 74 71 72 71 72

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < μάζα 
< 5 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 αριθμός θέσεων > 
9· 3,5 τόνοι < μάζα
< 5 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1 2 τόνοι < μάζα < 
3,5 τόνοι

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι·
75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 τόνοι < μάζα <
12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 μάζα > 12 τόνοι·
75 < ονομαστική 
ισχύς κινητήρα < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ. 

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός 
εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]

Οριακές τιμές για την Οριακές τιμές για την 

Τροπολογία
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έγκριση τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

έγκριση τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 
[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

M
Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 9 68 67

M1

αριθμός θέσεων < 9· 

λόγος ισχύος προς μάζα > 
150 kW/τόνο

71 69

M2
αριθμός θέσεων > 9· μάζα 
< 3,5 τόνοι 73 71

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5
τόνοι < μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

74 72

M2

αριθμός θέσεων > 9· 3,5 
τόνοι < μάζα < 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα  >  150 kW

76 74

M3

αριθμός θέσεων > 9· μάζα 
> 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

75 73

M3

αριθμός θέσεων > 9· μάζα 
> 5 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

77 75

N
Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2,5 τόνοι 68 67

N1
2,5 τόνοι < μάζα < 3,5 
τόνοι 70 68
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N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12
τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

75 73

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12
τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

77 75

N3

μάζα > 12 τόνοι· 
ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 150 kW

77 75

N3

μάζα > 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς 
κινητήρα > 150 kW

79 77

* Για όλα τα οχήματα οι οριακές τιμές θα αυξηθούν κατά 1 dB(A) εάν το όχημα 
συμμορφώνεται με τον σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που 
αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 
αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ. 

** Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων η μεταβατική περίοδος για πώληση και θέση 
σε υπηρεσία των νέων οχημάτων είναι 2 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θόρυβος προκαλεί σοβαρές βλάβες στην υγεία. Σύμφωνα με μελέτες, οικονομικά αποδοτικές είναι 
εκείνες οι περικοπές που πραγματοποιούνται στην πηγή. Αθόρυβα οχήματα με αθόρυβα ελαστικά 
εμφανίζουν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται επίσης στην αρχή σύμφωνα 
με την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει», μια αρχή δίκαιη και ισορροπημένη. Η παρούσα πρόταση είναι 
φιλόδοξη ως προς την μείωση του θορύβου και ταυτόχρονα ρεαλιστική προκειμένου να μπορεί ο 
κλάδος να προσαρμοστεί. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2009/661 περί ασφάλειας, 
ζητούνται περισσότερα αθόρυβα ελαστικά, και για νέα οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα οχήματα θα 
είναι περισσότερο αθόρυβα, ακόμη και στην δοκιμή έγκρισης. Η τεχνολογία χαμηλού θορύβου για 
αυτοκίνητα είναι ήδη στην αγορά. 63% των αυτοκινήτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
πρώτης φάσης της πρότασης της Επιτροπής. Η έναρξη εφαρμογής των νέων απαιτήσεων περί 
θορύβου των ελαστικών τον Νοέμβριο του 2012 θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτό, στο 
95%. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φάση της Επιτροπής έχει ήδη υλοποιηθεί και άρα μπορεί να 
παραληφθεί. Η δεύτερη φάση της Επιτροπής επαρκεί ενώ μία τρίτη φάση είναι εφικτή. Το 20% των 
οχημάτων είναι ήδη ουσιαστικά πιο αθόρυβα σε σύγκριση με τη δεύτερη απαίτηση της Επιτροπής. 
Αυτοκίνητα που πληρούν το νέο δεύτερο στάδιο βρίσκονται ήδη στν αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η 
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τεχνολογία είναι ήδη εδώ. Για τα φορτηγά, οι οριακές αξίες πρέπει να διορθωθούν λόγω της αλλαγής 
στην μέθοδο υπολογισμού. Η μέθοδος έχει αλλάξει στην Γενεύη (επιτρέπονται αθόρυβα ελαστικά αντί 
των ελαστικών θορυβώδους έλξης). Περισσότερο αθόρυβα θα γίνουν και τα φορτηγά στις μετρήσεις 
έγκρισης τύπου. Το πρώτο βήμα έχει γίνει.
Θορυβώδη ελαστικά έλξης έχουν αντικατασταθεί από πιο σιωπηλά, δίνοντας χαμηλότερο μετρημένο 
αποτέλεσμα κατά 1 a 2 dB. Τούτο επιβεβαιώνεται με την πρόταση περί ορίων από την Ιαπωνία στον 
UNECE/GRB (ECE-TRANS-WP29-GRB-55-inf01e και inf10e). Το εφικτό του τελικού βήματος 77 
dB(A) από την ιαπωνική πρόταση επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη στην οποία τεχνολογία 
εγκλεισμού του 1990 συνδυάστηκε με τους αθόρυβους κινητήρες του 2012 δίνοντας εκπομπή θορύβου 
77 dB(A). 

Οι οριακές τιμές των οχημάτων M1, N1 και N3 έχουν μειωθεί σε σχέση με την πρόταση της 
Επιτροπής. Όσον αφορά τα οχήματα M1 και N1, αυτό συμβαίνει διότι περισσότερα αθόρυβα ελαστικά 
θα διατίθενται από 1ησ Νοεμβρίου 2012 λόγω της οδηγίας 2009/661/ΕΚ. Για τα οχήματα Ν3, τούτο 
συμβαίνει διότι άλλαξε η μέθοδος μέτρησης, δίνοντας έτσι χαμηλότερα αποτελέσματα στις δοκιμές 
(θορυβώδη ελαστικά έλξης έχουν αντικατασταθεί από πιο σιωπηλά). 

Οι κατηγορίες οχημάτων, η αποζημίωση για τα παντός εδάφους και οι μεταβατικές διατάξεις έχουν 
εκλογικευτεί και απλουστευτεί.

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διατηρήσεως βιομηχανικών 
κύκλων ανάπτυξης και της νομικής βεβαιότητας και να επιτευχθούν τα απαραίτητα οφέλη για τη 
δημόσια υγεία, έχουν θεσπιστεί τέσσερις φάσεις. Οι φάσεις 3 και 4 καθορίζουν ειδικότερα φιλόδοξους 
στόχους. Οι κατηγορίες οχημάτων έχουν επίσης προσαρμοσθεί στα πλέον πρόσφατα τεχνικά πρότυπα. 
Η επιπλέον διαφοροποίηση των εν λόγω κατηγοριών οχημάτων επιτρέπει πλέον ρεαλιστικές οριακές 
τιμές για το θόρυβο. Οι χρονικές περίοδοι είναι συμβατές με τους τυπικούς κύκλους παραγωγής και 
διαφοροποιούνται μεταξύ των ελαφρών και βαρέων τύπου οχημάτων. 

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III

Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα 
εξής όρια:

Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της 
κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)

[decibel(A)]
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Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 

πώληση και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 

οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 

[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 

[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει από 

[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

M Οχήματα που 
χρησιμοποιούν

ται για τη 
μεταφορά 
επιβατών

M1 αριθμός 
θέσεων < 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 αριθμός 
θέσεων < 9· 
λόγος ισχύος 
προς μάζα > 
150 kW/τόνο

71 71 69 69 69 69

M2 αριθμός 
θέσεων > 9·

μάζα < 2 τόνοι

72 72 70 70 70 70

M2 αριθμός 
θέσεων > 9· 2
τόνοι < μάζα < 

3,5 τόνοι

73 74 71 72 71 72

M2 αριθμός 
θέσεων > 9· 
3,5 τόνοι < 
μάζα < 5 

τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 αριθμός 
θέσεων > 9· 
3,5 τόνοι < 

76 78 74 76 74 76
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μάζα < 5 
τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα >
150 kW

M3 αριθμός 
θέσεων > 9· 

μάζα > 5 
τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 αριθμός 
θέσεων > 9· 

μάζα > 5 
τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Οχήματα που 
χρησιμοποιούν

ται για τη 
μεταφορά 

εμπορευμάτων

N1 μάζα < 2 τόνοι 71 71 69 69 69 69

N1 2 τόνοι < μάζα 
< 3,5 τόνοι

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 

τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα < 75
kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 

τόνοι· 
75 < 

ονομαστική 

75 76 73 74 73 74
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ισχύς 
κινητήρα < 

150 kW

N2 3,5 τόνοι < 
μάζα < 12 

τόνοι· 
ονομαστική 

ισχύς 
κινητήρα > 

150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 μάζα > 12 
τόνοι· 

75 <
ονομαστική 

ισχύς 
κινητήρα < 

150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 μάζα > 12 
τόνοι· 

ονομαστική 
ισχύς 

κινητήρα > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον 
σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ. 

** Για οχήματα της κατηγορίας M1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός 
εδάφους ισχύουν μόνο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.
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Τροπολογία

Παράρτημα III

Οριακές τιμές

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II δεν υπερβαίνει τα εξής όρια:

Κατηγο
ρία 
οχήματ
ος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές

εκφραζόμενες σε dB(A)
[decibel(A)]

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση 
σε κυκλοφορία 
νέων οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 

[1 έτος μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 

[3 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει 
από 
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 4 ισχύει 
από 
[8 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 5 ισχύει από 
[10 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Παντός 
εδάφους
*

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 
εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

M Οχήματα που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά επιβατών

M1 αριθμός θέσεων < 9 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67
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λόγος ισχύος προς μάζα < 150 
kW/τόνο

M1

αριθμός θέσεων < 9

λόγος ισχύος προς μάζα > 150 
kW/τόνο

71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
αριθμός θέσεων > 9·

μέγιστη μάζα < 2,5 τόνοι·
72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

αριθμός θέσεων > 9·

2,5 τόνοι < μέγιστη μάζα < 3,5 
τόνοι

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
αριθμός θέσεων > 9·
3,5 τόνοι < μέγιστη μάζα < 5 τόνοι 

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

αριθμός θέσεων > 9·
μέγιστη μάζα > 5 τόνοι·

ονομαστική ισχύς κινητήρα < 250 
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

αριθμός θέσεων > 9·
μέγιστη μάζα > 5 τόνοι·

ονομαστική ισχύς κινητήρα > 250
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Κατηγο
ρία 
οχήματ
ος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σε dB(A)
[decibel(A)]

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση 
σε κυκλοφορία 
νέων οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
τύπων οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση σε 
κυκλοφορία νέων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει από 
[1 έτος μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 2 ισχύει από 
[3 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 3 ισχύει 
από 
[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 4 ισχύει 
από 
[8 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση 5 ισχύει από 
[10 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

Γενική
ς 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Παντός 
εδάφους
*

Γενικ
ής 
χρήση
ς

Παντός 
εδάφους
*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους
*

N Οχήματα που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων

N1 μέγιστη μάζα < 2,5 τόνοι· 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 τόνοι < μέγιστη μάζα < 3,5 
τόνοι 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2

3,5 τόνοι < μέγιστη μάζα < 12 
τόνοι 
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 150

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72
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kW

N2

3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι 
ονομαστική ισχύς κινητήρα > 150 
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3

μέγιστη μάζα > 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 250
kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***

μέγιστη μάζα > 12 τόνοι· 

ονομαστική ισχύς κινητήρα > 250
kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Οι αυξημένες οριακές τιμές ισχύουν μόνο εάν το όχημα συμμορφώνεται με τον σχετικό ορισμό για τα οχήματα παντός εδάφους 
που αναφέρονται στο σημείο 4 του τμήματος Α του παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 2007/46/ΕΚ της ΕΕ.

** Για οχήματα της κατηγορίας M1 και της κατηγορίας Ν1, οι αυξημένες οριακές τιμές για τα οχήματα παντός εδάφους ισχύουν μόνο 
εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι > 2 τόνους.

*** Όλες οι οριακές τιμές για οχήματα κατηγορίας Ν3 έχουν μειωθεί κατά 1dB (A) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αλλαγή 
οδηγιών για τα ελαστικά στην μέθοδο δοκιμής Β 

Or. en
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Τροπολογία 130
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ, εναπόθεση πίνακα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παραρτήματος VIII δεν 
υπερβαίνει τα 90 dB(A) κάτω από τη 
μέγιστη ταχύτητα των 130 km/h
ανεξάρτητα από την κατάσταση 
οδήγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι αποκλείονται οι υπερβολικές εκπομπές θορύβου από 
τα μηχανοκίνητα οχήματα. 

Τροπολογία 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – κάτωθι πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν υπερβαίνει δε τα 90 dB(A) 
ανεξαρτήτως συνθηκών οδήγησης, κάτω 
από ανώτατη ταχύτητα 130 km/h, 
σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζει ο κανονισμός ότι αποκλείονται ακραίες εκπομπές θορύβων με την 
πεταλούδα εντελώς ή μερικώς ανοιγμένη. Διατάξεις θα επιτρέπουν την χωρίς περιπλοκές 
επιβολή του νόμου σε συνθήκες κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές. 
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Τροπολογία 132

Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – κάτωθι πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν υπερβαίνει δε τα 87 dB(A) 
ανεξαρτήτως συνθηκών οδήγησης, κάτω 
από ανώτατη ταχύτητα 130 km/h, 
σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζει ο κανονισμός ότι αποκλείονται ακραίες εκπομπές θορύβων με την 
πεταλούδα εντελώς ή μερικώς ανοιγμένη. Διατάξεις θα επιτρέπουν την χωρίς περιπλοκές 
επιβολή του νόμου σε συνθήκες κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές. 

Τροπολογία 133
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 3.2.2. – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.2., 
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.1.4, 
δίνονται οι ακόλουθες συστάσεις 
προκειμένου να λειτουργήσουν ως 
απαιτήσεις για προσφάτως 
κατασκευασθέντες στίβους δοκιμών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αλλαγή στις προδιαγραφές που εφαρμόζονται στην 
οικοδόμηση στίβου δοκιμών.  Η μέχρι σήμερα σύσταση γίνεται, σύμφωνα με την πρόταση, 
υποχρεωτική. Με την αλλαγή αυτή, οποιαδήποτε πίστα δοκιμών χρησιμοποιείται σήμερα στην 
Ευρώπη θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία εκ νέου πιστοποίησης, σαν να είχε μόλις 
ολοκληρωθεί η κατασκευή της.
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Τροπολογία 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 3.2.2. – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.2., 
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.1.4, 
δίνονται οι ακόλουθες συστάσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αλλαγή στις προδιαγραφές που εφαρμόζονται στην 
οικοδόμηση στίβου δοκιμών.  Η μέχρι πρότινος σύσταση προς τους κατασκευαστές των 
δρόμων, ώστε να έχουν μια κατευθυντήρια γραμμή περί κατασκευής δοκιμαστικής πίστας, τώρα 
γίνεται υποχρεωτική. Η αλλαγή αυτή εισήχθη χωρίς τεχνικές διαβουλεύσεις και χωρίς να 
παράσχει η Επιτροπή καμία εξήγηση για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν. Με την 
αλλαγή αυτή, οποιαδήποτε πίστα δοκιμών χρησιμοποιείται σήμερα στην Ευρώπη πρέπει στην 
πράξη να υποβληθεί σε διαδικασία εκ νέου πιστοποίησης, σαν να είχε μόλις ολοκληρωθεί η 
κατασκευή της. Ο αντίκτυπος που θα έχει η αλλαγή στις προδιαγραφές είναι άγνωστος και θα 
καταστήσει ενδεχομένως υποχρεωτική την εκ νέου οικοδόμηση πολλών πιστών δοκιμών. Όπως 
έχει ήδη ειπωθεί, είναι διαθέσιμο νέο πρότυπο ISO το οποίο προσδοκάται ότι θα 
αντικαταστήσει τους ίδιους τους ορισμούς περί δοκιμών εντός λίγων ετών, και άρα συνιστάται 
να κρατήσουμε τις σημερινές προδιαγραφές.

Τροπολογία 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 3.2.2. – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.2., 
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Επιπλέον των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.2.2., 
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις ISO 
10844:2011 ή γίνεται αναφορά στο ISO 
10844:1994 για μεταβατική περίοδο πέντε 
ετών:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω απαίτηση πρέπει να συνάδει τόσο με την παράγραφο 1 του Παραρτήματος VII του 
παρόντος κανονισμού όσο και με τις εργασίες της UNECE. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο από τα σημεία α) έως ζ) αντλούνται από το πρότυπο ISO 
10844:2011. Το πρότυπο αυτό εντούτοις δεν περιλαμβάνεται ακόμη στον κανονισμό UNECE. 
Είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνει αναφορά στην προηγούμενη εκδοχή του προτύπου ISO 
10844:1994 για πενταετή μεταβατική περίοδο ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην UNECE να 
αλλάξει τους κανονισμούς της και στις εγκαταστάσεις πραγματοποίησης δοκιμών να εισαγάγουν 
τις αλλαγές που ζητεί η εκδοχή 2011 του έν λόγω προτύπου.

Τροπολογία 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 2 – υποσημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1/ ISO10844:1994. 1/Για τα πρώτα πέντε χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
οι κατασκευαστές μπορούν να 
χρησιμοποιούν στίβους δοκιμών που 
έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 
10844:1994 ή το ISO 10844:2011. Μετά 
την ημερομηνία αυτή, οι κατασκευαστές 
χρησιμοποιούν στίβους δοκιμών που 
συμμορφώνονται μόνο με το ISO 
10844:2011. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ISO10844:1994 επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του  2011 και μετατράπηκε στο νέο πρότυπο 
ISO ISO10844:2011. Το νέο πρότυπο δεν έχει εντούτοις ενσωματωθεί σε όλους τους 
κανονισμούς της UNECE που αφορούν τα οχήματα και τις υποδομές δοκιμής ελαστικών. Αυτός 
είναι ο λόγος που επιβάλλει μια μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο προτύπων, προκειμένου να 
δοθεί η ευκαιρία στους κατασκευαστές να οικοδομήσουν εκ νέου οποιονδήποτε στίβο και σε 
οποιοδήποτε μέρος χρειάζεται αυτός, καθώς επίσης και για να μπορέσει η UNECE να εντάξει 
την αναφορά στο νέο πρότυπο στους δικούς της κανονισμούς.
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Τροπολογία 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 4.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 
προτύπου, οι μετρήσεις για το βάθος της 
υφής, πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 
δέκα θέσεις ισομερώς κατανεμημένες κατά 
μήκος των ιχνών των τροχών της λωρίδας 
δοκιμών και η μέση τιμή που λαμβάνεται 
συγκρίνεται με το προδιαγραφόμενο 
ελάχιστο βάθος υφής. Για την περιγραφή 
της διαδικασίας, βλ. πρότυπο 
ISO 10844:1994.

4.3. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 
προτύπου, οι μετρήσεις για το βάθος της 
υφής, πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 
δέκα θέσεις ισομερώς κατανεμημένες κατά 
μήκος των ιχνών των τροχών της λωρίδας
δοκιμών και η μέση τιμή που λαμβάνεται 
συγκρίνεται με το προδιαγραφόμενο 
ελάχιστο βάθος υφής. Για την περιγραφή 
της διαδικασίας, βλ. πρότυπο 
ISO10844:2011 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα ISO. 

Τροπολογία 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 2.3. – γραμμή 4 «Επιτάχυνση οχήματος»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτάχυνση οχήματος awot ASEP: aWOT 
≤ 5,0 m/s2

Επιτάχυνση οχήματος awot ASEP: aWOT 
≤ 4,0 m/s2

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός επιτάχυνσης που απαιτείται στη δοκιμή ASEP όπως περιγράφεται στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν είναι αντιπροσωπευτικός των αστικών συνθηκών οδήγησης. Επίσης, η δοκιμή 
γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη και άρα δυσκολότερη η συνεπής επανάληψή της σε 
υψηλότερες επιταχύνσεις. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το ASEP δεν προέρχονται από 
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στοιχελια της Μεθόδου Β. Ουσιαστικά, η μέθοδος Β και το ASEP δεν σχετίζονται και άρα 
οποιαδήποτε αλλαγή στην μέθοδο Β δεν χρειάζεται να επαναληφθεί στην δοκιμή ASEP. 
Επιπλέον, δεν έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η αλλαγή από 4.0 σε 5.0 m/s2.

Τροπολογία 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 2.4. – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να είναι η δοκιμή ASEP 
αντιπροσωπευτική και να μπορεί να 
επαναληφθεί (από την αρχή έγκρισης 
τύπου), τα προϊόντα δοκιμάζονται με 
βαθμονομήσεις κιβωτίου ταχυτήτων 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση βαθμονόμησης κιβωτίου ταχυτήτων παραγωγής είναι απαραίτητη για τους 
ακόλουθους λόγους: Δεδομένου ότι το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός των 
"φυσιολογικών" του παραμέτρων, απαιτείται ρύθμιση που θα "κρατήσει" επιλεγμένες ταχύτητες 
κατά τη διάρκεια δοκιμής ASEP. Όσον αφορά τα ανωτέρω, ειδική ρύθμιση δεν προσφέρεται 
στα αυτοκίνητα παραγωγής. Άρα δεν είναι εφικτή η ομοιομορφία της παραγωγής. Η μη 
γραμμική επιτάχυνση με υψηλή αριθμητική ταχύτητα και με εφαρμογή πλήρους ισχύος από 
χαμηλές RPM στροφές ανά λεπτό μπορεί να γίνει αιτία να «ανάψει» ο κινητήρας. Αυτό 
συμβαίνει όταν ο μετατροπέας ροπής πέφτει σε χαμηλές στροφές κινητήρα.

Τροπολογία 140
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – σημείο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η μετρούμενη στάθμη θορύβου σε ένα 
σημείο υπερβαίνει το όριο, διενεργούνται 
δύο πρόσθετες μετρήσεις στο ίδιο σημείο 

Αν η μετρούμενη στάθμη θορύβου σε ένα 
σημείο υπερβαίνει το όριο, διενεργούνται 
δύο πρόσθετες μετρήσεις στο ίδιο σημείο 
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για την επαλήθευση της αβεβαιότητας της 
μέτρησης. Το όχημα εξακολουθεί να είναι 
σύμφωνο με τις ASEP, εάν ο μέσος όρος 
των τριών έγκυρων μετρήσεων σε αυτό το 
συγκεκριμένο σημείο πληροί τις 
προδιαγραφές.

για την επαλήθευση της αβεβαιότητας της 
μέτρησης. Το όχημα εξακολουθεί να είναι 
σύμφωνο με τις ASEP, εάν ο μέσος όρος 
των τριών έγκυρων μετρήσεων σε αυτό το 
συγκεκριμένο σημείο πληροί τις 
προδιαγραφές. Το όχημα δεν υπερβαίνει 
τα 90 dB(A) ανεξάρτητα της κατάστασης 
οδήγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι αποκλείονται οι υπερβολικές εκπομπές θορύβου από 
τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 141
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα IX

Μέτρα που εξασφαλίζουν την ακουστικότητα των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων

Το παρόν παράρτημα αφορά το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS) 
για τα υβριδικά ηλεκτρικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα οδικών μεταφορών.

A Σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος

1. Ορισμός

Το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS) είναι μια συσκευή 
παραγωγής ήχου που έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τους πεζούς και τους 

ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των οδών.

2. Απόδοση του συστήματος

Εάν το σύστημα AVAS είναι εγκατεστημένο σε ένα όχημα, θα πρέπει να πληροί 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

3. Συνθήκες λειτουργίας

(α) Μέθοδος παραγωγής ήχου
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Το σύστημα AVAS παράγει αυτόματα έναν ήχο στο κατώτατο εύρος ταχυτήτων 
του οχήματος από την εκκίνηση έως και περίπου τα 20 χλμ./ω και κατά την 

οπισθοπορεία, εάν υφίσταται στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Εάν το 
όχημα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί εντός 
του εύρους ταχυτήτων του οχήματος που ορίζεται ανωτέρω, το σύστημα AVAS 

ενδέχεται να μην χρειαστεί να παράγει ήχο.
Για τα οχήματα με σύστημα ηχητικής προειδοποίησης κατά την οπισθοπορεία, 

το σύστημα AVAS δεν είναι απαραίτητο να παράγει ήχο κατά την όπισθεν.

(β) Διακόπτης παύσης

Το σύστημα AVAS μπορεί να έχει έναν διακόπτη για την προσωρινή παύση της 
λειτουργίας του («διακόπτης παύσης»).

Εάν υπάρχει διακόπτης παύσης, το όχημα θα πρέπει ωστόσο να διαθέτει μια 
συσκευή που θα δείχνει στον οδηγό την κατάσταση παύσης του συστήματος 

ενημέρωσης για την προσέγγιση του οχήματος, η οποία θα βρίσκεται στη θέση 
του οδηγού.

Το σύστημα AVAS θα μπορεί να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία αφού διακοπεί η 
λειτουργία του με τον διακόπτη παύσης.

Εάν έχει τοποθετηθεί στο όχημα, ο διακόπτης παύσης πρέπει να βρίσκεται σε 
τέτοια θέση, ώστε ο οδηγός να μπορεί να τον βρίσκει και να τον χειρίζεται με 

ευκολία.

(γ) Εξασθένηση

Η ηχοστάθμη του συστήματος AVAS μπορεί να εξασθενιστεί κατά τη διάρκεια 
περιόδων λειτουργίας του οχήματος.

4. Τύπος και ένταση ήχου
(α) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS θα πρέπει να είναι ένας συνεχής 

ήχος που θα ενημερώνει τους πεζούς και τους ανεπαρκώς προστατευόμενους 
χρήστες των οδών για την παρουσία ενός οχήματος.

Ωστόσο, δεν είναι αποδεκτοί οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:
(i) σειρήνα, κόρνα, κουδούνι και προειδοποιητικοί ήχοι έκτακτης 

ανάγκης του οχήματος
(ii) ήχοι συναγερμού, π.χ. πυρκαγιά, κλοπή, συναγερμός καπνού

(iii) Διακοπτόμενος ήχος
Αποφεύγονται οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:

(iv) μελωδικοί ήχοι, ήχοι ζώων και εντόμων
(v) ήχους που δημιουργούν σύγχυση με τον εντοπισμό ενός οχήματος 

ή/και τη λειτουργία του (π.χ. επιτάχυνση, επιβράδυνση, κλπ.)

(β) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS υποδεικνύει εύκολα τη 
συμπεριφορά του οχήματος, για παράδειγμα, μέσω της αυτόματης μεταβολής 
της ηχοστάθμης ή των χαρακτηριστικών σε συγχρονισμό με την ταχύτητα του 
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οχήματος.

(γ) Η ηχοστάθμη που παράγεται από το σύστημα AVAS δεν υπερβαίνει την κατά 
προσέγγιση ηχοστάθμη ενός παρομοίου οχήματος της ίδιας κατηγορίας που 
διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες.

Περιβαλλοντικά ζητήματα:
Η ανάπτυξη του συστήματος AVAS λαμβάνει υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις 

του θορύβου για την κοινωνία.

Τροπολογία

διαγράφεται
Or. de

Αιτιολόγηση
Οι ελάχιστες απαιτήσεις απαιτούν αρχικά εκτίμηση αντικτύπου καθώς και την απόκτηση 
περαιτέρω πληροφοριών πριν από τη θέσπιση κανόνων. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει στη 
συνέχεια να είναι δεσμευτικές και όχι σε εθελοντική βάση. Επιπλέον, δεν υπάγονται στην 
περιβαλλοντική νομοθεσία διότι αφορούν την ασφάλεια των μεταφορών.

Τροπολογία 142
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – σημείο 4
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Τροπολογία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Παράρτημα IX

4. Τύπος και ένταση ήχου
(α) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS θα πρέπει να είναι ένας συνεχής ήχος 

που θα ενημερώνει τους πεζούς και τους ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των 
οδών για την παρουσία ενός οχήματος.
Ωστόσο, δεν είναι αποδεκτοί οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:

(i) σειρήνα, κόρνα, κουδούνι και προειδοποιητικοί ήχοι έκτακτης 
ανάγκης του οχήματος

(ii) ήχοι συναγερμού, π.χ. πυρκαγιά, κλοπή, συναγερμός καπνού
(iii) Διακοπτόμενος ήχος

Αποφεύγονται οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:
(iv) μελωδικοί ήχοι, ήχοι ζώων και εντόμων
(v) ήχους που δημιουργούν σύγχυση με τον εντοπισμό ενός οχήματος 

ή/και τη λειτουργία του (π.χ. επιτάχυνση, επιβράδυνση, κλπ.)
(β) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS υποδεικνύει εύκολα τη συμπεριφορά 

του οχήματος, για παράδειγμα, μέσω της αυτόματης μεταβολής της ηχοστάθμης ή 
των χαρακτηριστικών σε συγχρονισμό με την ταχύτητα του οχήματος.

(γ) Η ηχοστάθμη που παράγεται από το σύστημα AVAS δεν υπερβαίνει την κατά 
προσέγγιση ηχοστάθμη ενός παρομοίου οχήματος της ίδιας κατηγορίας που διαθέτει 
κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες.
Περιβαλλοντικά ζητήματα:
Η ανάπτυξη του συστήματος AVAS λαμβάνει υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις του 
θορύβου για την κοινωνία.



PE491.113v02-00 74/75 AM\905004EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – σημείο 5.2.1.1. 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή θορύβου του σιγαστήρα και του 
ανταλλακτικού σιγαστήρα πρέπει να 
εκτελείται με τα ίδια «κανονικά» ελαστικά 
(όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.8. του 
κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ (ΕΕ 
L231, 29.8.2008 σ. 19). Οι δοκιμές δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται με 
ελαστικά «ειδικής χρήσης» ή «χιονιού», 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.9. και

Η δοκιμή θορύβου του σιγαστήρα και του 
ανταλλακτικού σιγαστήρα πρέπει να 
εκτελείται με τα «κανονικά» ελαστικά 
(όπως ορίζεται στην παράγραφο 2,8. του 
κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ. Οι 
δοκιμές δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται με ελαστικά έλξης, με
ελαστικά «ειδικής χρήσης» ή «χιονιού», 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.10, 2.11 

Änderung des Parlaments

4. Τύπος και ένταση ήχου
(α) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS θα πρέπει να είναι ένας συνεχής ήχος 

που θα ενημερώνει τους πεζούς και τους ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των 
οδών για την παρουσία ενός οχήματος.
Ωστόσο, δεν είναι αποδεκτοί οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:

(i) σειρήνα, κόρνα, κουδούνι και προειδοποιητικοί ήχοι έκτακτης 
ανάγκης του οχήματος

(ii) ήχοι συναγερμού, π.χ. πυρκαγιά, κλοπή, συναγερμός καπνού
(iii) Διακοπτόμενος ήχος

Αποφεύγονται οι ακόλουθοι και παρόμοιοι τύποι ήχων:
(iv) μελωδικοί ήχοι, ήχοι ζώων και εντόμων
(v) ήχους που δημιουργούν σύγχυση με τον εντοπισμό ενός οχήματος 

ή/και τη λειτουργία του (π.χ. επιτάχυνση, επιβράδυνση, κλπ.)
(β) Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS πρέπει να υποδεικνύει εύκολα τη 

συμπεριφορά και την κατεύθυνση του οχήματος, για παράδειγμα, μέσω της 
αυτόματης μεταβολής της ηχοστάθμης ή των χαρακτηριστικών σε συγχρονισμό με την 
ταχύτητα του οχήματος.

(γ) Η ηχοστάθμη που παράγεται από το σύστημα AVAS δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
κατά προσέγγιση ηχοστάθμη ενός παρομοίου οχήματος της ίδιας κατηγορίας που 
διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες.
Περιβαλλοντικά ζητήματα:
Η ανάπτυξη του συστήματος AVAS λαμβάνει υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις του 
θορύβου για την κοινωνία.
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2.10. του κανονισμού αριθ. 117 της 
ΟΕΕ/ΗΕ. Τα ελαστικά αυτά μπορεί να 
αυξήσουν τη στάθμη θορύβου του 
οχήματος ή να προκαλέσουν συγκάλυψη 
κατά τη σύγκριση των επιδόσεων 
μείωσης του θορύβου. Τα ελαστικά 
μπορεί να είναι μεταχειρισμένα, αλλά θα 
πρέπει να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις 
για χρήση σε συνθήκες οδικής 
κυκλοφορίας.

και 2.12 του κανονισμού αριθ. 117 της 
ΟΕΕ/ΗΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

όσο για το Παράρτημα II - παράγραφος 3 - σημείο 3.2.2 του παρόντος κανονισμού, η αναφορά 
στην απηρχαιωμένη εκδοχή του  UNECE 117 πρέπει να διαγραφεί. Επιπλέον, πρέπει να 
προστεθούν τα ελαστικά έλξης σε αυτή τη δεύτερη παράγραφο προκειμένου να συνάδει τούτη με 
την υποσημείωση 2 στο Παράρτημα II - παράγραφος 3 - σημείο 3.2.2 του παρόντος 
κανονισμού. Οι αριθμοί των παραγράφων που περιέχουν τους ορισμούς των ελαστικών 
«έλξης», «ειδικής χρήσης» ή «χιονιού» στον κανονισμό UNECE 117 πρέπει να 
επικαιροποιηθούν αντιστοίχως.


