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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ανταλλακτικών σιγαστήρων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ
(00000/2014 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (00000/2014 –
C7-0487/2011),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση2 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0856),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 76.
2 ΕΕ C , , σ. .
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011. 
Η πρόταση αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με την 
έγκριση μέτρων για τη μείωση της ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη 
ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση. Στις 18 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) έδωσε στον εισηγητή εντολή για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Έπειτα από σειρά 
τριμερών συσκέψεων, τον Νοέμβριο του 2013 επιτεύχθηκε συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη 
ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2013 με 45 ψήφους υπέρ, 
11 κατά και 1 αποχή.

Το Συμβούλιο ενέκρινε στη συνέχεια το συμφωνηθέν κείμενο ως θέση του Συμβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή την έγκριση της 
θέσης του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες.

Τα κύρια στοιχεία του συμφωνηθέντος κειμένου είναι τα εξής:

Οριακές τιμές θορύβου για οχήματα – Παράρτημα III

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε ένα σύνολο οριακών τιμών οι οποίες θα 
τεθούν σε ισχύ για τις κατηγορίες οχημάτων M¹ έως M³ (οχήματα που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά επιβατών) και N¹ έως N³ (οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων) σε τρεις φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 
2017. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου σε μείωση της οριακής τιμής για τα 
επιβατικά οχήματα στο επίπεδο των 68dB. 

Σήμανση και ενημέρωση καταναλωτών

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με τους όρους σήμανσης που ισχύουν όσον αφορά τα 
επίπεδα ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και σχετικά με την ενημέρωση 
των καταναλωτών, και ότι οι κατασκευαστές θα μεριμνούν ώστε να παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων στο σημείο πώλησης και στο τεχνικό 
διαφημιστικό υλικό. 

Σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS)

Το Κοινοβούλιο θεωρεί επίσης ότι είναι σημαντικό να παρέχεται προστασία στα τυφλά άτομα 
και σε άλλες ευάλωτες ομάδες μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου συστήματος ακουστικής 
προειδοποίησης οχήματος στα ηλεκτρικά οχήματα. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
συμφωνήσει ότι τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά· έχει επίσης συμφωνηθεί 
ότι η πρόβλεψη αυτή θα ισχύει για νέους τύπους οχημάτων εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού και εντός πέντε ετών για όλα τα ηλεκτρικά και 
υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.



PR\1017839EL.doc 7/7 PE528.130v01-00

EL

Ζητήματα σχετικά με το οδόστρωμα

Το Κοινοβούλιο αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στα ζητήματα που αφορούν το οδόστρωμα 
και στη συμβολή τους στη μείωση του επιπέδου θορύβου των οχημάτων. Το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει 
ενημερωτικές κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την κατάταξη 
του οδοστρώματος και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε σχέση με την ποιότητά του, βάσει 
πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια έχει προστεθεί 
σχετική διατύπωση στο αιτιολογικό της πρότασης.


