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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0856),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0487/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
25ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου της 
ΕΕ εφαρμόζονται ήδη για τους σκοπούς 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ που αφορά 
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τις εκπομπές CO2  συμπεριλαμβανομένου 
του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων 
οχημάτων για εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  
443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων 
και τις εκπομπές από τα καινούργια 
επιβατηγά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 
σχετικά με την έγκριση τύπου των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων 
όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων, 
καθώς και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, για την κατάργηση 
των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ 
και 2005/78/ΕΚ3, και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τα πρότυπα 
επιδόσεων για τις εκπομπές από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της Ένωσης για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα4. Οι 
τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν στη 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις 
εκπομπές CO2 και τις οριακές τιμές για 
τις εκπομπές ρύπων θα πρέπει να είναι 
συνεπείς με τις απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται στη νομοθεσία που αφορά 
τη μείωση των εκπομπών θορύβου.  Οι 
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απαιτήσεις για την έγκριση τύπου της ΕΕ 
θα πρέπει ως εκ τούτου να καθορίζονται 
κατά τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι 
τηρούνται και οι δύο εν λόγω στόχοι.
_________________
1 ΕΕ L 171  29.6.2007, σ. 1
2 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 1.
3 ΕΕ L 188, 18.7.2009, σ. 1
4 ΕΕ L 145, 31.5.2011, σ. 1 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του 
βάρους ενός οχήματος ενώ τα τεχνικά μέτρα για τη μείωση του θορύβου όπως οι ηχομονώσεις 
συνήθως επιφέρουν την αύξηση του βάρους του οχήματος και ως εκ τούτου αυξάνουν τις 
εκπομπές CO2. Επιπλέον, οι ηχομονώσεις μειώνουν το θόρυβο ενώ αυξάνουν ταυτόχρονα τον 
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τις εκπομπές θορύβου στους 
καταναλωτές, τους διαχειριστές στόλου 
οχημάτων και τις δημόσιες αρχές μπορεί 
να επηρεάσει τις αποφάσεις για αγορά και 
να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα στόλο 
οχημάτων που θα είναι λιγότερο 
θορυβώδης. Με σκοπό την παροχή της 
απαραίτητης πληροφορίας προς τους 
καταναλωτές, ο κατασκευαστής θα 
πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά 
με τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων 
σύμφωνα με εναρμονισμένες μεθόδους 
δοκιμών στο σημείο αγοράς καθώς και σε 
τεχνικό διαφημιστικό υλικό. Μία 
σήμανση, συγκρίσιμη με τις σημάνσεις 
που χρησιμοποιούνται για ενημέρωση 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2, την 
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κατανάλωση σε καύσιμα και τον θόρυβο 
που προκαλείται από τα ελαστικά, θα 
πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές 
για τις εκπομπές θορύβου του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων πριν την 
αγορά τους. Η νομοθεσία σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών απαιτεί οι πληροφορίες 
σχετικά με το θόρυβο από τα ελαστικά να παρέχονται στο σημείο πώλησης καθώς και σε 
διαφημιστικό υλικό. Για να προωθηθούν οχήματα χαμηλού θορύβου και να υπάρξει 
ενημερωμένη επιλογή εκ μέρους των καταναλωτών, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο θορύβου των οχημάτων. Οι εθνικές και τοπικές αρχές 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο ως σημαντική αγοραστές στόλων οχημάτων και έχουν την 
ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/49/ΕΚ η οποία αποσκοπεί να μειωθεί ο 
περιβαλλοντικός θόρυβος σε αστικές περιοχές και κατά μήκους μεγάλων υποδομών μεταφορών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει 
να αντικαταστήσει τις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, με άμεση 
αναφορά στους κανονισμούς της 
ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 51 και αριθ. 59, από τη 
στιγμή που οι οριακές τιμές που 
σχετίζονται με τη νέα μέθοδο δοκιμής θα 
καθοριστούν στους εν λόγω κανονισμούς 
ή να προσαρμόσει τις εν λόγω απαιτήσεις
στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά την τροποποίηση των διατάξεων 
των παραρτημάτων του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις μεθόδους
δοκιμής και τις ηχοστάθμες. 
Επιβάλλεται, συνεπώς, να προβεί η 
Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες

(12) Προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει 
να προσαρμόσει τις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, στις τεχνικές 
και επιστημονικές εξελίξεις, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με τις
διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ όσον 
αφορά το επίπεδο θορύβου διαφόρων 
τύπων οχημάτων και συστημάτων 
εξάτμισης, μεθόδων και οργάνων για τη 
μέτρηση του θορύβου από μηχανοκίνητα 
οχήματα, συστήματα σιγαστήρων 
εξάτμισης, συστήματα πεπιεσμένου αέρα, 
ελέγχους για τη συμβατότητα της 
παραγωγής, προδιαγραφές για 
εγκαταστάσεις δοκιμών, μεθόδους
μέτρησης για πρόσθετες διατάξεις 
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της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και 
έγκαιρη και διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

εκπομπών θορύβου, και μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν τη ακουστότητα υβριδικών 
και ηλεκτρικών οχημάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβεί η Επιτροπή σε
κατάλληλες διαβουλεύσεις στη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη και διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η πρόταση της Επιτροπής με τη νέα 
διατύπωση για πρότυπα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και για να διευκρινίσει πλέον λεπτομερώς τα παραρτήματα τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση 
να τροποποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) «σημείο πώλησης» σημαίνει χώρος 
στον οποίο έχουν αποθηκευτεί τα 
οχήματα και προσφέρονται για πώληση 
στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε σχετική ενημέρωση όταν 
εξετάζουν την αγορά οχήματος, η πληροφόρηση όσον αφορά τον θόρυβο θα πρέπει να είναι 
ευρύτατα διαθέσιμη (το προτεινόμενο κείμενο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 3 του 
κανονισμού 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών θορύβου. 



PE487.819v02-00 10/27 PR\902242EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β)  «τεχνικό διαφημιστικό υλικό» 
σημαίνει τεχνικά έντυπα, φυλλάδια και 
κατάλογοι (είτε σε έντυπη είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή, είτε σε μορφή 
επιγραμμική), καθώς και ιστοθέσεις, ο 
σκοπός των οποίων είναι η εμπορία 
οχημάτων στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες όταν 
εξετάζουν την αγορά ενός οχήματος, η ενημέρωση όσον αφορά τα επίπεδα του θορύβου θα 
πρέπει να είναι ευρύτατα διαθέσιμη. (Προτάσεις που ευθυγραμμίζονται με το άρθρο 3 του 
κανονισμού 1222/2009 σχετικά με την σήμανση ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών θορύβου).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος II δεν θα 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα III.

Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος II και 
στρογγυλεμένη στο πλησιέστερο ακέραιο 
αριθμό δεν θα υπερβαίνει τα όρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να ευθυγραμμιστεί η παρούσα πρόταση με άλλη νομοθεσία της ΕΕ περί θορύβου, οι 
μετρούμενες αξίες θορύβου θα πρέπει να αναφέρονται με συστηματικό τρόπο. Όλες οι διατάξεις 
αναφέρουν το τελικό αποτέλεσμα σε αξίες που εκφράζονται σε πλήρεις ακέραιους αριθμούς. 
Προτείνεται η πρακτική αυτή να διατηρηθεί και στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, τρίτη
στήλη, φάση 1 του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή θα προβεί σε λεπτομερή 
μελέτη για να εξακριβώσει αν τα όρια 
θορύβου κρίνονται κατάλληλα. Βάσει των 
πορισμάτων της μελέτης, η Επιτροπή
δύναται, κατά περίπτωση, να παρουσιάσει
προτάσεις για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή θα προβεί και θα 
δημοσιεύσει λεπτομερή μελέτη όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, τέταρτη στήλη, φάση 2,
για να εξακριβώσει αν τα όρια θορύβου για 
τη φάση 3 κρίνονται κατάλληλα Βάσει των 
πορισμάτων της μελέτης, η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού. Στην περίπτωση τέτοιας 
τροποποίησης στον παρόντα κανονισμό, 
η φάση 3 θα ισχύσει τέσσαρα έτη μετά 
από τη δημοσίευση της λεπτομερούς 
μελέτης που αναφέρεται στο παρόν 
εδάφιο.
Η Επιτροπή θα προβεί και θα 
δημοσιεύσει λεπτομερή μελέτη όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, τέταρτη στήλη, φάση 3, 
για να εξακριβώσει αν τα όρια θορύβου 
για τη φάση 4 κρίνονται κατάλληλα Βάσει 
των πορισμάτων της εν λόγω μελέτης, η 
Επιτροπή  θα παρουσιάσει, κατά 
περίπτωση, προτάσεις για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση τέτοιας τροποποίησης 
στον παρόντα κανονισμό, η φάση 4 θα 
ισχύσει τέσσαρα έτη μετά από τη 
δημοσίευση της λεπτομερούς μελέτης που 
αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε σχέση με την διαδικασία που εφαρμόζεται για την εισαγωγή 
περαιτέρω φάσεων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές έχουν επαρκή χρόνο για να 
προσαρμοστούν σε οιεσδήποτε νέες απαιτήσεις.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ενημέρωση του καταναλωτή

Οι κατασκευαστές και διανομείς 
οχημάτων εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο 
θορύβου εκπεφρασμένο σε ντεσιμπέλ 
(dB(A)) σύμφωνα με τις εναρμονισμένες 
μεθόδους δοκιμών έγκρισης τύπου για 
κάθε όχημα θα εκτίθεται σε εμφανή θέση 
στο σημείο πώλησης και στο αντίστοιχο 
τεχνικό διαφημιστικό υλικό.
Η Επιτροπή αξιολογεί, το αργότερο ένα 
έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, τη δυνατότητα εισαγωγής 
απαιτήσεων όσον αφορά την ενημέρωση 
του καταναλωτή σχετικά με το επίπεδο 
θορύβου των οχημάτων και, κατά 
περίπτωση, παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. 
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη 
συμπερίληψη παρόμοιων απαιτήσεων 
στην υφιστάμενη οδηγία 1999/94/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών 
όσον αφορά την οικονομία καυσίμου και 
τις εκπομπές CO2 για την εμπορία νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων1. Οι μέθοδοι 
σήμανσης που υφίστανται για τις 
εκπομπές CO2 θα απαιτούνται επίσης για 
τα επίπεδα θορύβου. 
_______________
1 ΕΕ L 12, 18.1.2000.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, δεν ήταν δυνατό για έναν καταναλωτή να γνωρίζει το επίπεδο θορύβου ενός 
οχήματος πριν την αγορά του. Για να προωθηθούν οχήματα χαμηλού θορύβου και να δοθεί 
στον καταναλωτή η δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια ενημερωμένη επιλογή όσον αφορά την 
αγορά ο κατασκευαστής και διανομέας θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν το 
επίπεδο θορύβου του οχήματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 β
Κατάταξη και ποιότητα του 

οδοστρώματος
Η Επιτροπή αξιολογεί σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται για 
την επανεξέταση στην οδηγία 2002/49/ΕΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου1, τη δυνατότητα εισαγωγής ενός 
συστήματος κατάταξης των οδών που θα 
χαρακτηρίζει τον τυπικό θόρυβο κύλισης 
σε κάθε οδό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
κατά περίπτωση, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα 
συμπερίληψης της απαίτησης για τα 
κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με την ποιότητα του 
οδοστρώματος σε στρατηγικούς χάρτες 
θορύβου που προβλέπονται στην οδηγία 
2002/49/ΕΚ.
_______________
1 ΕΕ L 189, 18.7.2002.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ποιότητα των οδοστρωμάτων επηρεάζει σημαντικά τις εκπομπές θορύβου κύλισης των 
οχημάτων. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται μια στρατηγική προσέγγιση που θα επιτρέπει την 
επανεξέταση της ποιότητας των οδοστρωμάτων στην ΕΕ. Η προαναφερθείσα πρόταση θα 
επέτρεπε στα κράτη μέλη και τις κοινότητες να αναγνωρίσουν περιοχές στις οποίες η βελτίωση 
του οδοστρώματος έχει νόημα και η οποία θα οδηγούσε σε μείωση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι κατασκευαστές επιλέξουν να 
τοποθετήσουν σύστημα AVAS σε ένα όχημα, 
θα πληρούνται οι απαιτήσεις του 
παραρτήματος Χ.

Εφόσον οι κατασκευαστές επιλέξουν να 
τοποθετήσουν σύστημα AVAS σε ένα όχημα, 
θα πληρούνται οι απαιτήσεις του 
παραρτήματος IΧ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση στην πρόταση της Επιτροπής. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I έως XI.

1. Η Επιτροπή, με σκοπό να προσαρμόσει 
τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται 
να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 11 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I έως  II 
και IV έως XII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μη 
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σημαντικά στοιχεία της νομοθετικής πράξης μπορούν να ανατίθενται στην Επιτροπή, ενώ τα 
ουσιώδη στοιχεία αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικά νομοθετικής πράξης. Οι διατάξεις στα 
παραρτήματα ΙΙΙ, μεταξύ άλλων οι οριακές τιμές για το επίπεδο θορύβου και οι διάφορες 
φάσεις, είναι ουσιώδη στοιχεία της προτάσεως και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαφίενται μόνο 
στους συνομοθέτες. Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται επίσης για να ευθυγραμμίσει την πρόταση 
της Επιτροπής με τη νέα τυποποιημένη διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι οριακές τιμές σχετικά με τη 
μέθοδο δοκιμής καθορίζονται στον 
κανονισμό αριθ. 51 της ΟΕΕ/ΗΕ, η 
Επιτροπή θα εξετάζει το ενδεχόμενο
αντικατάστασης των τεχνικών απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ με άμεση 
αναφορά στις αντίστοιχες απαιτήσεις των 
κανονισμών αριθ. 51 και αριθ. 59 της 
ΟΕΕ/ΗΕ.

2. Όταν οι οριακές τιμές σχετικά με τη 
μέθοδο δοκιμής καθορίζονται στον 
κανονισμό αριθ. 51 της ΟΕΕ/ΗΕ, η 
Επιτροπή θα αξιολογεί τη δυνατότητα
αντικατάστασης των τεχνικών απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ με άμεση 
αναφορά στις αντίστοιχες απαιτήσεις των 
κανονισμών αριθ. 51 και αριθ. 59 της 
ΟΕΕ/ΗΕ και, όπου αυτό θεωρείται 
κατάλληλο, υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παραρτήματος III σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο μη 
σημαντικά στοιχεία της νομοθετικής πράξης μπορούν να ανατίθενται στην Επιτροπή, ενώ τα 
ουσιώδη στοιχεία αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικά νομοθετικής πράξης. Οι διατάξεις στα 
παραρτήματα ΙΙΙ, μεταξύ άλλων οι οριακές τιμές για το επίπεδο θορύβου και οι διάφορες 
φάσεις, είναι ουσιώδη στοιχεία της προτάσεως και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαφίενται μόνο 
στους συνομοθέτες.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθενται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται για να ευθυγραμμίσει την πρόταση της Επιτροπής με τη νέα 
τυποποιημένη διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης
του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται για να ευθυγραμμίσει την πρόταση της Επιτροπής με τη νέα 
τυποποιημένη διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν 
τεθεί ήδη σε ισχύ.

3. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται για να ευθυγραμμίσει την πρόταση της Επιτροπής με τη νέα 
τυποποιημένη διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ μόνο, 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ μόνο, 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά έναν 
μήνα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία απαιτείται για να ευθυγραμμίσει την πρόταση της Επιτροπής με τη νέα 
τυποποιημένη διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις κατά της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά έναν 
μήνα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, 
δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από την 
ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μην 
προβάλουν αντιρρήσεις, η κατ 
'εξουσιοδότηση πράξη θα τεθεί σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις για την 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδοθεί, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 είναι περιττό δεδομένων των διατάξεων του άρθρου 11, παρ. 5. Η εν λόγω 
τροπολογία ευθυγραμμίζει ως εκ τούτου την πρόταση της Επιτροπής με τη νέα τυποποιημένη 
διατύπωση για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία κατεπείγοντος διαγράφεται
1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθενται αμέσως σε ισχύ 
και εφαρμόζονται, εφόσον δεν προβληθεί 
καμία αντίρρηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η κοινοποίηση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αναφέρει 
τους λόγους χρήσης της διαδικασίας 
επείγοντος.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 5. Σε αυτήν την περίπτωση 
Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης 
διατύπωσης αντιρρήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση της διαδικασίας επείγοντος δεν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, είτε στο άρθρο 10 ή στις 
αιτιολογικές σκέψεις, και ως εκ τούτου το άρθρο 13 πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 19

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 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 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 των ελαστικών θα πρέπει να είναι αυτό που τυπικά 
παρατηρείται στην κυκλοφορία. Η σύσταση της ΟΕΕ/ΗΕ είναι για ένα ελάχιστο βάθος πέλματος 
που αντιστοιχεί στο 80% για το πλήρες βάθος πέλματος.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.1.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.2.1.4.1. Οχήματα με χειροκίνητο, 
αυτόματο και προσαρμοζόμενο κιβώτιο 
ταχυτήτων ή κιβώτιο μεταβαλλόμενων 
σχέσεων μετάδοσης (CVT), τα οποία 
υποβάλλονται σε δοκιμή με κλειδωμένες 
σχέσεις μετάδοσης

4.1.2.1.4.1. Οχήματα με χειροκίνητο, 
αυτόματο και προσαρμοζόμενο κιβώτιο 
ταχυτήτων ή κιβώτιο μεταβαλλόμενων 
σχέσεων μετάδοσης (CVT), τα οποία 
υποβάλλονται σε δοκιμή με κλειδωμένες 
σχέσεις μετάδοσης

Για την επιλογή των σχέσεων μετάδοσης 
ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

Για την επιλογή των σχέσεων μετάδοσης 
ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

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 
πραγματοποιείται με αυτήν τη σχέση 
μετάδοσης.

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 
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:

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 = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a 
wot (i+1))

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a 
wot (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, 

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, 
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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. Για τον υπολογισμό του 
μερικού συντελεστή ισχύος kP πρέπει να 
χρησιμοποιείται η επιτευχθείσα 
επιτάχυνση awot test αντί της awot ref.

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. Για τον υπολογισμό του 
μερικού συντελεστή ισχύος kP πρέπει να 
χρησιμοποιείται η επιτευχθείσα 
επιτάχυνση awot test αντί της awot ref.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαθέσιμες εν χρήσει στατιστικές οδήγησης για την ανάπτυξη της νέας παγκόσμιας διαδικασίας 
δοκιμής για ελαφρού τύπου οχήματα (WLTP) δείχνουν ότι μια τιμή επιτάχυνσης άνω των 2 m/s² 
δεν δικαιολογείται.  Επιπλέον η υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου για αυτό τον νέο κανονισμό 
μεταξύ του 2007 και 2010 βασίστηκε σε ορισμό δοκιμών που ανέρχεται σε 2 m/s².

Τροπολογία 21

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:

Κατηγορί
α 

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 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

M

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τη 
μεταφορά 
επιβατών

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

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
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* 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 του Κοινοβουλίου

Παράρτημα III
Οριακές τιμές

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

Γενικές οριακές τιμές 1) για νέου τύπου οχήματα εκπεφρασμένα σε decibel (A)
Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος

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 
δημοσίευση]***

Αναλογία Ισχύος-Μάζας < 120 
kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< Αναλογία Ισχύος-Μάζας <
150 kW/t

72 71 70 68

Αναλογία Ισχύος-Μάζας > 150 
kW/t

74 73 72 70

Ακαθάριστο βάρος οχήματος <2.5 
to· Ισχύς κινητήρων < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Ακαθάριστο βάρος οχήματος <2.5 
to· Ισχύς κινητήρων < 75 kW/t

72 71 70 68

2.5 to < Ακαθάριστο βάρος 
οχήματος< 3.5 to

74 73 71 69

N1 Ακαθάριστο βάρος οχήματος<2.5 
to

72 71 70 68

2.5 to < Ακαθάριστο βάρος 
οχήματος< 3.5 to

74 73 71 69

Γενικές οριακές τιμές 1) για νέου τύπου οχήματα εκπεφρασμένα σε decibel (A)
Κατηγορία 
οχήματος

Περιγραφή της κατηγορίας 
οχήματος

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 
δημοσίευση]***

M2
Ακαθάριστο βάρος οχήματος>3.5 
to·Ισχύς κινητήρων < 150 kW

76 74 72 70

Ακαθάριστο βάρος οχήματος>3.5 
to·Ισχύς κινητήρων >150 kW

77 75 73 72

M3 Ισχύς κινητήρα < 100 kW 74 73 72 70
100 < Ισχύς κινητήρα < 150 kW 76 75 73 71
150 < Ισχύς κινητήρα < 250 kW 79 78 76 74
Ισχύς κινητήρα >250 kW 80 79 78 77
Ισχύς κινητήρα < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Ισχύς κινητήρα < 150 kW 77 76 74 72
Ισχύς κινητήρα > 150 kW 78 77 76 74
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Ισχύς κινητήρα < 100 kW 76 75 73 72
N3 100 < Ισχύς κινητήρα < 150 kW 79 78 76 74

150 < Ισχύς κινητήρα < 250 kW 81 80 78 77
Ισχύς κινητήρα >250 kW 82 81 80 79

* Για οχήματα της κατηγορίας M1/N1 και M2 < 3.5 τόνους, η μεταβατική περίοδος για 
πώληση και θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων είναι 2 έτη

** Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων η μεταβατική περίοδος για πώληση και θέση σε 
υπηρεσία των νέων οχημάτων είναι 3 έτη.

*** Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων η μεταβατική περίοδος για πώληση και θέση σε 
υπηρεσία των νέων οχημάτων είναι 4 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 αναφέρεται 
στο τμήμα Γ του Παραρτήματος II στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δειγματοληψία και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων 

3. Δειγματοληψία και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων 

Τα οχήματα πρέπει να επιλέγονται και να 
υποβάλλονται στις δοκιμές που ορίζονται 
στο σημείο 2. Εάν τα αποτελέσματα των 
δοκιμών πληρούν τις απαιτήσεις περί 

Τα οχήματα πρέπει να επιλέγονται και να 
υποβάλλονται στις δοκιμές που ορίζονται 
στο σημείο 2. Εάν τα αποτελέσματα των 
δοκιμών πληρούν τις απαιτήσεις περί 
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συμμόρφωσης της παραγωγής του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
το όχημα πρέπει να θεωρείται ότι είναι 
σύμφωνο με τις διατάξεις περί 
συμμόρφωσης της παραγωγής.

συμμόρφωσης της παραγωγής του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
το όχημα πρέπει να θεωρείται ότι είναι 
σύμφωνο με τις διατάξεις περί 
συμμόρφωσης της παραγωγής. Οι 
εφαρμοζόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης 
της παραγωγής (COP) είναι οι οριακές 
τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ με πρόσθετο περιθώριο 1 dB(A).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα και με άλλους κανονισμούς όπως ο κανονισμός 661/2009, καθώς και με τις 
προδιαγραφές στην τρέχουσα νομοθεσία, ένα πρόσθετο περιθώριο +1 dB(A) προβλέπεται για 
ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων 
οχημάτων έχει ως κύριο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
μέσω μέτρων που θα μειώσουν το επίπεδο ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Η πρόταση εισαγάγει μια νέα μέθοδο δοκιμών για τη μέτρηση του επιπέδου θορύβου των εν 
λόγω οχημάτων καθώς και οριακές τιμές θορύβου για διαφορετικές κατηγορίες ελαφρών, 
μεσαίων και βαρέων οχημάτων.

Ο εισηγητής σας υποστηρίζει τη γενικότερη κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής ως ένα 
σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον από τις εκπομπές θορύβου που προέρχονται από μηχανοκίνητα οχήματα. Ο 
εισηγητής της, θεωρεί παρόλα ταύτα ότι η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από μια σειρά πρόσθετων και τεχνικών προσαρμογών, κυρίως για την παροχή 
κινήτρων προς τους κατασκευαστές και την αγορά οχημάτων με χαμηλότερα επίπεδα 
θορύβου. Ο εισηγητής σας επίσης αναγνωρίζει ότι ο θόρυβος από τα μηχανοκίνητα οχήματα 
προέρχεται από πολυάριθμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων του κινητήρα, των ελαστικών, 
του οδοστρώματος όπως επίσης και λόγω αεροδυναμικών παραγόντων.

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει επί του παρόντος ανεπαρκή έμφαση στην παροχή 
ενημέρωσης προς τους καταναλωτές σχετικά με το επίπεδο ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Ο εισηγητής σας θα υποστήριζε την εισαγωγή ενός συστήματος σήμανσης όσον 
αφορά τις εκπομπές θορύβου των οχημάτων, έτσι ώστε να προωθήσει οχήματα χαμηλού 
θορύβου και να επιτρέψει στους καταναλωτές να προβούν σε μια ενημερωμένη επιλογή πριν 
από την αγορά ενός οχήματος. 

Η ποιότητα του οδοστρώματος είναι επίσης ουσιώδης στην επιρροή των εκπομπών θορύβου 
που προέρχονται από την κύλιση των οχημάτων. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι η πρόταση της 
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Επιτροπής θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της εισαγωγής ενός συστήματος κατάταξης των 
οδών, το οποίο θα επέτρεπε στα κράτη μέλη και στις εθνικές και τοπικές αρχές να ελέγχουν 
και να αξιολογούν κατά τρόπο πλέον αποτελεσματικό την ποιότητα των οδοστρωμάτων τους 
με σκοπό να μειώσουν την επίπτωση στα γενικότερα επίπεδα θορύβου. 

Ο εισηγητής σας θα επιθυμούσε επίσης να προτείνει έναν αριθμό τροπολογιών στις τεχνικές 
απαιτήσεις που καθορίζουν τις μεθόδους για τη μέτρηση των επιπέδων θορύβου 
μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και στις διατάξεις που διέπουν τις οριακές τιμές, με σκοπό 
να καταστεί η πρόταση ενημερωμένη και σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις στις 
διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου και για να βελτιωθεί η συνολική σκοπιμότητα των 
απαιτήσεων. Αυτές θα συμπεριλαμβάνουν αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν το βάθος 
πέλματος των ελαστικών και το ποσοστό επιτάχυνσης σε ό,τι αφορά τις συνθήκες επιλογής 
των σχέσεων μετάδοσης. Ο εισηγητής σας προτείνει επίσης ορισμένες αλλαγές στις 
κατηγορίες των οχημάτων όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα των οριακών τιμών θορύβου, 
από κοινού με την εισαγωγή μιας νέας φάσης 4, η οποία θα ισχύσει, εάν καταδειχθεί ως 
κατάλληλη σε συνέχεια επανεξέτασης εκ μέρους της Επιτροπής, μετά την εισαγωγή της 
φάσης 3. 

Τέλος, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι ο καθορισμός οριακών τιμών (και ημερομηνιών στις 
οποίες θα εφαρμοστούν οι εν λόγω τιμές) για τις κατηγορίες οχημάτων όπως αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ στην πρόταση της Επιτροπής, αποτελεί ένα κύριο στοιχείο του 
κανονισμού, το οποίο θα πρέπει να καθορίζεται από τους συνομοθέτες. Ο εισηγητής σας δεν 
μπορούσε ως εκ τούτου να υποστηρίξει την πρόταση να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή με τη 
δυνατότητα να τροποποιεί τις εν λόγω πτυχές του κανονισμού μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, και, προτείνει ως εκ τούτου, ότι οιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν μέσω της διαδικασίας συναπόφασης σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία. 


