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Τροπολογία 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Από 500 περίπου εκατομμύρια
καταχωρημένους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 300 εκατομμύρια 
είναι οδηγοί οχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κυκλοφορεί το 22% όλων των 
οχημάτων της υφηλίου, ενώ παράγεται 
αντιστοίχως το 25% όλων των οχημάτων. 
Κάθε έτος η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει 17 
εκατομμύρια νέα οχήματα. Αυτό δε 
συμβαίνει, επί του παρόντος, με 
αυξανόμενη τάση. 

Or. de

Τροπολογία 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 a) Τα τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό 
του θορύβου σε οχήματα ευρίσκονται 
αντιμέτωπα με διάφορες αντικρουόμενες 
απαιτήσεις, όπως π.χ. με σταθερές 
οικονομικές προοπτικές να υπάρχει 
ταυτόχρονα μικρότερος θόρυβος με 
μικρότερες εκπομπές ρύπων και να 
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια στην 
οδήγηση. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση 
όλων αυτών των απαιτήσεων και η 
ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ αυτών οδηγεί 
συχνά την αυτοκινητοβιομηχανία στα 
όρια του εφικτού σήμερα από τεχνικής
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απόψεως. Η εξέλιξη των οχημάτων 
επέτυχε, πάντα, μέχρι σήμερα, να 
μετατοπίσει αυτό το όριο μέσω της 
χρησιμοποίησης νέων καινοτόμων υλικών 
και μεθόδων. Η δυνατότητα για την 
εξεύρεση καινοτομιών απαιτεί εκ μέρους 
της νομοθεσίας ένα σαφές, χρονικά 
καθορισμένο πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο 
υφίσταται πλέον με τον παρόντα 
κανονισμό και ενισχύει τοιουτοτρόπως 
τις απαιτούμενες από κυβερνητικής 
απόψεως ωθήσεις της καινοτομίας, ενώ 
ταυτόχρονα αφήνει στη βιομηχανία το 
απαραίτητο από οικονομικής απόψεως 
περιθώριο δράσης. 

Or. de

Τροπολογία 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Η επιβάρυνση από το θόρυβο 
αποτελεί κυρίως τοπικό πρόβλημα, το 
οποίο απαιτεί όμως λύση σε επίπεδο 
Ένωσης. Διότι ένα πρώτο στάδιο κάθε 
βιώσιμης πολιτικής στον τομέα 
εκπομπών θορύβου θα πρέπει να είναι  να 
θεσπίζει μέτρα που αντιμετωπίζουν
άμεσα την πηγή του θορύβου. Η πηγή 
θορύβου που αποτελούν τα οχήματα, της 
οποίας σκοπό αποτελεί ο παρών 
κανονισμός, είναι εξ ορισμού μια πλήρως 
κινητή πηγή θορύβου, με αποτέλεσμα 
μέτρα σε εθνικό επίπεδο να μην μπορούν 
να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτήν.

Or. de
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Τροπολογία 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Στα επιβατικά οχήματα οι 
κυριότεροι θόρυβοι με μέση ταχύτητα 
κάτω των 45 χιλιομέτρων/ώρα
αποτελούνται από θορύβους που 
προέρχονται από τον κινητήρα και από το 
σύστημα εξάτμισης, αντιθέτως σε 
οδήγηση που υπερβαίνει την εν λόγω 
ταχύτητα οι κυριότεροι θόρυβοι 
προκαλούνται από το θόρυβο κύλισης και 
από τον θόρυβο ανέμου. Οι εν λόγω 
θόρυβοι εμφανίζονται ανεξάρτητα από το 
είδος του κινητήρα και την ισχύ αυτού. 
Μέσω της εξέλιξης των οχημάτων μετά 
τη δεκαετία του 1970, οι κινητήρες 
κατέστησαν σε μεγάλο βαθμό 
περισσότερο αθόρυβοι, όμως αυξήθηκε 
κατά μέσον όρο η ισχύς και το βάρος 
τους. Λόγω αυτού του γεγονότος καθώς 
και της ανάγκης μεγαλύτερης ασφάλειας 
του οχήματος επήλθε μία γενικότερη 
αύξηση του βάρους του οχήματος που 
είχε ως αποτέλεσμα μία αναγκαία 
διεύρυνση της επιφάνειας επαφής των 
ελαστικών του οχήματος ώστε να αυξηθεί 
η σταθερότητά του. Με κάθε όμως 
διεύρυνση των εν λόγω επιφανειών 
αυξήθηκαν αντίστοιχα οι θόρυβοι 
κύλισης του οχήματος. 

Or. de

Τροπολογία 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 a) Το δυναμικό μείωσης του θορύβου 
που προέρχεται από διάφορες πηγές, και 
που έχει ως στόχο ο παρών κανονισμός, 
είναι συγκριτικά μικρότερο από το 
δυναμικό που υφίσταται σε σχέση με τη 
μείωση του θορύβου που προκαλείται από 
τα ελαστικά του οχήματος κατά την 
επαφή τους με το οδόστρωμα. Η εν λόγω 
μείωση του θορύβου θα ήταν από 
τεχνικής απόψεως σημαντικά πιο εύκολη 
να επιτευχθεί. Με τα ήδη υφιστάμενα 
είδη ασφάλτου όπως αθόρυβη άσφαλτος 
(whispering asphalt), οδοστρώματα 
ασφάλτου με ιδιότητες μείωσης του 
θορύβου ή οδοστρώματα ασφάλτου τα 
οποία έχουν βελτιστοποιηθεί από 
απόψεως θορύβου, ενσωματωμένα σε μία 
ενιαία προσέγγιση που συνδυάζει διάφορα 
απλά κατασκευαστικά μέτρα, είναι 
δυνατόν ήδη σήμερα να επιτευχθεί η
ελαχιστοποίηση του θορύβου κατά 
περίπου 10 ντεσιμπέλ σε τοπικό επίπεδο. 
Αυτή η αποτελεσματική προσέγγιση, που 
αφορά καθαρά τοπικές πηγές θορύβου 
δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα 
κανονισμό, επειδή η εφαρμογή της θα 
προκαλούσε ιδιαίτερα μεγάλο βάρος από 
οικονομικής απόψεως στους κρατικούς 
προϋπολογισμούς και κυριότερα στους 
οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης. 
Αυτό, όμως, δύσκολα μπορεί να γίνει 
δεκτό σε εποχές δημοσιονομικής κρίσεως 
και θα είχε επιπτώσεις στον τομέα της 
περιφερειακής και διαρθρωτικής 
πολιτικής..

Or. de

Τροπολογία 22
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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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.

Οι συνθήκες δοκιμών που καθορίζονται
στο παράρτημα ΙΙ λαμβάνουν υπόψη
τυπικές καταστάσεις οδήγησης επί οδού
καθώς και τις απαιτήσεις δοκιμών άλλων
σημαντικών κατασκευαστικών στοιχείων
του οχήματος, τα οποία καλύπτονται ήδη
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
Η μετρούμενη ηχοστάθμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος II δεν θα 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη ρύθμιση, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι συνθήκες
δοκιμών του παρόντος κανονισμού δεν έχουν αδικαιολόγητες επιπτώσεις σε κατασκευαστές
συστατικών τμημάτων του οχήματος που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς
τη μείωση των εκπομπών θορύβου, ειδικότερα στη βιομηχανία ελαστικών. Στο πλαίσιο αυτό
απαιτείται να υπογραμμιστεί η ακρίβεια των συνθηκών δοκιμών και «τυπικές συνθήκες
οδήγησης επί οδού» θα πρέπει να αναφέρονται ως προϋπόθεση για την επικύρωση των ορίων 
που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Τροπολογία 23
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα οχήματα θα ικανοποιούν αυτόματα τις
απαιτήσεις του παραρτήματος X εάν ο
κατασκευαστής του οχήματος παρέχει
τεχνική τεκμηρίωση προς την αρχή
έγκρισης τύπου που δείχνει ότι η διαφορά 
μεταξύ της ανώτατης και κατώτατης 
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ταχύτητας του κινητήρα των οχημάτων 
σε BB'17 είναι κατώτερη ή ίση από 0,15 x
S, για οιανδήποτε συνθήκη δοκιμών εντός 
των συμπληρωματικών διατάξεων 
σχετικά με τις εκπομπές ήχου (ASEP) 
εντός της περιοχής ελέγχου που 
καθορίζεται στο σημείο 3.3 του 
παραρτήματος VIII, σε σχέση με τις 
συνθήκες που καθορίζονται στο 
παράρτημα II.
Οχήματα της κατηγορίας N1 εξαιρούνται
από τις ASEP εάν ισχύει ένα από τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά:
(a) Κυβισμός κινητήρα ≤ 660 cm3 και
λόγου ισχύος προς μάζα (PMR) που 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 
ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα του 
οχήματος ≤ 35·
(β) Φορτίο ≥ 850 kg και PMR που
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 
ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα οχήματος ≤ 
40.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει αναλογικές απαιτήσεις για τις ΜΜΕ που προβαίνουν σε τεχνολογική 
εξέλιξη. Επιπλέον το πρότυπο ASEP της UNICE έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται στη 
συμπεριφορά τυπικών οχημάτων κατηγορίας Μ1, και η αρμόδια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
πρότεινε την εξαίρεση από άλλες κατηγορίες. Οι ASEP (συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με
τις εκπομπές ήχου) θα πρέπει να αποφεύγουν απρόοπτες εκπομπές θορύβου που δεν σχετίζονται 
με τα αποτελέσματα δοκιμών εγκρίσεως τύπου. Επειδή αυτό δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ για 
οχήματα τύπου βαν Ν1,  η εν λόγω τροπολογία εξασφαλίζει ότι αυτά εξαιρούνται από την ειδική 
δοκιμή ASEP.

Τροπολογία 24
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα III
Οριακές τιμές
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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 
οχημάτων

Οριακές τιμές 
για την έγκριση 

τύπου νέων 
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

Παντό
ς 

εδάφο
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/ton

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
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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

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 Περιγραφή Οριακές τιμές 
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γορία 
οχήμ
ατος

της 
κατηγορίας 
οχήματος

εκφραζόμενες σε dB(A) 
[decibel(A)] 

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων 
οχημάτων****

Οριακές τιμές για 
την έγκριση τύπου 

νέων 
οχημάτων****

Οριακές τιμές 
για την έγκριση 

τύπου νέων 
οχημάτων****

Οριακ
ές 

τιμές 
για 
την 

έγκρισ
η 

τύπου 
νέων 

οχημά
των**

***

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 
δημοσ
ίευση] 
*****
*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήση
ς***

Οχήματα που 
χρησιμοποιούν
ται για τη 
μεταφορά 
επιβατών και 
εμπορευμάτων
*******

M1

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

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68
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160 kW/ton

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M1

αριθμός
θέσεων ≤4 
συμπεριλαμβαν
ομένου του 
οδηγού·
λόγος ισχύος
προς μάζα > 
200 kW/ton·
σημείο R της 
θέσης του 
οδηγού < 450 
mm από το
έδαφος

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

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

76 77 73 74 72 73 71

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 Οριακές τιμές για Οριακές τιμές για Οριακ
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την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

την έγκριση τύπου 
νέων τύπων 
οχημάτων

την έγκριση 
τύπου νέων 

τύπων 
οχημάτων****

ές 
τιμές 
για 
την 

έγκρισ
η 

τύπου 
νέων 

τύπων 
οχημά
των**

***

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[1
6 έτη 
μετά 
τη 

δημοσ
ίευση] 
*****

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήση
ς ***

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 kW <
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3 αριθμός 80 81 79 80 78 79 77



PE489.517v01-00 14/25 AM\902129EL.doc

EL

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

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 kW <
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 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

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 
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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 περίοδος για πρώτη καταχώριση νέων οχημάτων: 2 έτη μετά τη θέση

σε ισχύ, εκτός για οχήματα κατηγορίας M1/N1 ≤ 50kW/t και M2 ≤ 75kW, για τα 
οποία η μεταβατική περίοδος ισχύει πρώτα μετά τη φάση 2.

***** Μεταβατική περίοδος για πρώτη καταχώριση νέων οχημάτων: 3 έτη μετά τη θέση
σε ισχύ. 

****** Η Επιτροπή θα διεξάγει λεπτομερή μελέτη για να θέσει σε ισχύ τη φάση 4 σε σχέση
με την τεχνική εφικτότητα των προτεινόμενων ορίων θορύβου, μόλις εισαχθεί η 
φάση 3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η φάση 4 θα εφαρμοστεί 4 έτη μετά
τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής. 

******* Ειδικού σκοπού οχήματα κατηγορίας Μ1:
Όχημα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.5 
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ) και θωρακισμένα οχήματα (όπως
ορίζονται στο τμήμα A 5.2 του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ), 
τροποποίηση στο σύστημα εξάτμισης επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω δοκιμή υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρούνται όλα τα αρχικά τμήματα ελέγχου των εκπομπών 
συμπεριλαμβανομένων φίλτρων σωματιδίων (εάν υφίστανται). Εάν απαιτείται μία
νέα δοκιμή, επιτρέπονται επιπλέον 2dB(A) πάνω από το ισχύον όριο. 

******** Για οχήματα τα οποία παράγονται σε μικρές σειρές σύμφωνα με το τμήμα 1 του Α
μέρους του παραρτήματος XII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ η εφαρμοζόμενη 
ημερομηνία για τη φάση 1 και τη φάση 2 καθυστερούν κατά δύο έτη. 

Or. en

Τροπολογία 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την έγκριση 
τύπου νέων 
οχημάτων

Οριακές τιμές για 
την ταξινόμηση, 
πώληση και θέση 
σε κυκλοφορία 
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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

Παντό
ς 

εδάφο
υς *

Γενικής 
χρήσης

Παντό
ς 

εδάφο
υς *

Γενικής 
χρήσης

Παντό
ς 

εδάφο
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/ton

71 71 69 69 69 69

M2
αριθμός θέσεων > 9; 
mass < 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
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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

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****

Οριακ
ές

τιμές
για
την

ταξινό
μηση
νέων
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οχημά
των

*****

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]

Phase 
4 valid 
from 
[14 
years 
after 
public
ation] 
*****
*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς*

Γενική
ς 

χρήση
ς***

Οχήματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τη 
μεταφορά 
επιβατών και 
εμπορευμάτων
*******

M1

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

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

M1

αριθμός 
θέσεων < 9·
120 kW/ton <
λόγος ισχύος 
προς μάζα <
160 kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

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 72 73 70 71 70 71 69
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> 9· μάζα < 2,5 
τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
> 75 kW

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

αριθμός θέσεων
> 9· μάζα > 3,5 
τόνοι

76 77 73 74 72 73 71

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****

Οριακ
ές 

τιμές 
για 
την 

έγκρισ
η 

τύπου 
νέων 

τύπων 
οχημά
των**

***

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 

δημοσ
ίευση] 
*****

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήσης

Παντός 
εδάφου

ς *

Γενική
ς 

χρήση
ς***

M3 αριθμός θέσεων 74 75 73 74 72 73 71
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> 9· μάζα > 5 
τόνοι·
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 100 kW

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

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 kW <
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 

78 79 77 78 77 78 74

N3

μάζα > 12 
τόνοι·
ονομαστική 

76 77 75 76 75 76 72
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ισχύς κινητήρα 
< 100 kW

N3

μάζα > 12 
τόνοι·
100 <
ονομαστική 
ισχύς κινητήρα 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

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 περίοδος για πρώτη καταχώριση νέων οχημάτων: 2 έτη μετά τη θέση 

σε ισχύ, εκτός για οχήματα κατηγορίας M1/N1 ≤ 50kW/t και M2 ≤ 75kW, για τα 
οποία η μεταβατική περίοδος ισχύει πρώτα μετά τη φάση 2.

***** Μεταβατική περίοδος για πρώτη καταχώριση νέων οχημάτων: 3 έτη μετά τη θέση 
σε ισχύ. 

****** Η Επιτροπή θα διεξάγει λεπτομερή μελέτη για να θέσει σε ισχύ τη φάση 4 σε σχέση 
με την τεχνική εφικτότητα των προτεινόμενων ορίων θορύβου, μόλις εισαχθεί η 
φάση 3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η φάση 4 θα εφαρμοστεί 4 έτη μετά 
τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής. 

******* Ειδικού σκοπού οχήματα κατηγορίας Μ1:
Όχημα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.5 
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ) και θωρακισμένα οχήματα (όπως 
ορίζονται στο τμήμα A 5.2 του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ), 
τροποποίηση στο σύστημα εξάτμισης επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω δοκιμή υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρούνται όλα τα αρχικά τμήματα ελέγχου των εκπομπών 
συμπεριλαμβανομένων φίλτρων σωματιδίων (εάν υφίστανται). Εάν απαιτείται μία 
νέα δοκιμή, επιτρέπονται επιπλέον 2dB(A) πάνω από το ισχύον όριο. 

******** Για οχήματα τα οποία παράγονται σε μικρές σειρές σύμφωνα με το τμήμα 1 του Α 
μέρους του παραρτήματος XII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ η εφαρμοζόμενη 
ημερομηνία για τη φάση 1 και τη φάση 2 καθυστερούν κατά δύο έτη. 
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Τροπολογία 26
Toine Manders

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 έγκριση τύπου 

νέων τύπων 
οχημάτων

Φάση 1 ισχύει 
από 

[2 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση2 ισχύει 
από

[5 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Φάση3 ισχύει από
[7 έτη μετά τη 
δημοσίευση]

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 

εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντ
ός 

εδάφο
υς*

Γενικής 
χρήσης

Παντό
ς 

εδάφο
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/ton

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
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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

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:

Κατηγορία 
οχήματος Περιγραφή της κατηγορίας οχήματος

Οριακές τιμές
εκφραζόμενες σεdB(A)

[decibel(A)]

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
[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/ton 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

N2
3,5 τόνοι < μάζα < 12 τόνοι·
ονομαστική ισχύς κινητήρα < 150 kW 75 73
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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 αυξάνονται 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 όλα τα οχήματα των κατηγοριών η μεταβατική περίοδος για πώληση και θέση σε
υπηρεσία ενός νέου οχήματος είναι 2 έτη. 

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 2009/661 και η εισαγωγή απαιτήσεων θορύβου για τα
ελαστικά καθιστούν την εισαγωγή μίας πρώτης φάσεως, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, 
άνευ αντικειμένου και δικαιολογούν ότι οι οριακές τιμές για τις κατηγορίες οχημάτων M1, N1 
και N3 μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα κάτω. Επιπλέον, η τροπολογία αυτή ενημερώνει και 
εξορθολογεί τις κατηγορίες των οχημάτων και λαμβάνει υπόψη τους κύκλους παραγωγής. 
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