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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μηχανοκίνητες μεταφορές αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ηχορύπανσης. Η μόνιμη
έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου πιστεύεται ότι αυξάνει τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, τις 
διανοητικές δυσλειτουργίες, τις δυσλειτουργίες στον τομέα του ύπνου καθώς και τις οχλήσεις 
στην ακοή από βουητά. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει ιδιαίτερα τον σκοπό 
του προτεινόμενου κανονισμού για τη μείωση του θορύβου με την αντίστοιχη μείωση των 
ορίων θορύβου και με την εισαγωγή μίας νέας και επακριβέστερης μεθόδου δοκιμών 
μέτρησης των εκπομπών θορύβου. Όμως, οι οριακές αξίες θορύβου θα πρέπει να είναι και
φιλόδοξες αλλά και από τεχνικής πλευράς υλοποιήσιμες. Πραγματοποιώντας αυτό θα πρέπει
να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο θόρυβος μετρείται σε λογαριθμική κλίμακα και ότι μία μείωση
κατά τρία ντεσιμπέλ (dB) έχει ως αποτέλεσμα μείωση του θορύβου κατά 50%. 

Οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων, υφίστανται μεταξύ άλλων, και για τις 
εκπομπές CO2 καθώς και για τους ρύπους (προδιαγραφές κατηγορία Euro 5/6 και κατηγορία
Euro VI). Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις
εκπομπών έρχονται εν μέρει σε αντίθεση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να μειωθεί ο 
θόρυβος ενός οχήματος. Για παράδειγμα, μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θορύβου
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση βάρους ενός οχήματος, πράγμα το οποίο οδηγεί 
σε υψηλότερες εκπομπές CO2. Οι διαφορετικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου της ΕΕ θα πρέπει 
ως εκ τούτου να καθορίζουν με προσεκτικό τρόπο μία ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
σκοπών και να ακολουθούν μία γενικότερη προσέγγιση με σκοπό να καθιστούν τα οχήματα 
λιγότερο θορυβώδη, ασφαλέστερα και πλέον φιλικά προς το περιβάλλον. Επιπλέον, τα μέτρα 
τα οποία θα ληφθούν για τη μείωση του επιπέδου θορύβου ενός οχήματος δεν θα πρέπει να 
οδηγούν στη μείωση της οδικής ασφάλειας, π.χ. ειδικές οδικές επιφάνειες με αποτέλεσμα 
χαμηλότερα επίπεδα θορύβου μπορούν μεν να μειώσουν σημαντικά το θόρυβο που 
προέρχεται από την κύλιση των οχημάτων, αλλά να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες 
αποστάσεις πέδησης. Πέραν των οριακών τιμών θορύβου, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και άλλες πηγές θορύβου από το 
περιβάλλον, όπως η επιφάνεια των οδών, η διαχείριση της κυκλοφορίας ή η συμπεριφορά των 
οδηγών.

Ενώ η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει σθεναρά το σκοπό του προτεινόμενου
κανονισμού, προτείνει ορισμένες τροπολογίες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα οι εν λόγω 
στόχοι. Με σκοπό να αυξηθούν τα οφέλη για την υγεία και να ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα, 
θα πρέπει να θεσπισθούν μακροπρόθεσμες οριακές τιμές θορύβου. Απαραίτητες προσαρμογές
θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν όσον αφορά τις κατηγορίες των οχημάτων. Η
σημερινή νομοθεσία για τις εκπομπές θορύβου των οχημάτων δίδει διαφορετικές οριακές 
τιμές για διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες οχημάτων. Οι εν λόγω κατατάξεις
έχουν θεσπιστεί το 1970 και δεν έχουν τροποποιηθεί από το 1985. Ως εκ τούτου, η
συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να ενημερωθούν οι υποκατηγορίες και να προσαρμοστεί 
το σύστημα ταξινόμησης των οχημάτων στα τελευταία τεχνικά επίπεδα. Οι εν λόγω
προσαρμογές θα καταστήσουν 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. Οι νέες μακροπρόθεσμα οριακές τιμές θορύβου απαιτούν 



PE487.784v01-00 4/21 PA\899375EL.doc

EL

έναν εντελώς νέο σχεδιασμό για κάθε όχημα. 

Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι ο κανονισμός θα πρέπει να αντανακλά
τις διαφορές στην ανάπτυξη και παραγωγή επιβατικών οχημάτων καθώς και βαρέων
επαγγελματικών οχημάτων. Οι εν λόγω διαφορές θα πρέπει να αντανακλώνται σε έναν
διαφορετικό προγραμματισμό των αντιστοίχων φάσεων στις οποίες θα ισχύουν οι οριακές 
τιμές θορύβου. Κατ’ αντιστοιχία, η εισηγήτρια της γνωμοδότησης προτείνει διαφορετικές 
φάσεις για ιδιωτικά επιβατικά οχήματα και εμπορικά οχήματα αντιστοίχως. 

Η διαφάνεια αποτελεί ένα καίριο στοιχείο της υπεύθυνης πολιτικής καταναλωτών και
υποστηρίζεται από την επιτροπή IMCO ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εξασφάλιση 
διαθεσιμότητας σαφούς και διαφανούς ενημέρωσης προς τους καταναλωτές για τα επίπεδα 
θορύβου κάθε οχήματος θα επιτρέψει σε αυτούς να βασίσουν την απόφαση κτήσης οχήματος 
και στο επίπεδο εκπομπών θορύβου. Η ίδια πληροφόρηση στις δημόσιες αρχές θα τις 
εξουσιοδοτήσει να καθορίσουν κατάλληλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τη χρήση λιγότερο 
θορυβωδών οχημάτων, π.χ. με τον καθορισμό προτύπων προδιαγραφών για στόλους 
λεωφορείων ή με το να επιτρέπουν την προνομιακή πρόσβαση σε ορισμένες ευαίσθητες 
ζώνες κατοικίας ή συγκεκριμένες περιόδους της ημέρας μόνο στα λιγότερο θορυβώδη 
οχήματα διανομής και τροφοδοσίας. Υφίστανται ήδη σημάνσεις για εκπομπές CO2, 
κατανάλωση καυσίμων και θόρυβο που προκαλούνται από τα ελαστικά, μία αντίστοιχη 
σήμανση θα πρέπει να εισαχθεί όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων. 

Σχετικά με τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, η οδηγία θα πρέπει να καθορίζει τεχνικά 
επίπεδα με την εισαγωγή απαιτήσεων όσον αφορά τα ελάχιστα επίπεδα θορύβου για τα 
ηλεκτρικά οχήματα. Μία ομάδα εργασίας σχετικά με τα κατώτατα επίπεδα ήχου όσον αφορά
τα αθόρυβα οχήματα έχει εκπονηθεί από την ΟΕΕ/ΗΕ και συζητεί τη δυνατότητα 
εναρμόνισης των απαιτήσεων για ηχητικά συστήματα όσον αφορά προσεγγίζοντα οχήματα 
(AVAS). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την
έγκριση τύπου υφίστανται ήδη μεταξύ
άλλων για εκπομπές CO2 (κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα
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πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από
τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης
της Κοινότητας για τη μείωση των
εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα1 και
κανονισμός (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 οχήματα2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου
2007 σχετικά με την έγκριση τύπου
μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) 
και σχετικά με την πρόσβαση σε
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης3

οχημάτων καθώς και κανονισμός (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 
οχημάτων4). Οι τεχνικές απαιτήσεις όσον
αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών CO2
και ρύπων δεν μπορούν να βρίσκονται σε 
αντίθεση με τις απαιτήσεις για την 
μείωση των εκπομπών θορύβου. Ως εκ 
τούτου, οι απαιτήσεις για την έγκριση 
τύπου της ΕΕ θα πρέπει να εξεύρουν μία 
ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών 
στόχων. 
_____________
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 1.
2 ΕΕ L 145, 31.5.2011, σ. 1.
3 ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ. 1.
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4 ΕΕ L 188, 18.7.2009, 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

(9a) 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 για ένα στόλο 
οχημάτων που θα είναι λιγότερο 
θορυβώδης. Με σκοπό την παροχή της
απαραίτητης πληροφορίας προς τον
καταναλωτή, ο κατασκευαστής θα 
παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα 
επίπεδα θορύβου των οχημάτων 
σύμφωνα με εναρμονισμένες μεθόδους 
δοκιμών και 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 
κατανάλωση σε καύσιμα και τον θόρυβο 
που προκαλούνται από τα ελαστικά, θα 
πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές 
για τις εκπομπές θορύβου του οχήματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
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for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) «σημείο πώλησης» ένας τόπος όπου
τα οχήματα προτείνονται προς πώληση
στους καταναλωτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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
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Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες όταν
εξετάζουν ένα όχημα, 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 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α (νέο)
Ενημέρωση

Οι κατασκευαστές και διανομείς
οχημάτων θα εξασφαλίζουν ότι το
επίπεδο θορύβου εκπεφρασμένο σε
ντεσιμπέλ (dB(A)) σύμφωνα με τις 
εναρμονισμένες μεθόδους δοκιμών
έγκρισης τύπου για κάθε όχημα θα 
εμφανίζεται σε εμφανή θέση στο σημείο 
πώλησης και στο αντίστοιχο τεχνικό 
διαφημιστικό υλικό. 
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο πρόταση σχετικά με την
ενημέρωση του καταναλωτή το αργότερο
ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού. 
Η ενημέρωση του καταναλωτή μπορεί να
ενσωματωθεί στην οδηγία 1999/94/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999 
για τις πληροφορίες που πρέπει να
τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών
σχετικά με την οικονομία καυσίμου και
τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την 
εμπορία νέων επιβατικών αυτοκινήτων1. 
Σχετικά με τις εκπομπές θορύβου θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ίδια μέθοδος 
σήμανσης όπως και για τις εκπομπές 
CO2.

______________
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1 ΕΕ L 12, 18.1.2000, σ. 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, δεν ήταν δυνατό για έναν καταναλωτή να γνωρίζει το επίπεδο θορύβου ενός 
οχήματος. 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 διανεμητής θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν το επίπεδο 
θορύβου του οχήματος. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

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, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν
ότι ο ήχος που δημιουργείται από το
AVAS θα είναι συνεχής ήχος που παρέχει 
πληροφορία στους πεζούς και στους 
άλλους ανεπαρκώς προστατευόμενους 
χρήστες των οδών από ένα όχημα που 
βρίσκεται σε λειτουργία. Ο θόρυβος θα
πρέπει να επισημαίνει με σαφή τρόπο τη
συμπεριφορά του οχήματος και δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει την κατά 
προσέγγιση ηχοστάθμη ενός παρόμοιου 
οχήματος της ίδιας κατηγορίας που 
διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης 
και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες, ενώ 
θα πληρούνται οι απαιτήσεις του
παραρτήματος Χ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κύριες απαιτήσεις για το σύστημα AVAS θα πρέπει να εμφανίζονται στο σχετικό άρθρο 
μάλλον παρά απλά στο παράρτημα. Σε περίπτωση που η ομάδα εργασίας ΟΕΕ/ΗΕ εγκρίνει
κανονισμό με παγκόσμια εναρμονισμένα πρότυπα για το AVAS, οι απαιτήσεις της ΕΕ θα πρέπει 
να τροποποιηθούν αντίστοιχα. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η ομάδα εργασίας ΟΕΕ/ΗΕ σχετικά
με τα κατώτατα επίπεδα θορύβου για τα
αθόρυβα οχήματα εγκρίνει κανονισμό
ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή εξετάζει τη
δυνατότητα να αντικαταστήσει τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο παράρτημα X από μία άμεση 
αναφορά στις αντίστοιχες προδιαγραφές 
του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ και, 
ενδεχομένως, παρουσιάζει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με σκοπό την τροποποίηση 
του παραρτήματος Χ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κύριες προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα συστήματα AVAS θα πρέπει να εμφανίζονται
μάλλον στο σχετικό άρθρο και όχι απλά στο παράρτημα. Εάν η ομάδα εργασίας της ΟΕΕ/ΗΕ
εγκρίνει κανονισμό που προβλέπει εναρμονισμένα πρότυπα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα 
συστήματα AVAS, τότε θα πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως οι προδιαγραφές της ΕΕ. 

Τροπολογία 8

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 εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I έως II
και IV έως X.

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 αποτελούν αντικείμενο
εξουσιοδότησης προς την Επιτροπή όπου τα ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα 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. 

Τροπολογία 9

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 εξετάζει τη δυνατότητα του
ενδεχόμενου 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.

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 αποτελούν αντικείμενο
εξουσιοδότησης προς την Επιτροπή όπου τα ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα 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. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.1.4.1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εάν μια συγκεκριμένη σχέση ισχύος 
αποδίδει επιτάχυνση εντός εύρους ανοχής 

(α) Εάν μια συγκεκριμένη σχέση ισχύος 
αποδίδει επιτάχυνση εντός εύρους ανοχής 
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± 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.

± 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.

Or. en

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.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.1.4.1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – σημείο 4.1.2.1.4.1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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.
Τροπολογία 13

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 
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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 

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 74 75 72 73 72 73
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ονομαστική ισχύς 
κινητήρα < 75 kW

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 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 
δημοσίευση
] ******

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης ***

Οχήματα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 
επιβατών και 
εμπορευμάτων

M1

αριθμός θέσεων
≤9· λόγος ισχύος 
προς μάζα < 50 
kW/τόνο

70 71 69 70 68 69 67

M1

αριθμός θέσεων
<9· 50 kW/τόνο < 
λόγος ισχύος προς 
μάζα < 120 
kW/τόνο

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68
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kW/τόνο

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·< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

αριθμός θέσεων > 
9· μάζα < 2,5 
τόνοι· >= 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·
<= 50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
μάζα < 2,5 τόνοι·
> 50kW/t 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 

δημοσίευση
] ******

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

Γενικής 
χρήσης

Παντός 
εδάφους

*

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 kW
<ονομαστική 

76 77 74 75 73 74 72
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ισχύς κινητήρα <
180 kW

M3

αριθμός θέσεων > 
9· μάζα > 5 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

77 76 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 < 
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.
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*** Για οχήματα παντός εδάφους οι γενικές οριακές τιμές αυξάνονται κατά + 1 dB(A)
**** Μεταβατική περίοδο για πρώτη ταξινόμηση νέων οχημάτων: 2 έτη μετά τη θέση 

σε ισχύ. 
***** Μεταβατική περίοδο για πρώτη ταξινόμηση νέων οχημάτων: 3 έτη μετά τη θέση 

σε ισχύ. 
****** Με την έναρξη της εφαρμογής της φάσεως 3, η Επιτροπή διεξάγει λεπτομερή

μελέτη για τον έλεγχο καταλληλότητας της φάσεως 4 σε ό,τι αφορά την τεχνική 
εφικτότητα των ορίων θορύβου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης η φάση 4 
εφαρμόζεται τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα οχήματα πρέπει να επιλέγονται και να 
υποβάλλονται στις δοκιμές που ορίζονται 
στο σημείο 2. Εάν τα αποτελέσματα των 
δοκιμών πληρούν τις απαιτήσεις περί 
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. Σχετικά με
τις απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της
παραγωγής οι οριακές τιμές του
παραρτήματος III θεωρείται ότι 
τηρούνται εάν οι οριακές τιμές του 
παραρτήματος III γίνονται σεβαστές με 
επιπρόσθετα περιθώρια ανοχής 1 dB(A).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή νομοθεσία όσον αφορά τον έλεγχο της συμβατότητας της παραγωγής προβλέπει
περιθώριο ανοχής 1 dB(A).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ως «σύστημα ακουστικής προειδοποίησης 
οχήματος» (AVAS) νοείται ένα σύστημα 
για υβριδικά ηλεκτρικά και ηλεκτρικά 
οχήματα οδικών μεταφορών, το οποίο 
παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία 
του οχήματος στους πεζούς και άλλους 
ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες 
των οδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του συστήματος AVAS στο σχετικό παράρτημα IX θα πρέπει να είναι σύμφωνος με 
τον ορισμό του εν λόγω συστήματος στο άρθρο 3 σημείο 21. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Ο ήχος θα πρέπει να
υποδεικνύει εύκολα τη συμπεριφορά του
οχήματος και θα πρέπει να ηχεί παρόμοια
με τον ήχο οχήματος της ίδιας 
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κατηγορίας που είναι εξοπλισμένο με 
κινητήρα εσωτερικής καύσεως. 

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, κ.λπ.)

Or. en

Αιτιολόγηση
Η καταγραφή των διαφόρων τύπων ήχου που δεν είναι αποδεκτοί για χρήση από το σύστημα 
AVAS θα πρέπει να αντικατασταθεί από μία σαφή περιγραφή των χαρακτηριστικών των ήχων 
οι οποίοι επιτρέπονται.


