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PR_COD_1amCom

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 έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων 
και τετράκυκλων
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0542),

– 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 (C7-0317/2010),

– 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 
19ης Ιανουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
(A7-0000/2011),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, σε περίπτωση που
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

(1a) Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να
βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και

                                               
1 ΕΕ C ...
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συνεπείς κανόνες που παρέχουν νομική
βεβαιότητα και σαφήνεια, από τους 
οποίους μπορούν να επωφελούνται εξίσου 
οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 
ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων 
για την έγκριση οχημάτων της κατηγορίας 
L, με σκοπό την εξασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα 
οχήματα της κατηγορίας L είναι δίκυκλα, 
τρίκυκλα ή τετράτροχα οχήματα όπως τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα τρίκυκλα, οι 
τετράτροχες μοτοσικλέτες (quads) και μίνι 
αυτοκίνητα. Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι 
του κανονισμού είναι η απλούστευση του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, η συμβολή 
στην επίτευξη χαμηλότερου και 
αναλογικότερου μεριδίου εκπομπών στο 
σύνολο των εκπομπών από οδικές 
μεταφορές, η αύξηση του γενικού επιπέδου 
ασφάλειας, η προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο και η ενίσχυση των κανόνων 
εποπτείας της αγοράς.

(3) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 
ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων 
για την έγκριση οχημάτων της κατηγορίας 
L, με σκοπό την εξασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα 
οχήματα της κατηγορίας L είναι δίκυκλα, 
τρίκυκλα ή τετράτροχα οχήματα όπως τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα τρίκυκλα, οι 
τετράτροχες μοτοσικλέτες (quads), 
οχήματα παντός εδάφους (ATVs) και μίνι 
αυτοκίνητα. Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι 
του κανονισμού είναι η απλούστευση του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, η συμβολή 
στην επίτευξη χαμηλότερου και 
αναλογικότερου μεριδίου εκπομπών στο 
σύνολο των εκπομπών από οδικές 
μεταφορές, η αύξηση του γενικού επιπέδου 
ασφάλειας, η προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο και η ενίσχυση των κανόνων 
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Πάνω από το 70 % του πληθυσμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιεί σε
αστικές περιοχές ενώ περίπου 85 % του 
ΑΕΠ της Ένωσης δημιουργείται σε 
πόλεις. Όλες οι μεγάλες πόλεις στην
Ευρώπη έχουν ως σκοπό να μειώσουν την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα 
και τη ρύπανση. Καλύτερες απαιτήσεις
εγκρίσεως τύπου για οχήματα κατηγορίας
L μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση 
σε πλέον αποτελεσματική, ασφαλή και 
καθαρή αστική κινητικότητα1. Νέα, 
καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα
δίκυκλα, τρίκυκλα ή ελαφρά τετράκυκλα
οχήματα μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά την κινητικότητα στις αστικές
περιοχές, καταλαμβάνοντας λιγότερο
χώρο, χρησιμοποιώντας λιγότερη 
ενέργεια, δημιουργώντας λιγότερες
εκπομπές κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής και της λειτουργίας, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσφέρουν καλύτερες 
συνδέσεις,, παραγωγικότητα και 
ικανοποίηση. 
1 Βλ. επίσης ανακοίνωση της Επιτροπής
με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την αστική
κινητικότητα" (COM(2009)0490), 
"Θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση" 
(COM(2005)0446), και "προς έναν 
ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας" 
(COM(2010)0389).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Με δεδομένο το σημερινό
οικονομικό κλίμα, το δυναμικό
δυνατότητες του τομέα και το μέγεθος
των χρηστών της, η βιομηχανία θα
πρέπει να διαθέτει επαρκές χρονικό
διάστημα για να προσαρμοστεί στις νέες
διατάξεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στις τεχνικές 
προδιαγραφές των οποίων η επεξεργασία 
έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Ο έγκαιρος 
καθορισμός των απαιτήσεων είναι 
καθοριστικής σημασίας για την 
εξασφάλιση επαρκών χρονικών 
περιθωρίων ώστε οι κατασκευαστές να 
αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να 
υλοποιήσουν τεχνικές λύσεις για τα 
οχήματα παραγωγής και οι 
κατασκευαστές και οι αρχές έγκρισης 
τύπου στα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τα απαραίτητα νέα διοικητικά
συστήματα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Προς το συμφέρον της σαφήνειας, 
του εξορθολογισμού και της
απλούστευσης, ο παρών κανονισμός δεν
θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλά στάδια 
εφαρμογής για την εισαγωγή 
αυστηρότερων επιπέδων εκπομπών και 
απαιτήσεων ασφάλειας. Ως εκ τούτου, 
μία προσέγγιση τριών σταδίων θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί, με ημερομηνίες
υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2014 
(κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού), την 1η
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Ιανουαρίου 2017 (2018) και την 1η 
Ιανουαρίου 2020 (2021).

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η επιτήρηση της αγοράς στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και, κυρίως, στον 
τομέα των οχημάτων της κατηγορίας L 
πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση των 
νομικών διατάξεων που διέπουν τη 
συμμόρφωση της παραγωγής και 
προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Ειδικότερα, πρέπει να 
διευκρινιστούν ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες για την έγκριση 
τύπου και την επιτήρηση της αγοράς και 
να ενισχυθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ικανότητες, τις υποχρεώσεις και την 
επίδοση των τεχνικών υπηρεσιών που 
πραγματοποιούν την έγκριση τύπου του 
οχήματος. Η συμμόρφωση με την έγκριση 
τύπου και οι απαιτήσεις περί 
συμμόρφωσης που περιέχονται στη 
νομοθεσία που διέπει την 
αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική 
αρμοδιότητα των αρχών έγκρισης τύπου, 
ενώ η επιτήρηση της αγοράς μπορεί να 
αποτελεί κοινή αρμοδιότητα των διαφόρων 
εθνικών αρχών.

(12) Η επιτήρηση της αγοράς στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και, κυρίως, στον 
τομέα των οχημάτων της κατηγορίας L 
πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση των 
νομικών διατάξεων που διέπουν τη 
συμμόρφωση της παραγωγής και 
προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Ειδικότερα, πρέπει να 
διευκρινιστούν ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες για την έγκριση 
τύπου και την επιτήρηση της αγοράς και 
να ενισχυθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ικανότητες, τις υποχρεώσεις και την 
επίδοση των τεχνικών υπηρεσιών που 
πραγματοποιούν την έγκριση τύπου του 
οχήματος. Η συμμόρφωση με την έγκριση 
τύπου και οι απαιτήσεις περί 
συμμόρφωσης που περιέχονται στη 
νομοθεσία που διέπει την 
αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική 
αρμοδιότητα των αρχών έγκρισης τύπου, 
ενώ η επιτήρηση της αγοράς μπορεί να 
αποτελεί κοινή αρμοδιότητα των διαφόρων 
εθνικών αρχών. Θα πρέπει να υπάρξει 
αποτελεσματικός συντονισμός και 
παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης και 
σε εθνικό επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και 
έγκρισης τύπου θα αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά τα νέα μέτρα.
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Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να αποφευχθεί η κακή χρήση, 
οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία 
για οχήματα που παράγονται σε μικρές 
σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ
περιορισμένους αριθμούς οχημάτων· 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί 
με ακρίβεια η έννοια των μικρών σειρών 
από άποψη αριθμού των οχημάτων που 
πωλούνται, ταξινομούνται και τίθενται σε 
κυκλοφορία

(13) Για να αποφευχθεί η κακή χρήση, η
απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα 
που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει 
να περιορίζεται σε περιορισμένους 
αριθμούς οχημάτων· Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η 
έννοια των μικρών σειρών από άποψη 
αριθμού των οχημάτων που πωλούνται, 
ταξινομούνται και τίθενται σε κυκλοφορία

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ ως προς τη λειτουργική ασφάλεια 
και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τις 
δοκιμές, την πρόσβαση στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης και τον 
ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών και των 
ειδικών καθηκόντων για τα οποία είναι 
εξουσιοδοτημένες, για να συμπληρώνει ή 
να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία των νομοθετικών πράξεων μέσω 
διατάξεων γενικής εφαρμογής. Τέτοια 
εξουσιοδότηση δεν πρέπει να επιτρέπει 
τροποποίηση των ημερομηνιών εφαρμογής 
που ορίζονται στο παράρτημα IV ή των 
οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται 

(17) Με σκοπό να συμπληρώνει ή να 
τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία 
των νομοθετικών πράξεων μέσω 
διατάξεων γενικής εφαρμογής, θα πρέπει 
να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη λειτουργική 
ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, τις δοκιμές, την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
και τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών 
και των ειδικών καθηκόντων για τα 
οποία είναι εξουσιοδοτημένες. Τέτοια 
εξουσιοδότηση δεν πρέπει να επιτρέπει 
τροποποίηση των ημερομηνιών εφαρμογής 
που ορίζονται στο παράρτημα IV ή των 
οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται 
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στο παράρτημα VI. Οι τροποποιήσεις 
αυτών των ημερομηνιών ή τιμών πρέπει να 
γίνονται μέσω της κανονικής νομοθετικής 
διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ.

στο παράρτημα VI. Οι τροποποιήσεις 
αυτών των ημερομηνιών ή τιμών πρέπει να 
γίνονται μέσω της κανονικής νομοθετικής 
διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
Επιτροπή να προβαίνει σ τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τελευταία διατύπωση όσον αφορά τις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
εξουσίες για την έγκριση εκτελεστικής 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τον καθορισμό ενιαίων 
όρων για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τον κατάλογο των 
πληροφοριών που παρέχονται κατά την 
αίτηση για έγκριση τύπου, τις διαδικασίες 
έγκρισης τύπου, τα υποδείγματα τις 
επιπλέον πινακίδες των κατασκευαστών, 
τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, τον 
κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που 
εκδίδονται, το σύστημα αρίθμησης για τις 
εγκρίσεις τύπου ΕΕ και τις διαδικασίες για 
τη διασφάλιση της πιστότητας της 
παραγωγής. Όσον αφορά τα στοιχεία αυτά, 
απαιτούνται ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής 
στα κράτη μέλη για να διασφαλιστεί η 

(18) Με σκοπό τον καθορισμό ενιαίων 
όρων για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τον κατάλογο των 
πληροφοριών που παρέχονται κατά την 
αίτηση για έγκριση τύπου, τις διαδικασίες 
έγκρισης τύπου, τα υποδείγματα τις 
επιπλέον πινακίδες των κατασκευαστών, 
τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, τον 
κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που 
εκδίδονται, το σύστημα αρίθμησης για τις 
εγκρίσεις τύπου ΕΕ και τις διαδικασίες για 
τη διασφάλιση της πιστότητας της 
παραγωγής, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εξουσίες για την έγκριση 
εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διοικητικών αποφάσεων 
που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη 
- ιδίως εγκρίσεις τύπου - και η αποδοχή 
των εγγράφων που εκδίδονται από τους 
κατασκευαστές οχημάτων (ιδίως 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης).

Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τον καθορισμό των κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά με τους 
μηχανισμούς για τον έλεγχο από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής1. Όσον 
αφορά τα στοιχεία αυτά, απαιτούνται 
ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής στα κράτη 
μέλη για να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη 
διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης 
των διοικητικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη -
ιδίως εγκρίσεις τύπου - και η αποδοχή των 
εγγράφων που εκδίδονται από τους 
κατασκευαστές οχημάτων (ιδίως 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης).
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τελευταία διατύπωση όσον αφορά τις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οχήματα που προορίζονται 
αποκλειστικά για χρήση σε αγώνες στο 
οδικό δίκτυο ή εκτός δρόμου·

δ) οχήματα που προορίζονται 
αποκλειστικά για χρήση σε αγώνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική τροποποίηση: διαγραφή μη σχετικών κριτηρίων για αυτήν την εξαίρεση που αφορά 
τους αγώνες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά 
για τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες 
πολιτικής άμυνας, τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες ή τους φορείς δημόσιων έργων·

ε) οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά 
για τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες 
πολιτικής άμυνας, τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες ή τους πάροχους δημοσίων 
έργων ή υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση:· εξαιρούνται τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για δημόσια έργα ή
υπηρεσίες . 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οχήματα που προορίζονται κυρίως για 
χρήση εκτός δρόμου και έχουν σχεδιαστεί 
για μετακίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένες 
επιφάνειες·

ζ) οχήματα που προορίζονται 
αποκλειστικά για χρήση εκτός δρόμου και 
έχουν σχεδιαστεί για μετακίνηση σε μη 
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο τα οχήματα της κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για χρήση εκτός
δρόμου θα πρέπει να εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το 
έγγραφο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα 
που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη 
και εκδίδεται από τον κατασκευαστή του 

11. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το 
έγγραφο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα 
που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη 
και εκδίδεται από τον κατασκευαστή για 



PE464.815v01-00 14/58 PR\866501EL.doc

EL

οχήματος για να πιστοποιηθεί ότι το 
όχημα, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσής 
του, αντιστοιχεί σε έναν τύπο οχήματος 
που έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό·

να πιστοποιηθεί ότι το όχημα, κατά τη 
στιγμή της ολοκλήρωσής του, αντιστοιχεί 
σε έναν τύπο οχήματος που έχει λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49. «πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος»: όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 
επιθεώρηση, την περιοδική 
παρακολούθηση, την επισκευή, τον 
επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά 
του οχήματος στην αρχική κατάσταση και 
τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές 
στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
συνεργεία επισκευής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επακόλουθων τροποποιήσεων και 
παραρτημάτων των πληροφοριών αυτών· 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
τοποθέτηση συστημάτων, μηχανικών 
μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων στα 
οχήματα·

49. «πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος»: όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική 
επιθεώρηση, την περιοδική 
παρακολούθηση, την επισκευή, τον 
επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά 
του οχήματος στην αρχική κατάσταση και 
τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές 
στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
συνεργεία επισκευής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επακόλουθων τροποποιήσεων και 
παραρτημάτων των πληροφοριών αυτών· 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αναγνώριση και την τοποθέτηση
συστημάτων, εξαρτημάτων, μηχανικών 
μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων στα 
οχήματα·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50. «ανεξάρτητος φορέας»: επιχειρήσεις
άλλες εκτός από τους εξουσιοδοτημένους 
διανομείς και τους επισκευαστές οι οποίοι 
συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στην 
επισκευή και τη συντήρηση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων·

50. «ανεξάρτητος φορέας»: οιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τους 
εξουσιοδοτημένους διανομείς και τους 
επισκευαστές οι οποίοι συμμετέχουν 
άμεσα και έμμεσα στην επισκευή και τη 
συντήρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ειδικότερα επισκευαστές, κατασκευαστές 
ή διανομείς εξοπλισμών επισκευών, 
εργαλείων ή εξαρτημάτων, εκδότες 
τεχνικών πληροφοριών, χρήστες οδικής 
βοήθειας, χρήστες που παρέχουν 
υπηρεσίες επιθεώρησης ελέγχου και
εκπαίδευσης καθώς και κατασκευαστές 
και εγκαταστάτες εξοπλισμού για 
οχήματα εναλλακτικών τύπων καυσίμου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την επιδιόρθωση και τη συντήρηση (σε
λογικού ύψους δαπάνες) θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους ανεξάρτητους χρήστες, και
όχι μόνο "για τις επιχειρήσεις". 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50a. "εξουσιοδοτημένος διανομέας ή 
επισκευαστής": οιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του 
συστήματος διανομής του κατασκευαστή 
του οχήματος· 

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53a. "μοτοσικλέτα εντούρο": 
μηχανοκίνητο δίτροχο με ειδική χρήση 
που πληροί τα κριτήρια κατάταξης για 
οχήματα της κατηγορίας L3e-S1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή ειδικής υποκατηγορίας για μοτοσικλέτες εντούρο, που χρησιμοποιούνται τόσο στο 
οδικό δίκτυο όσο και εκτός αυτού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 53 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53γ. "μοτοσικλέτες 'trial'":μηχανοκίνητο 
δίτροχο με ειδική χρήση που πληρούν τα 
κριτήρια κατάταξης για οχήματα της 
κατηγορίας L3e-S2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή ειδικής υποκατηγορίας για μοτοσικλέτες εντούρο, που χρησιμοποιούνται τόσο στο 
οδικό δίκτυο όσο και εκτός αυτού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57a. "όχημα παντός εδάφους (ATV)": 
όχημα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης 
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για οχήματα της κατηγορίας L7Ce·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή ειδικής υποκατηγορίας οχήματα για χρήση εκτός δρόμου (ATV), που
χρησιμοποιούνται τόσο σε δρόμους όσο και εκτός αυτών. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

οχήματα Α1 (μοτοσικλέτες χαμηλής 
επίδοσης)·

– L3e - οχήματα Α1 (μοτοσικλέτες 
χαμηλής επίδοσης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

οχήματα Α2 (μοτοσικλέτες μεσαίας 
επίδοσης)·

– L3e - οχήματα Α2 (μοτοσικλέτες μεσαίας 
επίδοσης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

οχήματα Α3 (μοτοσικλέτες υψηλής 
επίδοσης)·

– L3e - οχήματα Α3 (μοτοσικλέτες υψηλής 
επίδοσης)

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 
οχήματος:

διαγράφεται

μικρότερη από ή ίση με 130 km/h·
μεγαλύτερη από 130 km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα του οχήματος είναι σημαντική όσον αφορά τον έλεγχο 
εκπομπών, αυτό δεν ισχύει για την κατάταξη του τύπου του οχήματος. Το εν λόγω κριτήριο δεν
θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) ειδική χρήση:
- L3e - S1 όχημα (μοτοσικλέτα εντούρο)
- L3e - S2 όχημα (μοτοσικλέτα trial)

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) οχήματα της υποκατηγορίας L5Ae 
(τρίκυκλα)·

i) οχήματα της κατηγορίας L5Ae 
(τρίκυκλα)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οχήματα της κατηγορίας L5Βe 
(εμπορικά τρίκυκλα), τα οποία 
υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής 
υποκατηγορίες:

ii) οχήματα της κατηγορίας L5Βe 
(εμπορικά τρίκυκλα), τα οποία 
υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής 
υποκατηγορίες:

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οχήματα της υποκατηγορίας L7Βe 
(βαριά μίνι αυτοκίνητα), τα οποία 

ii) οχήματα της υποκατηγορίας L7Βe 
(βαριά μίνι αυτοκίνητα), τα οποία 
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υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες: υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής 
υποκατηγορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική διόρθωση

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iia) L7Ce όχημα παντός εδάφους (ATV)

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατηγορία L1e με τις 
υποκατηγορίες της L1Ae και L1Be και 
κατηγορία L3e με τις υποκατηγορίες της 
L3e - A1, L3e - A2 και L3e - A3·

α) κατηγορία L1e με τις 
υποκατηγορίες της L1Ae και L1Be και 
κατηγορία L3e με τις υποκατηγορίες της 
L3e - A1, L3e - A2, L3e - A3, L3Ae - S1 
και L3Ae - S2

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατηγορία L6e με τις γ) κατηγορία L6e με τις 
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υποκατηγορίες L6Ae και L6Be και 
κατηγορία L7e με τις υποκατηγορίες L7Ae 
και L7Be·

υποκατηγορίες L6Ae και L6Be και 
κατηγορία L7e με τις υποκατηγορίες 
L7Ae, L7Be·και L7Ce

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Διορίζουν, επιπλέον, ένα αντιπρόσωπο 
για τους σκοπούς εποπτείας της αγοράς, ο 
οποίος μπορεί να είναι ο μοναδικός 
αντιπρόσωπος που αναφέρεται στην 
δεύτερη παράγραφο ή ένας επιπλέον 
αντιπρόσωπος.

4. Οι κατασκευαστές διορίζουν, επιπλέον, 
ένα αντιπρόσωπο για τους σκοπούς 
εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να 
είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος που 
αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο ή ένας 
επιπλέον αντιπρόσωπος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σωστή παραπομπή

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν οι εισαγωγείς θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, 
σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή 
τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδιαίτερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην 
έγκριση τύπου του, δεν προβαίνουν στην 
πώληση ή την ταξινόμηση του οχήματος, 
του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή 
της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου 
επιτευχθεί συμμόρφωση. Επιπλέον, όταν 
θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 

3. Όταν οι εισαγωγείς θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, 
σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή 
τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδιαίτερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην 
έγκριση τύπου του, επικοινωνούν με τις 
αρμόδιες αρχές και δεν προβαίνουν στην 
πώληση ή την ταξινόμηση του οχήματος, 
του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή 
της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου 
έχουν λάβει επιβεβαίωση από τις 
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το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος 
ή η χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζουν 
κίνδυνο, ενημερώνουν σχετικά τον 
κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς και τις εγκριτικές αρχές.

αρμόδιες αρχές ότι έχει επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 
Επιπλέον, όταν θεωρούν ή έχουν λόγους 
να πιστεύουν ότι το όχημα, το σύστημα, το 
μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική 
μονάδα παρουσιάζουν κίνδυνο, 
ενημερώνουν σχετικά τον κατασκευαστή 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις 
εγκριτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, 
μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνει στην 
πώληση ή την ταξινόμηση του οχήματος, 
του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή 
της χωριστής τεχνικής μονάδας ή εμποδίζει 
τη θέση του σε κυκλοφορία έως ότου 
επιτευχθεί συμμόρφωση.

1. Όταν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, 
μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, επικοινωνούν με 
τις αρμόδιες αρχές και δεν προβαίνουν
στην πώληση ή την ταξινόμηση του 
οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού 
μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας 
έως ότου έχουν λάβει επιβεβαίωση από 
τις αρμόδιες αρχές ότι έχει επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και εμποδίζουν τη θέση του σε κυκλοφορία 
έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά την τροποποίηση του συστήματος 4. Μετά την τροποποίηση του συστήματος 
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μετάδοσης της κίνησης, το όχημα 
συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις 
της αρχικής κατηγορίας και υποκατηγορίας 
του οχήματος, ή, εφόσον ισχύει, της νέας 
κατηγορίας και υποκατηγορίας του 
οχήματος, οι οποίες ίσχυαν κατά την 
πώληση, ταξινόμηση ή θέση σε 
κυκλοφορία του αρχικού οχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 
τροποποιήσεων των απαιτήσεων.

μετάδοσης της κίνησης, το όχημα 
συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις 
της αρχικής κατηγορίας και υποκατηγορίας 
του οχήματος, ή, εφόσον ισχύει, της νέας 
κατηγορίας και υποκατηγορίας του 
οχήματος, οι οποίες ίσχυαν κατά την 
πώληση, ταξινόμηση ή θέση σε 
κυκλοφορία του αρχικού οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το σύστημα μετάδοσης έχει τροποποιηθεί, το όχημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις
ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν όταν το αρχικό όχημα είχε τεθεί σε κυκλοφορία. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τέσσερα έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα των υποκατηγοριών 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae και L7Ae 
εξοπλίζονται με το πρώτο στάδιο του 
διαγνωστικού συστήματος οχήματος 
(OBD) το οποίο παρακολουθεί και 
αναφέρει τη συνέχεια των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, τα βραχυκυκλωμένα και 
ανοικτά ηλεκτρικά κυκλώματα και τη 
λογική των ηλεκτρονικών συστημάτων του 
κινητήρα και των συστημάτων διαχείρισης 
του οχήματος (OBD I).

1. Τρία έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα των υποκατηγοριών 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae και L7Ae 
εξοπλίζονται με το πρώτο στάδιο του 
διαγνωστικού συστήματος οχήματος 
(OBD) το οποίο παρακολουθεί και 
αναφέρει τη συνέχεια των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, τα βραχυκυκλωμένα και 
ανοικτά ηλεκτρικά κυκλώματα και τη 
λογική των ηλεκτρονικών συστημάτων του 
κινητήρα και των συστημάτων διαχείρισης 
του οχήματος (OBD I).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η προτεινόμενη ημερομηνία για τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού (Άρθρο 82, 
παράγραφος 2) έχει αναβληθεί για την 1η Ιανουαρίου 2014, η εισαγωγή των διαγνωστικών
συστημάτων οχήματος (OBD) I παραμένει υποχρεωτική για όλα τα οχήματα κατηγορίας L, με 
εξαίρεση την κατηγορία L1e, για την 1η Ιανουαρίου 2017. Τα συστήματα OBD δεν θα πρέπει να 
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είναι υποχρεωτικά για τα δίτροχα μοτοποδήλατα (L1Be) για λόγους αναλογικού κόστους. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έξι έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα των υποκατηγοριών 
L6Be και L7Be εξοπλίζονται με OBD I.

2. Τέσσερα έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα των υποκατηγοριών 
L6Be και L7Be εξοπλίζονται με OBD I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 19(1). Επιπρόσθετα ένας περιορισμένος αριθμός
προθεσμιών είναι προτιμητέος και, ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ημερομηνία γι΄ αυτή την 
απαίτηση καθορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2018 (δεύτερο στάδιο).

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οκτώ έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα εξοπλίζονται με OBD 
I.

3. Επτά έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 εξοπλίζονται με 
OBD I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2. 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ύστερα από επιβεβαίωση της απόφασης 
που έχει εγκρίνει η Επιτροπή συμφωνα μετ 
ο άρθρο 21 παράγραφος 4, οκτώ έτη από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82, όλα τα νέα 
οχήματα των (υπο) κατηγοριών L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae και L7Ae εξοπλίζονται επίσης 
με το δεύτερο στάδιο του διαγνωστικού 
συστήματος του οχήματος (OBD II) , το 
οποίο, επιπλέον του OBD I, παρακολουθεί 
όχι μόνο τις ολοκληρωτικές βλάβες αλλά 
και την φθορά των συστημάτων, των 
μηχανικών μερών ή των χωριστών 
τεχνικών μονάδων κατά τη διάρκεια ζωής 
του οχήματος, υπό τον όρο ότι 
αποδεικνύεται η αποδοτικότητά του από 
άποψη κόστους στη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφοι 4 
και 5.

4. Ύστερα από επιβεβαίωση της απόφασης
που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 21 παράγραφος 4, επτά έτη από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82, όλα τα νέα 
οχήματα των (υπο) κατηγοριών L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae και L7Ae εξοπλίζονται 
επίσης με το δεύτερο στάδιο του 
διαγνωστικού συστήματος του οχήματος 
(OBD II) , το οποίο, επιπλέον του OBD I, 
παρακολουθεί όχι μόνο τις ολοκληρωτικές 
βλάβες αλλά και την φθορά των 
συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των 
χωριστών τεχνικών μονάδων κατά τη 
διάρκεια ζωής του οχήματος, υπό τον όρο 
ότι αποδεικνύεται η αποδοτικότητά του 
από άποψη κόστους στη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφοι 4 
και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2016 το 
αργότερο, η Επιτροπή διενεργεί σφαιρική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
μελέτη αξιολογεί την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και το ποσοστό των 
ρύπων που προέρχονται από οχήματα της 
κατηγορίας L και καλύπτει τις απαιτήσεις 
των τύπων δοκιμών I, IV, V και VIII που 
παρατίθενται στο παράρτημα V. 
Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα πλέον 

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
Επιτροπή διενεργεί σφαιρική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη 
αξιολογεί την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα και το ποσοστό των ρύπων που 
προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας 
L και καλύπτει τις απαιτήσεις των τύπων 
δοκιμών I, IV, V και VIII που 
παρατίθενται στο παράρτημα V. 
Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα πλέον 
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πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, τα 
πορίσματα επιστημονικών ερευνών, την 
προτυποποίηση και την αποδοτικότητα 
από άποψη κόστους με σκοπό την 
κατάρτιση οριστικών μέτρων πολιτικής με 
την επιβεβαίωση των ημερομηνιών 
εφαρμογής του Euro 5 (Euro 6 για τις 
μοτοσικλέτες της υποκατηγορίας L3e) 
που καθορίζονται στο παράρτημα IV και 
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Euro 
5 Euro 6 για τις μοτοσικλέτες της 
υποκατηγορίας L3e) που καθορίζονται 
στα παραρτήματα V, VI(A3), VI(B2), 
VI(C2) και στο παράρτημα VII όσον 
αφορά την αντοχή του οχήματος με βάση 
τη διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση και 
του παράγοντες επιδείνωσης για το Euro 
5 (Euro 6 για τις μοτοσικλέτες της 
υποκατηγορίας L3e).

πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, τα 
πορίσματα επιστημονικών ερευνών, την 
προτυποποίηση και την αποδοτικότητα 
από άποψη κόστους με σκοπό την 
κατάρτιση οριστικών μέτρων πολιτικής σε 
θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή των επικαλύψεων με την παράγραφο 5

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει:

5. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και 
τα προτεινόμενα μέτρα οριστικής 
πολιτικής σε ό,τι αφορά: η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή είτε θα επιβεβαιώσει είτε θα
προτείνει τροποποιήσεις στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αναφέρονται σ΄ αυτή την
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παράγραφο. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα όρια εκπομπών Euro 5 (Euro 6 για τις 
μοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e) που 
παρατίθενται στο παράρτημα VI(A3) και 
τα κατώτατα όρια OBD που παρατίθενται 
στο παράρτημα VI(B2)·

β) τα όρια εκπομπών Euro 5 (Euro 6 για τις 
μοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e) που 
παρατίθενται στο παράρτημα V, στο 
παράρτημα VI(A3) και τα κατώτατα όρια 
OBD που παρατίθενται στο παράρτημα 
VI(B2)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία σχετικά με την παράγραφο 4. 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μεικτή έγκριση τύπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μία μεικτή έγκριση τύπου για τους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν εγκρίσεις των
προμηθευτών, αλλά χρησιμοποιούν το απλό στάδιο για μέρη που σχετίζονται με το όχημα υπό
τον δικό τους έλεγχο. 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η μεικτή έγκριση τύπου είναι η 
διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά 
στάδια, για την οποία χορηγούνται μια ή 
περισσότερες εγκρίσεις συστημάτων 
κατά το τελικό στάδιο έγκρισης για το 
σύνολο του οχήματος, χωρίς να 
απαιτείται να εκδοθούν πιστοποιητικά 
έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική 
συμφωνία με τον αγοραστή του 
οχήματος, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
καταρτίζεται στην επίσημη γλώσσα του 
κράτους μέλους στο οποίο αγοράζεται το 
όχημα.

3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
συντάσσεται σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ένωσης. Οιοδήποτε κράτος 
μέλος μπορεί να απαιτήσει το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης να 
μεταφραστεί στη γλώσσα του ή γλώσσες 
του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μείωση του διοικητικού βάρους. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, όπως 
καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος 

7. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, όπως 
καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος 
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κανονισμού, περιλαμβάνει στον τίτλο, για 
τα οχήματα που εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, η φράση «Για 
πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν 
λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 39 (προσωρινή έγκριση)».

κανονισμού, περιλαμβάνει στον τίτλο, για 
τα οχήματα που εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 38 παράγραφος 2, η φράση «Για 
πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν 
λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 38 (προσωρινή έγκριση)».

Or. en

Αιτιολόγηση

Σωστή παραπομπή

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Στον τίτλο του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στην 
εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, για οχήματα 
που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα 
με το άρθρο 41, περιλαμβάνεται η φράση 
«Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που 
λαμβάνουν έγκριση τύπου σε μικρές 
σειρές», και δίπλα αύξοντα αριθμό, μεταξύ 
της μονάδας (1) και του ορίου του πίνακα 
που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη, 
ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος 
παραγωγής, τη θέση του οχήματος στην 
παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε 
έτος.

8. Στον τίτλο του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στην 
εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, για οχήματα 
που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα 
με το άρθρο 40, περιλαμβάνεται η φράση 
«Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που 
λαμβάνουν έγκριση τύπου σε μικρές 
σειρές», και δίπλα αύξοντα αριθμό, μεταξύ 
της μονάδας (1) και του ορίου του πίνακα 
που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη, 
ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος 
παραγωγής, τη θέση του οχήματος στην 
παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε 
έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σωστή παραπομπή

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αιτήσεις για επιμέρους έγκριση 
καλύπτουν τουλάχιστον 5 οχήματα του 
ιδίου τύπου.

4. Οι αιτήσεις για επιμέρους έγκριση 
καλύπτουν τουλάχιστον 20 οχήματα του 
ιδίου τύπου.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο αριθμός των οχημάτων τέλους σειράς 
δεν υπερβαίνει το 10 % του αριθμού των 
οχημάτων που ταξινομήθηκαν τα δύο 
προηγούμενα έτη ή 10 οχήματα ανά 
κράτος μέλος, ανάλογα με το ποιος είναι 
μεγαλύτερος.

4. Ο αριθμός των οχημάτων τέλους σειράς 
δεν υπερβαίνει το 10 % του αριθμού των 
οχημάτων που ταξινομήθηκαν τα δύο 
προηγούμενα έτη ή 50 οχήματα ανά 
κράτος μέλος, ανάλογα με το ποιος είναι 
μεγαλύτερος.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, κατά τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 41,
διατυπώνονται αντιρρήσεις κατά μέτρο 
που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο 
είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της 
Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί 
το εθνικό μέτρο ύστερα από συνεννόηση 
με τα κράτη μέλη και τον (τους) 
σχετικό(ους) οικονομικό(ους) φορέα(εις). 
Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν 

1. Όταν, κατά τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 48, 
διατυπώνονται αντιρρήσεις κατά μέτρο 
που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο 
είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της 
Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί 
το εθνικό μέτρο ύστερα από συνεννόηση 
με τα κράτη μέλη και τον (τους) 
σχετικό(ους) οικονομικό(ους) φορέα(εις). 
Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν 
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τα εθνικά μέτρα δικαιολογούνται ή όχι. τα εθνικά μέτρα δικαιολογούνται ή όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σωστή παραπομπή

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα, στα μηχανικά μέρη ή στις 
χωριστές τεχνικές μονάδες που 
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε 
αγωνιστικά οχήματα. Εάν τα συστήματα, 
τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές 
μονάδες που περιλαμβάνονται σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη του παρόντος 
κανονισμού έχουν διπλή χρήση, ήτοι και 
για αγωνιστικά οχήματα και για 
χρησιμοποίηση σε δημόσιους δρόμους, δεν 
μπορούν να πωληθούν ή να προσφερθούν 
προς πώληση στο ευρύ κοινό.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα, στα μηχανικά μέρη ή στις 
χωριστές τεχνικές μονάδες που 
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε 
αθλητικές δραστηριότητες που δεν 
λαμβάνουν χώρα σε δημόσια οδό. Εάν τα 
συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι 
χωριστές τεχνικές μονάδες που 
περιλαμβάνονται σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη του παρόντος κανονισμού έχουν 
διπλή χρήση, ήτοι και για τις εν λόγω 
αθλητικές δραστηριότητες και για 
χρησιμοποίηση σε δημόσιους δρόμους, δεν 
μπορούν να πωληθούν ή να προσφερθούν 
προς πώληση στο ευρύ κοινό.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν 
απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
την επισκευή και τη συντήρηση του 
οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω 
δικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας έναν 

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν 
απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
την επισκευή και τη συντήρηση του 
οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω 
δικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας έναν 
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τυποποιημένο μορφότυπο, ώστε αυτές να 
είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. 
Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή παρέχεται
με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις 
σε σχέση με την πρόσβαση που παρέχεται
σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

τυποποιημένο μορφότυπο, ώστε αυτές να 
είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. 
Ειδικότερα, αυτή η πληροφορία 
καθίσταται διαθέσιμη με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις σε σχέση με τις 
πληροφορίες περί επισκευής και 
συντήρησης που παρέχονται σε 
εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιβλία τεχνικών ελέγχων και καρτέλες 
επιδιορθώσεων και συντήρησης·

β) βιβλία τεχνικών ελέγχων και καρτέλες 
επιδιορθώσεων και συντήρησης καθώς και 
χρονοδιαγράμματα τεχνικών ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τεχνικά εγχειρίδια· γ) τεχνικά εγχειρίδια και δελτία τεχνικών 
ελέγχων· 

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα 
εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές 
παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το 
σύστημα OBD και την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε 
κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού 
καυσίμου.

7. Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα 
εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές 
παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το 
σύστημα OBD και την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε 
κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
διανομέα, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού 
καυσίμου.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και 
μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, οι 
ανεξάρτητοι φορείς έχουν πρόσβαση 
δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και μπορούν 
να καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά με 
εργασίες επισκευής ή συντήρησης που 
έχουν εκτελέσει.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από την τεχνική επιτροπή - Μηχανοκίνητα 
Οχήματα που θεσπίστηκε από το άρθρο 40 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από την τεχνική επιτροπή - Μηχανοκίνητα 
Οχήματα που θεσπίστηκε από το άρθρο 40 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Πρόκειται για 
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μια επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η 
προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται 
τρίμηνη.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού 182/2011/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 
διάρκεια η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 και 75.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση υπό 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο.

1a. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 και 75 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη διάρκεια χρόνου 
από ...*.
1β. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 και 75 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
περί ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
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επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 77 και 78.

3. Μία κατ΄ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 
και 75 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει 
υπάρξει αντίρρηση είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξεως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή, εάν, πριν τη λήξη της εν 
λόγω περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβούν σε αντιρρήσεις. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 77 διαγράφεται
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 και 75 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
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2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία προκειμένου να 
αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η 
εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη 
λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση 
εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους 
λόγους της εν λόγω ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 διαγράφεται
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης μέσα σε δύο μήνες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης. 
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά ένα μήνα.
2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
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το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από 
την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή με 
το ότι αποφάσισαν να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη αρχίζει να ισχύει κατά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
1ης Ιανουαρίου 2013.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
1ης Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροποποίηση, από κοινού με άλλες τροπολογίες, έχει ως σκοπό να εξορθολογήσει το
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω κανονισμού. Η αναβολή κατά
ένα έτος θα δώσει στους κατασκευαστές και στις εθνικές διοικήσεις επαρκές χρονικό διάστημα 
για να προσαρμοστούν στις προτεινόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεις. Ταυτόχρονα, οι τελικές προθεσμίες για τις υποχρεωτικές απαιτήσεις
όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση και παραμένουν ως 
έχουν στην πρόταση της Επιτροπής. 
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L1Ae – κριτήριο (6)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) η βοηθητική μηχανή πρόωσης έχει 
μέγιστη συνεχή ονομαστική ισχύ (1) ≤ 
1 kW και

(6) η βοηθητική μηχανή πρόωσης έχει 
μέγιστη συνεχή ονομαστική ισχύ (1) 

> 0.25 kW και ≤ 1 kW και

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Ως συνέπεια του άρθρου 2, παράγραφος ζ, τα ηλεκτρικά ποδήλατα με ισχύ κάτω
από 0.25 KW δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L1Be – κριτήριο (3)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 25 
km/h και

(3) μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα ≤ 45
km/h και

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση ώστε να είναι η κατηγορία σύμφωνη με τους ισχύοντες ορισμούς. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L3e – Υποκατηγορία L3e-S1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L3e - S1 – Μοτοσικλέτες εντούρο
(5) ανώτατο ύψος 
καθίσματος: 700 mm·
(6) κατώτατη απόσταση 
από το έδαφος: 280 mm·
(7) ανώτατη 
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περιεκτικότητα του 
δοχείου καυσίμων: 4 l·
(8) ελάχιστη σχέση 
υποπολλαπλασιασμού του 
κιβωτίου ταχυτήτων 
(σχέση μετάδοσης) στην 
υψηλότερη ταχύτητα 
(αρχική σχέση * σχέση 
μετάδοσης * τελική 
σχέση μετάδοσης της 
κίνησης): 7,5
(9) μάζα σε κατάσταση 
πορείας (χωρίς οδηγό) 
όχι μεγαλύτερη από 100 
Kg. και
(10) (έλλειψη θέσεως για 
συνεπιβάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μοτοσικλέτες προορίζονται τόσο για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο όσο και εκτός
αυτού. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τις δημόσιες οδούς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στον παρόντα κανονισμό. Όμως τα ειδικά χαρακτηριστικά τους για χρήση εκτός δρόμου θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό προτείνεται μία ειδικής χρήσεως
υποκατηγορία ("S").

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L3e – Υποκατηγορία L3e-S2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L3e - S2 – Μοτοσικλέτες Trial 
(5) ανώτατο ύψος 
καθίσματος: 900 mm·
(6) κατώτατη απόσταση 
από το έδαφος: 310 mm·
(7) ελάχιστη σχέση 
υποπολλαπλασιασμού του 
κιβωτίου ταχυτήτων 
(σχέση μετάδοσης) στην 
υψηλότερη ταχύτητα 
(αρχική σχέση * σχέση 
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μετάδοσης * τελική 
σχέση μετάδοσης της 
κίνησης): 6,0
(8) μάζα σε κατάσταση 
πορείας (χωρίς οδηγό) 
όχι μεγαλύτερη από 140 
Kg.·
(9) (έλλειψη θέσεως για 
συνεπιβάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μοτοσικλέτες προορίζονται τόσο για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο όσο και εκτός
αυτού. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τις δημόσιες οδούς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στον παρόντα κανονισμό. Όμως τα ειδικά χαρακτηριστικά τους για χρήση εκτός δρόμου θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό προτείνεται μία ειδικής χρήσεως
υποκατηγορία ("S").

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L6e– κριτήριο (3)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς 
κυκλοφορία ≤ 350 kg, στην οποία δεν 
περιλαμβάνεται:

(3) μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς 
κυκλοφορία:

α) ≤ 350 kg για μεταφορά επιβατών·
β) ≤ 400 kg για μεταφορά εμπορευμάτων.
Η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς 
κυκλοφορία δεν περιλαμβάνει:

α) η μάζα των συσσωρευτών στην 
περίπτωση υβριδικού ή πλήρως 
ηλεκτροκίνητου οχήματος ούτε

(1) τη μάζα των συσσωρευτών στην 
περίπτωση υβριδικού ή πλήρως 
ηλεκτροκίνητου οχήματος ούτε

β) το βάρος του συστήματος αέριων 
καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των 
δεξαμενών για την αποθήκευση αέριου 
καυσίμου στην περίπτωση οχήματος 
μονού, διπλού ή πολλαπλού καυσίμου ούτε 

(2) το βάρος του συστήματος αέριων 
καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των 
δεξαμενών για την αποθήκευση αέριου 
καυσίμου στην περίπτωση οχήματος 
μονού, διπλού ή πολλαπλού καυσίμου ούτε 

γ) το βάρος της(των) δεξαμενής(ων) για (3) το βάρος της(των) δεξαμενής(ων) για 
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την αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα στην 
περίπτωση πρόωσης με προσυμπιεσμένο 
αέρα.

την αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα στην 
περίπτωση πρόωσης με προσυμπιεσμένο 
αέρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή οδηγία 2002/24/ΕΚ χρησιμοποιεί την έννοια της "μάζας κενού οχήματος". Στην 
πρόταση αυτή έχει αντικατασταθεί από "μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία" για 
λόγους σαφήνειας και συνέπειας με τον σχετικό κανονισμό για τα οχήματα. Για να 
αντισταθμιστεί η διαφορά προτείνεται μια μικρή αύξηση της μάζας για τα επαγγελματικά 
οχήματα. 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L6e– κριτήριο (3 α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η 
διάταξη πρόωσης του οχήματος 
περιλαμβάνει έναν κινητήρα PΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προδιαγραφή ισχύει για όλες τις υποκατηγορίες L6. Ως εκ τούτου έχει μετακινηθεί 
από τις κατηγορίες L6Ae και L6Be στην L6e.

Σημείωση: Απαιτείται αρίθμηση των κριτηρίων για την L6Ae και την L6Be.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L6Ae– κριτήριο (6)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η 
διάταξη πρόωσης του οχήματος 
περιλαμβάνει έναν κινητήρα P.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προδιαγραφή ισχύει για όλες τις υποκατηγορίες στα πλαίσια της κατηγορίας L6e. Ως 
εκ τούτου έχει μετακινηθεί στην κατηγορία L6e.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L6Be– κριτήριο (6)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) κυβισμός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η 
διάταξη πρόωσης του οχήματος 
περιλαμβάνει έναν κινητήρα PI και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προδιαγραφή ισχύει για όλες τις υποκατηγορίες στα πλαίσια της κατηγορίας L6e. Ως 
εκ τούτου έχει μετακινηθεί στην κατηγορία L6e.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L7e– κριτήριο (3) - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ≤ 550 kg για μεταφορά εμπορευμάτων. β) ≤ 600 kg για μεταφορά εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή οδηγία 2002/24/ΕΚ χρησιμοποιεί την έννοια της "μάζας κενού οχήματος". Στην 
πρόταση αυτή έχει αντικατασταθεί από "μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία" για 
λόγους σαφήνειας και συνέπειας με τον σχετικό κανονισμό για τα οχήματα. Για να 
αντισταθμιστεί η διαφορά προτείνεται μια μικρή αύξηση της μάζας για τα επαγγελματικά 
οχήματα. 
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L7Ae – κριτήριο (5)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) οχήματα της κατηγορίας L7e τα οποία 
δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης 
στην υποκατηγορία L7Be και

(5) οχήματα της κατηγορίας L7e τα οποία 
δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης 
στην υποκατηγορία L7Be ή L7Ce και

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της εισαγωγής της νέας κατηγορίας L7Ce για ATVs.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L7Be – κριτήριο (6)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) διαθέτουν δύο, τρεις ή τέσσερις θέσεις 
καθίσματος για επιβάτες, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης 
καθίσματος του οδηγού.

(6) εξοπλισμένα με μία έως τέσσερις 
θέσεις καθίσματος για επιβάτες, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης 
καθίσματος για τον οδηγό, και όλες τις 
θέσεις καθίσματος εξοπλισμένες με ζώνες 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βαριά μίνι αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα το λιγότερο με μία και όχι
περισσότερες από τέσσερις θέσεις. Όλες οι εν λόγω θέσεις πρέπει να είναι εξοπλισμένες με
ζώνες ασφαλείας. 

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Υποκατηγορία L7Be-P– κριτήριο (7)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά 
επιβατών, χαρακτηρίζονται από το ότι 
διαθέτουν το ανώτερο τέσσερις θέσεις 

(7) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως
για τη μεταφορά επιβατών.
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καθίσματος για επιβάτες, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης του 
οδηγού και όλες οι θέσεις καθίσματος 
διαθέτουν ζώνες ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρση επικαλύψεων: η εν λόγω προδιαγραφή αναφέρεται ήδη στην υποκατηγορία L7Be, 
κριτήριο 6.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L7e – Υποκατηγορία L7Ce (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce– Όχημα παντός εδάφους (ATV)
(5) Μέγιστη σχεδιαστική 
ταχύτητα: 60 km/h
(6) Ειδικά διαμορφωμένο 
κάθισμα συνοδηγού 
(σέλλα)
(7) Χειροκίνητος έλεγχος 
γκαζιού
(8) Μηχανισμός οπίσθιας 
ζεύξης: Βάρος 
ρυμούλκησης > 4X το 
ίδιο βάρος>274 Kg. ως 
τεστ αντοχής, που δεν θα 
θεωρείται ως επιτρεπτό 
βάρος ρυμουλκούμενου.
(10) μεγαλύτερη από 180 
mm;
(11) Λόγος μεταξονίου 
προς απόσταση εδάφους 
<6

(Η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του
υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου. Η 
έγκρισή της θα έχει ως συνέπεια ορισμένες 
απαραίτητες αλλαγές σε όλο το κείμενο 
δηλαδή επαναρίθμηση για να τεθεί αυτή η 
νέα κατηγορία μεταξύ της L7Ae και L7Be.)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα τετράκυκλα προορίζονται τόσο για χρήση στο οδικό δίκτυο όσο και εκτός αυτού. Ως
εκ τούτου χρησιμοποιούν τις δημόσιες οδούς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον 
παρόντα κανονισμό. Όμως τα ειδικά χαρακτηριστικά τους για χρήση εκτός δρόμου θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό προτείνεται μία ειδικής χρήσεως
υποκατηγορία.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II (throughout) - κατηγορίες οχημάτων – σειρά 2 – επιμέρους στήλη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ae L7Ae και L7Ce

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα παντός εδάφους (υποκατηγορία L7Ce) θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
αντίστοιχες γενικές απαιτήσεις εγκρίσεως τύπου οχημάτων της ΕΕ, όπως οι βαριές τετράτροχες 
μοτοσικλέτες (quad) (L7Ae). Οι λεπτομέρειες για τις εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να
προσαρμοστούν σε κάθε υποκατηγορία ξεχωριστά σε μία κατ΄ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - III Απαιτήσεις κατασκευής του οχήματος – σημείο 8 - διαγνωστικό 
σύστημα οχήματος - στήλη 6 L1Be

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

X διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα διαγνωστικά συστήματα οχήματος (OBD) δεν θα είναι υποχρεωτικά για την κατηγορία L1Be
(δίτροχα μοτοποδήλατα) εξ αιτίας δυσανάλογου κόστους.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σειρά 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Όχημα παντός εδάφους - 20

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέας υποκατηγορίας για ATVs. Περιορισμοί 
αντίστοιχοι με την L7Ae.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Ημερομηνίες έναρξης ισχύος - στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νέοι τύποι οχημάτων Προαιρετική - 1 
Ιουλίου 2013 - 1 Ιανουαρίου 2015 - 1 
Ιανουαρίου 2018 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η σε εθελοντική βάση συμμόρφωση με πλέον αυστηρά επίπεδα εκπομπών σε νωρίτερη
ημερομηνία από ότι είναι υποχρεωτικό, είναι βέβαια κάτι το οποίο χαιρετίζεται θετικά, αυτό 
δεν μπορεί να επιβληθεί. Ως εκ τούτου οι εν λόγω προαιρετικές ημερομηνίες θα πρέπει να
διαγραφούν από τον ανωτέρω πίνακα. 

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Euro 3(4) - 1 Ιουλίου 2013 - 1 Ιανουαρίου 
2014 - 1 Ιανουαρίου 2015

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος: το στάδιο Euro 3 αφαιρείται για λόγους σαφήνειας και 
απλοποίησης.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακες (A), (B) και (Γ) - στήλη 3 (κλάση πρόωσης) - περιπτώσεις
μόνον "PI"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

PI PI / Υβριδικό

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην σημερινή πρόταση τα όρια εκπομπών για υβριδικά οχήματα συνδέονται μόνο με μηχανές 
ντίζελ (CI/Υβριδικό). Όμως, τα όρια για τα υβριδικά οχήματα θα πρέπει λογικά να συνδέονται 
με τα ορυκτά καύσιμα που δημιουργούν το πρόβλημα εκπομπών: βενζίνη (PI) ή ντίζελ (CI).

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (A) - (A1) Euro 3(4)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πίνακας αυτός διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος: για λόγους σαφήνειας και απλοποίησης το στάδιο Euro
3 αφαιρείται (πλήρης πίνακας Α1).

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (A) – (A1) Euro 3(4) – στήλες 1 και 2 – σειρά 6 - σημείο 4α
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(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (A) – (A2) Euro 4(5) – στήλες 1 και 2 – σειρά 6 - σημείο 4α
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (B) – (B1) Euro 4(5) OBD στάδιο I – στήλες 1 και 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L1Be -Δίκυκλο μοτοποδήλατο 
L2e - Τρίκυκλο μοτοποδήλατο
L6Ae - ελαφριά τετράτροχη μηχανή 
(quad)

L2e - Τρίκυκλο μοτοποδήλατο
L6Ae - ελαφριά τετράτροχη μηχανή (quad)

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα διαγνωστικά συστήματα ελέγχου δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά για δίτροχα
μοτοποδήλατα για λόγους κόστους. 
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (B) – (B2) Euro 5(6) OBD στάδιο I και OBD στάδιο II –
στήλες 1 και 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L1Be — L7e (6) Όλα τα οχήματα της 
κατηγορίας L εκτός από την κατηγορία 
L1Ae

L2e — L7e (6) Όλα τα οχήματα της 
κατηγορίας L εκτός από την κατηγορία 
L1e

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα διαγνωστικά συστήματα ελέγχου δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά για δίτροχα
μοτοποδήλατα για λόγους κόστους.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (Γ) – (Γ1) Euro 4(5) – στήλη 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (Γ) – (Γ2) Euro 5(6) – στήλες 1, 2, 4 και 7 – σειρά 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους - Euro
5 - 1500
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (Δ) – στήλες 3 και 4 (Euro 3(4) ηχοστάθμη (dB(A)) - Euro 3(4)

διαδικασία δοκιμής)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο στήλες διαγράφονται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος: το στάδιο Euro 3 αφαιρείται (στήλες 3 και 4) για λόγους 
σαφήνειας και απλοποίησης. 

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Πίνακας (Δ) – στήλες 1, 2 3 και 5 – σειρά 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους -80 -80

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Πίνακας (A) – στήλες 1 και 2 - σειρά 4 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

r. en
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για ATVs.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Πίνακας (A) – στήλη 3 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30000 25000

en

Αιτιολόγηση
Οι απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής υπολογίζονται σε σχέση με την υπολογιζόμενη χρήσιμη ζωή 
(σε χιλιόμετρα) των επιμέρους οχημάτων κατηγορίας L που υπόκεινται σε έγκριση τύπου για τα 
όρια εκπομπών. Για να υπάρξει μία ομαλή εισαγωγή αυξάνεται ο αριθμός όσον αφορά τη 
διανυθείσα απόσταση με κάθε νέο Euro (παρόμοια προσέγγιση όπως και για τα επιβατηγά 
οχήματα). Όμως, με μία μέση χρήσιμη ζωή 10 ετών, η προτεινόμενη αύξηση της διανυθείσας 
απόστασης στο στάδιο Euro 5/6 θεωρείται πολύ αυστηρή για μοτοσικλέτες (L3e) και συγκρίσιμα
οχήματα.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Πίνακας (A) – στήλη 3 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50000 40000

en

Αιτιολόγηση
Οι απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής υπολογίζονται σε σχέση με την υπολογιζόμενη χρήσιμη ζωή 
(σε χιλιόμετρα) των επιμέρους οχημάτων κατηγορίας L που υπόκεινται σε έγκριση τύπου για τα 
όρια εκπομπών. Για να υπάρξει μία ομαλή εισαγωγή αυξάνεται ο αριθμός όσον αφορά τη 
διανυθείσα απόσταση με κάθε νέο Euro (παρόμοια προσέγγιση όπως και για τα επιβατηγά 
οχήματα). Όμως, με μία μέση χρήσιμη ζωή 10 ετών, η προτεινόμενη αύξηση της διανυθείσας 
απόστασης στο στάδιο Euro 5/6 θεωρείται πολύ αυστηρή για μοτοσικλέτες (L3e) και συγκρίσιμα
οχήματα.
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Πίνακας (B) – Στήλη 3 (Euro 3(4) DF(-)) και επιμέρους στήλες

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος: το στάδιο Euro 3 αφαιρείται (στήλη 3 
συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους στηλών) για λόγους σαφήνειας και απλοποίησης. 

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Στήλη 2 – Σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 82.

Τρία έτη μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 82.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ενώ η προτεινόμενη ημερομηνία για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 82, 
παράγραφος 2) τροποποιείται για την 1η Ιανουαρίου 2014, η ημερομηνία για την υποχρεωτική 
εισαγωγή προηγμένων συστημάτων πέδησης παραμένει η 1η Ιανουαρίου 2017. 

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Στήλη 3 – Σειρά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι νέες μοτοσικλέτες της υποκατηγορίας 
L3e–A1 οι οποίες πωλούνται, 
ταξινομούνται και τίθενται σε κυκλοφορία 
πρέπει να εξοπλίζονται με σύστημα 
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή με 
σύστημα συνδυασμένης πέδησης ή και με 
δύο τύπους ή και με τους δύο τύπους 

α) οι νέες μοτοσικλέτες της υποκατηγορίας 
L3e–A1 οι οποίες πωλούνται, 
ταξινομούνται και τίθενται σε κυκλοφορία
πρέπει να εξοπλίζονται με σύστημα
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και στους 
δύο τροχούς ή με σύστημα συνδυασμένης 
πέδησης ή και με δύο τύπους ή και με τους 
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προηγμένων συστημάτων πέδησης, κατ΄ 
επιλογή του κατασκευαστή του οχήματος·
β) οι νέες μοτοσικλέτες των 
υποκατηγοριών L3e–A2 και L3e–A3 οι 
οποίες πωλούνται, ταξινομούνται και 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει 
να είναι εξοπλισμένες με σύστημα 
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.

δύο τύπους προηγμένων συστημάτων 
πέδησης, κατ΄ επιλογή του κατασκευαστή 
του οχήματος·
β) οι νέες μοτοσικλέτες των 
υποκατηγοριών L3e–A2 και L3e–A3 οι 
οποίες πωλούνται, ταξινομούνται και 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει 
να είναι εξοπλισμένες με σύστημα 
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και στους 
δύο τροχούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά εάν εξοπλίζουν 
και τους δύο τροχούς. 

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Επεξηγηματικές σημειώσεις στα παραρτήματα I έως VIII – σημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προηγμένα συστήματα πέδησης 
είναι υποχρεωτικά μόνον για τα οχήματα 
L3e, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII

(3) Τα προηγμένα συστήματα πέδησης 
είναι υποχρεωτικά μόνον για τα 
οχήματα L3e-Α1, L3e-A2 και L3e-A3, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιωμένα συστήματα πέδησης δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για μοτοσικλέτες
κατηγορίας L3e εντούρο και Trial, επειδή τα εν λόγω συστήματα δεν είναι πάντα τα πλέον
κατάλληλα κατά τη διάρκεια διαδρομών εκτός δρόμου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 4 Οκτωβρίου 2010 πρόταση για νέο κανονισμό σχετικά με την
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων. 
Μια ευρεία κατηγορία οχημάτων εμπίπτει στην "κατηγορία L": ηλεκτρικά ποδήλατα, 
μοτοποδήλατα, δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες , τετράκυκλες καθώς και μίνι οχήματα. Ο 
αριθμός των οχημάτων της κατηγορίας L που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ 
εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια. 

Με την εν λόγω πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να απλοποιήσει το τρέχον νομικό 
πλαίσιο και να θεσπίσει νέες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για παράδειγμα σχετικά με 
πτυχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την εποπτεία της 
αγοράς. Οι απαιτήσεις για έγκριση τύπου νέων οχημάτων κατηγορίας L καθορίζονται επί του 
παρόντος στην οδηγία πλαίσιο 2002/24/EΚ και 14 άλλες οδηγίες που αναφέρονται σε αυτή. 
Οι εν λόγω οδηγίες θα ανακληθούν και θα αντικατασταθούν από την πρόταση που καθορίζει
τις βασικές διατάξεις και το πεδίο εφαρμογής. Λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις θα
καθοριστούν σε αργότερο στάδιο σε κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις.

II. Επισκέψεις εργασίας, έγγραφο εργασίας και δημόσια ακρόαση 

Ο εισηγητής σας έχει συνομιλήσει ευρύτατα με διαφόρους φορείς με σκοπό να αποκτήσει μία
πλήρη επισκόπηση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του προτεινόμενου κανονισμού. Έχει
πραγματοποιήσει επισκέψεις εργασίας στο RDW Test Centrum στο Lelystad (της Ολλανδίας) 
και στο TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität στην Έσση της Γερμανίας 
προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και το 
περιβάλλον στην πρόταση. Η καινοτομία στον τομέα των οχημάτων και οι οικονομικές
πτυχές της προτάσεως συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στους 
κατασκευαστές οχημάτων κατηγορίας L στην Ιταλία, όπου μετέβη με δύο από τους σκιώδεις 
εισηγητές, τον κ. Harbour και τον κ. Manders. Τέλος, μία επίσκεψη εργασίας στους
κατασκευαστές στην Αυστρία προγραμματίζεται να λάβει χώρα κατά τα μέσα Ιουνίου 2011.

Οι τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, 
βρίσκονται σε συμφωνία με τις πολιτικές προσεγγίσεις και παρατηρήσεις που ο εισηγητής 
σας έχει ήδη παρουσιάσει στο έγγραφο εργασίας του της 14ης Φεβρουαρίου 20111. Το εν
λόγω έγγραφο εργασίας συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης
σχετικά με "σαφείς κανόνες για την εσωτερική αγορά όσον αφορά τα μοτοποδήλατα, σκούτερ 
και μοτοσικλέτες" που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Μαρτίου 2011. Ο
εισηγητής σας επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όλους τους συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των σκιωδών εισηγητών, σε αυτές τις χρήσιμες και ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις και συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. 

                                               
1
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III. Θέση του εισηγητή

Γενικές παρατηρήσεις
Όπως ήδη έχει υπογραμμιστεί στο έγγραφο εργασίας, ο εισηγητής σας υποστηρίζει σθεναρά
τους κύριους στόχους του προτεινόμενου κανονισμού δεδομένου ότι βελτιώνει τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει ουσιώδη δημόσια συμφέροντα. Αυτό
σημαίνει επίσης πλέον αποτελεσματική εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς1. Επιπλέον ο 
εισηγητής σας πιστεύει ότι οι προτεινόμενες απαιτήσεις για οχήματα κατηγορίας L μπορούν 
να διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πλέον αποτελεσματική, ασφαλή και καθαρή 
κινητικότητα στις αστικές περιοχές2.

Πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού 
Ο εισηγητής επικροτεί τη μεγαλύτερη σαφήνεια που διασφαλίζεται με τη λεπτομερέστερη 
κατηγοριοποίηση των οχημάτων χάρη στη δημιουργία ακριβέστερων υποκατηγοριών. Όμως,
παραμένουν ορισμένες ασάφειες οι οποίες θα πρέπει να αρθούν. Το προτεινόμενο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, σωστά περιορίζει το πεδίο εφαρμογής σε οχήματα κατηγορίας L"που 
προορίζονται για μετακίνηση σε δημόσιο οδικό δίκτυο". Ως εκ τούτου, μόνο οχήματα
κατηγορίας L που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εκτός οδικού δικτύου θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό, πέρα από γεωργικά ή δασικά οχήματα (άρθρο 2, 
παράγραφος 2). Ως εκ τούτου, ο εισηγητής σας προτείνει νέες υποκατηγορίες για οχήματα 
κατηγορίας L τα οποία προορίζονται τόσο για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο όσο και για 
χρήση εκτός αυτού, με τη σωστή κατηγοριοποίηση αυτών των οχημάτων. Αυτό αφορά την
ειδική χρήση μοτοσικλετών τύπου εντούρο (S1) και Trial (S2) καθώς και οχήματα παντός 
εδάφους (ATVs). 

Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα για οχήματα κατηγορίας L με νέα υβριδική τεχνολογία να 
λάβουν έγκριση τύπου. Έχοντας ιδιαίτερα θετική στάση προς τις εν λόγω καινοτομίες και 
σχετικές έννοιες για τη νέας μορφής κινητικότητα, ο εισηγητής σας αμφιταλαντεύτηκε όσον 
αφορά τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για μικρά (ηλεκτρικά) επιβατικά οχήματα. Όμως,
θεωρεί ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την υπερβολική επέκταση των κριτηρίων για οχήματα 
L (ελαφρά), παραδείγματος χάρη για την ανώτατη μάζα ή την ανώτατη συνεχή ονοματική
ισχύ. Αυτό στο τέλος θα μείωνε τη διαφορά μεταξύ ελαφρών οχημάτων (κατηγορία L) και 
επιβατικών οχημάτων (κατηγορία M1) με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασυνέπειες και 
συγχύσεις. Για παρόμοιους λόγους επίσης αποφάσισε να μην εισαγάγει μία νέα κατηγορία για 
αποκαλούμενα οχήματα side-by-side.

Απλό και σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή
Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αποτέλεσμα ένα φιλόδοξο, αλλά μάλλον περίπλοκο 
καθορισμό ημερομηνιών και προθεσμιών (2013 έως 2021). Προς το συμφέρον της
σαφήνειας, του εξορθολογισμού και της απλοποίησης, ο εισηγητής σας σκοπεύει να
υιοθετήσει ένα πλέον διαφανές χρονοδιάγραμμα με σαφή και αποφασιστικά βήματα σε ό,τι 
αφορά την καλύτερη επιτήρηση της αγοράς, περισσότερο αυστηρά επίπεδα εκπομπών και 
υποχρεωτικές απαιτήσεις ασφάλειας. Για να το επιτύχει αυτό ο εισηγητής σας εισήγαγε μία
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Σύμφωνα επίσης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, COM(2005) 446, και το σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας, COM(2010) 389

2
Βλ. COM(2010)608: Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά, πρόταση αριθ. 39; βλ. επίσης COM(2010) 614 σχετικά με μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική
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προσέγγιση τριών σταδίων (βλ. πίνακα). Αυτό παρέχει στη βιομηχανία και στις εθνικές
διοικήσεις λίγο πρόσθετο χρόνο για να προσαρμοστούν κατάλληλα προς τις νέες απαιτήσεις
και ευθύνες, ενώ δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τους, σε γενικές γραμμές, φιλόδοξους στόχους 
όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Προσέγγιση τριών σταδίων για την εφαρμογή του Κανονισμού

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

(Μετά την περάτωση μελέτης 
από την Επιτροπή σε ό,τι 

αφορά τις επιπτώσεις) 

Θέση σε ισχύ:

01.01.2014

Ημερομηνία εφαρμογής

01.01.2017: νέες εγκρίσεις 
τύπου

01.01.2018: νέες καταχωρίσεις

Ημερομηνία εφαρμογής

01.01.2020: νέες εγκρίσεις 
τύπου

01.01.2021: νέες καταχωρίσεις

Διατάξεις:

- Επανακατηγοριοποίηση 

- Έγκριση τύπου "νέας μορφής" 

- Εποπτεία της αγοράς

- Αυτόματη ενεργοποίηση 
προβολέων 

- Μέτρα κατά των μετατροπών 

- πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης

Διατάξεις:

- Εκπομπές Euro 4 και επίπεδα
ελέγχου της αντοχής (Euro 5 
για L3e)

- Προηγμένα συστήματα 
πέδησης L3e - A

- Συστήματα διάγνωσης επί των 
οχημάτων (OBD I)

Διατάξεις:

- Εκπομπές Euro 5 και επίπεδα
ελέγχου της αντοχής (Euro 6 
για L3e)

- Συστήματα διάγνωσης επί των 
οχημάτων (OBD I)
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Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Επειδή τα οχήματα της κατηγορίας L αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% των συνολικών 
χιλιομέτρων των οδικών μεταφορών, οι ρυπαντικές εκπομπές τους θεωρούνται δυσανάλογα 
υψηλές. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει, συνεπώς, τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων εκπομπών.
Καλεί τους κατασκευαστές να καθορίσουν όρια συμμόρφωσης όσο το δυνατόν ταχύτερα, 
καθιστώντας το γεγονός αυτό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πολλά οχήματα της 
κατηγορίας L που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά, ήδη συμμορφώνονται με αυτά 
τα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών· για το λόγο αυτό οι αποκαλούμενες "προαιρετικές" 
ημερομηνίες εφαρμογής θα πρέπει να διαγραφούν. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει στο πλαίσιο
αυτό τις προτεινόμενες απαιτήσεις ελέγχου της αντοχής. Όμως, η αύξηση της διανυόμενης
χιλιομετρικής απόστασης στο τελικό στάδιο Euro 5/6 θεωρείται πολύ αυστηρή και θα πρέπει 
ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ελαφρά. 

Τα διαγνωστικά συστήματα οχήματος (OBD) μπορούν να καταστήσουν άμεσα διαθέσιμες τις 
πληροφορίες για τη διαχείριση του κινητήρα και του οχήματος (π.χ. εκπομπές) ώστε το όχημα 
να μπορεί να επισκευαστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ενώ ο εισηγητής σας συμφωνεί
κατ΄ αρχάς με την προτεινόμενη σταδιακή προσέγγιση για την υποχρεωτική εισαγωγή
συστημάτων OBD, θέτει παρόλα ταύτα υπό αμφισβήτηση την αναλογικότητα της εν λόγω 
διάταξης που απαιτεί τη χρήση των συστημάτων αυτών σε μοτοποδήλατα. 

Μέτρα ασφαλείας
Οι οδηγοί οχημάτων κατηγορίας L αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο θανάσιμων ή
σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση με οδηγούς άλλων οχημάτων. Στα οχήματα της εν λόγω
κατηγορίας αντιστοιχούν μόνο το 2 % των συνολικά καλυπτόμενων χιλιομέτρων, αλλά το
16 % των οδικών θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 251. Ενώ ο εισηγητής σας
αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε θέματα ασφαλούς
οδήγησης καθώς και την επίπτωση που έχουν οι συνθήκες οδήγησης, είναι αποφασισμένος να
αντιμετωπίσει κατάλληλα τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τις τεχνικές πτυχές του 
οχήματος. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει την υποχρεωτική εισαγωγή προσιτών από πλευράς
κόστους προηγμένων συστημάτων πέδησης (συνδυασμένο σύστημα πέδησης (CBS) ή 
συστημάτων πέδησης αντιεμπλοκής (ABS)) σε όλες τις νέες μοτοσικλέτες σε συμφωνία με 
την πρόταση της Επιτροπής, με την εξαίρεση των μοτοσικλετών τύπου εντούρο και Trial. Ο
εισηγητής σας καλεί τη βιομηχανία να προσφέρει τη δυνατότητα του συστήματος ABS σε
όλες τις κατηγορίες μοτοποδηλάτων, όσο το δυνατό ταχύτερα, και να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές να επιλέγουν μοτοσικλέτες που είναι εξοπλισμένες με συστήματα ABS. Ο 
εισηγητής σας χαιρετίζει επίσης την πρόταση για την αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων 
(AHO) με σκοπό να βελτιωθεί η γενική ορατότητα όσον αφορά τα οχήματα της κατηγορίας 
τύπου L. 

Ο εισηγητής παρατηρεί ότι στην κοινότητα των μοτοσικλετιστών είναι πολύ διαδεδομένη η 
τάση τροποποίησης των οχημάτων με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Εάν αυτό 
απαγορευτεί, πολλοί ικανοί οδηγοί θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Πρέπει, συνεπώς, να 
αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η αντιμετώπιση τέτοιου είδους 
τροποποιήσεων. Ωστόσο, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της λήψης αυστηρών μέτρων κατά των 
παρεμβάσεων τροποποίησης που αποσκοπούν στην παράνομη αύξηση της μέγιστης 
ταχύτητας του οχήματος με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, την 
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κατανάλωση καυσίμων και την ασφάλεια. 

Έγκριση μικρών σειρών και μεμονωμένων οχημάτων
Ο εισηγητής υποστηρίζει τη μεγάλη ποικιλία οχημάτων της κατηγορίας L και τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου
προτείνει να προσαρμοστεί ο αριθμός για μικρές σειρές για όλα τα οχήματα κατηγορίας L,
ώστε να επιτραπεί αυτή η διαφοροποίηση (παράρτημα III). Η ατομικότητα που διακρίνει τα
προϊόντα τους είναι σημαντική για πολλούς χρήστες οχημάτων L. Για το λόγο αυτό ο 
εισηγητής σας υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επιμέρους εγκρίσεις τύπου (άρθρο 
42).

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης (RMI)
Ο εισηγητής τάσσεται αναφανδόν υπέρ κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
(RMI). Προτείνει να διασαφηνιστεί περαιτέρω ο ορισμός του "ανεξάρτητου φορέα" ή
"επισκευαστή" με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης των επιμέρους οχημάτων και οι 
επισκευαστές θα έχουν επαρκή πρόσβαση στις RMI σε λογικό κόστος.

IV. Συμπέρασμα
Ο εισηγητής παρουσιάζει τις προτάσεις αυτές στην επιτροπή και αναμένει περαιτέρω 
προτάσεις.


