
AD\868266EL.doc PE458.815v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2010/0271(COD)

27.5.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή 
τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Roberts Zīle



PE458.815v02-00 2/23 AD\868266EL.doc

EL

PA_Legam



AD\868266EL.doc 3/23 PE458.815v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή
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. 
Μια ευρεία κατηγορία οχημάτων εμπίπτει στην "κατηγορία L": ηλεκτρικά ποδήλατα, 
μοτοποδήλατα, δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες , τετράκυκλες καθώς και μίνι οχήματα. Η 
Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει το σημερινό νομικό πλαίσιο με σκοπό να επιτύχει τους 
ακόλουθους κυρίους στόχους: 

 Απλούστευση του νομικού πλαισίου Η οδηγία 2002/24/EΚ και 14 άλλες σχετικές
οδηγίες θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από τον προτεινόμενο κανονισμό
που καθορίζει τις θεμελιώδεις διατάξεις και το πεδίο εφαρμογής. Όλες οι λεπτομερείς
τεχνικές απαιτήσεις θα καθορισθούν σε αργότερο στάδιο σε κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να προχωρήσει προς μια διεθνή εναρμόνιση. 

 Μείωση των εκπομπών: Η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση τριών σταδίων που θα
εισαγάγει κάθε φορά περισσότερα αυστηρά όρια εκπομπών για οχήματα της
κατηγορίας L.

 Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τρείς βασικές απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας
προτείνονται με σκοπό να αντιμετωπισθεί η κακή αποδοτικότητα από απόψεως οδικής
ασφάλειας των οχημάτων κατηγορίας L: υποχρεωτικά συστήματα πέδησης 
αντιεμπλοκής για μοτοσικλέτες μεσαίας και υψηλής επίδοσης, πρόληψη της
παραποίησης του συστήματος μετάδοσης του οχήματος και ρύθμιση αυτόματης
λειτουργίας των φανών. 

 Καλύτερη συνεκτίμηση των νέων τεχνολογιών με την αντιμετώπιση της έλλειψης ενός
νομικού πλαισίου που καλύπτει, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά ή τα υβριδιακά
οχήματα.. 

 Βελτίωση της επιτήρησης της αγοράς με σκοπό την αποφυγή της εισόδου οχημάτων,
συστημάτων, και μηχανικών μερών που δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις για την 
έγκριση τύπου στην αγορά της ΕΕ. 

2. Διάσταση "μεταφορές" της πρότασης: 
2.1 Οδική ασφάλεια:

Επί του παρόντος περίπου 6.000 οδηγοί οχημάτων PTW (μηχανοκίνητα δίκυκλα) 
αποβιώνουν κάθε έτος στους δρόμους της ΕΕ. Οι οδηγοί οχημάτων PTW εκπροσωπούν
περίπου 16% του συνολικού αριθμού των οδικών θανάτων στην ΕΕ αλλά αντιπροσωπεύουν 
μόνο το 2% του συνόλου των χιλιομέτρων που διανύονται κάθε έτος. Ο κίνδυνος των οδηγών 
να αποβιώσουν σε ένα ατύχημα, είναι, κατά μέσο όρο, 18 φορές μεγαλύτερος από τους 
οδηγούς αυτοκινήτων. Ενώ ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα έχει μειωθεί 
σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία αυτό δεν ισχύει για τους οδηγούς PTW.

2.1.1 Συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση:

Η Επιτροπή προτείνει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την 
πέδηση για ορισμένες κατηγορίες μοτοσικλετών. Οι θετικές επιπτώσεις από απόψεως 
ασφάλειας των συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) για οχήματα τύπου PTW
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έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς σε πολλές μελέτες. Εκτιμάται ότι μεταξύ 20 και 35% όλων των 
ατυχημάτων θα μπορούσαν να προληφθούν και ότι η σοβαρότητα της πρόσκρουσης πολλών 
ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά μέσω της χρήσης συστημάτων ABS. Ο
εισηγητής υποστηρίζει πλήρως αυτή την προσέγγιση. Αλλά ο υποχρεωτικός εξοπλισμός θα 
πρέπει να επεκταθεί εν μέρει στην υποκατηγορία L3e–A1 (χαμηλής επίδοσης μοτοσικλέτες). 
Για αυτήν την κατηγορία, η Επιτροπή αφήνει στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να τα 
εξοπλίσουν είτε με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή με λιγότερα αποδοτικά 
συνδυασμένα συστήματα πέδησης. Ο εισηγητής σας προτείνει να εξοπλίζονται υποχρεωτικά 
οι ταχύτερες μοτοσικλέτες αυτής της υποκατηγορίας (με ανώτατα καθορισμένη ταχύτητα 
οχήματος ≥ των 80χμ/h) με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. Αυτό το μέτρο
εμφανίζεται έτι περισσότερο αναγκαίο καθώς πολλοί νεαροί οδηγοί ξεκινούν να οδηγούν με 
αυτού του τύπου μοτοσικλέτες. 

2.1.2 Αυτόματη ενεργοποίηση φανών (AHO)

Η Επιτροπή προτείνει ότι όλα τα οχήματα κατηγορίας L θα πρέπει να εξοπλιστούν με 
δυνατότητα AHO μέχρι το 2013 το αργότερο, με σκοπό να βελτιωθεί η ορατότητά τους για 
τους άλλους διερχόμενους οδηγούς. Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της
Επιτροπής. Το εν λόγω μέτρο καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό επειδή, από αυτό το έτος, όλα
τα νέα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να εξοπλισθούν με φανούς ημέρας που ενεργοποιούνται 
αυτόματα,  πράγμα το οποίο μειώνει ως εκ τούτου τη σχετική ορατότητα των PTW. 

2.1.3 Οχήματα για χρήση εκτός δρόμου

Στο άρθρο 2.2 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού οχήματα τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε εκτός δρόμου. Αυτό εμφανίζεται ως 
αντιπαραγωγικό όμως για την οδική ασφάλεια. Πολλά από τα εν λόγω οχήματα (π.χ. 
μοτοσικλέτες enduro, μοτοσικλέτες trial και οχήματα παντός εδάφους (ATV) μπορούν - και 
αυτό ισχύει συχνά - να χρησιμοποιούνται και στο οδικό δίκτυο. Θα πρέπει ως εκ τούτου να
πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για οδική χρήση. Ο εισηγητής
προτείνει τη δημιουργία πρόσθετων υποκατηγοριών για οχήματα όσον αφορά τις 
μοτοσικλέτες enduro και trial καθώς και για τα οχήματα ATV.

2.1.4 Προδιαγραφές επιδόσεων των δοκιμών πρόσκρουσης (Crash test)
Τα οχήματα της κατηγορίας L δεν υποβάλλονται ακόμη σε απαιτήσεις δοκιμών πρόσκρουσης 
πριν πωληθούν στην ΕΕ. Ειδικότερα, τετράτροχες μοτοσικλέτες και μίνι αυτοκίνητα συχνά 
εμφανίζονται ασφαλέστερα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Ο κίνδυνος ενός
θανατηφόρου τραυματισμού είναι πολύ ψηλότερος σε αυτά τα οχήματα απ' ότι σε ένα 
επιβατηγό αυτοκίνητο. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να μελετήσει προσεκτικά τη 
δυνατότητα εισαγωγής παρόμοιων προδιαγραφών στο μέλλον. 

2.2 Eκπομπές 

Παρόλο που τα οχήματα κατηγορίας L είναι υπεύθυνα για μόνο 3 % των συνολικών
χιλιομέτρων που διανύονται στις οδούς, οι τοξικές εκπομπές τους είναι δυσανάλογα υψηλές. 
Χωρίς περαιτέρω μέτρα, η μείωση των εκπομπών από άλλες κατηγορίες οδικών μεταφορών, 
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θα οδηγήσει αυτόματα στην αύξηση του ποσοστού εκπομπών από οχήματα κατηγορίας L στο 
σύνολο των εκπομπών. 

Η Επιτροπή προτείνει αυστηρότερες απαιτήσεις για εκπομπές για την έγκριση τύπου νέων 
οχημάτων κατηγορίας L:
 Euro 3 (Euro 4 για L3e μοτοσικλέτες): 2014  
 Euro 4 (Euro 5 για L3e μοτοσικλέτες): 2017  
 Euro 5 (Euro 6 για L3e μοτοσικλέτες): 2020.

Καταρχήν, ο εισηγητής συμφωνεί με τα προτεινόμενα όρια εκπομπών και το
χρονοδιάγραμμα. Όμως, το επίπεδο Euro 4 για μοτοποδήλατα θα πρέπει να εισαχθεί τρία έτη
νωρίτερα διότι τα μοτοποδήλατα είναι η πλέον ρυπογόνος υποκατηγορία από απόψεως
εκπομπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

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 (ΑTV) 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 
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εποπτείας της αγοράς. εποπτείας της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα τύπου ATV θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό με σκοπό 
να αποφευχθεί κατάχρηση της διαφοροποίησης μεταξύ οχημάτων που οδηγούνται στο οδικό 
δίκτυο και οχημάτων εκτός δρόμου. Πολλά από τα εν λόγω ATV μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
- και χρησιμοποιούνται συχνά - σε δημόσιους δρόμους. Θα πρέπει ως εκ τούτου να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για χρήση στο οδικό δίκτυο. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι οδηγοί οχημάτων της κατηγορίας 
L ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα 
χρηστών του οδικού δικτύου με τα 
υψηλότερα ποσοστά θανάτων και 
τραυματισμών μεταξύ του συνόλου των 
χρηστών. Ο παρών κανονισμός πρέπει ως 
εκ τούτου να ευθυγραμμιστεί με την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική 
ασφάλεια 2011-2020 και πρέπει να 
εισαγάγει αποτελεσματικά μέτρα 
πρωτογενούς ασφάλειας για να παρέχει 
στους οδηγούς οχήματα εξοπλισμένα με 
τις ασφαλέστερες, οικονομικά αποδεκτές, 
τεχνολογίες. Παράλληλα με απαιτήσεις 
για ασφαλή συμπεριφορά στις στροφές 
και φωτισμό καθώς και μέτρα κατά των 
παρεμβάσεων παραποίησης του 
οχήματος, ο κανονισμός εισάγει 
υποχρεωτικά συστήματα αντιεμπλοκής 
κατά την πέδηση (ABS) για νέες 
μοτοσικλέτες ορισμένων κατηγοριών. Η 
αποτελεσματικότητα των επιλεγέντων 
μέτρων ασφαλείας, η οποία πρέπει να 
συμπληρώνεται με καλύτερη κατάρτιση 
και εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων 
της κατηγορίας L και με προσαρμοσμένες 
οδικές υποδομές, ελέγχεται καλά και 
αποδεικνύεται μέσω έρευνας και 
μελετών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Σε πολλά κράτη μέλη οι οδηγοί 
μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών είναι 
υποχρεωμένοι να οδηγούν με αναμμένα 
τα φώτα διασταύρωσης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των οδηγών μοτοποδηλάτων 
και μοτοσικλετών, πρέπει να θεσπιστεί η 
υποχρέωση εξοπλισμού των εν λόγω 
οχημάτων με σύστημα αυτόματης 
ενεργοποίησης των προβολέων. 
Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή έχει 
επεκταθεί και σε τετράτροχα οχήματα, 
υπάρχει σαφής κίνδυνος να χάσουν οι 
οδηγοί δικύκλων οχημάτων το 
πλεονέκτημα της καλής ορατότητας που 
διαθέτουν. Επομένως, η Επιτροπή πρέπει 
να προτείνει, στην έκθεσή της σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
νέα μέτρα και διατάξεις ασφαλείας για 
συμπληρωματικό φωτισμό που θα 
αναπληρώνουν την απώλεια αυτού του 
πλεονεκτήματος. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Προκειμένου να διευκολυνθεί ο
υποχρεωτικός εξοπλισμός με συστήματα
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΑΒS) για 
μοτοσικλέτες χαμηλής απόδοσης της 
υποκατηγορίας L3e–A1, τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν την επιλογή να 
παράσχουν οικονομικά ή φορολογικά 
κίνητρα για παραγωγούς ή καταναλωτές.
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Τροπολογία 5

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 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.

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 στο παράρτημα
VΙ ή των ενισχυμένων απαιτήσεων για 
λειτουργική ασφάλεια που ορίζονται στο 
παράρτημα VIII. Οι τροποποιήσεις αυτών 
των ημερομηνιών ή τιμών πρέπει να 
γίνονται μέσω της κανονικής νομοθετικής 
διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Επειδή οι ενισχυμένες απαιτήσεις για τη λειτουργική ασφάλεια αποτελούν σημαντικά στοιχεία 
για την εξασφάλιση ασφαλούς χρήσεως των οχημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το παράρτημα VIII μπορεί να τροποποιηθεί μόνον 
μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χρήση εκτός δρόμου και έχουν σχεδιαστεί 
για μετακίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένες 
επιφάνειες με την εξαίρεση οχημάτων για 
ειδικές χρήσεις όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 4 και στο παράρτημα Ι·

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 2.2 οχήματα που προορίζονται κυρίως για χρήση εκτός δρόμου εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό όμως εμφανίζεται ως αντιπαραγωγικό για την οδική 
ασφάλεια. Πολλά από τα εν λόγω οχήματα (π.χ. μοτοσικλέτες enduro και trial και ορισμένα 
τετράκυκλα (οχήματα παντός εδάφους - ATV)) μπορούν - και αυτό ισχύει συχνά - να 
χρησιμοποιούνται και στο οδικό δίκτυο. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να πληρούν ελάχιστες 
απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη χρήση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 
δημιουργία πρόσθετων υποκατηγοριών οχημάτων για μοτοσικλέτες enduro και trial καθώς και 
για ATV.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53a. Μοτοσικλέτα Trial: κάθε 
μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα με τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο 
παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για οχήματα εκτός δρόμου 
έτσι ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 53 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53β. Μοτοσικλέτα Enduro:  κάθε 
μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα με τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο 
παράρτημα I.



PE458.815v02-00 10/23 AD\868266EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για οχήματα εκτός δρόμου 
έτσι ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57a. Οχήματα παντός εδάφους: κάθε 
τετράτροχο όχημα με τα χαρακτηριστικά 
που περιγράφονται στο παράρτημα Ι και 
με τη συντομογραφία ATV.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV έτσι 
ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα οχήματα της κατηγορίας L 
περιλαμβάνουν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, 
τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα όπως 
κατατάσσονται σε κατηγορίες στις 
ακόλουθες παραγράφους και στο 
παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανοκίνητων, των δίκυκλων και 
τρίκυκλων μοτοποδηλάτων, των δίκυκλων 
και τρίκυκλων μοτοσικλετών, των 
μοτοσικλετών με καλάθι, των ελαφριών 
και βαριών τετράτροχων μοτοσικλετών 
(quad) και των ελαφριών και βαριών μίνι 
αυτοκινήτων.

1. Τα οχήματα της κατηγορίας L 
περιλαμβάνουν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, 
τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα όπως 
κατατάσσονται σε κατηγορίες στις 
ακόλουθες παραγράφους και στο 
παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανοκίνητων, των δίκυκλων και 
τρίκυκλων μοτοποδηλάτων, των δίκυκλων 
και τρίκυκλων μοτοσικλετών, των 
μοτοσικλετών με καλάθι, των ελαφριών 
και βαριών τετράτροχων μοτοσικλετών 
(quad), των οχημάτων ATV και των 
ελαφριών και βαριών μίνι αυτοκινήτων.
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Αιτιολόγηση

Τα οχήματα τύπου ATV θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό με σκοπό 
να αποφευχθεί κατάχρηση της διαφοροποίησης μεταξύ οχημάτων που οδηγούνται στο οδικό 
δίκτυο και οχημάτων εκτός δρόμου. Πολλά από τα εν λόγω οχήματα ATV μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν - και συχνά χρησιμοποιούνται - και σε δημόσιες οδούς. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για χρήση στο οδικό 
δίκτυο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση ii α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) ειδική χρήση: 
- μοτοσικλέτες enduro·
- μοτοσικλέτες τύπου trial·

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για οχήματα εκτός δρόμου 
έτσι ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) οχήματα της υποκατηγορίας L7Ce 
(ATV)

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για οχήματα εκτός δρόμου 
έτσι ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 13
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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 
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.

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, έρχονται σε επαφή 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 λάβουν βεβαίωση από τις 
αρμόδιες αρχές ότι υφίσταται
συμμόρφωση προς 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.

Τροπολογία 14

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, έρχονται σε επαφή 
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 λάβουν βεβαίωση από τις 
αρμόδιες αρχές ότι υφίσταται 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό ή εμποδίζουν τη θέση του σε 



AD\868266EL.doc 13/23 PE458.815v02-00

EL

κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί 
συμμόρφωση.

Τροπολογία 15

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. Τέσσερα έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο, 
όλα τα νέα οχήματα των υποκατηγοριών 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae και L7Ce
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).

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV έτσι 
ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ύστερα από επιβεβαίωση της απόφασης 
που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με
το 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 

4. Ύστερα από επιβεβαίωση της απόφασης 
που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με
το 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, L7Ae και L7Ce εξοπλίζονται 
επίσης με το δεύτερο στάδιο του 
διαγνωστικού συστήματος του οχήματος 
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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.

(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.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV έτσι 
ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της 
παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, το αργότερο στις 1 Απριλίου 
2019.

2. Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της 
παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2017. Η εν λόγω έκθεση 
λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες που 
έχουν αναπτυχθεί για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, όπως προδιαγραφές 
επιδόσεων δοκιμών πρόσκρουσης και 
πρόσθετες απαιτήσεις λειτουργικής 
ασφάλειας όπως το σύστημα e-call, το 
έξυπνο σύστημα περιορισμού της 
ταχύτητας (ΙSA), τα συστήματα 
προειδοποίησης υπερβολικής ταχύτητας 
στις στροφές, τα συστήματα αυτόματης 
ανίχνευσης της πίεσης των ελαστικών ή 
τα νέα συστήματα φωτισμού που 
διαφοροποιούν αυτά τα οχήματα από 
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άλλα οχήματα που κάνουν χρήση του 
οδικού δικτύου. Η Επιτροπή προτείνει τις 
αναγκαίες τροπολογίες στον παρόντα 
κανονισμό υπό το πρίσμα αυτής της 
έκθεσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορίες οχημάτων και τύποι οχημάτων – Υποκατηγορία L1Be –
κριτήρια (3)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία θα πρέπει να ευθυγραμισθεί προς τους ορισμούς της άδειας οδήγησης της ΕΕ.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L3e – Υποκατηγορία L3e –ειδική χρήση (νέο) – κάτω από 
την υποκατηγορία L3e-A3

Τροπολογία

(8):  ανώτατο ύψος 
καθίσματος: 700 mm;
(9): κατώτατη απόσταση 
από το έδαφος: 280 mm;
(10): ανώτατη 
περιεκτικότητα του 
δοχείου καυσίμων: 4 l;

L3e – ειδική χρήση Μοτοσικλέτα τύπου Trial

(11): ελάχιστη σχέση 
υποπολλαπλασιασμού του 
κιβωτίου ταχυτήτων 
(σχέση μετάδοσης) στην 
υψηλότερη ταχύτητα 
(αρχική σχέση * σχέση 
μετάδοσης * τελική 
σχέση μετάδοσης της 
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κίνησης): 7,5
(12): μάζα σε κατάσταση 
πορείας (χωρίς οδηγό) 
όχι μεγαλύτερη από 100 
Kg. και
(13): έλλειψη θέσεως για 
συνεπιβάτη.
(8): ανώτατο ύψος 
καθίσματος: 900 mm·
(9): κατώτατη απόσταση 
από το έδαφος: 310 mm·
(10): ελάχιστη σχέση 
υποπολλαπλασιασμού του 
κιβωτίου ταχυτήτων 
(σχέση μετάδοσης) στην 
υψηλότερη ταχύτητα 
(αρχική σχέση * σχέση 
μετάδοσης * τελική 
σχέση μετάδοσης της 
κίνησης): 6,0
(11): μάζα σε κατάσταση 
πορείας (χωρίς οδηγό) 
όχι μεγαλύτερη από 140 
Kg.·

Μοτοσικλέτα τύπου 
Enduro

(12): έλλειψη θέσεως για 
συνεπιβάτη.

Αιτιολόγηση

Πολλές μοτοσικλέτες enduro και trial μπορούν να χρησιμοποιηθούν - και συχνά 
χρησιμοποιούνται - και στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να πληρούν και 
ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη χρήση. Η δημιουργία μιας 
πρόσθετης υποκατηγορίας οχημάτων για μοτοσικλέτες enduro και trial προτείνεται για το λόγο 
αυτό. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια υποκατάταξης - ως σημείο εκκίνησης - προτείνονται ορισμένα 
πιθανά κριτήρια που επί του παρόντος βρίσκονται υπό συζήτηση και τα οποία μπορούν να 
βελτιωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Κατηγορία L7e – Υποκατηγορία L7Ce (νέα) – κάτω από την 
υποκατηγορία L7Be-P

Τροπολογία

(8): Ανώτατη ταχύτητα 
από το σχεδιασμό του 
οχήματος 60 χλμ/ώρα
(9): Ειδικά 
διαμορφωμένο κάθισμα 
συνοδηγού (σέλλα)
(10): Χειροκίνητος 
έλεγχος γκαζιού
(11): Μηχανισμός 
οπίσθιας ζεύξης: Βάρος 
ρυμούλκησης > 4X το 
ίδιον βάρος>274 Kg. ως 
τεστ αντοχής, που δεν θα 
θεωρείται ως επιτρεπτό 
βάρος ρυμουλκούμενου.
(12): Μάζα σε 
κατάσταση κίνησης <400 
Kg.
(13): Απόσταση από το 
έδαφος >180 mm

L7Ce Οχήματα παντός 
εδάφους

(14): Λόγος μεταξονίου 
προς απόσταση εδάφους 
<6

Αιτιολόγηση

Παρόλο που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για χρήση εκτός δρόμου, πολλά οχήματα ATV μπορούν
να χρησιμοποιηθούν - και συχνά χρησιμοποιούνται - στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Θα πρέπει για 
το λόγο αυτό να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη 
χρήση. Η δημιουργία μιας πρόσθετης υποκατηγορίας οχημάτων για ATV προτείνεται για το 
λόγο αυτό. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια υποκατάταξης - ως σημείο εκκίνησης - προτείνονται 
ορισμένα πιθανά κριτήρια που επί του παρόντος βρίσκονται υπό συζήτηση και τα οποία 
μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κατηγορίες οχημάτων – Σειρά 2 – Υπο - στήλη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

L7Ae L7Ae και L7Ce

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα ATV (κατηγορία L7Ce) είναι συνήθως παρόμοια με τα οχήματα τύπου quads 
(κατηγορία L7Ae) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους ίδιους τύπους 
απαιτήσεων όσον αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων στην ΕΕ. Οι λεπτομέρειες των εν λόγω 
απαιτήσεων θα πρέπει να ρυθμίζονται, για κάθε υποκατηγορία ξεχωριστά, σε μία κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - Σειρά 12 α (νέα)

Τροπολογία

L7Ce Οχήματα παντός 
εδάφους 20

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία νέων υποκατηγοριών για οχήματα ATV έτσι ώστε να 
εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – (A) Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση
– (A1) –Euro 3(4) – Κατηγορία οχήματος L1Be – Άθροισμα μάζας συνολικών
υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου – Σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1200 -

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο Euro 4 για μοτοποδήλατα θα πρέπει να εισαχθεί τρία έτη νωρίτερα (μέχρι το 2014) 
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καθώς τα μοτοποδήλατα ανήκουν στην υποκατηγορία με τις υψηλότερες εκπομπές ρύπων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – (A) Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση–
(A1) –Euro 3(4) – Κατηγορίες οχημάτων L1Be – Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων
(THC) – Σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 630

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο Euro 4 για μοτοποδήλατα θα πρέπει να εισαχθεί τρία έτη νωρίτερα (μέχρι το 2014) 
καθώς τα μοτοποδήλατα ανήκουν στην υποκατηγορία με τις υψηλότερες εκπομπές ρύπων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI –(A) Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση –
(A1) –Euro 3(4) – Κατηγορίες οχημάτων L1Be – Μάζα οξειδίων του αζώτου (NOx) –
Σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 170

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο Euro 4 για μοτοποδήλατα θα πρέπει να εισαχθεί τρία έτη νωρίτερα (μέχρι το 2014) 
καθώς τα μοτοποδήλατα ανήκουν στην υποκατηγορία με τις υψηλότερες εκπομπές ρύπων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – (A) Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση–
(A1) –Euro 3(4) –Στήλη 1 και 2 – Σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

L5Be Εμπορικό τρίκυκλο
Τροπολογία
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Εμπορικό τρίκυκλοL5Be

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV με σκοπό 
να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – (A) Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση–
(A2) Euro 4(5) – Στήλη 1 και 2 – Σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

L5Be Εμπορικό τρίκυκλο

Τροπολογία
Εμπορικό τρίκυκλοL5Be

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV με σκοπό 
να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – (C) Όρια εκπομπών λόγω εξάτμισης καυσίμου – (C2) Euro 5(6) – Στήλη
1 και 2 – Σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

L5Be Εμπορικό τρίκυκλο

Τροπολογία
Εμπορικό τρίκυκλοL5Be

L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV με σκοπό 
να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφαλείας.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI –(D) Όρια ηχοστάθμης – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – Στήλη 1 και 2 
και 3 και 5 – Σειρά 12 α (νέα)

Τροπολογία
L7Ce Οχήματα παντός 

εδάφους
80 80

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV με σκοπό 
να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – (A) Διάρκεια ζωής των οχημάτων της κατηγορίας L – Στήλη 1 –Σειρά 
4 – στοιχείο 5 α (νέο) – Στήλη 2 – Σειρά 4 – στοιχείο 5 α (νέο)

Τροπολογία
L7Ce - Οχήματα παντός εδάφους

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή για τη δημιουργία της νέας υποκατηγορίας για οχήματα ATV με σκοπό 
να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Στήλη 3 – Σειρά 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι νέες μοτοσικλέτες (27) της 
υποκατηγορίας L3e–A1 οι οποίες 
πωλούνται, ταξινομούνται και τίθενται σε 
κυκλοφορία (28) πρέπει να εξοπλίζονται 
με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την 
πέδηση(28) ή με σύστημα συνδυασμένης 

διαγράφεται 
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πέδησης ή και με δύο τύπους(28) ή και με 
τους δύο τύπους προηγμένων 
συστημάτων πέδησης, κατ΄ επιλογή του 
κατασκευαστή του οχήματος·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Στήλη 3 – Σειρά 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(β) οι νέες μοτοσικλέτες των 
υποκατηγοριών L3e–A1, 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.

Αιτιολόγηση

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση πρέπει να επεκταθεί 
στις μοτοσικλέτες της υποκατηγορίας L3e–A1 καθώς πολλοί νεαροί και άπειροι οδηγοί 
χρησιμοποιούν αυτή την κατηγορία μοτοσικλετών. Τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την 
πέδηση είναι αποτελεσματικότερα εάν έχουν τοποθετηθεί και στους δύο τροχούς.
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