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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0533/2018, του/της J.F., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Μάλτας με το ενωσιακό δίκαιο για την 
ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η επιτρεπόμενη ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων στη Μάλτα εικάζεται ότι δείχνει 
την ελλιπή εφαρμογή ιδίως των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και αριθ. 540/2014 και οδηγεί 
σε καταγγελίες για θέματα υγείας και ευεξίας. Επίσης εγείρει ζητήματα σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια των επιτρεπόμενων οχημάτων. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα 
καταγγέλλει εικαζόμενη ασυμφωνία μεταξύ των στατιστικών που αφορούν την έκθεση στον 
θόρυβο κυκλοφορίας στη Μάλτα και της πραγματικότητας, και επισημαίνει ότι η ηχορύπανση 
αποτελεί βασική περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2018. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού, (πρώην άρθρο 216 
παράγραφος 6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων έχει ήδη θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα σε προηγούμενη καταγγελία CHAP 
(2017)02093. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι κανονισμοί της ΕΕ είναι δεσμευτικοί ως 
προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
χρειάζονται μεταφορά. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία της Μάλτας (S.N. 427-23 του 2009, όπως 
τροποποιήθηκε από το L.N. 62 της 2016) παραπέμπει σαφώς στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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540/20141 για την έγκριση ΕΚ τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων. Η παραπομπή αυτή, καθώς 
αναφέρεται στο σύνολο του εν λόγω κανονισμού, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες διατάξεις.

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 καθορίζει όρια εκπομπών θορύβου για τα 
οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν, ορισμένα από τα οποία πρόκειται να ισχύουν και μετά το 
2026. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη 
σχετικά με τα όρια εκπομπών θορύβου έως την 1η Ιουλίου 2021. Με βάση τα συμπεράσματα 
αυτής της μελέτης και εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αναθεωρηθούν τα όρια εκπομπών θορύβου. 

Οι διατάξεις του άρθρου 11 αφορούν τα επίπεδα εκπομπών θορύβου των οχημάτων και δεν 
πρέπει να συγχέονται με τις απαιτήσεις για το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος 
(AVAS), που ορίζονται στο άρθρο 8 και στο παράρτημα VIII του κανονισμού. Επιπλέον, οι 
απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΧ του κανονισμού αφορούν τα 
επίπεδα εκπομπών θορύβου οχημάτων που ισχύουν για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου τους 
(πριν από την έναρξη λειτουργίας του οχήματος)  και όχι τα επίπεδα εκπομπών θορύβου 
οχημάτων σε λειτουργία που ισχύουν για τον περιοδικό έλεγχο των χρησιμοποιούμενων 
οχημάτων. 

Οι οριακές τιμές εκπομπών θορύβου των εξατμίσεων μπορούν να καθορίζονται μόνο σε 
συνδυασμό με συγκεκριμένο τύπο κινητήρα και διαμόρφωση οχήματος και όχι ξεχωριστά. Η 
μέτρηση των εκπομπών θορύβου υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο της αντίστοιχης ομάδας εργασίας για τον θόρυβο (GRB) της Οικονομικής Επιτροπής 
του ΟΗΕ (UNECE), στην οποία ομάδα συμμετέχει και συμβάλλει ενεργά η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου2, τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν 
που έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από την 1η Ιουλίου 2016 πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον κανονισμό του ΟΗΕ αριθ. 51, εφόσον έχουν λάβει έγκριση τύπου και 
την αντικατάσταση των σιγαστήρων εξάτμισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 59. Όπως έχει 
ήδη σημειωθεί στην καταγγελία CHAP (2017)02093, οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου νέων 
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν τα όρια θορύβου, έχουν 
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία της Μάλτας.

Τα μέτρα αφορούν επίσης τον ορισμό των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου, τα οποία 
αποτρέπουν τις παραποιήσεις των συσκευών εκπομπής θορύβου σε ένα όχημα και περιγράφουν 
αποτελεσματικές δοκιμές μέτρησης της ηχοστάθμης σε οχήματα που βρίσκονται εν κινήσει με 
προκαθορισμένα όρια, αντί να συνεχίζονται δοκιμές σε εν στάσει οχήματα και να καθορίζονται 
όρια με βάση αυτά. Η τελευταία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτική των 
πραγματικών συνθηκών οδήγησης.

Η προαναφερθείσα νομοθεσία δεν ρυθμίζει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να περιορίσει τον 
αριθμό των οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση τύπου και κυκλοφορούν στα κράτη μέλη. Η 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 
2014, σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, 
την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 131-195.

2 Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με 
κινητήρα, ΕΕ L 42,της 23.2.1970, σ. 16 έως 20.
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νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση τύπου δεν καθορίζει τις απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο 
μηχανοκίνητων και επομένως δεν ορίζει τα επίπεδα ηχοστάθμης των οχημάτων κατά τη 
διάρκεια αυτών των δοκιμών.

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ3 απαιτεί την κατάρτιση χαρτών θορύβου και την εκπόνηση σχεδίων 
δράσης για την αντιμετώπιση του θορύβου κύλισης. Η εφαρμογή των μέτρων επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων εθνικών αρχών. Όπως σημειώνεται από τον αναφέροντα, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη συμμόρφωση της Μάλτας με την εν λόγω οδηγία και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι έχουν καταρτισθεί χάρτες θορύβου και έχει εγκριθεί σχέδιο δράσης.

Όσον αφορά την οδηγία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σχετικά με τα αυτοκίνητα, τα 
φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαρέα ρυμουλκούμενα και τους ελκυστήρες ταχύτητας, το 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2014/45/ΕΕ4 προβλέπει τον έλεγχο του συστήματος προστασίας από 
τον θόρυβο ως την ελάχιστη απαίτηση, γεγονός που σημαίνει ότι, εάν κριθεί σκόπιμο, τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να εισάγουν περαιτέρω ελέγχους. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2022 
και μετά οι μοτοσικλέτες και τα τετράκυκλα με κυβισμό άνω των 125 cm3 θα υποβάλλονται 
σε τεχνικό έλεγχο. Τόσο τα χρονικά διαστήματα τα οποία κρίνονται κατάλληλα για τη δοκιμή 
των οχημάτων όσο και οι χώροι, τα σημεία και οι ενδεδειγμένες μέθοδοι δοκιμής αποτελούν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι νομοθέτες έδωσαν επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να αποκλείουν τα εν λόγω οχήματα από την εφαρμογή τεχνικού ελέγχου εφόσον έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή αποτελεσματικά εναλλακτικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Η αξιολόγηση των 
κοινοποιημένων εθνικών μέτρων μεταφοράς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Συμπέρασμα 

Τα στοιχεία που κοινοποιεί ο αναφέρων είναι είτε επαναλαμβανόμενα ή ατεκμηρίωτα. Δεν 
αιτιολογούν παρέκκλιση από τα συμπεράσματα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον αναφέροντα 
από το 2016.

3 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δήλωση της Επιτροπής στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής για την οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου,  ΕΕ L 
189 της 18.7.2002, σ. 12–25.
4 Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση 
της οδηγίας 2009/40/ΕΚ, ΕΕ L127 της 29.4.2014, σ. 51.


