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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύστημα σήμανσης ελαστικών επισώτρων της ΕΕ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις 
οριακές τιμές της κατανάλωσης καυσίμου, της πρόσφυσης στο υγρό οδόστρωμα και τις 
εκπομπές θορύβου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. XXXX/XXXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση
τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων (COM(2008)0316). Ενώ ο 
κανονισμός θα θεσπίσει δέσμη προδιαγραφών που σταδιακά θα οδηγήσουν στην απόσυρση 
από την αγορά των μοντέλων με τις χειρότερες επιδόσεις, η οδηγία για τη σήμανση θα 
ωθήσει προς την κατεύθυνση της καινοτομίας της ανάπτυξης της αγοράς προς ελαστικά με 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλότερη στάθμη θορύβου.

Η ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών επισώτρων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Λόγω όμως της 
έλλειψης σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών, ο ανταγωνισμός διέπεται μάλλον από την 
τιμή και την αναγνώριση του εμπορικού σήματος παρά από τα χαρακτηριστικά των 
επιδόσεων. Οι αποφάσεις αγοράς που βασίζονται κατά κύριο λόγο στις αγοραίες τιμές και όχι 
στην ποιότητα του προϊόντος δεν οδηγούν την αγορά προς αποδοτικότερα και ασφαλέστερα 
ελαστικά. Θεσπίζοντας το σύστημα σήμανσης οι καταναλωτές για πρώτη φορά θα έχουν 
πρόσβαση σε μια συστηματική και ενιαία πηγή ανεξαρτήτως επαληθευμένων πληροφοριών 
σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών. Η συμπερίληψη των τριών χαρακτηριστικών όσον 
αφορά τις επιδόσεις, δηλαδή η οικονομία καυσίμου, η πρόσφυση στο υγρό οδόστρωμα και ο 
θόρυβος, συμβάλλει στις προσπάθειες για βελτίωσή τους (και όχι βελτίωση του ενός σε 
βάρος των άλλων).

Η αντίσταση κύλισης των ελαστικών αντιστοιχεί στο 20-30% της κατανάλωσης καυσίμου 
των οχημάτων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά (της τάξεως του 100%) μεταξύ των καλύτερων και 
χειρότερων επιδόσεων ελαστικών που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή δείχνει ότι τα ελαστικά με  
οικονομία καυσίμου είναι αποτελεσματικά από απόψεως κόστους και, χαμηλότερο κόστος, 
συνεπάγεται και μείωση των εκπομπών CO2 (COM(2008)746). Μια κατά 30% μείωση της 
αντίστασης κύλισης των ελαστικών από το σημερινό μέσο όρο των ελαστικών αυτοκινήτων 
(που αντιστοιχεί περίπου σε 10kg/t) στο σημερινό επίπεδο βέλτιστης πρακτικής (περίπου
7kg/t) θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου 5% εξοικονόμηση καυσίμου στο σύνολο του στόλου 
των οχημάτων. Οιαδήποτε αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιμών καταναλωτή για τα 
ελαστικά αναμένεται ότι θα αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση καυσίμου με απόσβεση σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 μηνών, για τα πλέον ενεργειακά αποδοτικά ελαστικά. 
Ειδικότερα, με την αύξηση των τιμών της βενζίνης, αυτό αποφέρει οφέλη για τον 
καταναλωτή τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η αύξηση της χρήσης λιγότερο θορυβωδών ελαστικών θα περιορίσει τη στάθμη οδικού 
θορύβου και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την υγεία των ατόμων που ζουν σε αστικές 
περιοχές πλησίον αυτοκινητοδρόμων. Θα περιορίσει τις επιπτώσεις στην υγεία και το 
συναφές κόστος, παρέχοντας τη δυνατότητα στη δημόσια διοίκηση να αναδιατάξει μέρος των 
εξόδων που επί του παρόντος δαπανώνται για την ανέγερση πετασμάτων ηχομόνωσης και να 
προστατεύσει τις αξίες της ιδιοκτησίας κατά μήκος των οδών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
αναμένουμε καταναλωτές να είναι εξοικειωμένοι με την κλίμακα decibel ένα απλό χρωματικό 
σύστημα μοντέλων δηλώνουν τον υψηλό, μέσο και χαμηλό θόρυβο.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενημέρωση του 
καταναλωτών, δημιουργώντας δικτυακό τόπο και προάγοντας ενημερωτική εκστρατεία 
σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου καθώς και 
τα περιβαλλοντικά οφέλη. Στον δικτυακό τόπο θα υπάρχει δυνατότητα για τον καταναλωτή 
να υπολογίσει την εν δυνάμει εξοικονόμηση καυσίμου αν χρησιμοποιούσε πιο αποδοτικά 
ελαστικά. Οι απαιτήσεις που ορίζονται για τους κατασκευαστές και όλους τους άλλους 
φορείς στην αλυσίδα διανομής και πώλησης πρέπει να είναι σαφείς και να υπόκεινται σε 
εποπτεία. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στο σύστημα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι 
εκ μέρους των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και να επιβάλλονται αποτελεσματικά 
πρόστιμα.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το σύστημα σήμανσης δεν θα είναι απλώς 
χρήσιμο για τους μεμονωμένους καταναλωτές και για τους αγοραστές στόλων οχημάτων 
καθώς και τις προμήθειες του δημοσίου. Μολονότι οι αγοραστές αυτοί διαθέτουν υψηλότερο 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, από τις μελέτες της αγοράς φαίνεται ότι οι αγοραστές στόλων 
αυτοκινήτων θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την 
εξοικονόμηση καυσίμου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Οι κατασκευαστές, προμηθευτές 
και διανομείς ελαστικών πρέπει να 
παροτρύνονται να συμμορφωθούν στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από 
το 2012 για να επισπευσθεί η αναγνώριση 
του συστήματος και η υλοποίηση των 
ωφελειών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η όσο το δυνατόν ταχύτερη καθιέρωση που συστήματος σήμανσης, αρχικά με την εθελοντική 
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συμμόρφωση, θα συμβάλει στην πλευράς καταναλωτών αναγνώριση του συστήματος και θα 
επιφέρει ενωρίτερα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και του 
θορύβου της οδικής κυκλοφορίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η συμπερίληψη του μετρούμενου 
συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC
εκπεφρασμένου σε kg/t) στη σήμανση 
είναι ορθή για λόγους διαφάνειας και 
κατανόησης τους συστήματος, ιδίως για 
τις αγορές που πραγματοποιούν οι 
επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC εκπεφρασμένου σε kg/t) ενισχύει τη 
διαφάνεια του συστήματος και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές που πραγματοποιούν οι 
επαγγελματίες και οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών στόλων
οχημάτων, των εταιρειών οδικών μεταφορών και των αρμοδίων για τις δημόσιες προμήθειες 
υπαλλήλων που επισημαίνουν ότι η σήμανση δεν πρέπει να είναι υπερβολικά απλοϊκή 
παραλείποντας χρήσιμες πληροφορίες.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Στην παράμετρο θορύβου της 
σήμανσης πρέπει να εφαρμοστεί ένα απλό 
χρωματικό σύστημα «φωτεινού 
σηματοδότη» που θα κατατάξει τη 
μετρούμενη σε decibel τιμή στο πλαίσιο 
ενός εύρους εκπομπών θορύβου προς 
ενημέρωση των καταναλωτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται σαφώς για τις εκπομπές θορύβου, αλλά γενικώς δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την κλίμακα decibel όσον αφορά τον θόρυβο των ελαστικών και γι' αυτό 
χρειάζονται περαιτέρω πληροφόρηση. Ένας απλός χρωματικός δείκτης (κόκκινο/ 
κίτρινο/πράσινο) θα υποδηλώνει τον τρόπο λειτουργίας κάθε μοντέλου στο πλαίσιο ενός εύρους 
τιμών εκπομπών θορύβου σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της ίδιας κατηγορίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Πρέπει να παρέχονται στους εν 
δυνάμει αγοραστές συμπληρωματικές 
τυποποιημένες πληροφορίες που θα 
επεξηγούν κάθε παράμετρο της 
σήμανσης, την κατανάλωση καυσίμου, 
την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τις 
εκπομπές θορύβου καθώς και τη
σχετικότητά τους, όπου θα 
περιλαμβάνεται και υπολογιστής 
οικονομίας καυσίμου που θα δείχνει τη 
μέση εξοικονόμηση καυσίμου, CO2 και 
κόστους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται σε επεξηγηματικά φυλλάδια 
και αφίσες σε όλα τα σημεία πώλησης, 
καθώς και στον δικτυακό τόπο της ΕΕ 
για τη σήμανση των ελαστικών. Η 
διεύθυνση του δικτυακού τόπου πρέπει να 
αναφέρεται ευκρινώς στη σήμανση και σε 
όλα την τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια κεντρική πηγή πληροφοριών που θα επεξηγεί με σαφήνεια το 
σκεπτικό του συστήματος σήμανσης, τα οφέλη για τους καταναλωτές όσον αφορά την 
εξοικονόμηση καυσίμου και κόστους, καθώς και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 
και του οδικού θορύβου.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) «επαγγελματικά ελαστικά παντός 
εδάφους»: ελαστικά που προορίζονται για 
μικτή χρήση τόσο εντός όσο και εκτός 
δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση, και 
διαθέτουν όλα τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά:
Για τα ελαστικά κατηγορίας C1 και C2:
i) βάθος αυλακώσεων τουλάχιστον 11 
χιλιοστά,
ii) συντελεστή κενού-πλήρους 
τουλάχιστον 35 %
iii) μέγιστη κατηγορία ταχύτητας 100 
km/h (σύμβολο J)
iv) σήμανση χρήσης σε λάσπη και χιόνι.
 Για τα ελαστικά κατηγορίας C3:
i) βάθος αυλακώσεων τουλάχιστον 16 
χιλιοστά,
ii) συντελεστή κενού-πλήρους 
τουλάχιστον 35 %
iii) μέγιστη κατηγορία ταχύτητας 110 
km/h (σύμβολο K)
iv) σήμανση χρήσης σε λάσπη και χιόνι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός καλύπτει ελαστικά που είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή ανώμαλο έδαφος, π.χ. για τα οχήματα παντός εδάφους 
έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην υλοτομία, για τη συντήρηση των 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). Τα ελαστικά που είναι σχεδιασμένα για χρήση 
από οχήματα ψυχαγωγίας/εργασίας προσώπων καταλαμβάνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο 
μερίδιο της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Στα γενικής κατηγορίας ελαστικά για τα οχήματα αυτά 
επιτυγχάνουμε μικρότερη εξοικονόμηση καυσίμου και είναι πιο θορυβώδη από τα άλλα 
μοντέλα. Κατά συνέπεια, σκόπιμο είναι τα μοντέλα αυτά να υπόκεινται στις απαιτήσεις 
σήμανσης για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων και 
απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών εγχειριδίων, διαφημιστικών 
φυλλαδίων, εμπορίας μέσω Διαδικτύου, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και καταλόγων·

(4) Ως «τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση» νοείται κάθε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την εμπορία ελαστικών ή οχημάτων και 
απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και 
διανομείς, το οποίο περιγράφει τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 
ελαστικού ή αναφέρει την τιμή πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
εγχειριδίων, διαφημιστικών φυλλαδίων, 
ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο
χρηματιστήριο, εμπορίας μέσω 
Διαδικτύου, ενημερωτικών φυλλαδίων και 
καταλόγων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν οι εν δυνάμει αγοραστές που δεν βλέπουν τα ελαστικά πριν από την 
τοποθέτησή τους (π.χ. παραγγελίες μέσω διαδικτύου, συμβάσεις διαχείρισης στόλου) έχει 
ζωτική σημασία να παρέχονται πληροφορίες σήμανσης με άλλες μορφές ενημερωτικού υλικού. 
Πληροφορίες της σήμανσης πρέπει να παρέχονται όπου παρουσιάζονται και τιμές πωλήσεως.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. «Δικτυακός τόπος σήμανσης 
ελαστικών της ΕΕ»: κεντρική με 
απευθείας σύνδεση πηγή επεξηγηματικών
και συμπληρωματικών πληροφοριών 
όσον αφορά κάθε παράμετρο της 
σήμανσης ελαστικών, 
συμπεριλαμβανομένου και υπολογιστή 
μέτρησης της εξοικονόμηση καυσίμου, 
που τελεί υπό τη διαχείριση της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια κεντρική πηγή πληροφοριών που θα επεξηγεί με σαφήνεια το 
σκεπτικό του συστήματος σήμανσης, τα οφέλη για τους καταναλωτές όσον αφορά την 
εξοικονόμηση καυσίμου και κόστους, καθώς και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 
και του οδικού θορύβου.

and traffic noise reduction.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 5 b (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. «υπολογιστής μέτρησης της 
εξοικονόμησης καυσίμου»: εργαλείο που 
παρέχεται στον δικτυακό τόπο σήμανσης 
ελαστικών της ΕΕ και με επεξηγηματικά 
φυλλάδια και αφίσες για να 
καταδεικνύεται η εν δυνάμει μέση 
εξοικονόμηση καυσίμου (ποσοστιαία, σε 
λίτρα και ευρώ) και η μείωση εκπομπών 
CO2, για τα ελαστικά των κατηγοριών C1, 
C2 και C3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και το ενδιαφέρον στη σήμανση και να καταδεικνύονται τα 
άμεσα οφέλη του καταναλωτή όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και τη χρηματική 
δαπάνη, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
 Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί και 
διαχειρίζεται, το αργότερο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2010, έναν δικτυακό τόπο
ως κεντρική πηγή ενημέρωσης για κάθε 
παράμετρο της σήμανσης.
Στους διανομείς ελαστικών και οχημάτων 
διανέμονται επεξηγηματικά φυλλάδια και 
αφίσες με το ίδιο κομβικό περιεχόμενο.
Ο δικτυακός τόπος και τα φυλλάδια 
παρέχονται σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες.
Ο δικτυακός τόπος, τα φυλλάδια και οι 
αφίσες περιλαμβάνουν τα εξής:
(i) επεξήγηση των εικονογραμμάτων που 
είναι τυπωμένα στη σήμανση·
(ii) υπολογιστή μέτρησης της 
εξοικονόμησης καυσίμου που υποδηλώνει 
την εν δυνάμει εξοικονόμηση καυσίμου, 
χρημάτων και εκπομπών CO2 με την
τοποθέτηση ελαστικών χαμηλής 
αντίστασης κύλισης για τις κατηγορίες 
C1, C2 και C3·
(iii) ανακοίνωση που επισημαίνει το 
γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση 
καυσίμου και η οδική ασφάλεια 
εξαρτώνται, κατά κύριο λόγο, από τη 
συμπεριφορά του οδηγού και ειδικότερα 
τα εξής:
- η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου·
- η πίεση των ελαστικών πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά για να επιτυγχάνονται 
υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την 
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πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την 
εξοικονόμηση καυσίμου·
- πρέπει πάντοτε να τηρούνται αυστηρά 
οι αποστάσεις ακινητοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και αντίληψη της κοινής γνώμης όσον αφορά τη σήμανση 
και να παρακινηθεί το ενδιαφέρον αναδεικνύοντας τα άμεσα οφέλη για τον καταναλωτή όσον 
αφορά την κατανάλωση καυσίμου και χρημάτων, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Αρμοδιότητες των κατασκευαστών 

ελαστικών
(3β) Οι κατασκευαστές ελαστικών 
παρέχουν τις τιμές μέτρησης από την
δοκιμή έγκρισης τύπου, οι οποίες
τυπώνονται ανάγλυφα σε κάθε πλευρικό 
τοίχωμα ελαστικού κάθε μοντέλου και
αναφέρουν τον συντελεστή αντίστασης
κύλισης (εκπεφρασμένο σε kg/t), τον 
δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα
(εκπεφρασμένο ως δείκτη επίδοσης, G, σε 
σχέση με το ελαστικό πρότυπο αναφοράς) 
και τις εκπομπές θορύβου 
(εκπεφρασμένες σε dB(A)) και αναρτούν
τις μετρημένες τιμές σε δημόσια
διαθέσιμη βάση δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρατηρούμενη έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων των 
ελαστικών θεωρείται αδυναμία της αγοράς. Η διαφάνεια των δεδομένων έγκρισης τύπου έχει 
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ιδιαίτερη σημασία όπου προβλέπεται διενέργεια ιδίων δοκιμών και υποβολή αυτόβουλης 
δήλωσης για να διασφαλιστεί η επαλήθευση των μετρούμενων τιμών και η σωστή εφαρμογή του 
συστήματος σήμανσης. Η ανάγλυφη εγχάραξη στο πλαϊνό τοίχωμα διευκολύνει την 
παρακολούθηση της ορθής τοποθέτησης της σήμανσης, τη σωστή διαβάθμιση και την 
ανεξάρτητη επαλήθευση των μετρουμένων τιμών, με αμελητέο κόστος ανά παραγόμενη μονάδα.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, 
μέρος A, και την τιμή μέτρησης του 
εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Γ. Οι 
σημάνσεις των ελαστικών C1 πρέπει να 
υποδεικνύουν επίσης την κατηγορία της 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β. 

(1) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας 
C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε 
διανομείς ή τελικούς χρήστες, είναι 
εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα 
τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που 
υποδεικνύει την κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης και τον μετρούμενο συντελεστή 
αντίστασης κύλισης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, μέρος A, και την τιμή 
μέτρησης του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
I, μέρος Γ. Οι σημάνσεις των ελαστικών 
C1 πρέπει να υποδεικνύουν επίσης την 
κατηγορία της πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
I, μέρος Β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green)will be more 
informative. Horizontal Τροπολογία, if adopted will apply throughout the text. ( Art 4 (3), Art 
5 (2) and (3), Art 6 (1)-(4), Art 7, Art 8, Annex I part C, Annex II 1.1., 1.2 and 1.4 to include 
numerical value of RRC in kg/t next to the grading awarded,  Annex III point 1, and  Annex 
IV).  
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προμηθευτές δηλώνουν την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης στην τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, με τη σειρά 
που ορίζεται στο παράρτημα III. 

(3) Οι προμηθευτές δηλώνουν την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, την 
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 
και την τιμή μέτρησης του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης σε όλη την τεχνική 
διαφημιστική τεκμηρίωση, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα I, με τη σειρά 
που ορίζεται στο παράρτημα III. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες της σήμανσης θα υπάρχουν στο σύνολο της
τεχνικής διαφημιστικής τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) όλη η τεχνική διαφημιστική 
τεκμηρίωση περιλαμβάνει σαφή 
διεύθυνση της ζεύξης δικτυακού τόπου
της σήμανσης ελαστικών της ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και κατανόηση του συστήματος οι καταναλωτές πρέπει να 
παραπέμπονται στον δικτυακό τόπο της ΕΕ ως κεντρική πηγή συμπληρωματικών και 
επεξηγηματικών πληροφοριών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σε εμφανώς ορατή θέση. 

(1) Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα ελαστικά στο σημείο πώλησης 
φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από 
τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή τις ίδιες πληροφορίες 
αναρτημένες σε άμεση γειτνίαση, σε 
εμφανώς ορατή θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τον καταναλωτή και η παρουσία της 
είτε σε αυτοκόλλητο είτε σε αφίσα δίπλα στο ελαστικό δεν έχει σημασία.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 
διανομέων αυτοκινήτων

Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 
διανομέων οχημάτων
Οριζόντια τροπολογία η οποία, αν εγκριθεί, 
εφαρμόζεται σε ολόκληρο το άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται στους διανομείς όλων των οχημάτων που είναι 
εξοπλισμένα με ελαστικά που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών φορτηγών, φορτηγών και λεωφορείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι
διεπιχειρησιακοί αγοραστές που αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς ελαστικών 
θα έχουν επίσης γνώση του συστήματος σήμανσης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - εδάφιο - 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θεσπίζουν σύστημα 
τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των 
σημείων πώλησης για λόγους 
διασφάλισης της συμμόρφωσης στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτες που διενήργησαν ενώσεις καταναλωτών εντόπισαν επίμονες παραπλανητικές 
σημάνσεις προϊόντων και ελλιπή πληροφόρηση. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν με 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους την ορθή σήμανση των προϊόντων και ότι παρέχονται οι σχετικές 
πληροφορίες στο σύνολο του τεχνικής φύσεως διαφημιστικού υλικού. Η επικόλληση των 
μετρημένων τιμών στα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών θα διευκολύνει την εποπτεία και την 
επιβολή της ορθής εφαρμογής.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 
2010, η Επιτροπή υποβάλλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη από
ανάλυση των επιπτώσεων και, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο, προτάσεις για περαιτέρω 
αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας και 
άλλων σχετικών κανονισμών, όσον αφορά 
την επέκταση του σχεδίου σήμανσης 
προκειμένου να περιληφθούν και τα 
αναγομωμένα ελαστικά.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - μέρος A - πίνακας – στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1 
RRC σε kg/t Κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
Άδειο D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≤12,1 G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1 
RRC σε kg/t Κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≤11,6 G

Or. en

Αιτιολόγηση
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness. 
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Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II - μέρος A - πίνακας – στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C2
RRC σε kg/t Κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
Άδειο D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≤10,6 G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C2
RRC σε kg/t Κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≤10,6 G

Or. en

Αιτιολόγηση
Για να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του συστήματος και να καταστεί σαφής η σύνδεσή του με 
την οικονομία καυσίμου, κατάλληλο θεωρείται το εύρος ζώνης του 1kg/t, καθόσον με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να υπάρξει σαφής σύνδεση με την εξοικονόμηση καυσίμου ανά βήμα βελτίωσης της 
ζώνης.
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Η κενή ζώνη D δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχές 
και να μην υπάρχει επιμέρους χωρισμός των ζωνών σε δύο «υποσυστήματα» που υπονομεύουν 
την αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - μέρος Β - πίνακας – στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1 
G Κατηγορίες πρόσφυσης 

σε υγρό οδόστρωμα
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Άδειο D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Άδειο G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1 
G Κατηγορίες πρόσφυσης 

σε υγρό οδόστρωμα
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Άδειο F
Άδειο G

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κενή ζώνη D όπως προτείνεται δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι σημαντικό το 
σύστημα να είναι διαφανές και κατανοητό. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχές και να μην 
υπάρχει επιμέρους χωρισμός των ζωνών σε δύο «υποσυστήματα» που υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητά του.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - μέρος Γ – εδάφιο  1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Έγχρωμοι δείκτες «φωτεινού 
σηματοδότη» για τον εξωτερικό θόρυβο 
κύλισης
Ο κανονισμός (EΚ) No xxxx/xxxx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης
τύπου όσον αφορά τη γενική ασφάλεια 
των αυτοκινήτων οχημάτων καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξωτερικό 
θόρυβο κύλισης των ελαστικών. Ο 
έγχρωμος δείκτης «φωτεινού 
σηματοδότη» στο τμήμα της σήμανσης 
που αναφέρεται στον θόρυβο πρέπει να 
βασίζεται στον οριστικοποιημένο
κανονισμό και να υποδηλώνει·
(i)  με κόκκινο χρώμα τα μοντέλα που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
όσον αφορά τον θόρυβο κύλισης·
(ii) με κίτρινο χρώμα τα μοντέλα που 
πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
και είναι μέχρι και 3dB λιγότερο 
θορυβώδη·
(iii) με πράσινο χρώμα τα μοντέλα που 
πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
και είναι άνω των 3dB λιγότερο 
θορυβώδη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρωματικό σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλο και ευνόητο 
περιεχόμενο όσον αφορά τη μετρούμενη τιμή σε decibels στη σήμανση. Ενώ ο κανονισμός περί 
έγκρισης τύπου θα επιβάλει την απόσυρση των πλέον θορυβωδών μοντέλων ελαστικών από το 
2012, υπάρχει πιθανότητα ορισμένα μοντέλα που δεν πληρούν τις οριακές τιμές έγκρισης τύπου 
να εξακολουθήσουν να παραμένουν σε απόθεμα και να διατεθούν πολύ μετά το 2012.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙ - παράγραφος 1 - στοιχείο 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο προτεινόμενο σχέδιο προστίθενται τα 
εξής στοιχεία:
(i) μετρούμενη τιμή του συντελεστή 
αντίστασης κύλισης (kg/t) παραπλεύρως 
στα αριστερά του βέλους βαθμονόμησης,
(ii) διεύθυνση τού δικτυακού τόπου της 
σήμανσης ελαστικών της ΕΕ, με μεγάλα 
στοιχεία στο κάτω μέρος της σήμανσης,
(iii) χρωματικό σύστημα «φωτεινού 
σηματοδότη» (κόκκινο/ κίτρινο/πράσινο) 
συμπεριλαμβανομένου και τμήματος για 
τον θόρυβο (ως χρωματισμένο φόντο 
τιμής dB και/ή χρωματικό δείκτη στο 
εικονογράμμα).
Η ένδειξη «(A)» καταργείται από τη 
μέτρηση σε decibel στο τμήμα του 
θορύβου. 

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙΙ - παράγραφος 1 - στοιχεία (i) - (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
(γράμμα Α έως G),

(i) κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
(γράμμα Α έως G), συμπεριλαμβανομένης 
και της μετρούμενης τιμής του 
συντελεστή αντίστασης κύλισης (kg/t)·

(ii) κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (γράμμα Α έως G),

(ii) κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα (γράμμα Α έως G),

(iii) μετρούμενη τιμή του εξωτερικού (iii) μετρούμενη τιμή του εξωτερικού 
θορύβου κύλισης (dB) με χρωματικό
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θορύβου κύλισης (dB). δείκτη (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο).

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν 
επίσης στον δικτυακό τους τόπο:

3. Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν 
επίσης στον δικτυακό τους τόπο:

(i) επεξήγηση του εικονογράμματος που 
τυπώνεται στη σήμανση

(i) ζεύξη με τον δικτυακό τόπο της ΕΕ για 
τη σήμανση των ελαστικών·

(ii) δήλωση που επισημαίνει το γεγονός 
ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου 
και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του 
οδηγού και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

(ii) επεξήγηση του εικονογράμματος που 
τυπώνεται στη σήμανση, και υπολογιστή 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον 
δικτυακό τόπο της ΕΕ για τη σήμανση 
των ελαστικών·
(iii) δήλωση που επισημαίνει το γεγονός 
ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου 
και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του 
οδηγού και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου, 

ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου, 

ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,

ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση 
του ελαστικού για καλύτερη πρόσφυση σε 
υγρό οδόστρωμα και για υψηλότερα 
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης,

ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει να 
τηρείται αυστηρά.

ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει να 
τηρείται αυστηρά.

Or. en

(Τα στοιχεία του εδαφίου (ii) κειμένου της Επιτροπής μεταφέρονται στα στοιχεία του εδαφίου
(iii) της τροπολογίας)
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