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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 94/25/EΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής

(κείµενο που αφορά τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 62 Ε, της 27.2.2001, σ. 139.
2 EE C 155 της 29.5.2001, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της .................. (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .............. (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι εξελίξεις µετά την έκδοση της οδηγίας 94/25/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής 1,

καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2) Η οδηγία 94/25/ΕΚ δεν καλύπτει τα ατοµικά σκάφη, ενώ, µετά την έκδοσή της, ορισµένα

κράτη µέλη θέσπισαν νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τα σκάφη

αυτά.

(3) Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής και των ατοµικών σκαφών εκπέµπουν

καυσαέρια µε µονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (HC) και οξείδια του αζώτου

(NOx), εκποµπές θορύβου και σωµατιδίων που επηρεάζουν τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο

και το περιβάλλον.

(4) Οι εκποµπές καυσαερίων που παράγονται από τους κινητήρες των σκαφών αναψυχής και των

ατοµικών σκαφών καθώς και οι εκποµπές θορύβου δεν καλύπτονται ούτε και αυτές από την

οδηγία 94/25/ΕΚ.

(5) Είναι πλέον αναγκαίο να ενσωµατωθούν απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος στις

διάφορες δραστηριότητες της Κοινότητας, προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες ήδη αποτέλεσαν αντικείµενο του ψηφίσµατος του Συµβουλίου

της 3ης ∆εκεµβρίου 1992 όσον αφορά τη σχέση µεταξύ ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας

και προστασίας του περιβάλλοντος 2, τονίζονται εκ νέου στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου

Βιοµηχανίας της 29ης Απριλίου 1999.

                                                
1 EE L 164, 30.6.1994, σ. 15.
2 ΕΕ C 331, 16.12.1992, σ. 5.



15546/2/01 REV 2 LAM/ank 3
DG C II   EL

(6) Σε ορισµένα κράτη µέλη ισχύουν νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

προβλέπουν τον περιορισµό των εκποµπών θορύβου και καυσαερίων από σκάφη αναψυχής

και κινητήρες µε στόχο την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και,

όπου ενδείκνυται, της υγείας των οικιακών ζώων. Οι εν λόγω διατάξεις διαφέρουν και

ενδέχεται να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και να

δηµιουργήσουν εµπόδια στο εµπόριο εντός της Κοινότητας.

(7) Στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των

τεχνικών προτύπων και κανονισµών 1, τα κράτη µέλη έχουν γνωστοποιήσει σχέδια εθνικών

κανονιστικών διατάξεων για τη µείωση των εκποµπών θορύβου και καυσαερίων από τους

κινητήρες σκαφών αναψυχής. Όπως οι εθνικές διατάξεις που ήδη ισχύουν, οι εν λόγω

τεχνικές κανονιστικές διατάξεις µπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των

προϊόντων αυτών ή να δηµιουργήσουν εµπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η εκπόνηση ενός δεσµευτικού κοινοτικού µέσου.

(8) Η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθετικών διατάξεων αποτελεί το µόνο µέσο για την εξάλειψη
τόσο των εµποδίων στο εµπόριο όσο και του αθέµιτου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά.
Ο στόχος του περιορισµού των εκποµπών θορύβου και καυσαερίων δεν µπορεί να επιτευχθεί
ικανοποιητικά µε τη µεµονωµένη δράση των κρατών µελών. Τα µέτρα που προβλέπονται
στην παρούσα οδηγία περιλαµβάνουν µόνον τις βασικές απαιτήσεις για την ελεύθερη
κυκλοφορία των σκαφών αναψυχής, των ατοµικών σκαφών και όλων των τύπων κινητήρων
στους οποίους εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία.

(9) Τα µέτρα αυτά είναι σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της
7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης 2,
µε αναφορά σε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

                                                
1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/48/ΕΚ

(ΕΕ L 217, 5.8.1998, σ. 18).
2 ΕΕ C 136, 4.6.1985, σ. 1.
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(10) Οι διατάξεις για τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου που περιλαµβάνονται στην παρούσα

οδηγία θα πρέπει να έχουν εφαρµογή σε όλους τους κινητήρες (εσωλέµβιους, εξωλέµβιους ή

εσω-εξωλέµβιους µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση) και στα ατοµικά σκάφη, προκειµένου

να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για την προστασία της ανθρώπινης

υγείας και του περιβάλλοντος. Οι κινητήρες που υφίστανται σηµαντικές µετατροπές θα

πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται όσον αφορά τον έλεγχο των εκποµπών καυσαερίων. Τα

σκάφη µε εσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση ή µε εγκαταστάσεις

εσωλέµβιου προωστικού κινητήρα, τα οποία έχουν υποστεί σηµαντική µετασκευή, θα πρέπει

επίσης να περιλαµβάνονται όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου, όταν διατίθενται στην

κοινοτική αγορά.

(11) Η συµµόρφωση των εν λόγω κινητήρων προς τις βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές έχει

θεµελιώδη σηµασία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Θα

πρέπει να καθοριστούν ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα για τις εκποµπές καυσαερίων όσον αφορά

το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), τους υδρογονάνθρακες (HC), τα οξείδια του αζώτου (NOx)

και τους σωµατιδιακούς ρύπους. Όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου, τα ανώτατα επίπεδα θα

πρέπει να ορίζονται σε συνάρτηση µε την ισχύ των εν λόγω κινητήρων και τον αριθµό

κινητήρων κάθε σκάφους. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όλα τα άλλα µέτρα

που στοχεύουν στη µείωση των εκποµπών των κινητήρων προκειµένου να προστατεύονται οι

άνθρωποι και το περιβάλλον.

(12) Τα σκάφη αναψυχής, τα ατοµικά σκάφη ή οι κινητήρες θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται από

τα στοιχεία που πιστοποιούν τη συµµόρφωσή τους όσον αφορά τα δύο αυτά είδη εκποµπών.

(13) Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τις µετρήσεις και τις µεθόδους

δοκιµών, διευκολύνουν τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις,

πράγµα που ισχύει και στην περίπτωση των εκποµπών από σκάφη αναψυχής και ατοµικά

σκάφη που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
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(14) Λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των κινδύνων, είναι αναγκαία η θέσπιση διαδικασιών

αξιολόγησης της συµµόρφωσης ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο προστασίας. Ο

κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή, εάν δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, το άτοµο που

διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα

προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία τηρούν τις σχετικές βασικές απαιτήσεις

όταν διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες

διαδικασίες που να επιτρέπουν την επιλογή µεταξύ διαφόρων διαδικασιών ισοδύναµης

αυστηρότητας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την απόφαση

93/465/EΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις

διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και

χρήσης της σήµανσης πιστότητας «CE», που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες

τεχνικής εναρµόνισης 1.

(15) Όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων, όλοι οι τύποι κινητήρων, συµπεριλαµβανοµένων των

ατοµικών σκαφών και άλλων παρόµοιων µηχανοκίνητων σκαφών, θα πρέπει να φέρουν το

σήµα «CE» που τοποθετεί ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του στην Κοινότητα, εκτός από

τους εσωλέµβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη

εξάτµιση, τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τη φάση ΙΙ της οδηγίας

97/68/ΕΚ2 και τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία

88/77/ΕΚ 3, οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του

κατασκευαστή. Όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου, µόνο οι εξωλέµβιοι κινητήρες και οι

εσω-εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση πρέπει να φέρουν το σήµα «CE» που

τοποθετεί ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή το άτοµο που διαθέτει το προϊόν στην

αγορά και/ή το θέτει σε λειτουργία εντός της Κοινότητας. Για τις εκποµπές θορύβου και για

όλα τα είδη κινητήρων, εκτός από τους εξωλέµβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέµβιους

κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση, το σήµα «CE» που τοποθετείται στο σκάφος

πιστοποιεί τη συµµόρφωση προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

                                                
1 ΕΕ L 220, 30.8.1993, σ. 23.
2 ΕΕ L 59, 27.2.1998, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 227, 23.8.2001, σ. 41).
3 ΕΕ L 36, 9.2.1988, σ. 33. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/27/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).
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(16) Η οδηγία 94/25/EΚ θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες

των κατασκευαστών για ευρύτερο φάσµα διαδικασιών πιστοποίησης.

(17) Για λόγους ασφάλειας του δικαίου και προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των

σκαφών αναψυχής, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν ορισµένα τεχνικά ζητήµατα σχετικά

µε τις βασικές κατασκευαστικές προδιαγραφές των σκαφών αναψυχής που αφορούν τις

κατηγορίες σχεδιασµού σκαφών, το µέγιστο συνιστώµενο φορτίο, τον αναγνωριστικό αριθµό

σκάφους, τις δεξαµενές καυσίµου, τον πυροσβεστικό εξοπλισµό και την πρόληψη έκχυσης

ρύπων.

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της τεχνολογίας των

κινητήρων και την ανάγκη να πληρούνται οι µελλοντικές προδιαγραφές προστασίας του

περιβάλλοντος, ούτως ώστε να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω µείωσης των ανωτάτων

τιµών των εκποµπών θορύβου και καυσαερίων.

(19) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων όσον αφορά την αποτελεσµατική

εφαρµογή της νοµοθεσίας, θα πρέπει να διατηρηθεί και ενισχυθεί η διαδικασία στενής

συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών στο πλαίσιο µιας επιτροπής.

(20) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(21) Είναι ανάγκη να προβλεφθεί µεταβατική ρύθµιση που θα επιτρέψει σε ορισµένα προϊόντα

που συµµορφούνται προς τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις κατά την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της παρούσας οδηγίας να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.



15546/2/01 REV 2 LAM/ank 7
DG C II   EL

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/25/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται :

(α) όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή :

(i) στα σκάφη αναψυχής και στα ηµιτελή σκάφη αναψυχής,

(ii) στα ατοµικά σκάφη,

(iii) στα συστατικά µέρη που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ όταν διατίθενται

στην κοινοτική αγορά ως µεµονωµένα τεµάχια και όταν προορίζονται προς

εγκατάσταση·

(β) όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων :

(i) στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται

προς εγκατάσταση µέσα ή πάνω σε σκάφη αναψυχής και σε ατοµικά

σκάφη,
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(ii) στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι µέσα ή πάνω στα σκάφη

αυτά και υφίστανται «σηµαντική µετατροπή του κινητήρα»·

(γ) όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου :

(i) στα σκάφη αναψυχής µε εσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη

εξάτµιση ή µε εγκαταστάσεις εσωλέµβιου προωστικού κινητήρα,

(ii) στα σκάφη αναψυχής µε εσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη

εξάτµιση ή µε εγκαταστάσεις εσωλέµβιου προωστικού κινητήρα, τα οποία

υποβάλλονται σε σηµαντική µετασκευή σκάφους και εν συνεχεία διατίθενται

στην κοινοτική αγορά,

(iii) στα ατοµικά σκάφη,

(iv) στους εξωλέµβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε

ενσωµατωµένη εξάτµιση που προορίζονται για εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής·

(δ) όσον αφορά τα προϊόντα που εµπίπτουν στο στοιχείο (α) σηµείο (ii) και στα στοιχεία

(β) και (γ), οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνο µετά την πρώτη

διάθεση στην αγορά και/ή λειτουργία µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας.

2. Τα ακόλουθα σκάφη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας :

(α) σε σχέση µε την παράγραφο 1 στοιχείο (α) :

(i) τα αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων των αγωνιστικών

και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον επισηµαίνονται ως τοιαύτα από

τον κατασκευαστή,
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(ii) τα κανό και καγιάκ, οι γόνδολες και τα ποδήλατα σκάφη,

(iii) οι ιστιοσανίδες,

(iv) οι σανίδες κυµατοδροµίας, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανοκίνητων,

(v) τα πρωτότυπα και τα µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών σκαφών
σχεδιασµένων πριν από το 1950 που ναυπηγήθηκαν, κατά κύριο λόγο,
µε τα αρχικά υλικά και επισηµαίνονται ως οµοιώµατα από τον
κατασκευαστή τους,

(vi) τα πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην κοινοτική
αγορά,

(vii) τα σκάφη που ναυπηγούνται για ιδία χρήση, εφόσον εν συνεχεία δεν
διατίθενται στην κοινοτική αγορά επί πέντε έτη,

(viii) τα σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και να
µεταφέρουν επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, µε την επιφύλαξη του
στοιχείου (α) της παραγράφου 3, και ιδίως εκείνων που ορίζονται στην
οδηγία 82/714/EΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 για τη
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας 1,
ασχέτως αριθµού επιβατών,

(ix) τα καταδυόµενα σκάφη,

                                                
1 ΕΕ L 301, 28.10.1982, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης

του 1994.
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(x) τα αερόστρωµνα,

(xi) τα υδροπτέρυγα·

(β) σε σχέση µε την παράγραφο 1 στοιχείο (β) :

(i) οι προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται ειδικά για

εγκατάσταση σε :

� αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη που επισηµαίνονται ως τέτοια από τον

κατασκευαστή,

� τα πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται ακολούθως στην κοινοτική

αγορά,

� σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και να

µεταφέρουν επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, µε την επιφύλαξη του

στοιχείου (α) της παραγράφου 3, και ιδίως εκείνων που ορίζονται στην

οδηγία 82/714/EΟΚ ασχέτως αριθµού επιβατών,

� τα καταδυόµενα σκάφη,

� τα αερόστρωµνα,

� τα υδροπτέρυγα,
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(ii) τα πρωτότυπα και µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών προωστικών

κινητήρων, που βασίζονται σε σχέδια από πριν από το 1950 και δεν

παράγονται µαζικά και προσαρµόζονται σε σκάφη που αναφέρονται στην

παράγραφο 2 στοιχείο (α) σηµείο (v),

(iii) οι προωστικοί κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό τον όρο

ότι δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Κοινότητας επί πέντε έτη·

(γ) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο (γ) :

� όλα τα σκάφη που αναφέρονται στο στοιχείο (β) της παρούσας

παραγράφου,

� τα σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό τον όρο ότι δεν

διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Κοινότητας επί πέντε έτη.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «σκάφος αναψυχής» : σκάφος παντός τύπου που προορίζεται για αθλητικούς

σκοπούς και σκοπούς αναψυχής µε µήκος κύτους από 2,5 έως 24 m, µετρούµενο

σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσης·

εφόσον το σκάφος διατίθεται στην κοινοτική αγορά για σκοπούς αναψυχής,

εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, έστω και αν µπορεί να ναυλωθεί ή να

χρησιµοποιηθεί για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής,

(β) «ατοµικό σκάφος» : σκάφος µήκος µικρότερου των 4 m, το οποίο χρησιµοποιεί

κινητήρα εσωτερικής καύσης µε αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο µέσο

πρόωσης και προορίζεται να χρησιµοποιείται από άτοµο ή άτοµα που είναι

καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι µέσα στο κύτος,
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(γ) «προωστικός κινητήρας» : κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται για

πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη γίνεται είτε µε ηλεκτρικό σπινθήρα είτε µε

συµπίεση, συµπεριλαµβανοµένων των δίχρονων και τετράχρονων εσωλέµβιων,

εσω-εξωλέµβιων µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση και εξωλέµβιων κινητήρων,

(δ) «σηµαντική µετατροπή του κινητήρα» : µετατροπή ενός κινητήρα η οποία :

� θα µπορούσε να τον κάνει να υπερβεί τα όρια εκποµπών που αναφέρονται

στο Παράρτηµα I.B, εξαιρουµένης της κανονικής αλλαγής συστατικών

µερών ενός κινητήρα που δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των εκποµπών,

ή

� αυξάνει την ισχύ του κινητήρα κατά περισσότερο από 15 %,

(ε) «σηµαντική µετασκευή σκάφους» η µετασκευή σκάφους η οποία :

� µεταβάλλει το µέσο πρόωσης του σκάφους,

� συνεπάγεται σηµαντική µετατροπή του κινητήρα,

� αλλοιώνει το σκάφος σε βαθµό τέτοιο που να θεωρείται νέο σκάφος,

(στ) «µέσο πρόωσης» : µηχανική µέθοδος µε την οποία προωθείται το σκάφος, ιδίως

µηχανικό σύστηµα πρόωσης µε έλικα ή εκτόξευση νερού,

(ζ) «οικογένεια κινητήρων» : σύνολο κινητήρων οµαδοποιηµένων από τον

κατασκευαστή οι οποίοι, βάσει του σχεδιασµού τους, αναµένεται ότι θα έχουν

παρόµοια χαρακτηριστικά εκποµπών καυσαερίων και οι οποίοι είναι σύµφωνοι

προς τις απαιτήσεις εκποµπών καυσαερίων της παρούσας οδηγίας,
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(η) «κατασκευαστής» : φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που σχεδιάζει και κατασκευάζει

ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή που αναθέτει σε άλλους το

σχεδιασµό και/ή την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος µε σκοπό να το διαθέσει

στην αγορά για δικό του λογαριασµό,

(θ) «εντολοδόχος» : φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο στην

Κοινότητα και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ

ονόµατός του σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του τελευταίου στο πλαίσιο της

παρούσας οδηγίας.».

2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 4

Ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1

1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, ούτε περιορίζουν ή εµποδίζουν τη διάθεση στην

αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία στην επικράτειά τους των αναφερόµενων στο άρθρο

1 παράγραφος 1 προϊόντων που φέρουν την αναφερόµενη στο Παράρτηµα IV σήµανση

«CE», η οποία µαρτυρεί τη συµµόρφωσή τους προς όλες τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας που

εκτίθενται στο Κεφάλαιο II.

2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να

παρεµποδίσουν τη διάθεση στην αγορά ηµιτελών σκαφών τα οποία, κατά δήλωση του

κατασκευαστή, του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του ή του υπευθύνου

εµπορίας του σκάφους, η οποία αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο α), πρόκειται

να αποπερατωθούν από άλλους.
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3. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, ούτε περιορίζουν ή εµποδίζουν τη διάθεση στην

αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία των συστατικών µερών που αναφέρονται στο

Παράρτηµα ΙΙ και φέρουν την αναφερόµενη στο Παράρτηµα IV σήµανση «CE», η

οποία µαρτυρεί τη συµµόρφωσή τους προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, όταν αυτά τα

συστατικά µέρη συνοδεύονται από γραπτή δήλωση συµµόρφωσης όπως προβλέπεται

στο Παράρτηµα XV και προορίζονται για εγκατάσταση σε σκάφος αναψυχής, σύµφωνα

µε την αναφερόµενη στο Παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο β) δήλωση του κατασκευαστή, του

εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του ή, στην περίπτωση εισαγωγών από

τρίτη χώρα, του προσώπου που διαθέτει αυτά τα συστατικά µέρη στην κοινοτική

αγορά.

4. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν ούτε περιορίζουν ή εµποδίζουν τη διάθεση στην

αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία :

− εσωλέµβιων κινητήρων και εσω-εξωλέµβιων προωστικών κινητήρων χωρίς

ενσωµατωµένη εξάτµιση,

− κινητήρων που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ*

και οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τη φάση ΙΙ που προβλέπεται στο τµήµα 4.2.3 του

Παραρτήµατος Ι της εν λόγω οδηγίας, και

− κινητήρων που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία

88/77/ΕΟΚ **,

όταν ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του δηλώνει,

σύµφωνα µε το Παράρτηµα XV.3, ότι ο κινητήρας θα πληροί τις απαιτήσεις εκποµπής

καυσαερίων της παρούσας οδηγίας, όταν εγκαθίσταται σε σκάφος αναψυχής ή ατοµικό

σκάφος σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Σε εµπορικές και άλλες εκθέσεις, επιδείξεις κ.λπ., τα κράτη µέλη δεν θέτουν

προσκόµµατα στην παρουσίαση προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 που δεν είναι

σύµφωνα προς τις διατάξεις της, υπό τον όρο ότι µε ευδιάκριτο σήµα καθίσταται σαφές

ότι τα προϊόντα αυτά δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά ή να τεθούν σε λειτουργία

ενόσω δεν έχουν καταστεί σύµφωνα µε την οδηγία.
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6. Όταν τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 υπόκεινται στις
διατάξεις άλλων οδηγιών που καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν την τοποθέτηση
της σήµανσης «CE», η εν λόγω σήµανση δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται
επίσης σύµφωνα προς τις διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιών. Η σήµανση «CE»
µαρτυρεί τη συµµόρφωση προς τις εφαρµοστέες οδηγίες ή τα οικεία τµήµατα αυτών.
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών που εφαρµόζονται από τον
κατασκευαστή, όπως έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, τη δήλωση συµµόρφωσης ή τις
οδηγίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές και που συνοδεύουν τα
προαναφερθέντα προϊόντα.
____________________
(*) Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

16ης ∆εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά
κινητά µηχανήµατα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1).  Οδηγία που τροποποιήθηκε
από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 41).

(**) Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1987, για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα
(ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).».

3) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 6α

∆ιαδικασία της επιτροπής

1. Όταν, υπό το φως της εξέλιξης των τεχνικών γνώσεων και των νέων επιστηµονικών
ανακαλύψεων, καθίστανται αναγκαίες τροποποιήσεις των απαιτήσεων που ορίζονται από το
Παράρτηµα Ι.Β.2 και το Παράρτηµα Ι.C.1, εκτός από τις άµεσες ή έµµεσες τροποποιήσεις
των οριακών τιµών εκποµπής καυσαερίων και θορύβου, αυτές εγκρίνονται από την Επιτροπή
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η οποία επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή που συνιστάται σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 3 και ενεργεί ως κανονιστική επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 2. Μεταξύ των θεµάτων που θα εξετάζονται περιλαµβάνονται τα καύσιµα
αναφοράς, τα πρότυπα που θα χρησιµοποιούνται κατά τους ελέγχους εκποµπών καυσαερίων
και θορύβου και η αναθεώρηση των τιµών των αριθµών Froude και της σχέσης P/D (ισχύος
προς εκτόπισµα).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.».

4) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής

του άρθρου 1 και φέρουν τη σήµανση CE που αναφέρεται στο Παράρτηµα IV, εάν έχουν

σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και - όταν συντρέχει η περίπτωση - συντηρηθεί

ορθά και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, µπορούν να

προξενήσουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία προσώπων, τα πράγµατα ή το

περιβάλλον, λαµβάνει όλα τα δέοντα προσωρινά µέτρα για την απόσυρσή τους από την

αγορά ή απαγορεύει ή περιορίζει τη διάθεσή τους στην αγορά και/ή τη θέση τους σε

λειτουργία.».

5) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Όταν ένα προϊόν από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 φέρει τη σήµανση CE χωρίς να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, το κράτος µέλος που έχει δικαιοδοσία επί του προσώπου που

επέθεσε το σήµα λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα

άλλα κράτη µέλη.».
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6) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 8

1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην

Κοινότητα εντολοδόχος του εφαρµόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2,

3, και 4 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση αξιολόγησης µετά την κατασκευή για σκάφη αναψυχής, εάν ούτε ο

κατασκευαστής ούτε ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του είναι υπεύθυνοι

για τη συµµόρφωση του προϊόντος προς την παρούσα οδηγία, υπεύθυνος για το προϊόν

µπορεί να θεωρηθεί κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο στην

Κοινότητα, το οποίο διαθέτει το προϊόν στην αγορά και/ή το θέτει σε λειτουργία, υπό την

ευθύνη του. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά και/ή το

θέτει σε λειτουργία πρέπει να υποβάλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό αίτηση για έκθεση

συµµόρφωσης µετά την κατασκευή. Το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά και/ή το

θέτει σε λειτουργία πρέπει να παράσχει στον κοινοποιηµένο οργανισµό τα διαθέσιµα έγγραφα

και τους τεχνικούς φακέλους που αφορούν την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά στη

χώρα καταγωγής. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το συγκεκριµένο προϊόν και

προβαίνει σε υπολογισµούς και αξιολόγηση προκειµένου να βεβαιωθεί για την αντίστοιχη

συµµόρφωση του προϊόντος προς τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας. Εν προκειµένω, στην

πινακίδα του κατασκευαστή που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι, 2.2, προστίθενται οι λέξεις

«(Πιστοποιητικό µετά την κατασκευή)». Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συντάσσει έκθεση

συµµόρφωσης σχετικά µε την αξιολόγηση στην οποία προέβη και ενηµερώνει το πρόσωπο που

διαθέτει το προϊόν στην αγορά και/ή το θέτει σε λειτουργία για τις υποχρεώσεις του. Το εν λόγω

πρόσωπο συντάσσει δήλωση συµµόρφωσης (βλ. Παράρτηµα XV) και επιθέτει ή φροντίζει να

τεθεί στο προϊόν το σήµα «CE» συνοδευόµενο από τον αναγνωριστικό αριθµό του οικείου

κοινοποιηµένου οργανισµού.
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2. Όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο (α), ο κατασκευαστής του σκάφους ή ο εγκατεστηµένος στην
Κοινότητα εντολοδόχος του εφαρµόζει τις ακόλουθες διαδικασίες για τις κατηγορίες
σχεδιασµού σκαφών A, B, Γ και ∆ όπως αναφέρονται στο τµήµα 1 του παραρτήµατος I.A :

(α) για τις κατηγορίες A και B :

(i) για τα σκάφη µε µήκος κύτους από 2,5 µέχρι 12 m : τον εσωτερικό έλεγχο
παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI, ή την εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα αξιολόγησης B) όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα VII, συµπληρούµενη από την πιστότητα προς τον
τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, ή
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες  : B+∆ ή Β+Ε ή Β+ΣΤ ή Ζ ή H,

(ii) για τα σκάφη µε µήκος κύτους από 12 έως 24 m : την εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα
αξιολόγησης B) που αναφέρεται στο παράρτηµα VII, συµπληρούµενη από την
πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο
Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες  : B+∆ ή Β+Ε ή
B+ΣΤ ή Ζ ή H·

(β) για την κατηγορία Γ :

(i) για τα σκάφη µε µήκος κύτους από 2,5 έως 12 m :

− όταν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα τµήµατα 3.2
και 3.3 του Παραρτήµατος I.A  : τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (ενότητα
αξιολόγησης A) που αναφέρεται στο παράρτηµα V, ή τον εσωτερικό έλεγχο
παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI, ή την εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα αξιολόγησης B) όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα VII, συµπληρούµενη από την πιστότητα προς
τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, ή
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες  : B+∆ ή Β+Ε ή B+ΣΤή Ζ ή H,
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� όταν δεν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα
τµήµατα 3.2 και 3.3 του Παραρτήµατος I.A : τον εσωτερικό έλεγχο
παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που
αναφέρονται στο Παράρτηµα VI, ή την εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα
αξιολόγησης B) όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VII,
συµπληρούµενη από την πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα
αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες ενότητες : B+∆ ή Β+Ε ή B+ΣΤ ή Ζ ή H,

(ii) για τα σκάφη µε µήκος κύτους από 12 έως 24 m : την εξέταση τύπου ΕΚ
(ενότητα αξιολόγησης B) που αναφέρεται στο Παράρτηµα VII
ακολουθούµενη από την πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)
που αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
ενότητες : B+∆ ή Β+Ε ή B+ΣΤ ή Ζ ή H·

(γ) για την κατηγορία ∆ :

για τα σκάφη µε µήκος κύτους από 2,5 έως 24 m : τον εσωτερικό έλεγχο
παραγωγής (ενότητα αξιολόγησης A) που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, ή τον
εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που
αναφέρονται στο Παράρτηµα VI, ή την εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα
αξιολόγησης B) όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VII, συµπληρούµενη από την
πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο
Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες : B+∆ ή Β+Ε ή
B+ΣΤ ή Ζ ή H·

(δ) για τα ατοµικά σκάφη :

τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (ενότητα αξιολόγησης A) που αναφέρεται στο
Παράρτηµα V, ή τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα
αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI, ή την εξέταση τύπου ΕΚ
(ενότητα αξιολόγησης B) όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VII
ακολουθούµενη από την πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που
αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες  :
B+∆ ή B+Ε ή B+ΣΤ ή Ζ ή H·
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(ε) για τα συστατικά µέρη που αναφέρονται στο Παράρτηµα II : οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ενότητες αξιολόγησης : B+Γ ή B+∆ ή B+ΣΤ ή Ζ ή H.

3. Όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων :

για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (β), ο κατασκευαστής
του κινητήρα ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του εφαρµόζει την εξέταση
τύπου ΕΚ (ενότητα αξιολόγησης B) όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VII, ακολουθούµενη
από την πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα αξιολόγησης Γ)  που αναφέρεται στο
Παράρτηµα VIII, ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες : B+∆ ή B+Ε ή B+ΣΤ ή Ζ ή H.

4. Όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου :

(α) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) σηµεία (i)
και (ii), ο κατασκευαστής του σκάφους ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του εφαρµόζει :

(i) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε τη χρησιµοποίηση του εναρµονισµένου
προτύπου 1 για τη µέτρηση του θορύβου : είτε τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής
και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI,
είτε την εξακρίβωση ανά µονάδα (ενότητα αξιολόγησης Ζ) που αναφέρεται στο
Παράρτηµα XI, είτε την πλήρη διασφάλιση ποιότητας (ενότητα αξιολόγησης H)
που αναφέρεται στο Παράρτηµα XII,

(ii) όταν χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση η τιµή Froude και η µέθοδος του λόγου
ισχύος/εκτοπίσµατος : είτε τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (ενότητα
αξιολόγησης A) που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, είτε τον εσωτερικό έλεγχο
παραγωγής και τις δοκιµές (ενότητα αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI, είτε την εξακρίβωση ανά µονάδα (ενότητα αξιολόγησης Ζ) που
αναφέρεται στο Παράρτηµα XI, είτε την πλήρη διασφάλιση ποιότητας (ενότητα
αξιολόγησης H) που αναφέρεται στο Παράρτηµα XII,

                                                
1 ΕΝ ISO 14509 : 2000.
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(iii) όταν χρησιµοποιούνται για αξιολόγηση στοιχεία πιστοποιηµένου σκάφους

αναφοράς που συγκεντρώθηκαν σύµφωνα µε το σηµείο (i)  : είτε τον

εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (A) που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, είτε

τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις

(ενότητα αξιολόγησης Aα) που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI, είτε την

εξακρίβωση ανά µονάδα (ενότητα αξιολόγησης Ζ) που αναφέρεται στο

Παράρτηµα XI, είτε την πλήρη διασφάλιση ποιότητας (ενότητα

αξιολόγησης H) που αναφέρεται στο Παράρτηµα XII·

(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (γ)

στοιχεία (iii) και (iv), ο κατασκευαστής ατοµικού σκάφους / κινητήρα ή ο

εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του εφαρµόζει : τον εσωτερικό

έλεγχο και τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI

(ενότητα αξιολόγησης Aα) ή τις ενότητες αξιολόγησης Ζ ή H.».

7) Στο άρθρο 10, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Όταν τα ακόλουθα προϊόντα διατίθενται στην αγορά, φέρουν τη σήµανση

πιστότητας «CE» :

(α) τα σκάφη αναψυχής, τα ατοµικά σκάφη και τα συστατικά µέρη που αναφέρονται

στο Παράρτηµα ΙΙ, τα οποία θεωρούνται ότι πληρούν τις αντίστοιχες βασικές

απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα I,

(β) οι εξωλέµβιοι κινητήρες που θεωρούνται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που

αναφέρονται στο Παράρτηµα I.B και I.Γ,

(γ) οι εσω-εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση που θεωρούνται ότι

πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα I.B και I.Γ.
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2. Η σήµανση πιστότητας «CE», όπως απεικονίζεται στο Παράρτηµα IV, τοποθετείται µε
ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη µορφή στο σκάφος και στο ατοµικό σκάφος, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 2.2 του Παραρτήµατος I.A, στα συστατικά µέρη που αναφέρονται
στο Παράρτηµα II ή/και στη συσκευασία τους, καθώς και στους εξωλέµβιους κινητήρες και
τους εσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση, όπως αναφέρεται στο
σηµείο 1.1 του Παραρτήµατος I.B.

Η σήµανση «CE» συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού
που είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών που αναφέρονται στα Παραρτήµατα
IX, X, XI, XII και XVI.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση, επί των καλυπτόµενων από την παρούσα οδηγία
προϊόντων, σηµάτων ή επιγραφών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς
την έννοια ή την απεικόνιση της σήµανσης «CE». Στα προϊόντα που καλύπτονται από την
παρούσα οδηγία µπορεί να τίθεται οποιοδήποτε άλλο σήµα υπό την προϋπόθεση ότι δεν
καθιστά τη σήµανση «CE» λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη.».

8) Το Παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής :

1) Η επικεφαλίδα αντικαθίσταται ως εξής :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, ο όρος «σκάφος» αναφέρεται και στα
σκάφη αναψυχής και στα ατοµικά σκάφη.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.».
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2)       Ο πίνακας κάτω από "1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ :" αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο :

"
Κατηγορία σχεδιασµού Ισχύς ανέµου

(Κλίµακα µποφόρ)
Σηµαντικό ύψος κύµατος

(Η 1/3 µέτρα)
Α - "Ποντοπόρα"
Β - "Ανοικτού πελάγους"
Γ - "Ακτοπλοϊκά"
∆ - "Προφυλαγµένων υδάτων"

> 8
≤ 8
≤ 6
≤ 4

> 4
≤ 4
≤ 2

≤ 0,3
"

3) Ο ορισµός της Κατηγορίας Σχεδιασµού Σκαφών Α  αντικαθίσταται από τον ακόλουθο :

«Α. ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ : Σχεδιασµένα για παρατεταµένα ταξίδια όπου µπορεί να
επικρατούν συνθήκες ανέµου ισχύος άνω των 8 µποφόρ και κύµατος σηµαντικού
ύψους άνω των 4 µέτρων, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται µη φυσιολογικές
συνθήκες, και σκάφη εν γένει αυτοδύναµα».

4) Ο ορισµός της Κατηγορίας Σχεδιασµού Σκαφών ∆ αντικαθίσταται από τον
ακόλουθο:

"∆. ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΕΝΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ - Σχεδιασµένα για ταξίδια σε
προφυλαγµένα παράκτια ύδατα, ορµίσκους, µικρές λίµνες, ποτάµια
και διώρυγες, όπου µπορεί να εµφανισθούν συνθήκες ανέµου ισχύος
έως και 4 µποφόρ και κύµατος σηµαντικού ύψους έως και 0,3 µέτρων,
µε ενίοτε κύµατα µέγιστου ύψους 0,5 µέτρων, για παράδειγµα από
περαστικά σκάφη."
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5) Το τελευταίο εδάφιο του τµήµατος 1 «Κατηγορίες σχεδιασµού σκαφών»
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο).

6) Το κείµενο του τµήµατος 2. «Γενικές απαιτήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο :

«Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (α) πρέπει να είναι
σύµφωνα προς τις βασικές απαιτήσεις στο βαθµό που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά.».

7) Στο σηµείο 2.1 :

α) ο τίτλος διαβάζεται ως εξής : «Αναγνωριστικά στοιχεία σκάφους»,

β) η εισαγωγική παράγραφος τροποποιείται ως εξής :

«Κάθε σκάφος φέρει αναγνωριστικό αριθµό ο οποίος περιλαµβάνει τις ακόλουθες
πληροφορίες :».

8) Στο σηµείο 2.2 «Πινακίδα κατασκευαστή», η τέταρτη περίπτωση διαβάζεται ως εξής :

«- µέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο, το οποίο προκύπτει από το
σηµείο 3.6, χωρίς να περιλαµβάνεται το βάρος των περιεχοµένων των σταθερών
δεξαµενών όταν αυτές είναι γεµάτες».
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9) Στο σηµείο 3.6 «Μέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο» διαγράφεται η

ακόλουθη φράση :

«..., όπως αναφέρεται στην πινακίδα του κατασκευαστή, ...».

10) Στο τµήµα 5 «Απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις του σκάφους» προστίθεται το ακόλουθο

σηµείο :

«5.1.5. Ατοµικό σκάφος χωρίς οδηγό.

Τα ατοµικά σκάφη σχεδιάζονται είτε µε αυτόµατο διακόπτη λειτουργίας του

κινητήρα είτε µε αυτόµατο διακόπτη που συνεπάγεται µειωµένη ταχύτητα και

κυκλική προς τα εµπρός κίνηση όταν ο οδηγός κατέρχεται σκοπίµως από το

σκάφος ή πέφτει στο νερό.».

11) Το σηµείο 5.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5.2.2. ∆εξαµενές καυσίµου

Οι δεξαµενές καυσίµου, τα δίκτυα και οι εύκαµπτες σωληνώσεις πρέπει να είναι

στερεωµένες και αποµακρυσµένες ή προστατευµένες από κάθε σηµαντική πηγή

θερµότητας. Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένες οι δεξαµενές και η

µέθοδος κατασκευής τους πρέπει να είναι ανάλογα µε την χωρητικότητά τους και

τον τύπο του καυσίµου. Ο χώρος όλων των δεξαµενών καυσίµου πρέπει να

αερίζεται καλά.
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Η βενζίνη πρέπει να διατηρείται σε δεξαµενές που δεν αποτελούν µέρος του

κύτους και είναι :

(α) αποµονωµένες από το µηχανοστάσιο και από κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης,

(β) αποµακρυσµένες από τους χώρους διαµονής.

Το πετρέλαιο ντίζελ είναι δυνατόν να διατηρείται σε δεξαµενές ενσωµατωµένες

στο κύτος.».

12) Το σηµείο 5.6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5.6.2. Πυροσβεστικά µέσα

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστικό εξοπλισµό ανάλογο µε

κίνδυνο πυρκαγιάς, ή να αναγράφεται η θέση και η δυναµικότητα πυροσβεστικού

εξοπλισµού ανάλογου µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το σκάφος δεν τίθεται σε

λειτουργία µέχρις ότου εγκατασταθεί ο ανάλογος πυροσβεστικός εξοπλισµός. Ο

χώρος του βενζινοκινητήρα πρέπει να προστατεύεται από σύστηµα κατάσβεσης

πυρκαγιάς χωρίς άνοιγµα του χώρου. Στα σκάφη όπου υπάρχουν φορητοί

πυροσβεστήρες, αυτοί πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµοι και ο ένας από

αυτούς πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θέση ευπρόσιτη από την κύρια θέση

πηδαλιουχίας του σκάφους.».

13) Το σηµείο 5.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5.8. Πρόληψη απόρριψης ρύπων στη θάλασσα και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την

παράδοση των λυµάτων στην ξηρά.

Τα σκάφη πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται κάθε ακούσια

απόρριψη ρύπων στη θάλασσα (λάδια, καύσιµα κ.λπ.).
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Τα σκάφη που είναι εξοπλισµένα µε τουαλέτες διαθέτουν :

(α) είτε δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων,

(β) είτε πρόβλεψη για εγκατάσταση δεξαµενών λυµάτων.

Τα σκάφη µε µονίµως εγκατεστηµένες δεξαµενές λυµάτων διαθέτουν τυποποιηµένη

σύνδεση αποχέτευσης ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των σωλήνων των

εγκαταστάσεων υποδοχής µε τον αποχετευτικό αγωγό του σκάφους.

Επίσης, κάθε σωλήνας αποχέτευσης ανθρωπίνων λυµάτων που διαπερνά τη γάστρα

πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε επιστόµια που να µπορούν να σφραγιστούν στη θέση

«κλειστό».

14) Προστίθενται τα ακόλουθα µέρη :

«B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ

ΠΡΟΩΣΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Οι προωστικοί κινητήρες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις για τις

εκποµπές καυσαερίων.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.1. Σε κάθε κινητήρα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις :

� το εµπορικό σήµα ή η επωνυµία του κατασκευαστή του κινητήρα,
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� ο τύπος ή η οικογένεια κινητήρων, εφόσον υπάρχει,

� ο µοναδικός αριθµός αναγνώρισης του κινητήρα,

� το σήµα «CE», εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 10.

1.2. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να διαρκούν σε όλο το συνήθη κύκλο ζωής του κινητήρα και

να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Εάν χρησιµοποιούνται ετικέτες ή πινακίδες,

πρέπει να είναι προσαρµοσµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µένουν στερεωµένες καθ�

όλη τη συνήθη διάρκεια ζωής του κινητήρα και οι ετικέτες / πινακίδες να µην µπορούν

να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφούν ή να παραµορφωθούν.

1.3. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε τµήµα του κινητήρα που είναι

απαραίτητο για την κανονική λειτουργία του και το οποίο, κατά κανόνα, δεν χρειάζεται

αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της ζωής του κινητήρα.

1.4. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι τοποθετηµένες κατά τρόπο ώστε να είναι άµεσα

ορατές από το µέσο άνθρωπο µετά τη συναρµολόγηση του κινητήρα µε όλα τα

συστατικά µέρη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Οι προωστικοί κινητήρες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι, κατασκευασµένοι και

συναρµολογηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, µε σωστή εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι

εκποµπές να µην υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :
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Πίνακας 1

Μονοξείδιο του άνθρακα
CO=A + B/PN

n

g/kWh

Υδρογονάνθρακες
HC=A+B/PN

n

g/kWhΤύπος κινητήρα
A B n A B n

Οξείδια
του

αζώτου
NOx

g/kWh

Σωµατίδια
PT

9/kwh

∆ίχρονος µε
ανάφλεξη µε
σπινθήρα

150,0 600,0 1,0 30,0 100,
0

0,75 10,0 ∆εν ισχύει

Τετράχρονος µε
ανάφλεξη µε
σπινθήρα

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 ∆εν ισχύει

Ανάφλεξη µε
συµπίεση

5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

όπου Α, Β και n είναι σταθερές σύµφωνα µε τον πίνακα, PN είναι η ονοµαστική ισχύς
του κινητήρα σε kW και οι εκποµπές καυσαερίων µετρώνται σύµφωνα µε το
εναρµονισµένο πρότυπο1. Η µονάδα µέτρησης είναι g σωµατιδίων/kWh.

Για τους κινητήρες άνω των 130 kW, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι κύκλοι
δοκιµών E3 (IMO) ή E5 (σκάφη αναψυχής).

Για τις δοκιµές εκποµπών σε κινητήρες που τροφοδοτούνται µε βενζίνη και ντίζελ,
χρησιµοποιούνται τα καύσιµα αναφοράς που προβλέπονται στην οδηγία 98/69/EΚ
(Παράρτηµα ΙX, πίνακας 1 και πίνακας 2), για τους δε κινητήρες που τροφοδοτούνται
µε υγραέριο χρησιµοποιούνται τα καύσιµα αναφοράς που προβλέπονται στην οδηγία
98/77/EΚ.

3. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο κατασκευαστής του κινητήρα παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης οι
οποίες, εφόσον τηρούνται, εξασφαλίζουν ότι ο κινητήρας, υπό κανονικές συνθήκες
χρήσης, θα εξακολουθήσει να τηρεί τα ανωτέρω όρια καθ� όλη τη συνήθη διάρκεια
ζωής του και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

                                                
1 EN ISO 8178-1 : 1996.
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Ο κατασκευαστής του κινητήρα λαµβάνει τις πληροφορίες αυτές από προηγούµενες
δοκιµές αντοχής βάσει κανονικών κύκλων λειτουργίας, και µε υπολογισµό της
καταπόνησης των συστατικών µερών, ώστε να µπορεί να εκπονήσει και να εκδώσει τις
αναγκαίες οδηγίες συντήρησης µαζί µε κάθε νέο κινητήρα που διατίθεται για πρώτη
φορά στην αγορά.

Ο όρος «συνήθης διάρκεια ζωής του κινητήρα» θεωρείται ότι σηµαίνει :

α) για εσωλέµβιους ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ή χωρίς ενσωµατωµένη

εξάτµιση : 480 ώρες ή 10 έτη, εάν η περίοδος αυτή είναι συντοµότερη,

β) για κινητήρες ατοµικών σκαφών : 350 ώρες ή 5 έτη, εάν η περίοδος αυτή είναι

συντοµότερη,

γ) για εξωλέµβιους κινητήρες : 350 ώρες ή 10 έτη, εάν η περίοδος αυτή είναι

συντοµότερη.

4. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

Κάθε κινητήρας πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο ιδιοκτήτη στην κοινοτική

γλώσσα ή γλώσσες που ορίζονται από το κράτος µέλος στην αγορά του οποίου

πρόκειται να διατεθεί ο κινητήρας. Το εν λόγω εγχειρίδιο πρέπει :

α) να περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση που απαιτούνται για

να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του κινητήρα ώστε να πληρούνται οι

απαιτήσεις της παραγράφου 3, (ανθεκτικότητα),

β) να ορίζει την ισχύ του κινητήρα όταν µετράται σύµφωνα µε το εναρµονισµένο

πρότυπο.
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Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς

ενσωµατωµένη εξάτµιση, τα ατοµικά σκάφη και οι εξωλέµβιοι κινητήρες, καθώς και οι

εσω-εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση πρέπει να πληρούν τις

ακόλουθες βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές θορύβου.

1. ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ

1.1. Τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς

ενσωµατωµένη εξάτµιση, τα ατοµικά σκάφη και οι εξωλέµβιοι κινητήρες, καθώς

και οι εσω-εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση πρέπει να έχουν

σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συναρµολογηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι

εκποµπές θορύβου που µετρώνται σύµφωνα µε τις δοκιµές που ορίζονται στο

εναρµονισµένο πρότυπο 1 να µην υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που αναφέρονται

στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 2

Ισχύς µονού κινητήρα

σε kW

Ανώτατη στάθµη ηχητικής πίεσης =
LpASmax

σε dB
PN≤10 67

10 < PN≤40 72
PN>40 75

όπου PN = ονοµαστική ισχύς κινητήρα σε kW σε ονοµαστικό αριθµό στροφών και

LpASmax = ανώτατη στάθµη ηχητικής πίεσης σε dB.

                                                
1 ΕΝ ISO 14509 : 2000.
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Για τις µονάδες µε δίδυµους ή πολλαπλούς κινητήρες αποτελούµενους από

εξωλέµβιους κινητήρες ή από εσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση

µπορεί να ισχύει ανοχή 3dB.

1.2. Ως εναλλακτική λύση για τις δοκιµές µέτρησης του ήχου, τα σκάφη αναψυχής µε

διάταξη εσωλέµβιου ή έσω-εξωλέµβιου κινητήρα, µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση,

θεωρούνται ότι πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις για το θόρυβο εάν έχουν τιµή

Froude ≤1,1 και λόγο ισχύος/εκτοπίσµατος ≤40 και εάν ο κινητήρας και το σύστηµα

εξάτµισης είναι εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του

κινητήρα.

1.3. Η «τιµή Froude» υπολογίζεται ως το πηλίκον της µέγιστης ταχύτητας του σκάφους

V (m/s) δια της τετραγωνικής ρίζας του γινοµένου του µήκους ισάλου lwl (m) επί τη

σταθερά της βαρύτητας (g = 9,8 m/s2)

Fn =
).( lwlg

V

.

Ο «λόγος ισχύος/εκτοπίσµατος» υπολογίζεται ως το πηλίκον της ισχύος του κινητήρα P

(kW) δια του εκτοπίσµατος του σκάφους D (t) =  
D
P .

1.4. Ως εναλλακτική λύση για τις δοκιµές µέτρησης του ήχου, τα σκάφη αναψυχής µε

εσωλέµβιο ή εσω-εξωλέµβιο κινητήρα χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση, θεωρούνται ότι

πληρούν τις απαιτήσεις εκποµπών θορύβου όταν οι βασικές παράµετροι σχεδιασµού

είναι ίδιες ή συµβατές µε τις παραµέτρους πιστοποιηµένου σκάφους αναφοράς µε

ανοχές που προσδιορίζονται στο εναρµονισµένο πρότυπο.
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1.5. «Πιστοποιηµένο σκάφος αναφοράς» σηµαίνει συγκεκριµένο συνδυασµό

κύτους/εσωλέµβιου ή έσω-εξωλέµβιου κινητήρα χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση,

ο οποίος έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις εκποµπών θορύβου όταν οι

µετρήσεις γίνονται σύµφωνα µε το σηµείο 1.1 και για τον οποίο όλες οι

κατάλληλες βασικές παράµετροι σχεδιασµού και µετρήσεις της στάθµης του ήχου

έχουν στη συνέχεια συµπεριληφθεί στο δηµοσιευµένο κατάλογο πιστοποιηµένων

σκαφών αναφοράς.

2. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

Για τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους κινητήρες ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες

µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση και τα ατοµικά σκάφη, το εγχειρίδιο

ιδιοκτήτη που απαιτείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα I.A σηµείο 2.5,

περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διατήρηση του σκάφους και του

συστήµατος εξάτµισης σε κατάσταση που, στο µέτρο του εφικτού, θα

εξασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις καθοριζόµενες οριακές τιµές θορύβου υπό

κανονικές συνθήκες χρήσης.

Για τους εξωλέµβιους κινητήρες, το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη που απαιτείται σύµφωνα
µε το Παράρτηµα I.B.4 περιέχει τις αναγκαίες οδηγίες για τη διατήρηση του
εξωλέµβιου κινητήρα σε κατάσταση που, στο µέτρο του εφικτού, θα εξασφαλίζει
τη συµµόρφωση προς τις καθοριζόµενες οριακές τιµές θορύβου υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης.».

9) Το σηµείο 4 του Παραρτήµατος ΙΙ διαβάζεται ως εξής :

«4. ∆εξαµενές καυσίµου προοριζόµενες για σταθερές εγκαταστάσεις και εύκαµπτες
σωληνώσεις καυσίµου.».
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10) Το Παράρτηµα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
(ενότητα αξιολόγησης Aα, εναλλακτική δυνατότητα 1)

Η ενότητα αυτή αποτελείται από την ενότητα Α, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα V,
συνοδευόµενη από τις ακόλουθες συµπληρωµατικές απαιτήσεις :

Α. Σχεδίαση και ναυπήγηση :

Ένα ή περισσότερα σκάφη αντιπροσωπευτικά της παραγωγής του κατασκευαστή
υπόκεινται σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δοκιµές, ισοδύναµους
υπολογισµούς ή έλεγχο από τον κατασκευαστή ή εξ ονόµατός του :

α) δοκιµή ευστάθειας σύµφωνα µε το σηµείο 3.2 των βασικών απαιτήσεων
(Παράρτηµα ΙΑ),

β) δοκιµή χαρακτηριστικών άνωσης σύµφωνα µε το σηµείο 3.3 των βασικών
απαιτήσεων (Παράρτηµα ΙΑ).

∆ιάταξη κοινή και στις δύο δυνατότητες :

Αυτές οι δοκιµές ή οι υπολογισµοί ή έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται υπό την ευθύνη
κοινοποιηµένου οργανισµού επιλεγόµενου από τον κατασκευαστή.
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Β. Εκποµπές θορύβου :

Για τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιο ή έσω-εξωλέµβιο κινητήρα χωρίς

ενσωµατωµένη εξάτµιση και για τα ατοµικά σκάφη :

Ένα ή περισσότερα σκάφη αντιπροσωπευτικά της παραγωγής του κατασκευαστή

υποβάλλονται στις δοκιµές εκποµπών θορύβου που προσδιορίζονται στο

Παράρτηµα I.Γ από τον κατασκευαστή του σκάφους, ή εξ ονόµατός του, υπό την

ευθύνη κοινοποιηµένου οργανισµού που επιλέγει ο κατασκευαστής.

Για τους εξωλέµβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε

ενσωµατωµένη εξάτµιση.

Ένας ή περισσότεροι κινητήρες από κάθε οικογένεια κινητήρων, αντιπροσωπευτικοί

της παραγωγής του κατασκευαστή, υποβάλλονται στις δοκιµές εκποµπών θορύβου που

προσδιορίζονται στο Παράρτηµα I.Γ από τον κατασκευαστή του κινητήρα, ή εξ

ονόµατός του, υπό την ευθύνη κοινοποιηµένου οργανισµού που επιλέγει ο

κατασκευαστής.

Όταν δοκιµάζονται περισσότεροι του ενός κινητήρες µιας οικογένειας κινητήρων,

εφαρµόζεται η στατιστική µέθοδος που περιγράφεται στο Παράρτηµα XVII ώστε να

εξασφαλίζεται η συµµόρφωση του δείγµατος.».

11) Στο Παράρτηµα VIII προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«4. Όσον αφορά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας για τις εκποµπές καυσαερίων, και εφόσον ο κατασκευαστής δεν εφαρµόζει

κατάλληλο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας κατά τα οριζόµενα στο

Παράρτηµα XII, ένας κοινοποιηµένος οργανισµός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής

µπορεί να διενεργεί, ο ίδιος ή µέσω τρίτων, ελέγχους των προϊόντων κατά τυχαία

διαστήµατα. Σε περίπτωση που το επίπεδο ποιότητας κρίνεται µη ικανοποιητικό ή όταν

θεωρείται αναγκαίο να επαληθευθεί η αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάζει ο

κατασκευαστής, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία :
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Ένας κινητήρας µαζικής παραγωγής υποβάλλεται στη δοκιµή που περιγράφεται στο

Παράρτηµα I.B. Οι κινητήρες που δοκιµάζονται πρέπει να έχουν ρονταριστεί, εν µέρει

ή πλήρως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εάν οι συγκεκριµένες

εκποµπές καυσαερίων του κινητήρα παραγωγής υπερβαίνουν τις οριακές τιµές

σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.B, ο κατασκευαστής µπορεί να ζητά να γίνουν µετρήσεις

σε δείγµα κινητήρων µαζικής παραγωγής συµπεριλαµβανοµένου του κινητήρα που

δοκιµάστηκε αρχικά. Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση του δείγµατος κινητήρων

που αναφέρεται ανωτέρω προς τις απαιτήσεις της οδηγίας, εφαρµόζεται η στατιστική

µέθοδος που περιγράφεται στο Παράρτηµα XVII.».

12) Στο Παράρτηµα X, σηµείο 5.3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις εκποµπών καυσαερίων

εφαρµόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτηµα XVII.».

13) Το Παράρτηµα XIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στα Παραρτήµατα V, VII, VIII, IX, XI και XVI

περιλαµβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία ή µέσα που χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστή

για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των συστατικών µερών ή του σκάφους προς τις

σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να συµβάλλει στην κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής

και της λειτουργίας του προϊόντος και να διευκολύνει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης

προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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Ο φάκελος περιλαµβάνει, στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση :

α) γενική περιγραφή του τύπου,

β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών,
υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κτλ.,

γ) απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και
διαγραµµάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,

δ) πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, και τα οποία εφαρµόζονται
πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής
για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις στην περίπτωση κατά την οποία δεν
εφαρµόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5,

ε) τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των εξετάσεων που έχουν
πραγµατοποιηθεί κτλ.,

στ) εκθέσεις δοκιµών ή υπολογισµούς, ιδίως όσον αφορά την ευστάθεια σύµφωνα µε το
σηµείο 3.2 των βασικών απαιτήσεων και την άνωση σύµφωνα µε το σηµείο 3.3 των
βασικών απαιτήσεων (Παράρτηµα I.A),

ζ) εκθέσεις των δοκιµών εκποµπών καυσαερίων που να καταδεικνύουν συµµόρφωση µε
το σηµείο 2 των βασικών απαιτήσεων (Παράρτηµα I.B),

η) εκθέσεις των δοκιµών εκποµπών θορύβου ή στοιχεία του σκάφους αναφοράς που να
καταδεικνύουν συµµόρφωση µε το σηµείο 1 των βασικών απαιτήσεων
(Παράρτηµα I.Γ).».
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14) Στο παράρτηµα XIV, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη

διεξαγωγή των δοκιµών εξακρίβωσης δεν πρέπει να είναι ο σχεδιαστής, ο

κατασκευαστής, ο προµηθευτής ή ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση των προϊόντων

που αναφέρονται στο άρθρο 1 τα οποία επιθεωρούν, ούτε ο εντολοδόχος αυτών. ∆εν

πρέπει να συµµετέχουν άµεσα ή ως εντολοδόχοι στη σχεδίαση, την κατασκευή, την

εµπορία ή τη συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα

ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού.

1α. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να µην ελέγχεται από

τους κατασκευαστές ή προµηθευτές.».

15) Το Παράρτηµα XV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Η γραπτή δήλωση συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας πρέπει πάντα να

συνοδεύει :
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α) το σκάφος αναψυχής και το ατοµικό σκάφος και να συµπεριλαµβάνεται στο

εγχειρίδιο ιδιοκτήτη (Παράρτηµα I.A σηµείο 2.5),

β) τα συστατικά µέρη, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα II,

γ) τους προωστικούς κινητήρες και πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο εγχειρίδιο

ιδιοκτήτη (Παράρτηµα I.B.4).

2. Η γραπτή δήλωση συµµόρφωσης περιλαµβάνει τα εξής 1 :

α) όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα

εντολοδόχου του 2,

β) περιγραφή του προϊόντος που ορίζεται στο σηµείο 1 3,

γ) µνεία των σχετικών χρησιµοποιούµενων εναρµονισµένων προτύπων ή των

προδιαγραφών βάσει των οποίων δηλούται η πιστότητα,

δ) ενδεχοµένως, µνεία των άλλων κοινοτικών οδηγιών που εφαρµόζονται,

                                                
1 Και συντάσσεται στη ή τις γλώσσες που προβλέπονται στο σηµείο 2.5 του

Παραρτήµατος Ι.Α.
2 Επωνυµία και πλήρης διεύθυνση. Ο εντολοδόχος πρέπει επίσης να γνωστοποιεί την επωνυµία

και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
3 Περιγραφή του προϊόντος, του τύπου και του αύξοντος αριθµού παραγωγής, ανάλογα µε την

περίπτωση.
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ε) µνεία του τυχόν χορηγηθέντος από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποιητικού

τύπου ΕΚ,

στ) ενδεχοµένως, όνοµα και διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού,

ζ) τα στοιχεία του υπογράφοντος, εξουσιοδοτηµένου να δεσµεύει τον κατασκευαστή

ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

3. Όσον αφορά :

− τους εσωλέµβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέµβιους προωστικούς κινητήρες

χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση,

− τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ

και οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε την προβλεπόµενη στο Παράρτηµα I,

σηµείο 4.2.3 φάση ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, και

− τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία

88/77/ΕΟΚ,

η δήλωση συµµόρφωσης περιλαµβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται

στο σηµείο 2, δήλωση του κατασκευαστή ότι ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις

εκποµπών καυσαερίων της παρούσας οδηγίας, όταν εγκατασταθεί σε σκάφος αναψυχής

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ότι ο εν λόγω κινητήρας δεν πρέπει να

τεθεί σε λειτουργία πριν δηλωθεί ότι το σκάφος αναψυχής στο οποίο εγκαθίσταται έχει

δηλωθεί σύµφωνο, εφόσον απαιτείται, µε τη σχετική διάταξη της οδηγίας.».
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16) Προστίθενται τα ακόλουθα Παραρτήµατα :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ E)

1. Αυτή η ενότητα αξιολόγησης περιγράφει τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία ο

κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2,

διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύµφωνο µε τον τύπο που περιγράφεται

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας που

ισχύουν για αυτό. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος

του οφείλει να επιθέσει το σήµα «CE» σε κάθε προϊόν και να συντάσσει γραπτή

δήλωση συµµόρφωσης. Το σήµα «CE» πρέπει να συνοδεύεται από το σύµβολο

αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση,

όπως ορίζεται στο σηµείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την επιθεώρηση και

τις δοκιµές του τελικού προϊόντος όπως καθορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην

επιτήρηση που καθορίζεται στο σηµείο 4.

3. Σύστηµα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας για τα

προϊόντα σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαµβάνει :

� όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων

προϊόντων,
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� το φάκελο του συστήµατος ποιότητας,

� ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και

αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2. Στο πλαίσιο του συστήµατος ποιότητας, κάθε προϊόν πρέπει να εξετάζεται και να

υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιµές, όπως προβλέπονται στο ή τα σχετικά

πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, ή σε ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να

εξασφαλίζεται η συµµόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Όλα

τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής

τεκµηριώνονται συστηµατικά και µεθοδικά σε φάκελο υπό µορφή γραπτών

µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας

πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων ποιότητας, των

σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων.

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή :

� των ποιοτικών στόχων, καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και

των αρµοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών όσον αφορά την ποιότητα

των προϊόντων,

� των εξετάσεων και δοκιµών που πραγµατοποιούνται µετά την κατασκευή,

� των µέσων για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του

συστήµατος ποιότητας,

� των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών,

στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού,

κ.λπ.
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3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να

διαπιστώσει κατά πόσο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο

σηµείο 3.2.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που

εφαρµόζουν το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις

απαιτήσεις αυτές.

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος µε πείρα αξιολογητή

στην σχετική τεχνολογία προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει

επίσκεψη προς αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιέχει τα πορίσµατα του

ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής πρέπει να αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και

να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσµατικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο

οργανισµό που έχει εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας σχετικά µε κάθε µελετώµενη

προσαρµογή του.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να αξιολογεί τις προτεινόµενες αλλαγές και

αποφαίνεται κατά πόσο το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας εξακολουθεί να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σηµείου 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα

αξιολόγηση.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να κοινοποιεί την απόφασή του στον

κατασκευαστή. Η σχετική κοινοποίηση πρέπει να περιέχει τα πορίσµατα του

ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.
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4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής πρέπει να επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την

πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, δοκιµών και αποθήκευσης για τους

σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως

:

� το φάκελο του συστήµατος ποιότητας,

� τον τεχνικό φάκελο,

� τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία

δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου

προσωπικού, κτλ.

4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να

βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας,

και πρέπει να χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διεξάγει

δοκιµές του προϊόντος ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή δοκιµών για την

επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εφόσον έγιναν

δοκιµές, έκθεση δοκιµών.
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5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, επί 10 έτη µετά την

κατασκευή του τελευταίου προϊόντος :

� το φάκελο που αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου του

σηµείου 3.1,

� τις προσαρµογές που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου 3.4,

� τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται

στο τελευταίο εδάφιο του σηµείου 3.4 και στα σηµεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να διαβιβάζει σε άλλους κοινοποιηµένους

οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων

ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

1. Για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µιας οικογένειας κινητήρων, λαµβάνεται

δείγµα κινητήρων παραγωγής. Ο κατασκευαστής αποφασίζει το µέγεθος (n) του

δείγµατος, σε συµφωνία µε τον κοινοποιηµένο οργανισµό.
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2. Ο αριθµητικός µέσος X των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται από το δείγµα

υπολογίζεται για κάθε ρυθµιζόµενο συστατικό στοιχείο των εκποµπών καυσαερίων

και θορύβου.  Η σειρά παραγωγής θεωρείται ότι είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις

(«εγκριτική απόφαση») εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες :

X+k . S ≤ L

S είναι η τυπική απόκλιση, όπου :

S² = Σ (x - X)² / (n - 1)

X = ο αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων

x = τα επιµέρους αποτελέσµατα του δείγµατος

L = η σχετική οριακή τιµή

n = ο αριθµός των κινητήρων του δείγµατος

k = στατιστικός παράγοντας που εξαρτάται από το n, (βλ. πίνακα)

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198

Εάν n ≥ 20, τότε k = 0,860 / √n».
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Άρθρο 2

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις δυνατότητες περαιτέρω

µείωσης των εκποµπών από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και θα

εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης των κατηγοριών σχεδιασµού σκαφών. Βάσει της έκθεσης

αυτής, η Επιτροπή θα υποβάλει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, κατάλληλες προτάσεις στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για αυστηρότερες απαιτήσεις και τιµές εκποµπών και

για τη δηµιουργία πρόσθετης κατηγορίας σχεδιασµού σκαφών. Υπό το φως της κτηθείσας

εµπειρίας, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη :

α) την ανάγκη περαιτέρω µείωσης των εκποµπών ρυπαντών και θορύβου, ώστε να εκπληρωθούν

οι απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος,

β) τα ενδεχόµενα οφέλη από ένα σύστηµα ελέγχου της συµµόρφωσης υπό συνθήκες χρήσης,

γ) τη διαθεσιµότητα τεχνικών ελέγχου των εκποµπών αποτελεσµατικών σε σχέση µε το κόστος

τους,

δ) την ανάγκη να µειωθεί η εξάτµιση και οι αποχύσεις καυσίµων,

ε) τη δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας ως προς διεθνώς εναρµονισµένα πρότυπα εκποµπών

καυσαερίων και θορύβου,

στ) ενδεχόµενες απλουστεύσεις του συστήµατος των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας.
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Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας µέχρι

τις 30 Ιουνίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2004.

2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που

πληρούν τους κανόνες που ισχύουν στην επικράτειά τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας, ως εξής :

α) έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2004 για τα προϊόντα που εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 1

στοιχείο (α),

β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2004 για τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση και τους

τετράχρονους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα, και

γ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2005 για τους δίχρονους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα.

3. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 4

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρµόζονται για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων

που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στο Λουξεµβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 Απριλίου 2002 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 94/25/EΚ για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι
οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 12 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
94/25/EΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής 1. Η πρόταση
βασιζόταν στο άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 5 Ιουλίου 2001 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 28 Μαρτίου
2001 3.

3. Στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία 4 ενόψει του
καθορισµού κοινής θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 215 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

4. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις 22 Απριλίου 2002 όπως αυτή
περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15546/2/01 REV 2 ENV 680 ENT 266 CODEC 1402.

ΙΙ. Σκοπός

Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης της οδηγίας 94/25/ΕΚ είναι να περιληφθούν
εναρµονισµένες διατάξεις για τον περιορισµό των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου από
κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι σε σκάφη αναψυχής. Ως εκ τούτου, καθορίστηκαν όρια
για τις εκποµπές καυσαερίων όσον αφορά το µονοξείδιο του άνθρακα, τους
υδρογονάνθρακες, τα οξείδια του αζώτου και τους σωµατιδιακούς ρύπους καθώς και όρια για
τις εκποµπές θορύβου σε συνάρτηση µε την ισχύ του κινητήρα, τον τύπο του κινητήρα και
την εγκατάσταση. Με το προτεινόµενο µέτρο καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις σύµφωνα
µε τους στόχους της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων στην εσωτερική αγορά και
της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, µε σεβασµό, ταυτόχρονα, των
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στους ίδιους τοµείς. Κατά τις συζητήσεις στα πλαίσια του
Συµβουλίου, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ακριβέστερη διευκρίνιση του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας προκειµένου να αποφευχθούν οι περιττές επιβαρύνσεις των ιδιωτών ή
των µικρότερων κατασκευαστών. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική

                                                
1 EE C 62 Ε, 27.2.2001, σ. 139.
2 ΕΕ C
3 EE C 155 29.5.2001, σ. 1.
4 ΕΕ C
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εφαρµογή της νοµοθεσίας, εισήχθη το ζήτηµα της κανονιστικής επιτροπής που θα επικουρεί

την Επιτροπή (άρθρο 1 παρ. 4 της προτεινόµενης οδηγίας). Επιπλέον, διατηρούνται οι

δυνατότητες των κρατών µελών να εφαρµόζουν αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά τη χρήση

ορισµένων τύπων σκαφών.

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης, όπως αυτή εκτίθεται στο έγγρ. 15546/01 REV 1 ENV 680

ENT 266 CODEC 1402

1. Γενικά

Η κοινή θέση διατηρεί την προσέγγιση που προτείνεται από την Επιτροπή αλλά υιοθετεί

ορισµένες από τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισµένες από τις

τροπολογίες αυτές είχαν ήδη γίνει δεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της

πρόταση (COM (2001) 636).

Η προσέγγιση αυτή είναι δικαιολογηµένη, διότι ορισµένες τροποποιήσεις είναι τεχνικής

φύσης ή αποσκοπούν στη διευκρίνιση ορισµένων θεµάτων που σχετίζονται µε την οδηγία

94/25/ΕΚ (π.χ. άρθρο 1 παρ. 6 που τροποποιεί το άρθρο 8 παρ. 2 στοιχείο α) σηµείο i). Άλλες

αφορούν τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου αλλά, για παράδειγµα, αποσκοπούν στην

αποφυγή περιττών περιορισµών σε σκάφη που προορίζονται για προσωπική χρήση και δεν

διατίθενται στην κοινοτική αγορά (άρθρο 1 εδάφιο 2 στοιχείο γ). Σε ορισµένες περιπτώσεις,

οι διατάξεις έχουν αποσαφηνισθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες

τεχνικές εξελίξεις.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ)

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε αρκετές από τις 42 τροπολογίες του ΕΚ και τις ενσωµάτωσε στο

τωρινό κείµενο 1. Ορισµένες από αυτές έγιναν δεκτές ως προς την ουσία, µε ελαφρώς

διαφορετική διατύπωση. Ορισµένες άλλες τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο.

                                                
1 Οι τροπολογίες 19, 25, 26, 32, 47, 49 και 50 δεν έλαβαν θετική ψήφο στο ΕΚ. Η τροπολογία

27 δεν τέθηκε σε ψηφοφορία στο ΕΚ.
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2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ είχαν ήδη γίνει δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο
κείµενο του Συµβουλίου (έγγρ. 15546/1/02 REV 1 ENV 680 ENT 266 CODEC
1402)

Τροπολογία 1 / αιτιολογική σκέψη 10 :
Η αναφορά σε «ηµιτελή σκάφη» θα µπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και ως εκ τούτου
διεγράφη.

Τροπολογία 6 / άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο 1 στοιχείο γ)
Βλ. σχετική αιτιολόγηση στην τροπολογία 1.

Τροπολογία 8 / άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ)
Η διάκριση ανάµεσα σε δύο τύπους εσω-εξωλέµβιων κινητήρων και η περαιτέρω διευκρίνιση
των τεχνικών διατάξεων συνάδουν µε τους σκοπούς της οδηγίας.

Τροπολογία 13 / άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο 3 στοιχείο ε)
Η τροπολογία του ΕΚ αποτελεί χρήσιµη διευκρίνιση και συνάδει µε το πνεύµα της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 14 / άρθρο 1 παράγραφος 5 για την τροποποίηση του άρθρου 8 παράγραφος
2 στοιχείο α) : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 6 για την τροποποίηση του άρθρου 8
παράγραφος 2 στοιχείο α)
Η τροπολογία αυτή συνίσταται σε βελτίωση της διατύπωσης και αποσαφηνίζει τα ζητήµατα.

Τροπολογία 17 / άρθρο 1 παράγραφος 5 για την τροποποίηση του άρθρου 8 παράγραφος
2 στοιχείο δ) : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 6 για την τροποποίηση του άρθρου 8
παράγραφος 2 στοιχείο δ)
Η ενδεχόµενη χρήση των ίδιων ενοτήτων αξιολόγησης για ορισµένους ναυπηγούς
(κατηγορίες σχεδιασµού Γ και ∆) και κατασκευαστές ατοµικών σκαφών είναι
δικαιολογηµένη, διότι συµβάλλει στην αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων για ορισµένους
µικρούς παραγωγούς και εν γένει συνάδει µε τη «νέα προσέγγιση» της µεγαλύτερης ευθύνης
των κατασκευαστών.

Τροπολογία 18 / άρθρο 1 παράγραφος 5 για την τροποποίηση του άρθρου 8 παράγραφος
4 στοιχείο α) : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 6 για την τροποποίηση του άρθρου 8
παράγραφος 4 στοιχείο α)
Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση των διαδικασιών των δοκιµών. Μπορεί να
εξυπηρετήσει το στόχο της ελάφρυνσης του κόστους της συµµόρφωσης των µικρών
ναυπηγών που παράγουν σκάφη χαµηλών ταχυτήτων. Η απλουστευµένη διάταξη ακολουθεί
παρόµοιο σκεπτικό κατά την εφαρµογή της στην τροπολογία 35.
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Τροπολογία 23 / Παράρτηµα Α, σηµείο 2 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 5

Υιοθετήθηκε η ουσία της τροπολογίας αυτής, δεδοµένου ότι αποτελεί χρήσιµη διευκρίνιση.

Τροπολογία 28 / Παράρτηµα Α, σηµείο 5 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 9

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή διότι παρέχει χρήσιµη προσαρµογή του κειµένου στις

πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις

Τροπολογία 29 / Παράρτηµα Α, σηµείο 6 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 12,

σηµείο Β.2, πίνακας 1

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή ως διόρθωση της διατύπωσης.

Τροπολογία 33 / Παράρτηµα Α, σηµείο 6 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 12

σηµείο Γ

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το κείµενο και ευθυγραµµίζεται ως προς την ουσία µε την

πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 34 / Παράρτηµα Α, σηµείο 6 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 12

σηµείο Γ.1.1

Βλ. σχετική αιτιολόγηση στην τροπολογία 33.

Τροπολογία 35 / Παράρτηµα Α, σηµείο 6 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 12

σηµείο Γ.1.2

Η προσθήκη ενός νέου σηµείου Γ.1.2 εξυπηρετεί το στόχο της ελάφρυνσης των απαιτήσεων

αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τους µικρούς κατασκευαστές. Η τροπολογία καθιστά τα

πράγµατα λιγότερο δύσκολα αλλά και φθηνότερα και ως εκ τούτου µπορεί να γίνει δεκτή.

Ακολουθεί σκεπτικό παρόµοιο µε την τροπολογία 18.

Τροπολογία 35 / Παράρτηµα Α, σηµείο 6 : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 12

σηµείο Γ.1.3

Η προσθήκη ενός νέου σηµείου Γ.1.3 συνάδει µε το στόχο της απλούστευσης των

διαδικασιών και ακολουθεί σκεπτικό παρόµοιο µε την τροπολογία 35.
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Τροπολογία 41 / παράρτηµα Α, σηµείο Β : τώρα άρθρο 1 παράγραφος 10, σηµείο β

Η τροπολογία αυτή ακολουθεί τη διάκριση σε δύο τύπους εσω-εξωλέµβιων κινητήρων και ως

εκ τούτου έγινε δεκτή.

2.2 Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ εισήχθησαν µε τροποποιήσεις της

προτεινόµενης διατύπωσης

Τροπολογία 2 / αιτιολογική σκέψη 11

Η τροπολογία ως έχει θα αποτελούσε νοµική υποχρέωση, πράγµα που δεν είναι κατάλληλο

για αιτιολογική σκέψη. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο προτίµησε διαφορετική διατύπωση.

Τροπολογία 3 / προσθήκη της αιτιολογικής σκέψης 11α

Το θέµα της ενθάρρυνσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών αναγνωρίστηκε ως προς

την ουσία και υιοθετήθηκε στο λεπτοµερέστερο και γενικό άρθρο 2. Ως εκ τούτου, η

προσθήκη ειδικής σύστασης για µέτρα σε επίπεδο ΕΕ σε συγκεκριµένο τοµέα

(βιοαποικοδοµήσιµες λιπαντικές ουσίες) δεν θεωρήθηκε ότι είναι αναγκαία ή ότι

αντιπροσωπεύει νοµικά δεσµευτική πρόοδο.

Τροπολογία 5 / άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β : τώρα νέο εδάφιο 1

στοιχείο δ)

Η ουσία της τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε µε την προσθήκη του νέου εδαφίου 1

στοιχείο δ προκειµένου να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων.

Τροπολογία 7 / άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ : τώρα νέο εδάφιο 1

στοιχείο δ)

Βλ. σχετική αιτιολόγηση στην τροπολογία 5.

Τροπολογία 10/ άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β)

Η ουσία της τροπολογίας αυτής αντιµετωπίσθηκε µε την προσθήκη της νέας δεύτερης

περίπτωσης στο εδάφιο 2 στοιχείο γ. Ωστόσο, η εξαίρεση µπορεί να αναφερθεί µόνο στις

εκποµπές θορύβου, διότι την ευθύνη για τις δοκιµές συµµόρφωσης όσον αφορά τις εκποµπές

καυσαερίων φέρουν οι κατασκευαστές κινητήρων και όχι οι ναυπηγοί.
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Τροπολογία 12/Άρθρο 1 (1), εδάφιο 2, στοιχείο γ)

Τα σκάφη για ίδια χρήση καλύφθηκαν µε την προσθήκη µιας νέας περίπτωσης στο εδάφιο 2

στοιχείο γ).

Τροπολογία 21/Άρθρο 2

Η ουσία της τροπολογίας αυτής καλύφθηκε µε την πλήρη αναδιατύπωση του άρθρου 2 ώστε

να συµπεριληφθεί το ζήτηµα των µελλοντικών οριακών τιµών εκποµπών σε κατάλογο

θεµάτων που θα εξεταστούν από την Επιτροπή µετά την υποβολή της έκθεσής της που

αναφέρεται στο ίδιο άρθρο. Η προθεσµία που καθορίστηκε από το ΕΚ έγινε δεκτή.

Τροπολογία 22/Παράρτηµα A, σηµείο 1α (νέο), τώρα : Άρθρο 1 (8) εδάφιο 2)

Tο ζήτηµα της εξαίρεσης των ακραίων καιρικών συνθηκών έγινε δεκτό ως χρήσιµη

διευκρίνιση µε ελάχιστες αλλαγές στη διατύπωση.

Τροπολογία 24/Παράρτηµα A, σηµείο 3, τώρα : Άρθρο 1 (8) εδάφιο 6)

Tο Συµβούλιο συµπεριέλαβε τη διάταξη που αφορά το συγκεκριµένο κατασκευαστικό

χαρακτηριστικό µε ελαφρώς τροποποιηµένη διατύπωση ώστε να είναι σαφέστερη.

Τροπολογία 39/Παράρτηµα A, σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (9)

Η αναφορά µόνο στις σταθερές δεξαµενές καυσίµων δικαιολογείται ως προς την ουσία της

για λόγους διευκρινιστικούς. Tο Συµβούλιο εισήγαγε µια ελαφρώς τροποποιηµένη

διατύπωση.

Τροπολογία 44/ Άρθρο 1, σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (7)

Aν και η διαγραφή της αναφοράς στις «µηχανές ατοµικών σκαφών» είναι δικαιολογηµένη, το

Συµβούλιο τροποποίησε το κείµενο περαιτέρω προκειµένου να καλύπτει και την κατηγορία

των εσω-εξωλέµβιων κινητήρων χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση.
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Τροπολογία 46/Παράρτηµα A, σηµείο 1α (νέο), τώρα : Άρθρο 1 (8) εδάφιο 2 ∆. (νέο)

Tο ζήτηµα της τροποποίησης του ορισµού της Κατηγορίας Σχεδιασµού Σκαφών ∆

εξετάστηκε σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων και στην αρµόδια οµάδα εργασίας του Συµβουλίου.

Στο τέλος, το Συµβούλιο προτίµησε µια διαφορετική διατύπωση η οποία καλύπτει πάντως σε

µεγάλο βαθµό την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ.

2.3. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ δεν έγιναν δεκτές και εποµένως δεν έχουν

ενσωµατωθεί στο κείµενο του Συµβουλίου :

Τροπολογία 4/αιτιολογική σκέψη 19 (τώρα αιτιολογικές σκέψεις 19 και 20)

Tο Συµβούλιο υποστήριξε την ιδέα µιας κανονιστικής επιτροπής όπως προτάθηκε στην

αρχική πρόταση της Επιτροπής προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της συνεχούς

αναπροσαρµογής των διατάξεων ανάλογα µε τις τεχνικές προόδους. Εποµένως, η τροπολογία

του ΕΚ να διαγραφεί η διάταξη περί επιτροπολογίας δεν ήταν δυνατόν να γίνει δεκτή.

Τροπολογία 9 /Άρθρο 1 (1), εδάφιο 2 στοιχείο α)

Ενδεχόµενη γενική εξαίρεση των ατµοκίνητων σκαφών θα άλλαζε σηµαντικά το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας. Tο ζήτηµα των σκαφών που ναυπηγούνται για ίδια χρήση

καλύπτεται πλέον στο άρθρο 1 (1), εδάφιο 1 στοιχείο δ).

Τροπολογία 11/Άρθρο 1 (1) εδάφιο 2 στοιχείο β)

Η τροπολογία του ΕΚ θα οδηγούσε στην εξαίρεση ακόµη και κινητήρων που παράγονται

µαζικά. Επίσης θα διεύρυνε ασκόπως την έννοια των οµοιωµάτων. Προκειµένου να

αποφευχθούν κίνδυνοι στρεβλώσεων στην αγορά, το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει

κατ� ουσίαν το κείµενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 15/Άρθρο 1 (προσθήκη ενός νέου σηµείο 2α)

Η οδηγία δεν αποσκοπεί στη ρύθµιση της χρησιµοποίησης σκαφών σε συγκεκριµένα

εσωτερικά ύδατα. Η επιβολή ειδικών περιορισµών στη χρησιµοποίησή τους αποτελεί

αντικείµενο της εθνικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Εποµένως, η

τροπολογία του ΕΚ δεν µπορούσε να γίνει δεκτή.
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Τροπολογία 16/Άρθρο 1 (3)

Βλ. αιτιολόγηση κάτω από την τροπολογία 4.

Τροπολογία 20/Άρθρο 2

Η τροπολογία αυτή θα είχε ως συνέπεια αρκετά λεπτοµερείς υποχρεώσεις όσον αφορά τις

µελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής. Η ουσία των µελλοντικών νοµοθετικών µέτρων

αντιµετωπίστηκε µε την αναδιατύπωση του άρθρου 2 το οποίο προβλέπει πλέον ότι η

Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την επιβολή νέων αυστηρότερων

απαιτήσεων ύστερα από την έκθεσή της στα τέλη του 2006.

Τροπολογία 30/Παράρτηµα A, σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (8) εδάφιο 12, B.2.

Η συγκεκριµένη τροπολογία θα επέβαλε ειδικές απαιτήσεις για τις λίµνες. Η ουσία της δεν

είναι σύµφωνη µε τον γενικότερο στόχο εναρµόνισης της οδηγίας και θα ήταν καλύτερα να

αντιµετωπιστεί στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας.

Τροπολογία 31/Παράρτηµα Α, σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (8) εδάφιο 12, B.2.

Tα καύσιµα αναφοράς που χρησιµοποιούνται  για τις δοκιµές εκποµπών πρέπει να

καθορίζονται στην ίδια οδηγία 98/69/ΕΚ τόσο για τους κινητήρες βενζίνης όσο και για τους

κινητήρες ντίζελ. Ειδική αναφορά σε διαφορετική οδηγία θα µπορούσε να δικαιολογηθεί

µόνο στην περίπτωση του υγραερίου. Κατά συνέπεια, η τροπολογία του ΕΚ απορρίφθηκε.

Τροπολογία 37/Παράρτηµα A , σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (8), εδάφιο 12, σηµείο Γ.2.

Η διάκριση σε δύο τύπους εσω-εξωλέµβιων κινητήρων είναι αποδεκτή ως σύµφωνη µε τους

στόχους της οδηγίας. Όµως, όσον αφορά το ειδικό ζήτηµα του «εγχειριδίου του ιδιοκτήτη»,

το Συµβούλιο προτίµησε χωριστό καθορισµό απαιτήσεων για τις διάφορες κατηγορίες

κινητήρων.

Τροπολογία 38/Παράρτηµα A, σηµείο 6, νέο εδάφιο, τροπ. Παράρτηµα II

Tο Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το αρχικό κείµενο, πράγµα που σηµαίνει ότι το

προστατευτικό σύστηµα ανάφλεξης πρέπει να αφορά και τους κινητήρες ντίζελ. Η εισαγωγή

µιας νέας διάκρισης δεν θα µπορούσε εποµένως να γίνει δεκτή.
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Τροπολογία 40/Παράρτηµα A, σηµείο 6, νέο εδάφιο, τροπ. Παράρτηµα II

Η τροπολογία αυτή θα συνιστούσε ευρύτερη ερµηνεία της οδηγίας 94/25/EΚ και δεν είναι

δυνατόν να θεωρηθεί απλώς ως διευκρίνιση. Το Συµβούλιο κατά συνέπεια προτίµησε να µην

τροποποιήσει το αρχικό κείµενο.

Τροπολογία 42/Παράρτηµα ∆, σηµείο  3, τώρα : Άρθρο 1 (15) εδάφιο 3 :

Η τροπολογία αυτή δεν έγινε δεκτή δεδοµένου ότι θα άλλαζε την ουσία της πρότασης της

Επιτροπής και θα επέβαλε διαφορετικές απαιτήσεις για τους κατασκευαστές εσω-εξωλέµβιων

κινητήρων.

Τροπολογία 43/Αιτιολογική σκέψη 8

Η συγκεκριµένη τροπολογία περιέχει µια ειδικότερη αναφορά στα νοµοθετικά µέτρα των

κρατών µελών η οποία δεν αντανακλάται σε κανένα άλλο σηµείο της οδηγίας και εποµένως

δεν θα συνέβαλε στην αποσαφήνιση των θεµάτων. Οι αιτιολογικές παράγραφοι πρέπει να

ερµηνεύουν την κοινοτική νοµοθεσία αλλά να µην αναφέρονται λεπτοµερώς σε θέµατα που

βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, π.χ. εναρµόνιση.

Τροπολογία 45/Άρθρο 1, σηµείο 6, τώρα : Άρθρο 1 (7)

Η ύπαρξη καταλόγου των συστατικών µερών επί των οποίων µπορεί να τεθεί η σήµανση CE

και οι ειδικές διατάξεις για τους εσωλέµβιους και εσω-εξωλέµβιους κινητήρες θα µπορούσαν

να περιπλέξουν την κατάσταση στο συγκεκριµένο σηµείο του κειµένου το οποίο αφορά µόνο

δευτερεύουσες σηµάνσεις. Κατά συνέπεια, η τροπολογία του ΕΚ δεν έγινε δεκτή.

Τροπολογία 48/Παράρτηµα A, σηµείο 6, Γ 1.1. Πίνακας 2, τώρα : Άρθρο 1 (8) Γ 1.1.

Πίνακας 2 :

Η διαγραφή της εξαίρεσης των δίδυµων κινητήρων και των πολλαπλών κινητήρων ενδέχεται

να προκαλέσει προβλήµατα ορολογίας. Εποµένως, το Συµβούλιο προτίµησε να µην

διαγράψει την εξαίρεση αυτή.
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3. Σηµαντικότερες καινοτοµίες του κειµένου που ενέκρινε το Συµβούλιο σε σύγκριση µε

την αρχική πρόταση της Επιτροπής

Άρθρο 1 (1), εδάφιο 2, στοιχείο γ )

Eξαίρεση των σκαφών που ναυπηγούνται για ίδια χρήση

Η εξαίρεση από τις απαιτήσεις για τις εκποµπές θορύβου των σκαφών που ναυπηγούνται για

ίδια χρήση και δεν διατίθενται στην κοινοτική αγορά απλουστεύει την κατάσταση και

απαλλάσσονται τα µεµονωµένα πρόσωπα από το υψηλό κόστος που θα είχε η επιβάρυνσή

τους µε περιττές υποχρεώσεις.

Άρθρο 1 (6)

Εισαγωγή της αξιολόγησης µετά την κατασκευή

Tο τµήµα αυτό συµπεριλήφθηκε προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης σύµφωνα

µε τις διατάξεις της οδηγίας 94/25/ΕΚ ενός π.χ. µεταχειρισµένου σκάφους το οποίο εισάγεται

στην Κοινότητα. Τη στιγµή αυτή αυτό δεν είναι δυνατόν και οδηγεί στην αντίφαση ότι τα

σκάφη αυτά υπόκεινται µεν στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας χωρίς όµως να προβλέπεται

κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

Άρθρο 1 (8), εδάφιο 2

Ορισµός της κατηγορίας σκαφών ∆

Tο εδάφιο περιλαµβάνει πλέον έναν τροποποιηµένο ορισµό της κατηγορίας σκαφών ∆ που

είναι σχεδιασµένα για «προφυλαγµένα ύδατα». Το εδάφιο αυτό προστέθηκε ως τροποποίηση

του κειµένου της πολιτικής συµφωνίας.

Άρθρο 1 (8), εδάφιο 7

∆ιατάξεις για τα πυροσβεστικά µέσα

Οι εναρµονισµένες διατάξεις για τα πυροσβεστικά µέτρα ενισχύθηκαν και διευκρινίστηκαν

σύµφωνα µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής.
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Άρθρο 1 (8) εδάφιο 10, σηµείο Γ 1.2.

Απλούστευση των δοκιµών για τους µικρούς κατασκευαστές

Προκειµένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των µικρών κατασκευαστών, η διαδικασία

πιστοποίησης σκάφους αναφοράς και οι σχετικές δοκιµές συµπληρώθηκαν µε την

εναλλακτική λύση της εφαρµογής απλών οριακών τιµών.

Άρθρο 2

Λεπτοµερέστερος κατάλογος των θεµάτων που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο

µελλοντικών προτάσεων της Επιτροπής

Ο στόχος της συνεχούς βελτίωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας προκειµένου να µειωθούν

περαιτέρω οι εκποµπές και να αυξηθεί η προστασία του περιβάλλοντος ενισχύθηκε µε την

προσθήκη λεπτοµερών σηµείων προς εξέταση στα πλαίσια ενδεχόµενων µελλοντικών

προτάσεων της Επιτροπής. Αυτό έγινε στα πλαίσια ενός άρθρου ώστε να δοθεί στο ζήτηµα

αυτό µεγαλύτερη βαρύτητα απ� ό,τι εάν είχε συµπεριληφθεί σε παράγραφο του αιτιολογικού.

________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 23.04.2002
SEC(2002) 436τελικό

2000/0262 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 94/25/EΚ για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών

µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 94/25/EΚ για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών

µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000) 639τελικό – 2000/0262 (COD)):

12 Oκτωβρίου 2000

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

28-29 Mαρτίου 2001

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρώτη ανάγνωση:

5 Ιουλίου 2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο ΕΚ και
στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2001) 636 τελικό – 2000/0262
(COD)):

31 Oκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22. 04. 2002

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση, που βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης, θεσπίζει εναρµονισµένες διατάξεις
για τις οριακές τιµές εκποµπών καυσαερίων και θορύβου από µηχανές σκαφών αναψυχής.
Περιλαµβάνει επίσης και ορισµένες τροποποιήσεις για τις κατασκευαστικές πτυχές των

σκαφών αναψυχής που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία (π.χ., την υπαγωγή των jet-ski
στο πεδίο εφαρµογής της αρχικής οδηγίας 94/25/EΚ 1).

Η πρόταση έχει τους ακόλουθους στόχους:

– να συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

– να προωθήσει την εναρµονισµένη νοµοθεσία για τη ρύθµιση των οριακών τιµών
εκποµπών καυσαερίων και θορύβου από µηχανές σκαφών αναψυχής και να

αποφύγει τον κατακερµατισµό της αγοράς και ενδεχόµενα εµπόδια στο εµπόριο·

1
ΕΕ L 164, 30.6.1994σ. 0015-0038
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– να προστατέψει την ανθρώπινη υγεία, την ευηµερία των πολιτών και το περιβάλλον.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή µε ικανοποίηση διαπιστώνει ότι η κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο

ενστερνίζεται σε µεγάλο βαθµό την πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής να ρυθµίσει τις
εκποµπές καυσαερίων και θορύβου από µηχανές σκαφών αναψυχής και προσφέρει πολύ

καλές τεχνικές λύσεις.

3.2. Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη του

ανάγνωση

Από τις 42 τροπολογίες που ενεκρίθησαν (43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
14, 17, 18, 44, 45, 20, 21, 22, 46, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 48, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41),
η Επιτροπή έκανε δεκτές 11 τροπολογίες (1, 6, 14, 18, 44, 22, 28, 29, 37, 39, 41)υπό τη

µορφή που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο, 3 τροπολογίες εν µέρει (43, 10, 45), 10
τροπολογίες κατ’ αρχήν (3, 5, 7, 8, 12, 13, 21, 23, 35, 36)και απέρριψε τις υπόλοιπες 18.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις τροπολογίες του ΕΚ που επέφεραν χρήσιµες συντακτικές
βελτιώσεις. Αναγνώρισε επίσης την ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου του

θορύβου και στη συνέχεια αποδέχθηκε κατ’ αρχήν όλες τις τροπολογίες που εισήγαγαν µια
εναλλακτική µέθοδο απόδειξης της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις περί θορύβου της

προτεινόµενης οδηγίας. Οι εν λόγω απλοποιηµένες διαδικασίες µπορεί να συνεπάγονται
εξοικονοµήσεις στο κόστος αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τους µικρούς κατασκευαστές

σκαφών χαµηλής ταχύτητας.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε επίσης κατ’ αρχήν τις τροπολογίες που εισήγαγαν διάκριση των

εσω-εξωλέµβιων µηχανών σε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε εκείνες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση
και σε εκείνες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση. Η διάκριση αυτή δεν αλλοιώνει το στόχο της

προτεινόµενης οδηγίας. Επιπλέον, η παρόµοια µεταχείριση των εξωλέµβιων µηχανών και των
εσω-εξωλέµβιων µηχανών µε ενσωµατωµένη εξάτµιση θα απλοποιήσει την εφαρµογή των

διαδικασιών ελέγχου του θορύβου, γεγονός που θα ωφελήσει τους µικρούς κατασκευαστές
σκαφών.

Όσον αφορά την περαιτέρω µείωση των οριακών τιµών των εκποµπών, η Επιτροπή δέχθηκε
κατ’ αρχήν να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή στο πλαίσιο της έκθεσης που θα υποβάλει στο

Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της
προτεινόµενης οδηγίας.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή αποδέχθηκε την ανάγκη να εξαιρεθούν τα σκάφη που
κατασκευάζονται για προσωπική χρήση από τις απαιτήσεις περί θορύβου της προτεινόµενης

οδηγίας.

Η Επιτροπή δεν δέχθηκε τις τροπολογίες που επέφεραν τη διαγραφή των διατάξεων περί

επιτροπολογίας, καθόσον αντίκεινται στις αρχές που διέπουν τις εκτελεστικές εξουσίες της
Επιτροπής. Η Επιτροπή εµµένει στη θέση της για σύσταση κανονιστικής επιτροπής βάσει της

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, προκειµένου να ασκεί τις εκτελεστικές εξουσίες
της στο θέµα της τροποποίησης των τεχνικών διατάξεων που αφορούν την εξέλιξη των

οριακών τιµών των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου, των κύκλων δοκιµών λειτουργίας
και των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις δοκιµές υπό το πρίσµα της τεχνολογικής
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προόδου. Η Επιτροπή κρίνει ότι αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος προσαρµογής της
νοµοθεσίας στην τεχνική πρόοδο.

Επίσης, η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε την τροπολογία που υποχρέωνε την Επιτροπή να
υποβάλει πρόταση για νέα οδηγία, δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της προτεινόµενης

οδηγίας διότι αντιβαίνει στο δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Απέρριψε οµοίως την
τροπολογία που καταργεί το περιθώριο των 3dB για τις µονάδες µε δίδυµες ή πολλαπλές

µηχανές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προβλεπόµενα όρια θεωρούνται τεχνολογικώς επιτεύξιµα
για τις µονάδες που έχουν µία µηχανή και είναι αδύνατον οι µονάδες µε δίδυµες ή πολλαπλές

µηχανές να περιοριστούν στο ίδιο επίπεδο θορύβου.

3.3. Nέα ζητήµατα που θίγονται από το Συµβούλιο

Η κοινή θέση εισάγει τις ακόλουθες σηµαντικές καινοτοµίες στην αρχική πρόταση της
Επιτροπής:

– Άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο 2 στοιχείο γ): Eξαίρεση για τα σκάφη που
ναυπηγούνται για ιδία χρήση

Η εξαίρεση όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου για τα σκάφη που ναυπηγούνται για ιδία
χρήση και δεν διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας απλουστεύει τα πράγµατα και

απαλλάσσει από υψηλές δαπάνες άτοµα τα οποία δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται
υπερβολικά. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την αλλαγή αυτή.

– Άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 2:Ορισµός της κατηγορίας σχεδιασµού σκαφών ∆

Το εδάφιο αυτό περιλαµβάνει έναν βελτιωµένο ορισµό της κατηγορίας σχεδιασµού σκαφών

∆, κατόπιν πρότασης της Οµάδας Εργασίας την οποία συγκάλεσε η Επιτροπή. Σύµφωνα µε
την προτεινόµενη λύση της Οµάδας Εργασίας, η οποία κατατέθηκε στο Συµβούλιο, η

Επιτροπή µπορεί τώρα να δεχθεί την αλλαγή αυτή.

– Άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 7:∆ιατάξεις για τον πυροσβεστικό εξοπλισµό

Οι εναρµονισµένες διατάξεις για τον πυροσβεστικό εξοπλισµό ενισχύθηκαν και
αποσαφηνίστηκαν στο πνεύµα των στόχων της πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί

να δεχθεί την αλλαγή αυτή.

– Άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 10 σηµείο Γ 1.2.: Απλοποίηση των δοκιµών

µέτρησης του ήχου για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

Προκειµένου να µην επιβαρύνονται υπέρµετρα οι ΜΜΕ, η διαδικασία του σκάφους

αναφοράς και οι συναφείς δοκιµές µέτρησης του ήχου συµπληρώνονται από την εναλλακτική
λύση της εφαρµογής απλών οριακών τιµών. Η Επιτροπή αποδέχεται την αλλαγή καθόσον

συνεπάγεται εξοικονόµηση δαπανών όσον αφορά την εκτίµηση της συµµόρφωσης για τους
µικρούς κατασκευαστές σκαφών που κινούνται µε χαµηλή ταχύτητα.

– Άρθρο 2: Περισσότερο λεπτοµερής κατάλογος των πιθανών θεµάτων που θα
περιληφθούν στην έκθεση της Επιτροπής

Με γνώµονα τη συνεχή βελτίωση της νοµοθεσίας της ΕΕ προκειµένου να µειωθούν
περαιτέρω οι εκποµπές και να διευρυνθεί η περιβαλλοντική προστασία, το Συµβούλιο

αναφέρει λεπτοµερώς τα θέµατα που θα λάβει υπόψη της η Επιτροπή στο πλαίσιο της
έκθεσης που θα υποβάλει στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή
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µπορεί να αποδεχθεί αυτόν τον κατάλογο θεµάτων ως χρήσιµη και περιεκτική βάση για
ενδεχόµενες µελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκφέρει ευνοϊκή γνώµη όσον αφορά την κοινή θέση και επισηµαίνει ότι η

απόφαση του Συµβουλίου ελήφθη µε οµοφωνία.

Η Επιτροπή προέβη σε δύο δηλώσεις όταν το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για

την πρόταση αυτή όσον αφορά τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης για την
κατασκευή ατοµικών σκαφών στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και όσον αφορά τυχόν

πρόσθετο στάδιο για τις οριακές τιµές στο άρθρο 2. Οι δηλώσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τη
θέση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, η Επιτροπή διατηρεί επιφύλαξη επί του κειµένου όσον αφορά το περιθώριο 3dB
για τις δίδυµες ή πολλαπλές µηχανές στο παράρτηµα Ι, τµήµα Γ, σηµείο 1.1.Σχετική δήλωση

της Επιτροπής επισυνάπτεται στα πρακτικά του Συµβουλίου. Οι λόγοι της θέσης της
Επιτροπής εξηγούνται στο σηµείο 3.2ανωτέρω.

Τέλος, η Επιτροπή και το Συµβούλιο εξέδωσαν κοινή δήλωση µε την οποία αναλαµβάνουν τη
δέσµευση να βρουν λύση όσον αφορά την κατηγορία σχεδιασµού σκαφών ∆ πριν από την

τελική έκδοση της προτεινόµενης νοµοθεσίας. Μετά τη δέσµευση αυτή, η Επιτροπή µπορεί
να δεχθεί την λύση που ενέκρινε το Συµβούλιο και η οποία είναι σύµφωνη µε το περιεχόµενο

της τροπολογίας αρ.46του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ηλώσεις σχετικά µε τα σκάφη αναψυχής
Όσον αφορά το ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

"Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης για την κατασκευή ατοµικών

σκαφών, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι ενότητες που θα εφαρµοστούν θα καλύπτουν
επαρκώς όλες τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας."

Άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο α) σηµείο (iii)

"Με βάση την αποκτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή άλλων οδηγιών ΕΚ, η Επιτροπή

προτίθεται να καλέσει την τεχνική γραµµατεία της οµάδας κοινοποιηµένων οργανισµών που
θα οριστεί βάσει της πρότασης να συντάξει και να τηρεί κατάλογο πιστοποιηµένων σκαφών

αναφοράς, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής."

Όσον αφορά το ΑΡΘΡΟ 2

"Η Επιτροπή σηµειώνει το αίτηµα που της υποβάλλεται στο άρθρο 2 και επιφυλάσσεται του
δικαιώµατός της να απαντήσει, σύµφωνα µε τους κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως το

δικαίωµα πρωτοβουλίας της."

"Tο Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να βρουν λύση

όσον αφορά την κατηγορία σχεδιασµού σκαφών ∆ πριν από την τελική έκδοση της
προτεινόµενης οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή οργάνωσε ήδη συνεδρίαση της

οµάδας εµπειρογνωµόνων της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής, προκειµένου να εξετάσει το
θέµα αυτό το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου του 2001.

Εάν δεν βρεθεί λύση έως την ηµέρα της τελικής έκδοσης της προτεινόµενης οδηγίας, το
Συµβούλιο θα εξετάσει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης στην εξεταζόµενη τροποποίηση στο

Παράρτηµα Ι, Κατηγορίες σχεδιασµού σκαφών, Κατηγορία σχεδιασµού σκαφών ∆ το
ακόλουθο κείµενο:

“Για την κατηγορία σχεδιασµού σκαφών ∆, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τα κύµατα
διερχόµενων σκαφών µέχρι ανώτερο ύψος κύµατος 0,5µέτρων”.

σχετικά µε το άρθρο 3 παράγραφος 2

"Tο Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία επίλυσης, το ταχύτερο δυνατό, της διαφοράς µεταξύ της

οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής 94/25/EΚ (και της οδηγίας που την τροποποιεί) και του
παραρτήµατος VI της Σύµβασης Marpol του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυτιλίας. Τα κράτη

µέλη, µε την υποστήριξη της Επιτροπής, καλούνται να θέσουν ως προτεραιότητα την
επικύρωση από όλα τα κράτη µέλη του παραρτήµατος VI της σύµβασης Marpol, που

αποτελεί σηµαντικό µέσο πρόληψης της ρύπανσης σε παγκόσµια κλίµακα."

σχετικά µε το Παράρτηµα I, τµήµα Γ, σηµείο 1.1

"Όσον αφορά το περιθώριο των 3dB για τις δοκιµές θορύβου των µηχανών, η Επιτροπή
κρίνει ότι η αρχική της πρόταση για την εφαρµογή του περιθωρίου αυτού σε όλους τους

τύπους µονάδων µε δίδυµες ή πολλαπλές µηχανές αντιµετωπίζει το ζήτηµα αυτό µε ορθότερο
τρόπο".


