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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2014)0581), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0168/2014), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 

δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 20151, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0276/2015), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

περιέχει ουσιαστικές απαιτήσεις όσον 

αφορά τα όρια εκπομπών και τις 

διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ για τους 

κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά 

κινητά μηχανήματα. Τα κύρια στοιχεία των 

σχετικών απαιτήσεων του παρόντος 

κανονισμού βασίζονται στα αποτελέσματα 

της εκτίμησης επιπτώσεων της 20ής 

Νοεμβρίου 2013 που διενεργήθηκε από 

την Επιτροπή, στην οποία αναλύονται οι 

διάφορες επιλογές με την καταγραφή των 

πιθανών πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων όσον αφορά τις 

οικονομικές, τις περιβαλλοντικές, τις 

κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που 

συνδέονται με την ασφάλεια. Η ανάλυση 

αυτή καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και 

ποσοτικές πτυχές. Ύστερα από τη 

σύγκριση των διαφόρων επιλογών, 

προκρίθηκαν οι προτιμότερες από αυτές 

για να αποτελέσουν τη βάση του παρόντος 

κανονισμού. 

(5) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

περιέχει ουσιαστικές απαιτήσεις όσον 

αφορά τα όρια εκπομπών και τις 

διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ για τους 

κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά 

κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ). Τα κύρια 

στοιχεία των σχετικών απαιτήσεων του 

παρόντος κανονισμού βασίζονται στα 

αποτελέσματα της εκτίμησης των 

επιπτώσεων της 20ής Νοεμβρίου 2013 που 

διενεργήθηκε από την Επιτροπή, στην 

οποία αναλύονται οι διάφορες επιλογές με 

την καταγραφή των πιθανών 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όσον 

αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία, το 

περιβάλλον και την υγεία, τις πτυχές που 

συνδέονται με την ασφάλεια και τις 

κοινωνικές πτυχές. Η ανάλυση αυτή 

καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

πτυχές. Ύστερα από τη σύγκριση των 

διαφόρων επιλογών, προκρίθηκαν οι 

προτιμότερες από αυτές για να 

αποτελέσουν τη βάση του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 

η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 

την έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 

(6) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 

η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 

την έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
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μηχανήματα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Για 

τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να 

θεσπιστούν νέα όρια εκπομπών που θα 

αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο 

και θα διασφαλίζουν τη σύγκλιση με τις 

πολιτικές της Ένωσης στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την 

ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι 

εκπομπές από τα μη οδικά κινητά 

μηχανήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη 

περισσότερο αναλογικού ποσοστού των 

εκπομπών που προέρχονται από 

μηχανήματα σε σχέση με τις εκπομπές από 

οδικά οχήματα. Το πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας της Ένωσης στον εν λόγω 

τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί με σκοπό τη 

βελτίωση της εναρμόνισης της αγοράς σε 

επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο και την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

στρεβλώσεων της αγοράς. Επιπλέον, 

στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 

απλούστευση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των 

γενικών όρων που αφορούν την επιβολή 

του, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 

κανόνων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. 

μηχανήματα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο 

ευρύτερο πλαίσιο της υπό εξέλιξη 

αναθεώρησης της πολιτικής της Ένωσης 

για την ποιότητα του αέρα. Για τους 

σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να θεσπιστούν 

νέα όρια εκπομπών, τα οποία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται επίσης στα γεωργικά 

οχήματα, που θα αντικατοπτρίζουν την 

τεχνολογική πρόοδο και θα διασφαλίζουν 

τη σύγκλιση με τις πολιτικές της Ένωσης 

στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να 

μειωθούν οι εκπομπές από τα μη οδικά 

κινητά μηχανήματα και γεωργικά 

οχήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη 

περισσότερο αναλογικού ποσοστού των 

εκπομπών που προέρχονται από 

μηχανήματα σε σχέση με τις εκπομπές από 

οδικά οχήματα. Το πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας της Ένωσης στον εν λόγω 

τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί με σκοπό τη 

βελτίωση της εναρμόνισης της αγοράς σε 

ενωσιακό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο 

και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

στρεβλώσεων της αγοράς και δυσμενών 

επιπτώσεων στην υγεία.  Επιπλέον, στόχος 

του παρόντος κανονισμού είναι η 

απλούστευση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των 

γενικών όρων που αφορούν την επιβολή 

του, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 

κανόνων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Πέρα από τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης 
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στον τομέα της εναρμόνισης της αγοράς, 

και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

στρεβλώσεων της αγοράς, στόχος του 

παρόντος κανονισμού είναι η 

απλούστευση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των 

γενικών όρων που αφορούν την επιβολή 

του, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 

κανόνων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Λευκή 

Βίβλο της με τίτλο «Χάρτης πορείας για 

έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 

ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών»1α, υπογραμμίζει τον 

ιδιαίτερο ρόλο των σιδηροδρομικών και 

των εσωτερικών πλωτών μεταφορών 

στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

για το κλίμα. Λόγω των ελλείψεων που 

χαρακτηρίζουν αυτούς τους τρόπους 

μεταφοράς όσον αφορά την αποτροπή 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να 

προσφέρουν διάφορους τρόπους 

υποστήριξης της καινοτομίας στον τομέα 

της τεχνολογίας των καυσαερίων, ούτως 

ώστε η περαιτέρω ανάπτυξη των 

σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών 

μεταφορών εμπορευμάτων να συνοδευτεί 

από βελτιώσεις που θα αποσκοπούν στην 

εξασφάλιση υγιεινού αέρα στην Ευρώπη. 

 –––––––––––––––––– 

 1α Λευκή βίβλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για 
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έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 

ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών 2011» της 28.3.2011, 

COM(2011) 144 τελικό.  

Αιτιολόγηση 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης 

για την ποιότητα του αέρα απαιτεί 

συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των 

εκπομπών από κινητήρες. Για τον λόγο 

αυτό, οι κατασκευαστές θα πρέπει να 

λαμβάνουν σαφή πληροφόρηση σχετικά με 

τις μελλοντικές οριακές τιμές των 

εκπομπών και να τους παρέχεται επαρκές 

χρονικό διάστημα για την επίτευξη τόσο 

των τιμών όσο και των απαραίτητων 

τεχνικών εξελίξεων. 

(10) Προκειμένου να επιτευχθούν με 

βιώσιμο τρόπο οι στόχοι της Ένωσης για 

την ποιότητα και την προστασία του αέρα 

από σήμερα και έως το 2020 και 

μετέπειτα, απαιτούνται συνεχείς 

προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών 

από διάφορους τύπους κινητήρων. Για 

τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές θα 

πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων 

σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση 

σχετικά με τις μελλοντικές οριακές τιμές 

των εκπομπών και να τους παρέχεται 

επαρκές χρονικό διάστημα για την 

επίτευξη τόσο των τιμών όσο και των 

απαραίτητων τεχνικών εξελίξεων.  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Για τη βιώσιμη μείωση των 

εκπομπών από κινητήρες θα πρέπει να 

ενισχύεται διαρκώς η άμεση συνεργασία 

μεταξύ, αφενός, των κατασκευαστών και 

άλλων σχετικών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, καταξιωμένων ιδρυμάτων 

επιστημονικής έρευνας. Η συνεργασία 

αυτού του είδους συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

τεχνολογιών που έχουν θετικό αντίκτυπο 

στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 

των προσώπων που εργάζονται κοντά σε 

μηχανήματα και να διατηρηθεί σε όσο το 

δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα η σωρευτική 

έκθεση των ατόμων που εργάζονται 

κοντά σε πολλά διαφορετικά κινητά 

μηχανήματα και εξοπλισμό, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί η 

καθιέρωση οχημάτων που λειτουργούν με 

εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία μπορεί να 

έχουν μειωμένες εκπομπές NOx και 

(14) Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η 

καθιέρωση οχημάτων που λειτουργούν με 

εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία μπορεί να 

έχουν μειωμένες εκπομπές NOx και 
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σωματιδίων. Επομένως, οι οριακές τιμές 

για το άθροισμα υδρογονανθράκων θα 

πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι υδρογονάνθρακες πλην 

του μεθανίου και οι εκπομπές μεθανίου. 

σωματιδίων. Επομένως, οι οριακές τιμές 

για το άθροισμα υδρογονανθράκων θα 

πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι υδρογονάνθρακες πλην 

του μεθανίου και οι εκπομπές μεθανίου. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη μέτρων σε 

εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο τα οποία 

αφορούν τη χρήση κινητήρων ή μη 

οδικών κινητών μηχανημάτων που 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό, εφόσον τέτοια μέτρα είναι 

απαραίτητα και αναλογικά για λόγους 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και 

είναι απαραίτητα προκειμένου να 

προλαμβάνονται κίνδυνοι για την υγεία 

εργαζομένων οι οποίοι εκτίθενται σε 

εκπομπές κινητήρων αυτού του είδους σε 

συγκεκριμένες συνθήκες. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη χρήση κινητήρων καύσης για 

λόγους υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως σε χώρους έντονης δραστηριότητας με κακή 

ποιότητα αέρα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

έλεγχος των εκπομπών πάρα πολύ μικρών 

σωματιδίων (0,1 μm ή λιγότερο), θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει 

μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 

(15) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

έλεγχος των εκπομπών πάρα πολύ μικρών 

σωματιδίων (0,1 μm ή λιγότερο), θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει 

μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 
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σωματιδίων για τις εκπομπές 

σωματιδιακών ρύπων, επιπλέον της 

χρησιμοποιούμενης επί του παρόντος 

προσέγγισης με βάση τη μάζα. Η 

προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 

αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να 

βασίζεται στα αποτελέσματα του 

προγράμματος μέτρησης σωματιδίων της 

Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και να 

συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους 

στόχους για το περιβάλλον. 

σωματιδίων για τις εκπομπές 

σωματιδιακών ρύπων, επιπλέον της 

χρησιμοποιούμενης επί του παρόντος 

προσέγγισης με βάση τη μάζα. Η 

προσέγγιση με βάση τον αριθμό των 

αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να 

βασίζεται στα αποτελέσματα του 

προγράμματος μέτρησης σωματιδίων της 

Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και 

πρέπει να επιτυγχάνει έστω το επίπεδο 

της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για 

τα οδικά οχήματα. Επιπλέον, πρέπει να 

υποστηρίζει την απαίτηση για 

ελαχιστοποίηση των καρκινογόνων 

ουσιών, προστατεύοντας έτσι τους 

εργαζομένους και πρέπει να συνάδει με 

τους υφιστάμενους φιλόδοξους στόχους 

για το περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Δεδομένης της μακράς διάρκειας 

ζωής των μη οδικών κινητών 

μηχανημάτων, είναι σκόπιμο να εξεταστεί 

η μετασκευή των κινητήρων που 
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βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Η εν λόγω 

μετασκευή θα πρέπει ιδίως να αφορά τις 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και 

τις περιοχές στις οποίες παραβιάζεται η 

ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 

ποιότητα του αέρα. Για να εξασφαλίζεται 

ένα συγκρίσιμο και φιλόδοξο επίπεδο 

μετασκευής, τα κράτη μέλη πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του 

κανονισμού αριθ. 132 της ΟΕΕ/ΗΕ 

σχετικά με τον μετεξοπλισμό για τον 

έλεγχο των εκπομπών (REC). 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Κατά περίπτωση, θα πρέπει να 

επιδιώκονται συνέργειες μεταξύ της 

μείωσης των εκπομπών αερίων και 

σωματιδίων σε κινητήρες που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 

μηχανήματα και των προτύπων 

εκπομπών που εφαρμόζονται σε οχήματα 

βαρέος τύπου, δεδομένου ότι οι σχετικές 

τεχνολογίες συνδέονται. Αυτή η 

μελλοντική εναρμόνιση θα μπορούσε να 

συμβάλει στη βελτίωση των οικονομιών 

κλίμακας και στη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα. Όταν δεν είναι 

άμεσα διαθέσιμα τέτοια πρότυπα για τα 

μη οδικά κινητά μηχανήματα, η 

Επιτροπή πρέπει να εξετάσει περαιτέρω 

δράση. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο (18) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο 
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των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών και 

για την προετοιμασία της διαδικασίας της 

εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να 

θεσπιστεί εντός κατάλληλου χρονικού 

πλαισίου μεθοδολογία δοκιμών για την 

παρακολούθηση των απαιτήσεων 

επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές, με 

βάση τη χρήση φορητών συστημάτων 

μέτρησης των εκπομπών. 

των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών και 

για την προετοιμασία της διαδικασίας της 

εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να 

θεσπιστεί μεθοδολογία δοκιμών για την 

παρακολούθηση των απαιτήσεων 

επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές, με 

βάση τη χρήση φορητών συστημάτων 

μέτρησης των εκπομπών, μέχρι το τέλος 

του 2017. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση 

στην αγορά των κρατών μελών κινητήρων 

που συμμορφώνονται και καλύπτονται από 

το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων για 

τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες 

έγκρισης τύπου ΕΕ· οι εν λόγω κινητήρες 

δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε άλλη εθνική απαίτηση όσον 

αφορά τις εκπομπές. Κατά τη χορήγηση 

των εγκρίσεων τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 

επαλήθευσης ώστε να διασφαλίζεται η 

ταυτοποίηση των κινητήρων που 

παράγονται βάσει κάθε έγκρισης τύπου 

ΕΕ. 

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση 

στην αγορά των κρατών μελών κινητήρων 

που συμμορφώνονται και καλύπτονται από 

το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων για 

τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες 

έγκρισης τύπου ΕΕ· οι εν λόγω κινητήρες 

δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε άλλη σχετική με τις 

εκπομπές εθνική απαίτηση η οποία διέπει 

την διάθεσή τους στο εμπόριο. Κατά τη 

χορήγηση των εγκρίσεων τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα επαλήθευσης και ελέγχου, εφόσον 

το επιβάλλουν οι συνθήκες για την 

εισαγωγή και την προσφορά κινητήρων 

στην αγορά της Ένωσης, ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τις 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ σε κάθε 

περίπτωση. Τούτο δεν θα πρέπει να θίγει 

το δικαίωμα των κρατών μελών να 

ενθαρρύνουν ή να περιορίζουν τη χρήση 

κινητήρων που διατίθενται στην αγορά, 

εφόσον οι επιλεγείσες μέθοδοι δεν 

εισάγουν διακρίσεις και είναι 

αντικειμενικά δικαιολογημένες.  

Αιτιολόγηση 

Η ταυτοποίηση των τύπων κινητήρων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να 

πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος, αποτελεσματικότερος και 
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λιγότερο δαπανηρός τρόπος ταυτοποίησης και ελέγχου αυτών των τύπων κινητήρων. Η 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ μπορεί να εξακριβωθεί με τη βοήθεια συνοδευτικών 

εγγράφων εισαγωγής. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων 

θα πρέπει να χορηγείται για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που 

σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, τους 

περιορισμούς ως προς τον υλικοτεχνικό 

εφοδιασμό, τις επιτόπιες δοκιμές 

πρωτοτύπων και τη χρήση μηχανημάτων 

σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα. 

(21) Περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων 

θα πρέπει να χορηγείται για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που 

σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, τους 

περιορισμούς ως προς τον υλικοτεχνικό 

εφοδιασμό, τις επιτόπιες δοκιμές 

πρωτοτύπων, ορισμένους κινητήρες 

αντικατάστασης, κινητήρες για 

ορισμένους τύπους έργων στον τομέα των 

σιδηροδρόμων και τη χρήση μηχανημάτων 

σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα. 

(Βλέπε τροπολογίες στο άρθρο 32 παράγραφος (4α) (νέα) και (4β) (νέα).) 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί της 

ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών τους 

οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους 

έχει προσχωρήσει η Ένωση, κατ ' 

εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, θα 

πρέπει να αναγνωριστούν ως ισοδύναμοι 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Αντιστοίχως, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ ' 

εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό 

των κανονισμών εκείνων της ΟΕΕ/ΗΕ που 

θα ισχύουν για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ. 

(25) Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί της 

ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών τους 

οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους 

έχει προσχωρήσει η Ένωση, κατ ' 

εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, θα 

πρέπει να αναγνωριστούν ως ισοδύναμοι 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Αντιστοίχως, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστεί ο παρών κανονισμός στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τα 

συμφωνηθέντα κείμενα της OEE/HE, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 

εκδίδει κατ ' εξουσιοδότηση πράξεις για 
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τον καθορισμό των κανονισμών εκείνων 

της ΟΕΕ/ΗΕ που θα ισχύουν για τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με περαιτέρω τεχνικές 

λεπτομέρειες θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αναφορικά με τις σειρές 

κινητήρων, την παραποίηση, την 

παρακολούθηση των επιδόσεων όσον 

αφορά τις εν χρήσει εκπομπές, τις τεχνικές 

δοκιμές και τις διαδικασίες μέτρησης, τη 

συμμόρφωση της παραγωγής, τη χωριστή 

παροχή συστήματος μετεπεξεργασίας 

καυσαερίων κινητήρα, τους κινητήρες που 

χρησιμοποιούνται για επιτόπιες δοκιμές, 

τους κινητήρες που προορίζονται για 

χρήση σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες, την 

ισοδυναμία των εγκρίσεων τύπου των 

κινητήρων, πληροφορίες για τους ΚΠΕ και 

τους τελικούς χρήστες, τους αυτόματους 

ελέγχους, τα πρότυπα και την αξιολόγηση 

των τεχνικών υπηρεσιών, τους πλήρως και 

εν μέρει τροφοδοτούμενους με αέρια 

καύσιμα κινητήρες, τη μέτρηση του 

αριθμού των σωματιδίων και τους κύκλους 

δοκιμών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

(27) Για τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με περαιτέρω τεχνικές 

λεπτομέρειες θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αναφορικά με τις σειρές 

κινητήρων, την παραποίηση, την 

παρακολούθηση των επιδόσεων όσον 

αφορά τις εν χρήσει εκπομπές, τις τεχνικές 

δοκιμές και τις διαδικασίες μέτρησης, τη 

συμμόρφωση της παραγωγής, τη χωριστή 

παροχή συστήματος μετεπεξεργασίας 

καυσαερίων κινητήρα, τους κινητήρες που 

χρησιμοποιούνται για επιτόπιες δοκιμές, 

τους κινητήρες που προορίζονται για 

χρήση σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες, την 

ισοδυναμία των εγκρίσεων τύπου των 

κινητήρων, πληροφορίες για τους 

κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού 

(ΚΠΕ) και τους τελικούς χρήστες, τα 

πρότυπα και την αξιολόγηση των τεχνικών 

υπηρεσιών, τους πλήρως και εν μέρει 

τροφοδοτούμενους με αέρια καύσιμα 

κινητήρες, τη μέτρηση του αριθμού των 

σωματιδίων, τους κύκλους δοκιμών και 

την εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής 

των ΚΠΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

επίσης να ισχύει για τα γεωργικά οχήματα 

που καλύπτονται από τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a, οι οποίες αντικαθιστούν τις 

διατάξεις της καταργούμενης οδηγίας 

97/68/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνδυασμένες επιδράσεις της αναβολής 

του σταδίου IV για τους γεωργικούς 

ελκυστήρες των κατηγοριών T2, T4.1 και 

C2 και τις ημερομηνίες εφαρμογής του 

σταδίου V, το στάδιο IV θα έχει διάρκεια 

μόνο 2 ετών και 3 μηνών. Προκειμένου 

να αποφευχθεί περιττός διοικητικός 

φόρτος, πρέπει να επιτραπεί σε κινητήρες 

του σταδίου IIIB να επωφελούνται από 

τις μεταβατικές ρήτρες που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό ενόψει των 

απαιτήσεων εφαρμογής του σταδίου V. 

 __________________ 

 1 α ΕΕ L 60, 2.3.2013, σ. 1–51. 

Αιτιολόγηση 

Με την οδηγία 2011/87/ΕΕ χορηγήθηκε παράταση όσον αφορά τις υποχρεωτικές προθεσμίες 

για τα στάδια IIIB και IV για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που ανήκουν στις 

κατηγορίες T2, T4.1 και C2. Οι υποχρεωτικές προθεσμίες για το στάδιο V που ορίζονται με τον 

παρόντα κανονισμό καθιστούν το στάδιο IV μη βιώσιμο οικονομικά για τους κατασκευαστές, 

δεδομένου ότι ο ανασχεδιασμός των ελκυστήρων δύο φορές μέσα σε περίπου δύο χρόνια 

συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση χωρίς όφελος για το περιβάλλον. Οι ελκυστήρες των 

κατηγοριών αυτών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σταδίου IIIB πρέπει επομένως να έχουν 

τη δυνατότητα πρόσβασης στη μεταβατική περίοδο του σταδίου V. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) πρόωση σκαφών εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας καθαρής ισχύος μικρότερης 

των 37 kW· 

(ε) πρόωση, ή για βοηθητικούς σκοπούς, 

σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθαρής 

ισχύος μικρότερης των 37 kW· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ως «κινητήρας» νοείται μετατροπέας 

ενέργειας εκτός αεριοστρόβιλου στον 

οποίο πραγματοποιείται καύση του 

καυσίμου σε περιορισμένο χώρο, 

προκαλώντας διαστολή των αερίων τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την άμεση 

παραγωγή μηχανικής ενέργειας, και για 

τον οποίο μπορεί να χορηγηθεί έγκριση 

τύπου ΕΕ· περιλαμβάνει το σύστημα 

ελέγχου εκπομπών και τη διεπαφή 

επικοινωνίας (υλισμικό και μηνύματα) 

μεταξύ της (των) μονάδας(-ων) 

ηλεκτρονικού ελέγχου του κινητήρα 

(ECU) και οποιουδήποτε άλλου 

συστήματος ισχύος ή μονάδας ελέγχου του 

οχήματος που είναι αναγκαίο για τη 

συμμόρφωση προς τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ· 

(6) ως «κινητήρας» νοείται μετατροπέας 

ενέργειας, εκτός αεριοστρόβιλου, που είναι 

σχεδιασμένος να μετατρέπει τη χημική 

ενέργεια (είσοδος) σε μηχανική (έξοδος) 

μέσω διαδικασίας εσωτερικής καύσης· 

περιλαμβάνει, όπου αυτά είναι 

εγκατεστημένα, το σύστημα ελέγχου 

εκπομπών και τη διεπαφή επικοινωνίας 

(υλισμικό και μηνύματα) μεταξύ της (των) 

μονάδας(-ων) ηλεκτρονικού ελέγχου του 

κινητήρα (ECU) και οποιουδήποτε άλλου 

συστήματος ισχύος ή μονάδας ελέγχου του 

οχήματος που είναι αναγκαίο για τη 

συμμόρφωση προς τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ· 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός προκειμένου να καλύπτονται όλες οι τεχνολογίες 

κινητήρα και να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τυχόν χρήση ECU ή συστημάτων μετεπεξεργασίας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) ως «κινητήρας αντικατάστασης» 

νοείται κινητήρας ο οποίος: 

 (α) διατίθεται στην αγορά αποκλειστικά 

για την αντικατάσταση κινητήρα ο 

οποίος διατίθεται ήδη στην αγορά και 

είναι τοποθετημένος σε μη οδικό κινητό 

μηχάνημα· και 

 (β) συμμορφώνεται με στάδιο εκπομπών 

το οποίο είναι χαμηλότερο από το 

εφαρμοστέο κατά την ημερομηνία 

αντικατάστασης του κινητήρα· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) ως «μεταβατική περίοδος» νοούνται 

οι πρώτοι δεκαοκτώ μήνες που έπονται 

της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής 

του σταδίου V, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 17 παράγραφος 2· 

(29) ως «μεταβατική περίοδος» νοούνται 

οι πρώτοι είκοσι τέσσερις μήνες που 

έπονται της ημερομηνίας υποχρεωτικής 

εφαρμογής του σταδίου V, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2· 

Αιτιολόγηση 

Τα μη οδικά κινητά μηχανήματα πρέπει να ανασχεδιαστούν προκειμένου να μπορούν να 

δεχτούν τους μεγαλύτερους κινητήρες του σταδίου V. Κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη 

μεταβατική περίοδος. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (43α) ως «Προηγμένη Τεχνολογία 

Εκπομπών (ΠΤΕ)» και «Βελτιωμένος 

Φιλικός προς το περιβάλλον Κινητήρας 
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(ΒΦΚ)» νοείται κινητήρας 

τοποθετημένος σε μη οδικό κινητό 

μηχάνημα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 

του παρόντος άρθρου και ο οποίος 

συμμορφώνεται με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα 

ΙΙα. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (43β) ως «κινητός γερανός» νοείται 

αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία, ο 

οποίος είναι ικανός να μετακινείται, με ή 

χωρίς φορτίο, χωρίς να χρειάζεται μόνιμη 

τροχιά και του οποίου η ευστάθεια 

εξασφαλίζεται με τη βαρύτητα, εκτός αν 

εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων, 

ερπυστριών ή άλλων διατάξεων 

μετακίνησης. Όταν είναι σε μόνιμη θέση 

ενδέχεται να υποστηρίζεται από 

στηρίγματα ευστάθειας ή άλλα 

εξαρτήματα που αυξάνουν την ευστάθειά 

του. Η υπερκατασκευή των κινητών 

γερανών είναι πλήρους περιστροφής ή 

περιορισμένης περιστροφής ή μη 

περιστρεφόμενη. Είναι συνήθως 

εξοπλισμένοι με ένα ή περισσότερα 

παλάγκα ή/και υδραυλικούς κυλίνδρους 

για την ανύψωση και κάθοδο της κεραίας 

και του φορτίου. Οι κινητοί γερανοί είναι 

εξοπλισμένοι με τηλεσκοπική ή αρθρωτή 

ή δικτυωτή κεραία –ή με συνδυασμό 

τους– που έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο 

ώστε να είναι εύκολη η κάθοδός της. Οι 

χειρισμοί των ανηρτημένων από την 

κεραία φορτίων επιτελούνται μέσω 

πολύσπαστων με άγκιστρο ή άλλων 

μηχανισμών ανύψωσης φορτίου για 
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ειδικές εργασίες· 

Αιτιολόγηση 

(Προσαρμογή τεχνικού χαρακτήρα) Ο παρών ορισμός του «κινητού γερανού» προέρχεται από 

το παράρτημα Ι σημείο 38 της οδηγίας 2000/14/ΕΚ (οδηγία περί θορύβου). 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 72 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(72) ως «αυτόματος έλεγχος» νοείται η 

εκτέλεση δοκιμών στις εγκαταστάσεις 

του κατασκευαστή, η καταχώριση των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών και η 

υποβολή έκθεσης που περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα στην εγκρίνουσα αρχή εκ 

μέρους του κατασκευαστή ο οποίος έχει 

οριστεί ως τεχνική υπηρεσία για την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με 

ορισμένες απαιτήσεις· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο αυτόματος έλεγχος δεν είναι εφικτός όσον αφορά τον έλεγχο των κινητήρων. Είναι εφικτός 

μόνον όσον αφορά τον έλεγχο των μηχανημάτων ή των οχημάτων. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς μικρότερη 

των 560 kW που χρησιμοποιούνται στη 

θέση κινητήρων των κατηγοριών IWP, 

RLL ή RLR· 

(β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς μικρότερη 

των 560 kW που χρησιμοποιούνται στη 

θέση κινητήρων των κατηγοριών IWA, 

IWP, RLL ή RLR· 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία στον πίνακα I-6 του παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται στους βοηθητικούς 

κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας οι ίδιες οριακές τιμές εκπομπών με αυτές που ισχύουν 
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για τους κινητήρες πρόωσης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανεξαρτήτως ισχύος.  Η παρούσα 

τροπολογία θα επιτρέψει, εφόσον είναι δυνατή, την προαιρετική χρήση χερσαίων μονάδων με 

ισχύ μικρότερη των 560kW.  Οι εν λόγω χερσαίες μονάδες έχουν χαμηλότερες οριακές τιμές 

εκπομπών από εκείνες που προτείνονται στην τροπολογία στον πίνακα I-6 στο παράρτημα II. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για την 

πρόωση τους ή που προορίζονται για την 

πρώηση τους, οι οποίοι διαθέτουν ισχύ 

αναφοράς μεγαλύτερη ή ίση με 37 kW · 

(α) κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για την 

πρόωση τους ή που προορίζονται για την 

πρόωση τους, 

Αιτιολόγηση 

Στον κανονισμό 40CFR1042 των ΗΠΑ δεν προβλέπεται ελάχιστη ισχύς 37 kW.  Η απαλοιφή 

αυτής της εξαίρεσης επιτρέπει την πλήρη ευθυγράμμιση με τον κανονισμό των ΗΠΑ. Με την 

παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται η ισχύς αναφοράς των κινητήρων πρόωσης εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας με τον κανονισμό 40CFR1042 των ΗΠΑ για τις οριακές τιμές εκπομπών για 

θαλάσσιες μεταφορές, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η προμήθεια κινητήρων που έχουν 

αναπτυχθεί για την αγορά των ΗΠΑ και παράλληλα να επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών 

κατά 80% σε σχέση με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών για κινητήρες πρόωσης της 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς 

μεγαλύτερη των 560 kW που 

χρησιμοποιούνται αντί για τους κινητήρες 

της κατηγορίας IWA και πρέπει να 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 

άρθρου 23 παράγραφος 8· 

(β) κινητήρες που χρησιμοποιούνται αντί 

για τους κινητήρες της κατηγορίας IWA 

και πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 8· 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία στον πίνακα I-6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνεται η εφαρμογή των οριακών 
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τιμών εκπομπών που ισχύουν για τους κινητήρες πρόωσης εσωτερικής ναυσιπλοΐας στους 

βοηθητικούς κινητήρες εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW, ούτως ώστε να 

συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς. Με την παρούσα τροπολογία εναρμονίζεται το κείμενο, 

ούτως ώστε να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι κινητήρες πρόωσης εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί βάσει του κατάλληλου κύκλου δοκιμής, ως 

βοηθητικοί κινητήρες σύμφωνα με την εν λόγω αρχή. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 - εισαγωγικό τμήμα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «κατηγορία IWA», η οποία 

περιλαμβάνει κινητήρες αποκλειστικά για 

χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

για βοηθητικούς σκοπούς ή που 

προορίζονται για βοηθητικούς σκοπούς, οι 

οποίοι διαθέτουν καθαρή ισχύ 

μεγαλύτερη των 560 kW και 

προορίζονται. 

(6) «κατηγορία IWA», η οποία 

περιλαμβάνει κινητήρες αποκλειστικά για 

χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

για βοηθητικούς σκοπούς ή που 

προορίζονται για βοηθητικούς σκοπούς. 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία στον πίνακα I-6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνεται η εφαρμογή των οριακών 

τιμών εκπομπών που ισχύουν για τους κινητήρες πρόωσης εσωτερικής ναυσιπλοΐας στους 

βοηθητικούς κινητήρες εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW, ούτως ώστε να 

συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς.  Με την παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται το κείμενο με 

αυτήν την αρχή. 

 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «κατηγορία RLR», η οποία 

περιλαμβάνει κινητήρες για αποκλειστική 

χρήση σε αυτοκινητάμαξες, για την 

πρόωση τους ή που προορίζονται για την 

πρόωση τους· 

(8) «κατηγορία RLR», η οποία 

περιλαμβάνει: 

 (α) κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε 

αυτοκινητάμαξες, για την πρόωση τους ή 
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που προορίζονται για την πρόωση τους· 

 (β) κινητήρες που χρησιμοποιούνται αντί 

για τους κινητήρες της κατηγορίας RLL· 

Αιτιολόγηση 

Οι κινητήρες του τύπου που χρησιμοποιείται σε αυτοκινητάμαξες μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούνται στις σιδηροδρομικές μηχανές και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε περιττή 

απαίτηση για διπλή έγκριση. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν 

τις εγκρίνουσες αρχές που είναι αρμόδιες 

για θέματα έγκρισης και τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν στην Επιτροπή τη 

συγκρότηση και τον ορισμό των εν λόγω 

αρχών. 

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν 

τις εγκρίνουσες αρχές που είναι αρμόδιες 

για θέματα έγκρισης και τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 

για την εποπτεία της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών εν 

χρήσει που αναφέρονται στο άρθρο 18, 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα 

κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη 

συγκρότηση και τον ορισμό των εν λόγω 

αρχών. 

 

Τροπολογία  32  

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τις αστικές περιοχές που δεν 

συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές 

όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη, ως μέρος της 

ανάπτυξης σχεδίων για την ποιότητα του 

αέρα σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτής της 

οδηγίας, θα πρέπει να αξιολογούν την 

ανάγκη λήψης μέτρων, τα οποία δεν θα 

συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος, για την 

εξασφάλιση της μετασκευής, σύμφωνα με 
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την πιο πρόσφατη τεχνολογία μείωσης 

εκπομπών, των υφιστάμενων κινητήρων 

που είναι τοποθετημένοι σε μη οδικά 

κινητά μηχανήματα. Αυτή η μετασκευή 

θα γίνει με στόχο να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του σταδίου V. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το 

δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν, 

τηρώντας δεόντως τη Συνθήκη, τις 

απαιτήσεις που κρίνουν ενδεχομένως 

αναγκαίες για την εξασφάλιση της 

προστασίας των εργαζομένων κατά τη 

χρησιμοποίηση των μηχανημάτων στα 

οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός, 

με την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

απαιτήσεις δεν θίγουν τη διάθεση των 

σχετικών κινητήρων στην αγορά. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εγκρίνουσες αρχές δημοσιοποιούν 

μέσω της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας της Ένωσης που αναφέρεται 

στο άρθρο 41 μητρώο όλων των τύπων και 

των σειρών κινητήρων για τους οποίους 

έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: εμπορικό σήμα, αναφορά 

του κατασκευαστή, κατηγορία κινητήρα, 

αριθμό έγκρισης τύπου και ημερομηνία 

έγκρισης τύπου. 

3. Οι εγκρίνουσες αρχές δημοσιοποιούν 

μέσω της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας της Ένωσης που αναφέρεται 

στο άρθρο 41 μητρώο όλων των τύπων και 

των σειρών κινητήρων για τους οποίους 

έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: εμπορικό σήμα, αναφορά 

του κατασκευαστή, κατηγορία κινητήρα, 

αριθμό έγκρισης τύπου και ημερομηνία 

έγκρισης τύπου, καθώς και τεχνικές 
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παραμέτρους. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους κινητήρες που έχουν λάβει 

έγκριση τύπου ΕΕ, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς εκτελούν, σε επαρκή κλίμακα και 

με βάση κατάλληλα δείγματα, ελέγχους 

εγγράφων και, κατά περίπτωση, φυσικούς 

και εργαστηριακούς ελέγχους των 

κινητήρων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, 

λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές 

αξιολόγησης κινδύνου, τυχόν καταγγελίες 

και άλλες συναφείς πληροφορίες. 

Για τους κινητήρες που έχουν λάβει 

έγκριση τύπου ΕΕ, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς εκτελούν, σε επαρκή κλίμακα και 

με βάση σημαντικό ποσοστό δειγμάτων, 

ελέγχους εγγράφων και, κατά περίπτωση, 

φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους 

των κινητήρων. Κατά τους ελέγχους 

αυτούς, λαμβάνουν υπόψη τις 

καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 

κινδύνου, τυχόν καταγγελίες και άλλες 

συναφείς πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Επιπλέον των επισημάνσεων που 

τοποθετούν στους κινητήρες τους 

σύμφωνα με το άρθρο 31, οι 

κατασκευαστές αναγράφουν την επωνυμία, 

την καταχωρισμένη εμπορική ε πωνυμία ή 

το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, καθώς 

και τη διεύθυνση στην Ένωση μέσω της 

οποίας μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί 

τους, επί των κινητήρων τους που έχουν 

διατεθεί στην αγορά, ή, σε περίπτωση που 

αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία ή 

σε έγγραφο που συνοδεύει τον κινητήρα. 

6. Επιπλέον των επισημάνσεων που 

τοποθετούν στους κινητήρες τους 

σύμφωνα με το άρθρο 31, οι 

κατασκευαστές αναγράφουν την επωνυμία, 

την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή 

το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, τις 

τεχνικές παραμέτρους καθώς και τη 

διεύθυνση στην Ένωση μέσω της οποίας 

μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους, 

επί των κινητήρων τους που έχουν διατεθεί 

στην αγορά, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό, στη συσκευασία ή σε 

έγγραφο που συνοδεύει τον κινητήρα. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν οδηγίες και 

πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 41. 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν οδηγίες, 

πληροφορίες και κάθε δικαιολογητικό 

έγγραφο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 41. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εκπομπές αέριων ρύπων και 

σωματιδίων των τύπων ή των σειρών 

κινητήρων εν χρήσει παρακολουθούνται 

μέσω δοκιμών των κινητήρων που είναι 

τοποθετημένοι σε μη οδικά κινητά 

μηχανήματα που λειτουργούν κατά τη 

διάρκεια των κανονικών κύκλων 

λειτουργίας τους. Τέτοιου είδους δοκιμές 

διενεργούνται σε κινητήρες που έχουν 

υποβληθεί σε κατάλληλη συντήρηση και 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις όσον 

αφορά την επιλογή των κινητήρων, τις 

διαδικασίες δοκιμών και την αναφορά των 

αποτελεσμάτων για τις διάφορες 

κατηγορίες κινητήρων. 

1. Για τους τύπους κινητήρων ή τις 

σειρές κινητήρων,  που έχουν λάβει 

έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, οι εκπομπές αέριων ρύπων και 

σωματιδίων των τύπων ή των σειρών 

κινητήρων εν χρήσει παρακολουθούνται 

μέσω δοκιμών των εν χρήσει κινητήρων 

που είναι τοποθετημένοι σε μη οδικά 

κινητά μηχανήματα που λειτουργούν κατά 

τη διάρκεια των κανονικών κύκλων 

λειτουργίας τους. Τέτοιου είδους δοκιμές 

διενεργούνται με ευθύνη του 

κατασκευαστή ή του φορέα στον οποίο 

έχουν ανατεθεί παρόμοιες δοκιμές, και 

υπό την εποπτεία της εθνικής αρχής 

έγκρισης τύπου, σε κινητήρες που έχουν 

υποβληθεί σε κατάλληλη συντήρηση και 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις όσον 

αφορά την επιλογή των κινητήρων, τις 

διαδικασίες δοκιμών και την αναφορά των 

αποτελεσμάτων για τις διάφορες 

κατηγορίες κινητήρων.  

Η Επιτροπή εκτελεί πιλοτικά 

προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη 

κατάλληλων διαδικασιών δοκιμών για τις 

κατηγορίες και τις υποκατηγορίες 

κινητήρων για τις οποίες δεν υφίστανται 

τέτοιου είδους διαδικασίες δοκιμών.  

Η Επιτροπή εκτελεί προγράμματα 

παρακολούθησης με σκοπό την ανάπτυξη 

κατάλληλων διαδικασιών δοκιμών για τις 

κατηγορίες και τις υποκατηγορίες 

κινητήρων για τις οποίες δεν υφίστανται 

τέτοιου είδους διαδικασίες δοκιμών.  

 Η Επιτροπή διεξάγει προγράμματα 

παρακολούθησης ώστε να προσδιορίσει 
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σε ποιο βαθμό οι εκπομπές που 

προκύπτουν από τον κύκλο δοκιμών και 

στις οποίες βασίζεται η έγκριση τύπου, 

αντιστοιχούν στις εκπομπές που 

μετριούνται σε συνθήκες πραγματικής 

λειτουργίας. Αυτά τα προγράμματα 

παρακολούθησης και τα αποτελέσματά 

τους θα αποτελούν αντικείμενο 

παρουσίασης στα κράτη μέλη και στη 

συνέχεια θα ανακοινώνονται στο κοινό σε 

ετήσια βάση.  

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το περιεχόμενο του πληροφοριακού 

φακέλου καθορίζεται σε εκτελεστική 

πράξη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

2. Το περιεχόμενο του πληροφοριακού 

φακέλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Αιτιολόγηση 

Το περιεχόμενο του πληροφοριακού φακέλου καθορίζεται ήδη απευθείας στο άρθρο 20 

παράγραφος 2, και το άρθρο 20 παράγραφος 4 προβλέπει την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 

για τον καθορισμό υποδειγμάτων για τον πληροφοριακό φάκελο. Δεν υπάρχει, επομένως, 

ανάγκη για περαιτέρω εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του περιεχομένου του 

πληροφοριακού φακέλου. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) το αρχικό σχέδιο δοκιμών εν χρήσει 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1· 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις του κανονισμού Euro VI υποχρεώνουν τον κατασκευαστή να υποβάλει στην αρχή 

έγκρισης τύπου σχέδιο δοκιμών εν χρήσει. Παρόμοια διάταξη προτείνεται για τον κανονισμό 

σχετικά με τα μη οδικά κινητά μηχανήματα. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, τα σχέδια θα έχουν 
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ήδη επικυρωθεί κατά την έγκριση τύπου. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Σε περίπτωση κινητήρα της κατηγορίας 

IWP με ισχύ αναφοράς άνω των 560 kW 

που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη 

θέση κινητήρα της κατηγορίας IWA 

σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο, οι 

απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται 

χωριστά για κάθε εφαρμοστέο κύκλο 

δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες που 

προβλέπεται στους πίνακες IV-5 και IV-6 

του παραρτήματος IV και στο 

πληροφοριακό έγγραφο έγκρισης τύπου 

αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό 

σταθερές συνθήκες για τον οποίο 

πληρούται η εν λόγω απαίτηση. 

8. Σε περίπτωση κινητήρα της κατηγορίας 

IWP που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

στη θέση κινητήρα της κατηγορίας IWA 

σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο, οι 

απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται 

χωριστά για κάθε εφαρμοστέο κύκλο 

δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες που 

προβλέπεται στους πίνακες IV-5 και IV-6 

του παραρτήματος IV, και στο 

πληροφοριακό έγγραφο έγκρισης τύπου 

αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό 

σταθερές συνθήκες για τον οποίο 

πληρούται η εν λόγω απαίτηση. 

Αιτιολόγηση 

Με την προτεινόμενη τροπολογία 9 στον πίνακα I-6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνεται η 

εφαρμογή των οριακών τιμών εκπομπών που ισχύουν για τους κινητήρες πρόωσης εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας στους βοηθητικούς κινητήρες εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW, 

ούτως ώστε να συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς. Με την παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται 

το κείμενο με αυτήν την αρχή. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 55 του παρόντος κανονισμού για 

να καθορίσει: 

4. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2017, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 55 του παρόντος 

κανονισμού για να καθορίσει: 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Αντί για τη χορήγηση πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής μπορεί 

να τοποθετεί σήμανση συμμόρφωσης 

στον κινητήρα. Η εν λόγω σήμανση 

συμμόρφωσης περιλαμβάνει ηλεκτρονικό 

κωδικό ο οποίος είναι αναγνώσιμος με 

ευρέως διαθέσιμα εργαλεία τεχνολογίας 

πληροφοριών (ΤΠ) και επιτρέπει την 

ανάκτηση των στοιχείων του κινητήρα 

από τον ιστότοπο του κατασκευαστή. Τα 

ανακτήσιμα στοιχεία είναι ισοδύναμα με 

τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή για κάθε κινητήρα 

αποτελεί περιττή διοικητική επιβάρυνση και φαίνεται ξεπερασμένη στη σημερινή ψηφιακή 

εποχή. Η δυνατότητα αντικατάστασης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης με σήμανση 

συμμόρφωσης που παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στοιχεία περιορίζει αυτήν 

την επιβάρυνση, επιτρέποντας παράλληλα την αξιόπιστη παρακολούθηση των κινητήρων. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων το 

υπόδειγμα του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών χαρακτηριστικών που 

αποσκοπούν στην αποτροπή της 

παραποίησης. Για τον σκοπό αυτό, στις 

εκτελεστικές πράξεις προβλέπονται τα 

χαρακτηριστικά εκτύπωσης ασφαλείας για 

την προστασία του χαρτιού που 

χρησιμοποιείται για το πιστοποιητικό. Οι 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά το 

υπόδειγμα του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών χαρακτηριστικών που 

αποσκοπούν στην αποτροπή της 

παραποίησης και των χαρακτηριστικών 

εκτύπωσης ασφαλείας για την προστασία 

του χαρτιού που χρησιμοποιείται για το 

πιστοποιητικό, καθώς και όσον αφορά το 

υπόδειγμα για τη σήμανση συμμόρφωσης 
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εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 

έως τις [31 Δεκεμβρίου 2016]. 

και τα ανακτήσιμα στοιχεία ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών 

τύπων ηλεκτρονικών κωδικών που 

χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα 

στοιχεία του κινητήρα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6α του παρόντος 

άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 54 

παράγραφος 2 έως τις [31 Δεκεμβρίου 

2016]. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει πρότυπο για τη σήμανση συμμόρφωσης 

και τα ανακτήσιμα στοιχεία και να ορίσει τους αποδεκτούς τύπους ηλεκτρονικών κωδικών που 

χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα στοιχεία του κινητήρα. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν από την έξοδό τους από τη γραμμή 

παραγωγής, οι κινητήρες πρέπει να φέρουν 

το σήμα που προβλέπεται βάσει του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Πριν από την έξοδό τους από τη γραμμή 

παραγωγής, οι κινητήρες που 

κατασκευάζονται στην Ένωση και οι 

κινητήρες που κατασκευάζονται εκτός 

Ένωσης πρέπει να φέρουν το σήμα που 

προβλέπεται βάσει του παρόντος 

κανονισμού. Αυτή η απαίτηση δεν 

επηρεάζει κατά κανένα τρόπο τις άλλες 

σημάνσεις που απαιτούνται βάσει της 

νομοθεσίας του κράτους μέλους ή της 

Ένωσης 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κατά περίπτωση, το υποχρεωτικό 

σήμα, για κινητήρες που έχουν διατεθεί 
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στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32 

παράγραφος 4α, περιλαμβάνει την εξής 

φράση : «Για χρήση αποκλειστικά σε 

οχήματα καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων». 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων υπόδειγμα 

του σήματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 

υποχρεωτικών ουσιωδών πληροφοριών 

που αυτό θα περιλαμβάνει. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 54 παράγραφος 2 έως τις [31 

Δεκεμβρίου 2016]. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων υπόδειγμα 

του σήματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 

υποχρεωτικών ουσιωδών πληροφοριών 

που αυτό θα περιλαμβάνει και, κατά 

περίπτωση, των πρόσθετων πληροφοριών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του 

παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 54 παράγραφος 2 έως τις [31 

Δεκεμβρίου 2016]. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν 

να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 

κινητήρων που προορίζονται για 

τοποθέτηση σε μηχανήματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

καθέλκυση και ανέλκυση σωσίβιων 

λέμβων οι οποίες χρησιμοποιούνται από 

εθνική υπηρεσία διάσωσης («όχημα 

καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων»). 
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Αιτιολόγηση 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2 και για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα 10 έτη από τις ημερομηνίες 

που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ για 

τη διάθεση κινητήρων του σταδίου V 

στην αγορά, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 

διάθεση στην αγορά κινητήρων 

αντικατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 (α) ανήκουν σε κατηγορία ισοδύναμη με 

την κατηγορία NRE ή NRS, δεν έχουν 

ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 560 kW 

και συμμορφώνονται με στάδιο 

εκπομπών που έχει λήξει έως και 20 

χρόνια πριν από τη διάθεσή τους στην 

αγορά, εφόσον ο κινητήρας που πρόκειται 

να αντικατασταθεί έπρεπε να πληροί τα 

ίδια ή λιγότερο αυστηρά όρια εκπομπών 

όταν διατέθηκε αρχικά στην αγορά της 

Ένωσης· 

 (β) ανήκουν σε κατηγορία ισοδύναμη με 

την κατηγορία NRE, NRS ή NRG, εφόσον 

ο κινητήρας αντικατάστασης και ο 

κινητήρας που πρόκειται να 

αντικατασταθεί ανήκουν σε κατηγορία 

κινητήρα και εύρος ισχύος για τα οποία 

δεν ίσχυε απαίτηση έγκρισης τύπου σε 
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επίπεδο Ένωσης στις ...*. 

 (γ) ανήκουν στην κατηγορία RLL ή RLR 

και συμμορφώνονται με τα όρια 

εκπομπών τα οποία έπρεπε να 

ικανοποιούν οι κινητήρες όταν 

διατέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά, 

ή ανήκουν στην κατηγορία NRE ή NRG 

και έχουν  ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη 

των 560 kW. 

 __________________ 

 * Ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 

97/68/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) τη διάθεση στην αγορά κινητήρων 

που πρόκειται να τοποθετηθούν σε 

οχήματα καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων, 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4α· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γβ) τη διάθεση στην αγορά κινητήρων 

που πρόκειται να τοποθετηθούν σε 

οχήματα καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων, 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4β· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γγ) τη διάθεση στην αγορά κινητήρων 

αντικατάστασης, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 4α. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους για τη διάθεση κινητήρων αντικατάστασης στην 

αγορά. 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5β. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 

του άρθρου 32(4β) για κινητήρες 

κατηγοριών RLL και RLR, τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν, κατόπιν αιτήσεως από τον 

ΚΠΕ, να διατίθενται στην αγορά 

κινητήρες που ανήκουν σε αυτές τις 

κατηγορίες, οι οποίοι, στις  ...*, είναι 

τμήμα έργου που βρίσκεται σε 

προχωρημένο στάδιο εξέλιξης κατά την 

έννοια του άρθρου 2 στοιχείο κ) της 

οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1a, και 

που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

οποιουδήποτε σταδίου εκπομπών της ΕΕ 

προηγείτο του σταδίου που ήταν σε ισχύ 

τη στιγμή της τοποθέτησής τους στην 

αγορά, εφόσον η χρήση κινητήρων 

αντικατάστασης που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του νέου σταδίου θα είχε ως 

αποτέλεσμα δυσανάλογο κόστος. Κάθε 

κράτος μέλος διαβιβάζει κατάλογο των εν 

λόγω έργων που βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο εξέλιξης στην 

Επιτροπή έως τις  ...**. 
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 –––––––––––––––––– 

 1α Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη 

διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 

σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191 

της 18.7.2008, σ. 1). 

 * ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού  

 ** ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 

ένα έτος από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού.  

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εφόσον ο κατασκευαστής, παρά την 

υποβολή αιτήματος της εγκρίνουσας 

αρχής, δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει 

τις απαιτήσεις ως προς τη επισήμανση του 

κινητήρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 

31, η κατ ' εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού χορηγηθείσα έγκριση για τον 

αντίστοιχο τύπο κινητήρα ή την αντίστοιχη 

σειρά κινητήρων μπορεί να ανακληθεί. Η 

διαδικασία πληροφόρησης 

πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 36 παράγραφος 4. 

4. Εφόσον ο κατασκευαστής, παρά την 

υποβολή αιτήματος της εγκρίνουσας 

αρχής, δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει 

τις απαιτήσεις ως προς τη επισήμανση του 

κινητήρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 

31, η κατ ' εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού χορηγηθείσα έγκριση για τον 

αντίστοιχο τύπο κινητήρα ή την αντίστοιχη 

σειρά κινητήρων μπορεί να ανακληθεί. Η 

διαδικασία πληροφόρησης 

πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 37 παράγραφος 4. 

Αιτιολόγηση 

Απλή διόρθωση λάθους κατά τη σύνταξη της πρότασης της Επιτροπής. Η ακολουθούμενη 

διαδικασία πληροφόρησης ορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 4. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 



 

PE557.123v02-00 36/91 RR\1074318EL.doc 

EL 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν κατασκευαστής στον οποίο έχει 

χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ υποχρεούται, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, να 

ανακαλέσει κινητήρες που έχουν διατεθεί 

στην αγορά, είτε είναι τοποθετημένοι στα 

μηχανήματα είτε όχι, διότι παραβιάζουν σε 

σοβαρό βαθμό τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την προστασία 

του περιβάλλοντος, ο εν λόγω 

κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ για τον κινητήρα. 

1. Όταν κατασκευαστής στον οποίο έχει 

χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ υποχρεούται, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, να 

ανακαλέσει κινητήρες που έχουν διατεθεί 

στην αγορά, είτε είναι τοποθετημένοι στα 

μηχανήματα είτε όχι, διότι παραβιάζουν τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 

και της δημόσιας υγείας, ο εν λόγω 

κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την 

εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την 

έγκριση τύπου ΕΕ για τον κινητήρα. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κατασκευαστές διαθέτουν στους 

ΚΠΕ κάθε συναφή πληροφορία και κάθε 

αναγκαία οδηγία που προορίζεται για τον 

τελικό χρήστη, περιγράφοντας ειδικότερα 

κάθε ειδικό όρο ή περιορισμό που 

συνδέεται με τη χρήση ενός κινητήρα. 

3. Οι κατασκευαστές διαθέτουν στους 

ΚΠΕ, καθώς και σε κάθε τρίτο κατόπιν 

αιτήματος, κάθε συναφή πληροφορία και 

κάθε αναγκαία οδηγία που προορίζεται για 

τον τελικό χρήστη, περιγράφοντας 

ειδικότερα κάθε ειδικό όρο ή περιορισμό 

που συνδέεται με τη χρήση ενός κινητήρα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, 

οι κατασκευαστές διαθέτουν στους ΚΠΕ 

την τιμή των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) που προσδιορίστηκε κατά 

τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ και 

αναθέτουν στους ΚΠΕ να κοινοποιήσουν 

4. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, 

οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν την τιμή 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) που προσδιορίστηκε κατά τη 

διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ και 

αναθέτουν στους ΚΠΕ να κοινοποιήσουν 
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την πληροφορία αυτή στον τελικό χρήστη 

του μηχανήματος στο οποίο προορίζεται 

να τοποθετηθεί ο κινητήρας. 

την πληροφορία αυτή στον τελικό χρήστη 

του μηχανήματος στο οποίο προορίζεται 

να τοποθετηθεί ο κινητήρας. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κεντρική διοικητική πλατφόρμα και 

βάση δεδομένων της Ένωσης 

Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του καθιερωμένου Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά δεν 

συνεπάγεται επιπλέον κόστος και περιττό διοικητικό φόρτο, σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας 

νέας ψηφιακής πλατφόρμας. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή δημιουργεί κεντρική 

διοικητική ψηφιακή πλατφόρμα της 

Ένωσης για την ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις 

εγκρίσεις τύπου της ΕΕ σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για 

την ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών μεταξύ των εγκρινουσών 

αρχών ή μεταξύ των εγκρινουσών αρχών 

και της Επιτροπής, η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Η ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών μεταξύ των εγκρινουσών 

αρχών ή μεταξύ των εγκρινουσών αρχών 

και της Επιτροπής, στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά («IMI») το 

οποίο συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
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μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά και την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 

(«κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316, 

14.11.2012, σ.1). 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Αν εγκριθεί, κάθε αναφορά σε 

«κεντρική διοικητική πλατφόρμα της 

Ένωσης» ή «πλατφόρμα» θα πρέπει να 

αλλάξει σε «Σύστημα Πληροφόρησης για 

την Εσωτερική Αγορά» ή «IMI», στο 

σύνολο του κειμένου.) 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του καθιερωμένου Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά δεν 

συνεπάγεται επιπλέον κόστος και περιττό διοικητικό φόρτο, σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας 

νέας ψηφιακής πλατφόρμας. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η κεντρική διοικητική ψηφιακή 

πλατφόρμα της Ένωσης περιλαμβάνει 

επίσης βάση δεδομένων στην οποία 

συγκεντρώνονται και μέσω της οποίας 

καθίστανται διαθέσιμες στις εγκρίνουσες 

αρχές και στην Επιτροπή όλες οι 

πληροφορίες που είναι συναφείς με τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

βάση δεδομένων συνδέει τις εθνικές 

βάσεις δεδομένων με την κεντρική βάση 

δεδομένων της Ένωσης, ανάλογα με τα 

συμφωνηθέντα με τα συγκεκριμένα κράτη 

μέλη. 

2. Όλες οι πληροφορίες που είναι συναφείς 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ οι οποίες 

χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό συγκεντρώνονται κεντρικά και 

καθίστανται διαθέσιμες στις εγκρίνουσες 

αρχές και στην Επιτροπή μέσω του ΙMΙ. 

Οι εθνικές βάσεις δεδομένων συνδέονται 

με το IMI, ανάλογα με τα συμφωνηθέντα 

με τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του καθιερωμένου Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά δεν 

συνεπάγεται επιπλέον κόστος και περιττό διοικητικό φόρτο, σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας 

νέας ψηφιακής πλατφόρμας. 
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Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε συνέχεια της εφαρμογής των 

παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή 

επεκτείνει την κεντρική διοικητική 

ψηφιακή πλατφόρμα της Ένωσης 

προσθέτοντας σε αυτή ενότητες που 

παρέχουν τη δυνατότητα για: 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το IMI 

παρέχει τη δυνατότητα για: 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του καθιερωμένου Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά δεν 

συνεπάγεται επιπλέον κόστος και περιττό διοικητικό φόρτο, σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας 

νέας ψηφιακής πλατφόρμας. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων τις 

λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και 

διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη 

δημιουργία της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας και της βάσης δεδομένων 

της Ένωσης που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 54 

παράγραφος 2 έως τις [31 Δεκεμβρίου 

2016]. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το IMI είναι ήδη καθιερωμένο και δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω προδιαγραφές μέσω 

εκτελεστικών πράξεων. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 [...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο αυτόματος έλεγχος δεν είναι εφικτός όσον αφορά τον έλεγχο των κινητήρων. Είναι εφικτός 

μόνον όσον αφορά τον έλεγχο των μηχανημάτων ή των οχημάτων. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 55α 

 Οικονομική στήριξη για μετασκευή 

 1. Με την επιφύλαξη ότι θα τεθούν σε 

ισχύ τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίσουν οικονομικά κίνητρα για τη 

μετασκευή κινητήρων εν χρήσει οι οποίοι 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό, με στόχο την κάλυψη των 

οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται 

στο παράρτημα για τον τύπο του 

κινητήρα που πρόκειται να 

μετασκευαστεί. 

 2. Τα οικονομικά κίνητρα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 δεν 

υπερβαίνουν, για κάθε τύπο κινητήρα, το 

επιπλέον κόστος των τεχνικών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται ώστε 

να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα 

όρια εκπομπών που καθορίζονται στο 

αντίστοιχο παράρτημα, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους της 

εγκατάστασης στο όχημα. 
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Αιτιολόγηση 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 56 α 

 Τροποποίηση στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012 

 Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α 

προστίθενται τα εξής: 

 «8α. Κανονισμός (ΕΕ) 20xx/xx του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της xx σχετικά με τις 

απαιτήσεις που αφορούν τα όρια 

εκπομπών και την έγκριση τύπου για 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

προορίζονται για μη οδικά κινητά 

μηχανήματα*+: άρθρο 42. 

 * ΕΕ L XX, xx.xx.xxxx, σ. x.» 

 ______________ 

 + ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός 

αναφοράς και η ημερομηνία για τον 

κανονισμό και να συμπληρωθούν οι 

λεπτομέρειες στην υποσημείωση. 

 1a Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 
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για την Εσωτερική Αγορά και για την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 

της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 316, 14.11.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, ο παρών κανονισμός 

δεν ακυρώνει, πριν από τις ημερομηνίες 

διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καμία 

έγκριση τύπου ΕΕ. 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, ο παρών κανονισμός 

δεν ακυρώνει, πριν από τις ημερομηνίες 

διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καμία 

έγκριση τύπου ΕΕ ή εξαίρεση. 

Αιτιολόγηση 

Εκτός από τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται δυνάμει της οδηγίας 97/68/ΕΚ, θα πρέπει 

να συνεχίσουν να ισχύουν και οι αντίστοιχες εξαιρέσεις. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν να 

συνεχίσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που 

ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 

υποχρεωτικές ημερομηνίες για την έγκριση 

τύπου ΕΕ των κινητήρων που αναφέρονται 

στο παράρτημα ΙΙΙ. 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν να 

συνεχίσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου 

και εξαιρέσεις σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία που ισχύει κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις υποχρεωτικές 

ημερομηνίες για την έγκριση τύπου ΕΕ 

των κινητήρων που αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ. 

Αιτιολόγηση 

Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ έως τις 

υποχρεωτικές προθεσμίες του σταδίου V, θα πρέπει, εκτός από τη χορήγηση εγκρίσεων τύπου 

ΕΕ δυνάμει της οδηγίας 97/68/ΕΚ, να είναι δυνατή και η εφαρμογή των αντίστοιχων 
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εξαιρέσεων. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2, οι μεταβατικοί κινητήρες 

και, κατά περίπτωση, τα μηχανήματα στα 

οποία είναι τοποθετημένοι αυτοί οι 

μεταβατικοί κινητήρες μπορούν να 

συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου υπό τον όρο ότι το μηχάνημα στο 

οποίο είναι τοποθετημένος ο μεταβατικός 

κινητήρας διαθέτει ημερομηνία παραγωγής 

που προηγείται κατά τουλάχιστον ένα έτος 

από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου. 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2, οι μεταβατικοί κινητήρες 

και, κατά περίπτωση, τα μηχανήματα στα 

οποία είναι τοποθετημένοι αυτοί οι 

μεταβατικοί κινητήρες μπορούν να 

συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου υπό τον όρο ότι το μηχάνημα στο 

οποίο είναι τοποθετημένος ο μεταβατικός 

κινητήρας διαθέτει ημερομηνία παραγωγής 

που προηγείται κατά τουλάχιστον 18 μήνες 

από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, 

με την επιφύλαξη της οδηγίας 

2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1302/20141β. 

 ______________ 

 1α Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη 

διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 

σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191 

της 18.7.2008, σ. 1). 

 1β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 της 

Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τεχνική προδιαγραφή 

διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 

«Τροχαίο υλικό — Μηχανές και 

επιβατικό τροχαίο υλικό» του 

σιδηροδρομικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 356, 

12.12.2014, σ. 228). 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, 

τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση 

της μεταβατικής περιόδου και της 12μηνης 

περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο κατά 12 επιπλέον μήνες για τους 

ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή 

μικρότερη από 50 μονάδες μη οδικών 

κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με 

κινητήρες καύσης. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού της συνολικής ετήσιας 

παραγωγής που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο, όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο 

του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου 

θεωρούνται ενιαίος ΚΠΕ. 

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, 

τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση 

της μεταβατικής περιόδου και της 18μηνης 

περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο κατά 12 επιπλέον μήνες για τους 

ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή 

μικρότερη από 80 μονάδες μη οδικών 

κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με 

κινητήρες καύσης. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού των ανώτατων ορίων που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 

όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο του ίδιου 

φυσικού ή νομικού προσώπου θεωρούνται 

ενιαίος ΚΠΕ. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο) 

  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE 

που χρησιμοποιούνται σε κινητούς 

γερανούς, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την 

παράταση της μεταβατικής περιόδου 

κατά 12 επιπλέον μήνες. 

Αιτιολόγηση 

Οι κινητοί γερανοί υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς διαστάσεων κατά τη μεταφορά στο 

οδικό δίκτυο και παράγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες διαφορετικών μοντέλων, με ιδιαίτερα 

μικρό αριθμό πωλήσεων για το καθένα από αυτά. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 57 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 55 όσον αφορά τις 

μεθόδους εκτίμησης της ετήσιας 

παραγωγής των ΚΠΕ που ζητούν 

παράταση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

εκδίδονται έως τις [31 Δεκεμβρίου 2016]. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της παράτασης που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο 

του άρθρου 57 παράγραφος 5. Οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει κατά συνέπεια να διαθέτουν 

κατάλληλες και ενιαίες μεθόδους για την εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής των ΚΑΕ. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3, του άρθρου 17 

παράγραφος 2 και του άρθρου 21 και για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από 

την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά 

των κινητήρων του σταδίου V που 

ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη 

μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση 

στην αγορά κινητήρων της κατηγορίας 

RLL με μέγιστη καθαρή ισχύ άνω των 

2.000 kW που δεν συμμορφώνονται με τα 

όρια εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα II και για τοποθέτηση σε 

σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται 

μόνο σε τεχνικώς απομονωμένο 

σιδηροδρομικό δίκτυο εύρους 1520 mm. 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 

οι κινητήρες που διατίθενται στην αγορά 

συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις 

οριακές τιμές εκπομπών που έπρεπε να 
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πληρούν για κινητήρες που διατίθενται 

στην αγορά στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι 

εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών 

χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ και 

επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά 

τέτοιου είδους κινητήρες. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τα εξής: 

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τα εξής:  

(α) την αξιολόγηση του δυναμικού 

περαιτέρω εκπομπών ρύπων βάσει των 

διαθέσιμων τεχνολογιών και της ανάλυσης 

κόστους/οφέλους· 

(α) την αξιολόγηση του δυναμικού 

περαιτέρω μείωσης των εκπομπών ρύπων 

βάσει των διαθέσιμων τεχνολογιών και 

της ανάλυσης κόστους/οφέλους, καθώς 

και την αξιολόγηση της προόδου που 

έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη ως προς 

τις δεσμεύσεις τους για μείωση των 

εκπομπών, όπως αυτές ορίζονται στην 

οδηγία 2001/81/ΕΚ. Η έκθεση 

περιλαμβάνει ιδίως την αξιολόγηση της 

τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας 

να προστεθούν οριακές τιμές αριθμού 

σωματιδίων στις κατηγορίες μη οδικών 

κινητών μηχανημάτων για τις οποίες δεν 

έχει καθοριστεί αντίστοιχο όριο στο 

παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, 

καθώς και να θεσπιστούν χαμηλότερα 

όρια αριθμού σωματιδίων για όλες τις 

κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια που 

έχουν θεσπιστεί για τα οχήματα βαρέος 

τύπου Euro VI στην οδηγία 2005/55/ΕΚ. 

Η έκθεση πρέπει επίσης να εξετάζει την 

αναθεώρηση των ορίων εκπομπών για 

τους υδρογονάνθρακες, 

συμπεριλαμβανομένου   

 - του παράγοντα A για κινητήρες που 

τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

με βενζίνη στο πλαίσιο της λειτουργίας 
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που είναι ουδέτερη από απόψεως 

περιβάλλοντος σε σύγκριση με τους 

κινητήρες που τροφοδοτούνται με ντίζελ· 

(β) τον προσδιορισμό των δυνητικά 

σημαντικών τύπων ρύπων που δεν 

εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

(β) τον προσδιορισμό των δυνητικά 

σημαντικών τύπων ρύπων που δεν 

εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τα εξής: 

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τα εξής: 

(α) τη χρήση των ρητρών εξαίρεσης που 

προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 

και 4· 

(α) τη χρήση των ρητρών εξαίρεσης που 

προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 

και 4· 

(β) την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών 

που ορίζονται στο άρθρο 18 και τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από αυτές. 

(β) την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών 

που ορίζονται στο άρθρο 18 και τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από αυτές, 

καθώς και μια αξιολόγηση της 

σκοπιμότητας να καθιερωθούν δοκιμές 

με φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών· 

 (βα) την παρακολούθηση των δοκιμών 

για έγκριση τύπου ΕΕ, όπως ορίζεται στα 

άρθρα 23 και 24, με ιδιαίτερη έμφαση στο 

κατά πόσο οι δοκιμές αυτές αντιστοιχούν 

σε συνθήκες κανονικής χρήσης των 

κινητήρων. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις 3. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 1 και 2 βασίζονται σε 

διαβούλευση με τους συναφείς 

ενδιαφερόμενους φορείς και λαμβάνουν 

υπόψη τα ισχύοντα σχετικά ευρωπαϊκά και 

διεθνή πρότυπα. Συνοδεύονται, κατά 

περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις. 

παραγράφους 1 και 2 : 

 (α) βασίζονται σε διαβούλευση με τους 

συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς· 

 (β) και λαμβάνουν υπόψη τα ισχύοντα 

σχετικά ενωσιακά και διεθνή πρότυπα· και 

 (γ) συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετικές προτάσεις. 

 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 59α 

 Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 167/2013, 

 Στο άρθρο 19 παράγραφος 3 προστίθεται 

το ακόλουθο εδάφιο: 

 “Για τους σκοπούς της κυκλοφορίας στην 

αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε 

υπηρεσία ελκυστήρων των κατηγοριών 

T2, T4.1 και C2, οι κινητήρες που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σταδίου 

IIIB θεωρούνται μεταβατικοί κινητήρες 

όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

(EU) XX/20151a, Άρθρο 3, παράγραφος 

30. 

 ________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) XX/2015, Άρθρο 3, 

παράγραφος 30.ˮ 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα I – πίνακας I-5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Πίνακας I-5: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων IWP που ορίζεται στο άρθρο 4 

σημείο 5 

Κατηγορ

ία 

Τύπος 

ανάφλε

ξης 

Στροφές Υποκατηγορί

α 

Ισχύς 

αναφοράς 

Κατηγορία 

IWP όλοι 

μεταβλητές 

37≤P<75 IWP-v-1 

Μέγιστη 

καθαρή 

ισχύς 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

σταθερές 

37≤P<75 IWP-c-1 

Ονομαστική 

καθαρή 

ισχύς 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Τροπολογία 

 

Κατηγορί

α 

Τύπος 

ανάφλε

ξης 

Λειτουργία 
στροφών 

Κυβισμός 
Υποκατηγορί

α 

Ισχύς 

αναφοράς 
Κατηγορία 

IWP όλοι μεταβλητές 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Μέγιστη καθαρή 

ισχύς 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤εκτ.<1.2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤εκτ.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤εκτ.<7.0 < 300 IWP-v-8 
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300≤P<600 IWP-v-9 

όλοι P ≥ 600 IWP-v-10 

σταθερές 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Ονομαστική 

καθαρή ισχύς 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤εκτ.<1.2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤εκτ.<3.5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤εκτ.<7.0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

όλοι P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πίνακας I-6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Κατηγορ

ία 

Τύπος 

ανάφλε

ξης  

Στροφές Υποκατηγορί

α 

Ισχύς 

αναφοράς 

Κατηγορία 

IWA όλοι 

μεταβλητέ

ς 

560≤P<1000 IWA-v-1 Μέγιστη 

καθαρή 

ισχύς P≥1000 IWA-v-2 

σταθερές 560≤P<1000 IWA-c-1 

Ονομαστική 

καθαρή 

ισχύς 

 

Τροπολογία 

 

Κατηγορί

α 
Τύπος 

ανάφλε

Λειτουργία 

στροφών 
Κυβισμός 

Υποκατηγορ

ία 

Ισχύς 

αναφοράς 
Κατηγορία 
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ξης 

IWA όλοι 

μεταβλητές 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Μέγιστη 

καθαρή ισχύς 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤εκτ.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤εκτ.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤εκτ.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

όλοι P ≥ 600 IWA-v-10 

σταθερές 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Ονομαστική 

καθαρή ισχύς 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤εκτ.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤εκτ.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤εκτ.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

όλοι P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – τίτλος 1 – πίνακας II-1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Πίνακας II-1: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRE που ορίζεται στο 

άρθρο 4 σημείο 1  

Στάδιο 

εκπομπών 

Υποκατη

γορία 

κινητήρα 

Εύρος 

ισχύος 

Τύπος 

κινητήρα 

ανάφλεξ

ης 

CO HC ΝΟx ΜάζαP

M  

PN A 
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  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Στάδιο V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 όλοι 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 όλοι 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 όλοι 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 για κινητήρες απευθείας έγχυσης, με χειροκίνητη εκκίνηση και ψύξη του αέρα τροφοδοσίας. 

 

Τροπολογία 

Πίνακας II-1: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRE που ορίζεται στο 

άρθρο 4 σημείο 1  

Στάδιο 

εκπομπών 

Υποκατηγορ

ία κινητήρα 

Εύρος 

ισχύος 

Τύπος 

κινητήρα 

ανάφλεξης 

CO HC ΝΟx ΜάζαP

M  

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Στάδιο V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 όλοι 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
όλοι 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Στάδιο V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 όλοι 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 για κινητήρες απευθείας έγχυσης, με χειροκίνητη εκκίνηση και ψύξη του αέρα τροφοδοσίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Η εισηγήτρια επικροτεί κατ’ αρχήν την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, η οποία έχει ως 

κύριο στόχο να συμβάλει αφενός στην αντιμετώπιση των ανησυχιών για τη δημόσια υγεία 

που προκύπτουν από μελέτες οι οποίες παρέχουν ενδείξεις για την καρκινογόνο δράση των 

εξαιρετικά μικρών σωματιδίων, και αφετέρου στη γενική βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

και τη δημιουργία μιας αγοράς χωρίς σύνορα, όχι μόνο εντός της ΕΕ αλλά και στις σχέσεις 

της με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της σε όλο τον κόσμο. Η κλιμακωτή προσέγγιση, 

με διακρίσεις ανάλογα με το μέγεθος κινητήρα και τον τύπο μηχανήματος, επιτρέπει την 

ομαλή καθιέρωση των προτύπων στους κλάδους που επηρεάζονται από αυτά, δεδομένου ότι 

οι νέες απαιτήσεις λαμβάνουν υπόψη την ευρεία ποικιλία μηχανημάτων και κινητήρων.  

Σήμερα, πολλές αστικές περιοχές της ΕΕ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα πρότυπα για την 

ποιότητα του αέρα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται, καθώς όλο και περισσότερα άτομα 

επιλέγουν να ζουν σε αστικά κέντρα. Ο κλάδος των ΜΟΚΜ είναι ένας από τους διάφορους 

κλάδους που συμβάλλουν στις επιβλαβείς εκπομπές υπό μορφή αερίων ή σωματιδίων. Για τα 

αυτοκίνητα και τα ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα βρίσκονται σε εξέλιξη 

φιλόδοξα προγράμματα για τη μείωση των εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων, ενώ το 

ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές των εγκαταστάσεων καύσης και τις βιομηχανικές εκπομπές. 

Παρότι ο κλάδος των ΜΟΚΜ είναι πολύ μικρότερος από ότι οι λοιπές πηγές που 

αναφέρονται παραπάνω, και τα διαδοχικά στάδια έως το στάδιο IV κατέστησαν δυνατή τη 

δραματική μείωση των εκπομπών, υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η συμβολή που έχει 

επιτευχθεί, αν δεν πραγματοποιηθεί ένα παρόμοιο βήμα όσον αφορά τη συμβολή στη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα.  Τα μη οδικά κινητά μηχανήματα εκπέμπουν, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Επιτροπής, το 15% των συνολικών εκπομπών NOx και το 5% των συνολικών 

εκπομπών σωματιδίων στην ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, η 

Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν αυστηρότερα πρότυπα για την πλειονότητα των 

κινητήρων που εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής της τρέχουσας οδηγίας 97/68/ΕΚ και να 

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να περιλαμβάνει νέες τιμές εύρους ισχύος 

κινητήρα, τύπους καύσης και καύσιμα καθώς και ορισμένες νέες κατηγορίες μηχανημάτων, 

ώστε να εξαλειφθούν τα κενά στη νομοθεσία. Το γεγονός αυτό, πέρα από τα προφανή και 

επιθυμητά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, έχει το πλεονέκτημα ότι θα 

δημιουργήσει για τη βιομηχανία και τους χρήστες των μηχανημάτων μια εναρμονισμένη 

εσωτερική αγορά και θα διευκολύνει το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα, με αποτέλεσμα 

η περιβαλλοντική νομοθεσία να καταστεί τελικά και μια επιχειρηματική ευκαιρία.  

Η Επιτροπή, προκρίνοντας την επιλογή πολιτικής 4, επιδιώκει έναν συνδυασμό των 

βέλτιστων στοιχείων: ευθυγράμμιση με τα πρότυπα των ΗΠΑ όταν αυτά είναι πιο αυστηρά 

από τα πρότυπα της ΕΕ, και με τις φιλοδοξίες για τον τομέα των οδικών οχημάτων όταν 

αυτές υπερτερούν σε σχέση με τις φιλοδοξίες για τα ΜΟΚΜ· επιπλέον, βελτίωση των 

διατάξεων παρακολούθησης, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να δικαιολογήσει τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων χωρίς 

να ασκείται αδικαιολόγητη πίεση στον κατασκευαστικό κλάδο. Πράγματι, σε μεγάλο βαθμό, 

η τεχνολογία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τα νέα προτεινόμενα πρότυπα έχει 

ωριμάσει σε άλλους κλάδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προσαρμογή στα 
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ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών κλάδων ΜΟΚΜ. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής δεν 

έχει ολοκληρωθεί ακόμη, γεγονός που δικαιολογεί γιατί ορισμένοι κινητήρες δεν υπόκεινται 

στους πιο φιλόδοξους στόχους που έχουν οριστεί για τη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων. 

Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς θα έχει επίσης ένα θετικό αποτέλεσμα σε πολύ 

ευρύτερο πλαίσιο. Θα διευκολύνει σημαντικά και θα ενισχύσει το εξωτερικό εμπόριο με 

άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικές οικονομίες, ιδίως με τις ΗΠΑ, αλλά πιθανόν και με 

περιοχές και πόλεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Παρατηρήσεις 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επιτευχθεί εύλογη ισορροπία ανάμεσα 

στα ζητήματα που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με την πρόταση της 

Επιτροπής, και στην ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΕ, την 

απασχόληση και τη σχετική τεχνογνωσία. Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η υγεία και η 

ασφάλεια των πολιτών, ιδίως των ατόμων που εργάζονται καθημερινά με τα μηχανήματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένα σε εκπομπές ρύπων. Λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που αφορούν τον 

ανταγωνισμό, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες δημιουργούν πολλές θέσεις 

εργασίας, ενδέχεται να είναι ευάλωτες και θα πρέπει να διαθέτουν ορισμένα πλεονεκτήματα. 

Ένας άλλος σημαντικός στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης ασφάλειας 

σχεδιασμού και σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, 

η επιλογή αυτής της νέας νομοθετικής πράξης, υπό τη μορφή κανονισμού, διαθέτει ένα σαφές 

πλεονέκτημα σε σχέση με την οδηγία, η οποία χρειάζεται χρόνο για τη μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο και ενέχει κίνδυνο αποκλίσεων όσον αφορά την ερμηνεία. Έχοντας υπόψη αυτούς 

τους στόχους, η εισηγήτρια προτείνει ορισμένες τροπολογίες: 

· Είναι σκόπιμο να μειωθούν οι διοικητικές υποχρεώσεις στο ελάχιστο. Η νομοθεσία και 

οι διατυπώσεις πρέπει να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, και οι σχετικές εξελίξεις 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους 

που σχετίζεται με αυτή. Κατά συνέπεια, ο μορφότυπος και η μορφή του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης θα μπορούσαν να απλουστευθούν, ώστε το πιστοποιητικό να μπορεί να 

ανακτάται εύκολα από κατάλληλη βάση δεδομένων.  

· Στην ίδια λογική της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους, η εισηγήτρια 

προτιμά να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική 

Αγορά, με προφανή οφέλη σε σχέση με τη δημιουργία νέου διοικητικού συστήματος.  

· Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα αντικατάστασης κινητήρων με άλλους 

κινητήρες τουλάχιστον του ίδιου σταδίου εκπομπών, η οποία προβλέπεται στην 

υφιστάμενη οδηγία 97/68/ΕΚ. Ωστόσο, η εισηγήτρια θα προτιμούσε να περιορίσει τη 

δυνατότητα αυτή σε ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων, με διαφοροποιημένο τρόπο 

ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωής, η 

κεφαλαιοποίηση της επένδυσης και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, η δυνατότητα 

αυτή θα πρέπει επίσης να περιορίζεται χρονικά, ανάλογα με τις κατηγορίες και τις 

κλάσεις ισχύος.  
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Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης, ως ένα βαθμό, την ανησυχία της σχετικά με ενδεχόμενες 

συγκρούσεις διατάξεων όσον αφορά τον τομέα των σιδηροδρόμων. Πράγματι, η περίοδος 

ενός έτους που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 5 της πρότασης θα μπορούσε να 

έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

κατά τις διαδικασίες έγκρισης που ορίζονται στην οδηγία 2008/57/ΕΚ (οδηγία σχετικά με τη 

διαλειτουργικότητα) και τον κανονισμό αριθ. 1302/2014. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη δημιουργία συγκρούσεων που θα 

απορρέουν από δυνητικά αντιφατικές διατάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ειδικές 

απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης 

κινητήρων αντικατάστασης και ένα χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση των προτύπων.  

Προβλέπεται η γενική παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά έξι μήνες, όπως αναφέρεται 

παραπάνω, και σε ορισμένες περιπτώσεις για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. 

Ζητείται επίσης από την Επιτροπή, κατά την περαιτέρω αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού, να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει διάφορες κατηγορίες 

ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο· η τροποποίηση αυτή κρίνεται σκόπιμη από την εισηγήτρια, 

ιδίως λόγω του ότι το χρονοδιάγραμμα των σταδίων IV και V δεν είναι οικονομικά βιώσιμο 

για τους εν λόγω ελκυστήρες. 

Για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η πρόταση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη 

και ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση για τον κλάδο, ο οποίος θα πρέπει να 

ανακτήσει το κόστος ανάπτυξης με έναν όγκο παραγωγής που δεν υπερβαίνει τις λίγες 

εκατοντάδες μηχανήματα ετησίως. Η εισηγήτρια υποστηρίζει μια κάπως πιο ήπια προσέγγιση 

για τις βαρύτερες –και παράλληλα πιο πολυάριθμες– κατηγορίες κινητήρων για σκάφη 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, με στόχο να συνδυαστεί η επαναφορά αυτού του τρόπου 

μεταφοράς, ως ενεργειακά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον, με την απαραίτητη 

οικονομική βιωσιμότητα.  
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ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jiří Pospíšil 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό/Πρόταση της Επιτροπής 

Στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 

διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς κινητήρων που τοποθετούνται σε 

μη οδικά κινητά μηχανήματα. H πρόταση καλύπτει σημαντικό αριθμό κινητήρων καύσης 

τοποθετημένων σε μηχανήματα που ποικίλλουν από μικρό φορητό εξοπλισμό, δομικά 

μηχανήματα και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έως αυτοκινητάμαξες, σιδηροδρομικές μηχανές και 

σκάφη που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Εάν ο παρών κανονισμός 

εφαρμοστεί με επιτυχία, θα επιτευχθεί σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος χάρη στη μείωση 

των εκπομπών των νέων κινητήρων οι οποίοι, με τον καιρό, θα αντικαταστήσουν 

παλαιότερους, περισσότερους ρυπογόνους κινητήρες.  

Στόχος της πρότασης είναι να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας και να ελαττώσει τον κίνδυνο στρέβλωσης της αγοράς, μέσω της απλούστευσης 

της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, της βελτίωσης της διαφάνειας και της μείωσης της 

διοικητικής επιβάρυνσης. Επιπλέον, μέσω της ευθυγράμμισης των απαιτήσεων της ΕΕ και 

των HΠA όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, η πρόταση αίρει τους φραγμούς που 

παρεμποδίζουν το εξωτερικό εμπόριο και μειώνει τα κανονιστικά εμπόδια.  

H ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

O συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Επιτροπής και 
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υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετές προσαρμογές για να 

εξασφαλιστεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε αυτόν τον τομέα. 

Στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης, ο συντάκτης επιδιώκει να επαναφέρει ισορροπία στην 

πρόταση και να παράσχει αρκετή ευελιξία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των 

παραγωγών με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, χωρίς να παρεμποδιστεί η ανταγωνιστικότητα 

της ΕΕ. Oι προτεινόμενες αλλαγές θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τους κατασκευαστές να 

προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις χωρίς να τις μετριάσουν.  

Υπό το φως των προαναφερθέντων, ο εισηγητής προτείνει να παραταθεί κατά έξι μήνες η 

μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στην πρόταση. Προβλέπονται περαιτέρω εξαιρέσεις 

για τους κατασκευαστές μικρού μεγέθους οι οποίοι παράγουν λιγότερους από 100 κινητήρες 

ετησίως, δεδομένου ότι αυτοί οι κατασκευαστές είναι κυρίως MMΕ. O εισηγητής φρονεί 

επίσης ότι, σε σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση 

κινητήρων αντικατάστασης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 

η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 

την έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 

μηχανήματα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Για 

τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να 

θεσπιστούν νέα όρια εκπομπών που θα 

αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο 

και θα διασφαλίζουν τη σύγκλιση με τις 

πολιτικές της Ένωσης στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την 

ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι 

(6) Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται 

η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 

την έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 

μηχανήματα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Για 

τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να 

θεσπιστούν νέα όρια εκπομπών που θα 

αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο 

και θα διασφαλίζουν τη σύγκλιση με τις 

πολιτικές της Ένωσης στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την 

ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι 
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εκπομπές από τα μη οδικά κινητά 

μηχανήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη 

περισσότερο αναλογικού ποσοστού των 

εκπομπών που προέρχονται από 

μηχανήματα σε σχέση με τις εκπομπές από 

οδικά οχήματα. Το πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας της Ένωσης στον εν λόγω 

τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί με σκοπό 

τη βελτίωση της εναρμόνισης της αγοράς 

σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο και 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

στρεβλώσεων της αγοράς. Επιπλέον, 

στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 

απλούστευση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των 

γενικών όρων που αφορούν την επιβολή 

του, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 

κανόνων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. 

εκπομπές από τα μη οδικά κινητά 

μηχανήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη 

περισσότερο αναλογικού ποσοστού των 

εκπομπών που προέρχονται από 

μηχανήματα σε σχέση με τις εκπομπές από 

οδικά οχήματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να υποστηρίξουν ενεργά τους εν λόγω 

στόχους μέσω εθνικών συστημάτων που 

θα ενθαρρύνουν τους χρήστες να 

στραφούν προς νέους εξοπλισμούς, ούτως 

ώστε να μειωθεί σταδιακά το ποσοστό 

των παλαιών μη οδικών κινητών 

μηχανημάτων, τα οποία προκαλούν 

μεγάλες ποσότητες εκπομπών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6a) Το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας 

της Ένωσης στον εν λόγω τομέα θα 

πρέπει να διευρυνθεί με σκοπό τη 

βελτίωση της εναρμόνισης της αγοράς σε 

επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο 

και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

στρεβλώσεων της αγοράς. Επιπλέον, 

στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 

απλούστευση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των 

γενικών όρων που αφορούν την επιβολή 

του, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 

κανόνων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 

των προσώπων που εργάζονται κοντά σε 

μηχανήματα και να διατηρηθεί σε όσο το 

δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα η σωρευτική 

έκθεση των ατόμων που εργάζονται 

κοντά σε πολλά διαφορετικά κινητά 

μηχανήματα και εξοπλισμό, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση 

στην αγορά των κρατών μελών κινητήρων 

που συμμορφώνονται και καλύπτονται από 

το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων για 

τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες 

έγκρισης τύπου ΕΕ· οι εν λόγω κινητήρες 

δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε άλλη εθνική απαίτηση όσον 

αφορά τις εκπομπές. Κατά τη χορήγηση 

των εγκρίσεων τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 

επαλήθευσης ώστε να διασφαλίζεται η 

ταυτοποίηση των κινητήρων που 

παράγονται βάσει κάθε έγκρισης τύπου 

ΕΕ. 

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση 

στην αγορά των κρατών μελών κινητήρων 

που συμμορφώνονται και καλύπτονται από 

το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων για 

τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες 

έγκρισης τύπου ΕΕ· οι εν λόγω κινητήρες 

δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε άλλη σχετική με τις 

εκπομπές εθνική απαίτηση η οποία διέπει 

την διάθεσή τους στο εμπόριο. Κατά τη 

χορήγηση των εγκρίσεων τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα επαλήθευσης και ελέγχου, εφόσον 

το επιβάλλουν οι συνθήκες για την 

εισαγωγή και την προσφορά κινητήρων 

στην αγορά της Ένωσης, ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τις 

απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ σε κάθε 
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περίπτωση. Τούτο δεν θα πρέπει να θίγει 

το δικαίωμα των κρατών μελών να 

ενθαρρύνουν ή να περιορίζουν τη χρήση 

κινητήρων που διατίθενται στην αγορά, 

εφόσον οι επιλεγείσες μέθοδοι δεν 

εισάγουν διακρίσεις και είναι 

αντικειμενικά δικαιολογημένες.  

Αιτιολόγηση 

Η ταυτοποίηση των τύπων κινητήρων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να 

πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος, αποτελεσματικότερος και 

λιγότερο δαπανηρός τρόπος ταυτοποίησης και ελέγχου αυτών των τύπων κινητήρων. Η 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ μπορεί να εξακριβωθεί με τη βοήθεια συνοδευτικών 

εγγράφων εισαγωγής. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων 

θα πρέπει να χορηγείται για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που 

σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, τους 

περιορισμούς ως προς τον υλικοτεχνικό 

εφοδιασμό, τις επιτόπιες δοκιμές 

πρωτοτύπων και τη χρήση μηχανημάτων 

σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα. 

(21) Περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων 

θα πρέπει να χορηγείται για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που 

σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, τους 

περιορισμούς ως προς τον υλικοτεχνικό 

εφοδιασμό, τις επιτόπιες δοκιμές 

πρωτοτύπων, τους κινητήρες 

αντικατάστασης και τη χρήση 

μηχανημάτων σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί της 

ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών τους 

οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους 

έχει προσχωρήσει η Ένωση, κατ' εφαρμογή 

της απόφασης 97/836/ΕΚ, θα πρέπει να 

(25) Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί της 

ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών τους 

οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους 

έχει προσχωρήσει η Ένωση, κατ ' 

εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, θα 
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αναγνωριστούν ως ισοδύναμοι με τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Αντιστοίχως, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ ' 

εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό 

των κανονισμών εκείνων της ΟΕΕ/ΗΕ που 

θα ισχύουν για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ. 

πρέπει να αναγνωριστούν ως ισοδύναμοι 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Αντιστοίχως, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστεί ο παρών κανονισμός στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τα 

συμφωνηθέντα κείμενα της OEE/HE, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 

εκδίδει κατ ' εξουσιοδότηση πράξεις για 

τον καθορισμό των κανονισμών εκείνων 

της ΟΕΕ/ΗΕ που θα ισχύουν για τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) ως «κινητήρας αντικατάστασης» 

νοείται ένας καινούργιος κινητήρας, ο 

οποίος κατασκευάστηκε με μοναδικό 

σκοπό να αντικαταστήσει κινητήρα 

μηχανήματος εν χρήσει· 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 22 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22a) ως «εξοπλισμός υπόγειας χρήσης» 

νοείται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

στην εξορυκτική βιομηχανία· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 29 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) ως «μεταβατική περίοδος» νοούνται 

οι πρώτοι δεκαοκτώ μήνες που έπονται 

της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής 

του σταδίου V, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 17 παράγραφος 2· 

(29) ως «μεταβατική περίοδος» νοούνται 

οι πρώτοι εικοσιτέσσερις μήνες που 

έπονται της ημερομηνίας υποχρεωτικής 

εφαρμογής του σταδίου V, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 40 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) ως «κινητός γερανός» νοείται ένας 

αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία, ο 

οποίος είναι ικανός να μετακινείται εντός 

και/ή εκτός δρόμου, του οποίου η 

ευστάθεια εξασφαλίζεται με τη βαρύτητα 

και ο οποίος μετακινείται επί ελαστικών 

επισώτρων, ερπυστριών ή άλλων 

διατάξεων μετακίνησης. Oι κινητοί 

γερανοί που μετακινούνται επί ελαστικών 

επισώτρων θεωρείται ότι είναι οχήματα 

ειδικού σκοπού, τα οποία εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2007/46/EK· 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς μικρότερη 

των 560 kW που χρησιμοποιούνται στη 

θέση κινητήρων των κατηγοριών IWP, 

RLL ή RLR· 

β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς μικρότερη 

των 560 kW που χρησιμοποιούνται στη 

θέση κινητήρων των κατηγοριών IWA, 

IWP, RLL ή RLR· 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία [9] στον πίνακα I- 6 του παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζει στους 
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βοηθητικούς κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας τις ίδιες οριακές τιμές εκπομπών με αυτές 

που ισχύουν για τους κινητήρες προώθησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανεξαρτήτως ισχύος. 

Η παρούσα τροπολογία θα επιτρέψει, εφόσον είναι δυνατή, την προαιρετική χρήση χερσαίων 

μονάδων με ισχύ μικρότερη των 560kW. Αυτές οι χερσαίες μονάδες έχουν χαμηλότερες οριακές 

τιμές εκπομπών από εκείνες που προτείνονται στην τροπολογία στον πίνακα I- 6 στο παράρτημα 

II. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για την 

πρόωση τους ή που προορίζονται για την 

πρώηση τους, οι οποίοι διαθέτουν ισχύ 

αναφοράς μεγαλύτερη ή ίση με 37 kW · 

α) κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για την 

πρόωση τους ή που προορίζονται για την 

πρώηση τους· 

Αιτιολόγηση 

Στον κανονισμό 40CFR1042 των ΗΠΑ δεν προβλέπεται ελάχιστη ισχύς 37 kW. Η απάλειψη 

αυτής της εξαίρεσης επιτρέπει πλήρη ευθυγράμμιση με τον κανονισμό των ΗΠΑ. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κινητήρες με ισχύ αναφοράς 

μεγαλύτερη των 560 kW που 

χρησιμοποιούνται αντί για τους κινητήρες 

της κατηγορίας IWA και πρέπει να 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 

άρθρου 23 παράγραφος 8· 

β) κινητήρες που χρησιμοποιούνται αντί 

για τους κινητήρες της κατηγορίας IWA 

και πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 8· 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία [9] στον πίνακα I- 6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνει την εφαρμογή 

στους βοηθητικούς κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW ίδιων 

οριακών τιμών εκπομπών με αυτές που ισχύουν για τους κινητήρες προώθησης της εσωτερικής 
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ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς. Η παρούσα τροπολογία 

εναρμονίζει το κείμενο, ούτως ώστε να επιτρέπονται οι κινητήρες προώθησης της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως κατάλληλοι για χρήση ως βοηθητικοί κινητήρες 

σύμφωνα με την εν λόγω αρχή. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«κατηγορία IWA», η οποία περιλαμβάνει 

κινητήρες αποκλειστικά για χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για 

βοηθητικούς σκοπούς ή που προορίζονται 

για βοηθητικούς σκοπούς, οι οποίοι 

διαθέτουν καθαρή ισχύ μεγαλύτερη των 

560 kW και προορίζονται. 

«κατηγορία IWA», η οποία περιλαμβάνει 

κινητήρες αποκλειστικά για χρήση σε 

σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για 

βοηθητικούς σκοπούς ή που προορίζονται 

για βοηθητικούς σκοπούς. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία [9] στον πίνακα I- 6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνει την εφαρμογή 

στους βοηθητικούς κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW ίδιων 

οριακών τιμών εκπομπών με αυτές που ισχύουν για τους κινητήρες προώθησης της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς. Η παρούσα τροπολογία 

ευθυγραμμίζει το κείμενο με αυτήν την αρχή. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εγκρίνουσες αρχές δημοσιοποιούν 

μέσω της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας της Ένωσης που αναφέρεται 

στο άρθρο 41 μητρώο όλων των τύπων και 

των σειρών κινητήρων για τους οποίους 

έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: εμπορικό σήμα, αναφορά 

του κατασκευαστή, κατηγορία κινητήρα, 

3. Οι εγκρίνουσες αρχές δημοσιοποιούν 

μέσω της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας της Ένωσης που αναφέρεται 

στο άρθρο 41 μητρώο όλων των τύπων και 

των σειρών κινητήρων για τους οποίους 

έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: εμπορικό σήμα, αναφορά 

του κατασκευαστή, κατηγορία κινητήρα, 
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αριθμό έγκρισης τύπου και ημερομηνία 

έγκρισης τύπου. 

αριθμό έγκρισης τύπου και ημερομηνία 

έγκρισης τύπου, καθώς και τεχνικές 

παραμέτρους. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους κινητήρες που έχουν λάβει 

έγκριση τύπου ΕΕ, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς εκτελούν, σε επαρκή κλίμακα και 

με βάση κατάλληλα δείγματα, ελέγχους 

εγγράφων και, κατά περίπτωση, φυσικούς 

και εργαστηριακούς ελέγχους των 

κινητήρων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, 

λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές 

αξιολόγησης κινδύνου, τυχόν καταγγελίες 

και άλλες συναφείς πληροφορίες. 

Για τους κινητήρες που έχουν λάβει 

έγκριση τύπου ΕΕ, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς εκτελούν, σε επαρκή κλίμακα και 

με βάση σημαντικό αριθμό δειγμάτων, 

ελέγχους εγγράφων και, κατά περίπτωση, 

φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους 

των κινητήρων. Κατά τους ελέγχους 

αυτούς, λαμβάνουν υπόψη τις 

καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 

κινδύνου, τυχόν καταγγελίες και άλλες 

συναφείς πληροφορίες. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Επιπλέον των επισημάνσεων που 

τοποθετούν στους κινητήρες τους 

σύμφωνα με το άρθρο 31, οι 

κατασκευαστές αναγράφουν την επωνυμία, 

την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή 

το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, καθώς 

και τη διεύθυνση στην Ένωση μέσω της 

οποίας μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί 

τους, επί των κινητήρων τους που έχουν 

διατεθεί στην αγορά, ή, σε περίπτωση που 

αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία ή 

σε έγγραφο που συνοδεύει τον κινητήρα. 

6. Επιπλέον των επισημάνσεων που 

τοποθετούν στους κινητήρες τους 

σύμφωνα με το άρθρο 31, οι 

κατασκευαστές αναγράφουν την επωνυμία, 

την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή 

το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, τις 

τεχνικές παραμέτρους καθώς και τη 

διεύθυνση στην Ένωση μέσω της οποίας 

μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους, 

επί των κινητήρων τους που έχουν διατεθεί 

στην αγορά, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό, στη συσκευασία ή σε 

έγγραφο που συνοδεύει τον κινητήρα. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν οδηγίες και 

πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 41. 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν οδηγίες, 

πληροφορίες και πλήρη τεκμηρίωση, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 41. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Σε περίπτωση κινητήρα της κατηγορίας 

IWP με ισχύ αναφοράς άνω των 560 kW 

που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη 

θέση κινητήρα της κατηγορίας IWA 

σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο, οι 

απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται 

χωριστά για κάθε εφαρμοστέο κύκλο 

δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες που 

προβλέπεται στους πίνακες IV-5 και IV-6 

του παραρτήματος IV και στο 

πληροφοριακό έγγραφο έγκρισης τύπου 

αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό 

σταθερές συνθήκες για τον οποίο 

πληρούται η εν λόγω απαίτηση. 

8. Σε περίπτωση κινητήρα της κατηγορίας 

IWP που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

στη θέση κινητήρα της κατηγορίας IWA 

σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο, οι 

απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται 

χωριστά για κάθε εφαρμοστέο κύκλο 

δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες που 

προβλέπεται στους πίνακες IV-5 και IV-6 

του παραρτήματος IV και στο 

πληροφοριακό έγγραφο έγκρισης τύπου 

αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό 

σταθερές συνθήκες για τον οποίο 

πληρούται η εν λόγω απαίτηση. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία [9] στον πίνακα I- 6 του παραρτήματος ΙΙ επεκτείνει την εφαρμογή 

στους βοηθητικούς κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ισχύ άνω των 560kW ίδιων 

οριακών τιμών εκπομπών με αυτές που ισχύουν για τους κινητήρες προώθησης της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί κάθε δυνατή ισχύς. Η παρούσα τροπολογία 

ευθυγραμμίζει το κείμενο με αυτήν την αρχή. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Δήλωση συμμόρφωσης 

1. Ο κατασκευαστής, υπό την ιδιότητά του 

ως κατόχου έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο 

κινητήρα ή σειρά κινητήρων χορηγεί 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης που 

συνοδεύει κάθε κινητήρα που 

κατασκευάζεται σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο τύπο κινητήρα. 

1. Ο κατασκευαστής, υπό την ιδιότητά του 

ως κατόχου έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο 

κινητήρα ή σειρά κινητήρων χορηγεί 

δήλωση συμμόρφωσης (δήλωση 

συμμόρφωσης ) που συνοδεύει κινητήρες 

οι οποίοι διατίθενται στην αγορά βάσει: 

 α) εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 

32 παράγραφοι 1, 3 ή 4· ή 

 β) μεταβατικής διάταξης που αναφέρεται 

στο άρθρο 57. 

Ένα τέτοιο πιστοποιητικό χορηγείται 

δωρεάν μαζί με τον κινητήρα και 

συνοδεύει το μηχάνημα στο οποίο 

τοποθετείται ο κινητήρας. Η χορήγησή του 

δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από ρητό 

αίτημα ή υποβολή συμπληρωματικών 

πληροφοριών στον κατασκευαστή. 

Μια τέτοια δήλωση αναφέρει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 

που πρέπει να ισχύουν για τον κινητήρα, 

και χορηγείται δωρεάν μαζί με τον 

κινητήρα και συνοδεύει το  μη οδικό 

κινητό μηχάνημα στο οποίο τοποθετείται ο 

κινητήρας. Η χορήγησή του δεν εξαρτάται 

από ρητό αίτημα ή υποβολή 

συμπληρωματικών πληροφοριών στον 

κατασκευαστή. 

Για περίοδο 10 ετών μετά την ημερομηνία 

παραγωγής του κινητήρα, ο 

κατασκευαστής του κινητήρα εκδίδει, 

κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του 

κινητήρα, αντίγραφο του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης, έναντι αντιτίμου που δεν 

υπερβαίνει το κόστος έκδοσης αυτού. 

Κάθε αντίγραφο πρέπει να φέρει εμφανώς 

στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο». 

Για περίοδο 10 ετών μετά την ημερομηνία 

παραγωγής του κινητήρα, ο 

κατασκευαστής του κινητήρα εκδίδει, 

κατόπιν αιτήματος του τελικού χρήστη του 

κινητήρα, αντίγραφο της δήλωσης 

συμμόρφωσης, έναντι αντιτίμου που δεν 

υπερβαίνει το κόστος έκδοσης αυτού. 

Κάθε αντίγραφο της δήλωσης 

συμμόρφωσης φέρει εμφανώς στην όψη 

του την ένδειξη «αντίγραφο». 

3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης. 

Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να 

απαιτήσει τη μετάφραση του 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης στην 

3. Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται 

σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ένωσης. Οποιοδήποτε κράτος 

μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον 

κατασκευαστή του κινητήρα τη 

μετάφραση της δήλωσης συμμόρφωσης 
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επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες 

του. 

στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες 

γλώσσες του. 

4. Το(τα) άτομο(-α) που έχει(-ουν) 

εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει(-ουν) 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης ανήκει(-ουν) 

στον οργανισμό του κατασκευαστή και 

είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο(-α) από τη 

διοίκηση να φέρει(-ουν) πλήρως τη νομική 

ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή ή τη 

συμμόρφωση της παραγωγής του 

κινητήρα. 

4. Το(τα) άτομο(-α) που έχει(-ουν) 

εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει(-ουν) 

δηλώσεις συμμόρφωσης ανήκει(-ουν) στον 

οργανισμό του κατασκευαστή και είναι 

δεόντως εξουσιοδοτημένο(-α) από τη 

διοίκηση του εν λόγω οργανισμού να 

φέρει(-ουν) πλήρως τη νομική ευθύνη του 

κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή ή τη συμμόρφωση της 

παραγωγής του κινητήρα. 

5. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν 

περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη 

χρήση του κινητήρα, εκτός από τους 

περιορισμούς που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό ή από οποιεσδήποτε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. 

5. Η δήλωση συμμόρφωσης 

συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν 

περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη 

χρήση του κινητήρα, εκτός από τους 

περιορισμούς που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

6. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

περιλαμβάνει, για τους τύπους κινητήρων 

ή τις σειρές κινητήρων που εγκρίνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2, 

στον τίτλο του τη φράση «Για κινητήρες 

που έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ ' 

εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. xx/xx του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

[ημερομηνία] σχετικά με τις απαιτήσεις 

που αφορούν τα όρια εκπομπών και την 

έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής 

καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα 

(προσωρινή έγκριση)». 

 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων το υπόδειγμα 

του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που αποσκοπούν στην 

αποτροπή της παραποίησης. Για τον σκοπό 

αυτό, στις εκτελεστικές πράξεις 

προβλέπονται τα χαρακτηριστικά 

εκτύπωσης ασφαλείας για την προστασία 

του χαρτιού που χρησιμοποιείται για το 

πιστοποιητικό. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων το υπόδειγμα 

της δήλωσης συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που αποσκοπούν στην 

αποτροπή της παραποίησης. Για τον σκοπό 

αυτό, στις εκτελεστικές πράξεις 

προβλέπονται τα χαρακτηριστικά 

εκτύπωσης ασφαλείας για την προστασία 

του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τη 

δήλωση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
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πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 54 παράγραφος 2 έως τις [31 

Δεκεμβρίου 2016]. 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 54 

παράγραφος 2 έως τις [31 Δεκεμβρίου 

2016]. 

 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν από την έξοδό τους από τη γραμμή 

παραγωγής, οι κινητήρες πρέπει να φέρουν 

το σήμα που προβλέπεται βάσει του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Πριν από την έξοδό τους από τη γραμμή 

παραγωγής, οι κινητήρες που 

κατασκευάζονται στην Ένωση και οι 

κινητήρες που κατασκευάζονται εκτός 

Ένωσης πρέπει να φέρουν το σήμα που 

προβλέπεται βάσει του παρόντος 

κανονισμού. Αυτή η απαίτηση δεν 

επηρεάζει κατά κανένα τρόπο τις άλλες 

σημάνσεις που απαιτούνται βάσει της 

νομοθεσίας του κράτους μέλους ή της 

Ένωσης 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4a. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 

του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 και του 

άρθρου 17 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 

κινητήρων αντικατάστασης, οι οποίοι 

ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 a) κινητήρες των κατηγοριών NRE, NRG 

ή NRS οι οποίοι πληρούν τις οριακές 

τιμές που έπρεπε να πληροί ο κινητήρας 

που προβλέπεται να αντικατασταθεί όταν 



 

PE557.123v02-00 70/91 RR\1074318EL.doc 

EL 

διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά·  

 β) κινητήρες των κατηγοριών RLL ή RLR 

οι οποίοι πληρούν τις οριακές τιμές που 

έπρεπε να πληροί ο κινητήρας που 

προβλέπεται να αντικατασταθεί όταν 

διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά, 

εφόσον ο τελευταίος κατασκευάστηκε 

είτε την 1η Ιανουαρίου 2012 είτε μετά 

από αυτήν την ημερομηνία· 

 γ) κινητήρες των κατηγοριών RLL ή RLR 

οι οποίοι πληρούν τις οριακές τιμές που 

ίσχυαν για τους κινητήρες που 

περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής 

της αντίστοιχης κατηγορίας στις 31 

Δεκεμβρίου 2011 με σκοπό τη διάθεσή 

τους στην αγορά, εφόσον ο προς 

αντικατάσταση κινητήρας 

κατασκευάστηκε είτε την εν λόγω 

ημερομηνία είτε πριν από αυτή και 

εφόσον η χρήση κινητήρα 

αντικατάστασης που πληροί τα κριτήρια 

του πιο πρόσφατου εφαρμοστέου σταδίου 

εκπομπών στο εν λόγω σιδηροδρομικό 

όχημα ή στην εν λόγω αυτοκινητάμαξα 

ενέχει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. 

 δ) κινητήρες των κατηγοριών NRE, 

NRG, NRS, RLL, RLR οι οποίοι μπορούν 

να έχουν την ίδια ισχύ, ή υψηλότερη υπό 

την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 

προς τα στοιχεία α), β) και γ) της 

παρούσας παραγράφου. 

 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) τη διάθεση στην αγορά κινητήρων 

αντικατάστασης, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 4α. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο κατασκευαστής φυλάσσει αντίγραφα 

των καταλόγων για ελάχιστο διάστημα 20 

ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος 

της σχετικής έγκρισης τύπου ΕΕ. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει αντίγραφα 

των καταλόγων για ελάχιστο διάστημα 10 

ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος 

της σχετικής έγκρισης τύπου ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 39α 

 Εξασφάλιση της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων σε υπόγειες 

εξορυκτικές βιομηχανίες 

 Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 

δυνατή η χρήση ηλεκτρικών κινητήρων, 

επιλέγεται υπόγειος εξοπλισμός που 

λειτουργεί με λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα, 

όπως το υγραέριο. Οι ρύποι που 

εκπέμπονται από κάθε μεμονωμένο 

κινητήρα δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που 

αντιστοιχούν στο ήμισυ των ορίων που 

επιτρέπονται σε ανοικτούς χώρους και 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να επιβληθούν ειδικά όρια εκπομπών στην εξορυκτική βιομηχανία, δεδομένου ότι η 

χρήση κινητήρων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα συνιστά μείζονα κίνδυνο για την υγεία 

των εργαζομένων. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κεντρική διοικητική πλατφόρμα και 

βάση δεδομένων της Ένωσης 

Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά (IMI) 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή δημιουργεί κεντρική 

διοικητική ψηφιακή πλατφόρμα της 

Ένωσης για την ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις 

εγκρίσεις τύπου της ΕΕ σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για 

την ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών μεταξύ των εγκρινουσών 

αρχών ή μεταξύ των εγκρινουσών αρχών 

και της Επιτροπής, η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Η ανταλλαγή δεδομένων και 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις 

εγκρίσεις τύπου της ΕΕ σε ηλεκτρονική 

μορφή πραγματοποιείται μέσω του IMI. 

Το IMI χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 

δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 

εγκρινουσών αρχών ή μεταξύ των 

εγκρινουσών αρχών και της Επιτροπής, η 

οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η κεντρική διοικητική ψηφιακή 

πλατφόρμα της Ένωσης περιλαμβάνει 

επίσης βάση δεδομένων στην οποία 

συγκεντρώνονται και μέσω της οποίας 

καθίστανται διαθέσιμες στις εγκρίνουσες 

αρχές και στην Επιτροπή όλες οι 

πληροφορίες που είναι συναφείς με τις 

εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται 

2. Όλες οι πληροφορίες που είναι συναφείς 

με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ οι οποίες 

χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό συγκεντρώνονται κεντρικά και 

καθίστανται διαθέσιμες στις εγκρίνουσες 

αρχές και στην Επιτροπή μέσω του ΙMΙ. Η 

βάση δεδομένων συνδέει τις εθνικές βάσεις 

δεδομένων με την κεντρική βάση 
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σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

βάση δεδομένων συνδέει τις εθνικές βάσεις 

δεδομένων με την κεντρική βάση 

δεδομένων της Ένωσης, ανάλογα με τα 

συμφωνηθέντα με τα συγκεκριμένα κράτη 

μέλη. 

δεδομένων της Ένωσης, ανάλογα με τα 

συμφωνηθέντα με τα συγκεκριμένα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε συνέχεια της εφαρμογής των 

παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή 

επεκτείνει την κεντρική διοικητική 

ψηφιακή πλατφόρμα της Ένωσης 
προσθέτοντας σε αυτή ενότητες που 

παρέχουν τη δυνατότητα για: 

3. Σε συνέχεια της εφαρμογής των 

παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή 

επεκτείνει το ΙMΙ προσθέτοντας σε αυτό 

ενότητες που παρέχουν τη δυνατότητα για: 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

μέσω εκτελεστικών πράξεων τις 

λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και 

διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη 

δημιουργία της κεντρικής διοικητικής 

πλατφόρμας και της βάσης δεδομένων 

της Ένωσης που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 54 

παράγραφος 2 έως τις [31 Δεκεμβρίου 

2016]. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 46 διαγράφεται 

Διαπιστευμένες εσωτερικές τεχνικές 

υπηρεσίες του κατασκευαστή 

 

1. Διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία κατασκευαστή μπορεί να 

οριστεί μόνον για τις δραστηριότητες της 

κατηγορίας Α σχετικά με τις τεχνικές 

απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπονται 

αυτόματοι έλεγχοι με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω τεχνική 

υπηρεσία αποτελεί χωριστό και διακριτό 

τμήμα της επιχείρησης και δεν 

συμμετέχει στον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την προμήθεια ή τη 

συντήρηση των κινητήρων που αξιολογεί. 

 

2. Μια διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία πληροί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

 

a) εκτός από τον ορισμό από την 

εγκρίνουσα αρχή ενός κράτους μέλους, 

έχει λάβει διαπίστευση από εθνικό φορέα 

διαπίστευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 και σύμφωνα με τα πρότυπα και 

τη διαδικασία που αναφέρονται στο 

άρθρο 47 του παρόντος κανονισμού· 

 

β) η διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία και το προσωπικό της έχουν 

αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή και 

διαθέτουν μεθόδους αναφοράς εντός της 

επιχείρησης στην οποία ανήκουν που 

διασφαλίζουν την αμεροληψία τους και 

την αποδεικνύουν στον αρμόδιο εθνικό 

φορέα διαπίστευσης· 

 

γ) ούτε η διαπιστευμένη εσωτερική 

τεχνική υπηρεσία ούτε το προσωπικό της 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που θα μπορούσε να 

συγκρούεται με την ανεξαρτησία της 

κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον 

αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων 
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για τις οποίες έχουν οριστεί· 

δ) η διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της 

αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία 

ανήκει. 

 

3. Μια διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική 

υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για τους 

σκοπούς του άρθρου 49, αλλά παρέχεται 

ενημέρωση σχετικά με τη διαπίστευσή 

της στην ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή 

ύστερα από αίτημα της τελευταίας, είτε 

από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 

από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης. 

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 55 για τον καθορισμό των 

τεχνικών απαιτήσεων για τις οποίες 

επιτρέπεται η διενέργεια αυτόματων 

ελέγχων, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. Οι εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως 

τις [31 Δεκεμβρίου 2016]. 

 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου. 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή συγκροτεί 

ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από 

κοινωνικούς εταίρους και σχετικούς 

εκπροσώπους. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 56 α 

 Τροποποίηση στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012 

 Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α 

προστίθενται τα εξής: 

 «8α. Κανονισμός (ΕΕ) 20xx/xx του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της xx σχετικά με τις 

απαιτήσεις που αφορούν τα όρια 

εκπομπών και την έγκριση τύπου για 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

προορίζονται για μη οδικά κινητά 

μηχανήματα*+: άρθρο 42. 

 * ΕΕ L XX, xx.xx.xxxx, σ. x.» 

 ______________ 

 + ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός 

αναφοράς και η ημερομηνία για τον 

κανονισμό και να συμπληρωθούν οι 

λεπτομέρειες στην υποσημείωση. 

 1a Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά και για την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 

της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ 

L 316, 14.11.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, ο παρών κανονισμός 

δεν ακυρώνει, πριν από τις ημερομηνίες 

διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καμία 

έγκριση τύπου ΕΕ. 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, ο παρών κανονισμός 

δεν ακυρώνει, πριν από τις ημερομηνίες 

διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καμία 

έγκριση τύπου ΕΕ ή εξαίρεση. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Article 57 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν να 

συνεχίσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που 

ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 

υποχρεωτικές ημερομηνίες για την έγκριση 

τύπου ΕΕ των κινητήρων που αναφέρονται 

στο παράρτημα ΙΙΙ. 

2. Οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν να 

συνεχίσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου 

και εξαιρέσεις σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία που ισχύει κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις υποχρεωτικές 

ημερομηνίες για την έγκριση τύπου ΕΕ 

των κινητήρων που αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2, οι μεταβατικοί κινητήρες 

και, κατά περίπτωση, τα μηχανήματα στα 

οποία είναι τοποθετημένοι αυτοί οι 

μεταβατικοί κινητήρες μπορούν να 

συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου υπό τον όρο ότι το μηχάνημα στο 

οποίο είναι τοποθετημένος ο μεταβατικός 

κινητήρας διαθέτει ημερομηνία παραγωγής 

που προηγείται κατά τουλάχιστον ένα έτος 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 3 και του άρθρου 17 

παράγραφος 2, οι μεταβατικοί κινητήρες 

και, κατά περίπτωση, τα μηχανήματα στα 

οποία είναι τοποθετημένοι αυτοί οι 

μεταβατικοί κινητήρες μπορούν να 

συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου υπό τον όρο ότι το μηχάνημα στο 

οποίο είναι τοποθετημένος ο μεταβατικός 

κινητήρας διαθέτει ημερομηνία παραγωγής 

που προηγείται κατά 18 μήνες από την 
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από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου. έναρξη της μεταβατικής περιόδου, με την 

επιφύλαξη της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1302/20141β. 

 ______________ 

 1α Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη 

διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 

σιδηροδρομικού συστήματος 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191, 18.7.2008, 

σ.1). 

 1β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 της 

Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τεχνική προδιαγραφή 

διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 

«Τροχαίο υλικό — Μηχανές και 

επιβατικό τροχαίο υλικό» του 

σιδηροδρομικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 356, 

12.12.2014, σ. 228). 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, 

τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση 

της μεταβατικής περιόδου και της 12μηνης 

περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο κατά 12 επιπλέον μήνες για τους 

ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή 

μικρότερη από 50 μονάδες μη οδικών 

κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με 

κινητήρες καύσης. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού της συνολικής ετήσιας 

παραγωγής που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο, όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο 

του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου 

θεωρούνται ενιαίος ΚΠΕ. 

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, 

τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση 

της μεταβατικής περιόδου και της 12μηνης 

περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο κατά 18 επιπλέον μήνες για τους 

ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή 

μικρότερη από 100 μονάδες μη οδικών 

κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με 

κινητήρες καύσης. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού της συνολικής ετήσιας 

παραγωγής που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο, όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο 

του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου 

θεωρούνται ενιαίος ΚΠΕ. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, 

που χρησιμοποιούνται σε κινητούς 

γερανούς τα κράτη μέλη επιτρέπουν την 

παράταση της μεταβατικής περιόδου που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κατά 12 

επιπλέον μήνες. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) 18 μηνών από την ημερομηνία διάθεσης 

στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 πρώτο 

εδάφιο· 

α) 24 μηνών από την ημερομηνία διάθεσης 

στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 πρώτο 

εδάφιο· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) 30 μηνών από την ημερομηνία διάθεσης 

στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 δεύτερο 

εδάφιο. 

β) 36 μηνών από την ημερομηνία διάθεσης 

στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 δεύτερο 

εδάφιο. 

 



 

PE557.123v02-00 80/91 RR\1074318EL.doc 

EL 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Πίνακας I-5: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων IWP που ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Κατηγορί

α 

Τύπος 

ανάφλεξ

ης 

Στροφές Εύρος ισχύος 

(σε kW) 

Υποκατηγορία Ισχύς αναφοράς 

IWP όλοι 

μεταβλητέ

ς 

37≤P<75 IWP-v-1 

Μέγιστη καθαρή 

ισχύς 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

σταθερές 

37≤P<75 IWP-c-1 

Ονομαστική καθαρή 

ισχύς 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Τροπολογία 

Κατηγο

ρία 

Τύπος 

ανάφλεξ

ης 

Στροφές  Εκτόπισμα 

Εύρος 

ισχύος (σε 

kW) 

Υποκατηγο

ρία 

Ισχύς 

αναφοράς 

IWP όλοι 

μεταβλητέ

ς 

εκτ. < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

Μέγιστη 

καθαρή 

ισχύς 

εκτ. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

εκτ. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

εκτ. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-v-4 

0.9 ≤ εκτ. < 

1.2 
P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ εκτ. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-v-6 

3.5 ≤ εκτ. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-v-7 

όλοι P > 600 IWP-v-8 

σταθερές 

εκτ. < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

Ονομαστικ

ή καθαρή 

ισχύς 

εκτ. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

εκτ. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

εκτ. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-c-4 

0.9 ≤ εκτ. < P ≤  600 IWP-c-5 
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1.2 

1.2 ≤ εκτ. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-c-6 

3.5 ≤ εκτ. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-c-7 

όλοι P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Πίνακας I-6: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων IWA που ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Κατηγορία Τύπος 

ανάφλε

ξης  

Στροφές Εύρος ισχύος 

(σε kW) 

Υποκατηγ

ορία 

Ισχύς αναφοράς 

IWA όλοι 

μεταβλητέ

ς 

560≤P<1000 IWA-v-1 
Μέγιστη καθαρή ισχύς 

P≥1000 IWA-v-2 

σταθερές 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Ονομαστική καθαρή ισχύς 
P≥1000 IWA-c-2 
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Τροπολογία 

Κατηγορία 
 Τύπος 

ανάφλεξης 
Στροφές  Εκτόπισμα 

Εύρος ισχύος (σε 

kW) 
Υποκατηγορία Ισχύς αναφοράς 

IWA όλοι 

μεταβλητές 

εκτ. < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

Μέγιστη καθαρή 

ισχύς 

εκτ. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

εκτ. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

εκτ. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ εκτ. < 1.2 P ≤  600 IWA-v-5 

1.2 ≤ εκτ. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-v-6 

3.5 ≤ εκτ. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-v-7 

όλοι P > 600 IWA-v-8 

σταθερές 

εκτ. < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Ονομαστική 

καθαρή ισχύς 

εκτ. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

εκτ. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

εκτ. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ εκτ. < 1.2 P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ εκτ. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-c-6 

3.5 ≤ εκτ. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-c-7 

όλοι P > 600 IWA-c-8 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II –Πίνακας II-5: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων IWP που ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Στάδιο 

εκπομπών 

Υποκατηγο

ρία 

κινητήρα 

Εύρος 

ισχύος 

Τύπος 

κινητήρα 

ανάφλεξ

ης 

CO HC NOx Μάζα 

PM 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Στάδιο V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<7

5 
όλοι 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Στάδιο V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<1

30 
όλοι 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Στάδιο V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<

300 
όλοι 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Στάδιο V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<

1000 
όλοι 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Στάδιο V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 όλοι 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Τροπολογία  

Στάδιο Υποκατη Εκτόπισ Εύρος Τύπος CO HC NOx Μάζα PM A 
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εκπομπών γορία 

κινητήρα 
μα καθαρής 

ισχύος 

κινητήρα 

ανάφλεξης 

     (L/cyl) kW   
g/kW

h 

g/kW

h 
g/kWh g/kWh   

Στάδιο V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
εκτ. < 

0.9 
P < 19 όλοι 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Στάδιο V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
εκτ. < 

0.9 

19 ≤ P 

<37 
όλοι 5.5 

(HC+NOx≤4.7)(

2) 
0.3(2) 6 

Στάδιο V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
εκτ. < 

0.9 

37 ≤ P < 

75 
όλοι 5.0 

(HC+NOx≤4.7)(

2) 
0.3(2) 6 

Στάδιο V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
εκτ. < 

0.9 

75 ≤ P < 

600 
όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Στάδιο V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 

0.9 ≤ 

εκτ. < 

1.2 

P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Στάδιο V 
IWP-v-6 

IWP-c-6 

1.2 ≤ 

εκτ. ≤ 

3.5 

P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Στάδιο V 
IWP-v-7 

IWP-c-7 

3.5 ≤ 

εκτ. ≤ 

7.0 

P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Στάδιο V 
IWP-v-8 

IWP-c-8 
όλοι P > 600 όλοι 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

_____________   
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(1) 8.0 g/kWh for  ≤ 8 kw 

  (2) Προαιρετικά, αυτές οι κατηγορίες μπορούν να πιστοποιούνται για επίπεδο εκπομπών NOx +HC 5.8 

g/kW.hr και για επίπεδο εκπομπών PM 0.2 g/kW.hr 
 

Αιτιολόγηση 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – Πίνακας II-6: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων IWA που ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Στάδιο 

εκπομπών 

Υποκατηγορία 

κινητήρα 

Εύρος ισχύος Τύπος κινητήρα 

ανάφλεξης 

CO HC NOx Μάζα PM PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Στάδιο V IWA-v-1 IWA-c-1 560≤P<1000 όλοι 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Στάδιο V IWA-v-2 IWA-c-2 P≥1000 όλοι 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
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Τροπολογία  

Στάδιο 

εκπομπών 

Υποκατηγορία 

κινητήρα 
Εκτόπισμα Εύρος καθαρής ισχύος 

Τύπος κινητήρα 

ανάφλεξης 
CO HC NOx Μάζα PM A 

     (L/cyl) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Στάδιο V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
εκτ. < 0.9 P < 19 όλοι 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Στάδιο V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
εκτ. < 0.9 19 ≤ P <37 όλοι 5.5 (HC+NOx≤4.7) (2) 0.3(2) 6 

Στάδιο V 
IWA-v-3 IWA-

c-3 
εκτ. < 0.9 37 ≤ P < 75 όλοι 5.0 (HC+NOx≤4.7) (2) 0.3(2) 6 

Στάδιο V 
IWA-v-4 IWA-

c-4 
εκτ. < 0.9 75 ≤ P < 600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Στάδιο V 
IWA-v-5 IWA-

c-5 
0.9 ≤ εκτ. < 1.2 P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Στάδιο V 
IWA-v-6 IWA-

c-6 
1.2 ≤ εκτ. ≤ 3.5 P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Στάδιο V 
IWA-v-7 IWA-

c-7 
3.5 ≤ εκτ. ≤ 7.0 P ≤  600 όλοι 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Στάδιο V 
IWA-v-8 IWA-

c-8 
όλοι P > 600 όλοι 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8.0 g/kWh for  ≤ 8 kw 
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(2) Προαιρετικά, αυτές οι κατηγορίες μπορούν να πιστοποιούνται για επίπεδο εκπομπών NOx +HC 5.8 g/kW.hr και για επίπεδο εκπομπών PM 0.2 

g/kW.hr 
 

Αιτιολόγηση 

Οι τοποθετημένοι βοηθητικοί κινητήρες υπόκεινται στους ίδιους τεχνολογικούς περιορισμούς εγκατάστασης με τους κινητήρες προώθησης. Για τον 

λόγο αυτό, οι κατασκευαστές κινητήρων χρησιμοποιούν στην ουσία για βοηθητικούς σκοπούς πανομοιότυπους κινητήρες με τους κινητήρες 

προώθησης, με αποτέλεσμα να είναι εφαρμοστέες οι ίδιες οριακές τιμές εκπομπών.  Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται στον κανονισμό 40CFR1042 των 

ΗΠΑ, στον οποίο εφαρμόζονται οι ίδιες οριακές τιμές εκπομπών τόσο για τους κινητήρες προώθησης όσο και για τους βοηθητικούς κινητήρες. 
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