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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Γενικό πλαίσιο 

Η οδηγία για τα σκάφη αναψυχής1 (ΟΣΑ) εκδόθηκε το 1994 για να ρυθµίσει τη διάθεση των 
σκαφών αναψυχής στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην οδηγία αυτή καθορίζονται οι βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές κατά το σχεδιασµό σκαφών 
προκειµένου να προσφέρονται ασφαλή σκάφη στην αγορά της ΕΕ. Στη σειρά υποχρεώσεων 
που πρέπει να εκπληρώνουν οι κατασκευαστές προκειµένου να αποδεικνύεται ότι το προϊόν 
τους είναι σύµφωνο µε την οδηγία συγκαταλέγονται η δήλωση συµµόρφωσης των σκαφών 
προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, η τοποθέτηση της σήµανσης CE στο προϊόν και η 
παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά µε τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος. 

Με την τροποποίηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ από την οδηγία 2003/44/ΕΚ θεσπίστηκε δέσµη 
οριακών τιµών για τις εκποµπές καυσαερίων από τους προωστικούς κινητήρες και τα επίπεδα 
θορύβου από τα σκάφη µε προωστικούς κινητήρες, που κάλυπταν τόσο τους κινητήρες 
ανάφλεξης µε συµπίεση όσο και τους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα. Οι κύριοι 
ατµοσφαιρικών ρύποι που υπόκεινται σε κανονιστική ρύθµιση µε την οδηγία για τα σκάφη 
αναψυχής είναι: τα οξείδια του αζώτου (NOx), οι υδρογονάνθρακες (HC) και τα σωµατίδια 
(PT). Επιπλέον, µε την οδηγία 2003/44/ΕΚ διευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για 
τα σκάφη αναψυχής ώστε να καλύπτει και τα ατοµικά σκάφη. 

Στην ίδια τροποποιητική οδηγία προβλέπεται ρήτρα επανεξέτασης (άρθρο 2), µε σκοπό την 
ενίσχυση των ορίων εκποµπών για να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική εξέλιξη των κινητήρων 
σκαφών αναψυχής καθώς και την ανάγκη να εναρµονισθούν τα όρια σε παγκόσµιο επίπεδο, 
ιδιαίτερα µε τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ευάλωτη θέση των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς ο εν λόγω τοµέας αποτελείται κυρίως από 
ΜΜΕ (πάνω από το 95% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ). 

Το αντικείµενο των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα είναι κυρίως η 
ναυπήγηση σκαφών ή η ναυτικοποίηση κινητήρων (τροποποίηση και τοποθέτηση στα σκάφη 
κινητήρων προοριζόµενων για οδική ή µη οδική χρήση). Υπάρχουν επίσης µερικοί µικροί 
κατασκευαστές κινητήρων που δραστηριοποιούνται και προµηθεύουν αποκλειστικά την 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη ρήτρα επανεξέτασης (άρθρο 2) ορίζεται επίσης ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για 
τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων µε τις 
δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων και, 
εφόσον κριθεί σκόπιµο, βάσει της έκθεσης αυτής, θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση το 2007 (COM 
(2007) 313) στην οποία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις επιλογές για την περαιτέρω µείωση 
των ορίων εκποµπών καυσαερίων από τους κινητήρες των σκαφών αναψυχής. 

Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

                                                 
1 Οδηγία 94/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1994 για την 

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες 
αφορούν τα σκάφη αναψυχής (σελ. 21) σ. 15) 
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Η οδηγία για τα σκάφη αναψυχής εντάσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που 
συνδυάζει τις πτυχές της ασφάλειας στη θάλασσα και του περιβάλλοντος. 

Σκοπός µιας από τις εµβληµατικές πολιτικές που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»2 
είναι καθιερωθεί στην Ευρώπη η αποδοτική αξιοποίηση των πόρων ώστε να εκπληρωθούν οι 
στόχοι της για το κλίµα και την ενέργεια. Με την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική3 
εντάσσεται η προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πολιτική της Ένωσης, ειδικά σε εκείνες 
που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα σκάφη 
αναψυχής εντάσσεται στο γενικό αυτό πλαίσιο. Συµβάλλει επίσης στην επίτευξη του στόχου 
του ∆ιεθνούς έτους βιοποικιλότητας 2010. 

Η οδηγία για τα σκάφη αναψυχής είναι σύµφωνη µε τους στόχους της πρωτοβουλίας 
Καθαρός Αέρας για την Ευρώπη (Clean Air for Europe, CAFE)4, η οποία αποτελεί 
ολοκληρωµένη και µακροπρόθεσµη στρατηγική για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2008/50 / ΕΚ για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη5.  

Η οδηγία για τα σκάφη αναψυχής καλύπτει µόνο τους ρύπους από τους κινητήρες των 
εκποµπών καυσαερίων που επηρεάζουν την υγεία, όπως τα σωµατίδια (PT), τα οξείδια του 
αζώτου (NOx), οι υδρογονάνθρακες (HC). ∆εν αφορά το CO2. Μέχρι τώρα δεν έχουν 
απογραφεί ή δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για τις εκποµπές CO2 από κινητήρες σκαφών 
αναψυχής. Ωστόσο, οι εκποµπές CO2 από τους κινητήρες αυτού του τοµέα θα ήταν δυνατόν 
να αντιµετωπιστούν στο µέλλον, µε προαιρετικά ή µε κανονιστικά µέτρα, αντίστοιχα µε τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα των οδικών µεταφορών. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Η αναθεώρηση εξεταζόταν από το 2008 και αποτέλεσε αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης, 
συγκεκριµένα στο πλαίσιο της Μόνιµης επιτροπής για τα σκάφη αναψυχής, µε τις αρχές των 
κρατών µελών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως τη βιοµηχανία σκαφών αναψυχής, τις 
ενώσεις καταναλωτών και τους οργανισµούς τυποποίησης. 

Η δηµόσια διαβούλευση µέσω του ∆ιαδικτύου διοργανώθηκε τον Μάιο/Ιούλιο του 2009. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 32 απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο που δηµοσιεύθηκε 
µόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3088&tpa_id=160&l
ang=en 

                                                 
2 COM (2010) 2020 τελικό. 
3 Βλ. για παράδειγµα την Πράσινη Βιβλο COM (2006) 275 τελικό µε τίτλο «Προς µια µελλοντική 

Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: Ένα Ευρωπαϊκό όραµα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες», την 
ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2007) 575 τελικό µε τίτλο «Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και πιο πρόσφατα, την πρωτοβουλία για «καθαρά πλοία» που προτάθκε 
από την Γ∆ Ναυτιλιακές Υποθέσεις και Αλιεία, το 2009. Σε όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναγνωρίζεται 
η ανάγκη για υψηλή προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο κάθε πολιτικής της θάλασσας.  

4 Βλ. τη ζεύξη: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28031a_en.htm#KEY 
5 Βλ. τη ζεύξη: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:EL:NOT 
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Από τις απαντήσεις στην εν λόγω διαβούλευση κατέδειξαν την αποδοχή της καθιέρωσης 
αυστηρότερων ορίων για τις εκποµπές καυσαερίων, λαµβάνοντας όµως υπόψη και τη θέση 
των ΜΜΕ. Οι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι τα όρια θα πρέπει να είναι κοινά, δηλαδή όχι 
µόνο για τις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ, αλλά και για άλλα µέρη της υφηλίου, ειδικότερα τις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Η έρευνα επιβεβαίωσε επίσης ότι µε περαιτέρω µείωση των ορίων 
θορύβου από τα σκάφη αναψυχής µε προωστικούς κινητήρες δεν θα επιλυθεί αποτελεσµατικά 
το πρόβληµα του υπερβολικού θορύβου στις εκτιθέµενες περιοχές. 

Κατά την διαβούλευση επισηµάνθηκε ότι οι ιδιαιτερότητες του τοµέα των θαλάσσιων 
σκαφών αναψυχής θα πρέπει να αποτυπώνονται καλύτερα στην νοµοθεσία της ΕΕ. 
∆ιατυπώθηκαν ανησυχίες όσον αφορά την πολύ δραστήρια αγορά µεταχειρισµένων 
προϊόντων καθώς και την αυτο-κατασκευή σκαφών. Στις απαντήσεις αναφέρθηκε επίσης ότι 
χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτών εισαγωγέων, καθώς και τις αρµοδιότητες των εθνικών 
αρχών επιβολής της νοµοθεσίας. 

Συγκέντρωση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης  

Ανατέθηκαν διάφορες εξωτερικές µελέτες για την περαιτέρω εξέταση της βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των κινητήρων των σκαφών αναψυχής και των 
επιπτώσεών τους. 

• TNO6 «Μελέτη αποτύπωσης της τρέχουσας κατάστασης και εξελίξεις της τεχνολογίας και 
των κανονισµών που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κινητήρων των 
σκαφών αναψυχής - Τελική Έκθεση», Ιανουάριος 2005. («Μελέτη αποτύπωσης»). Η 
Επιτροπή ζήτησε αυτή τη µελέτη µετά την προσθήκη περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην 
οδηγία για τα σκάφη αναψυχής, ώστε να αποτιµηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
χρήσης κινητήρων πρόωσης σε σκάφη αναψυχής. 

• European Confederation of Nautical Industries “Study on The Feasibility and Impact of 
Possible Scenarios for Further Emission Reduction Measures for Recreational Craft 
Engines in the Context of Directive 94/25/EC, as Amended by Directive 2003/44/EC: 
Impact Assessment Report – Final Report” (Μελέτη για τη σκοπιµότητα και τον αντίκτυπο 
των πιθανών σεναρίων για περαιτέρω µέτρα µείωσης των εκποµπών από κινητήρες 
σκαφών αναψυχής στο πλαίσιο της οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2003/44/ΕΚ: Έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων - Τελική Έκθεση), 26 Οκτωβρίου 
2006. Με αυτή τη µελέτη εντοπίστηκαν και αποτιµήθηκαν λεπτοµερώς ο αντίκτυπος και οι 
διανεµητικές επιπτώσεις των τεσσάρων πιθανών σεναρίων για την περαιτέρω µείωση των 
ορίων εκποµπών καυσαερίων που προσδιορίστηκαν µε τη µελέτη TNO. 

• ARCADIS7 «Συµπληρωµατική µελέτη εκτίµησης των επιπτώσεων από ενδεχόµενα µέτρα 
µείωσης των εκποµπών των κινητήρων σκαφών αναψυχής» - Ιούνιος 2008. Μετά τα 
αποτελέσµατα της προηγούµενης µελέτης, η Επιτροπή ανέθεση αυτή την επιπλέον µελέτη, 
προκειµένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν νέα σενάρια που να λαµβάνουν υπόψη 
την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ στον τοµέα των σκαφών αναψυχής. 

                                                 
6 “Stocktaking study on the current status and developments of technology and regulations related to the 

environmental performance of recreational marine engines – Final Report”, Ιανουάριος 2005, TNO για 
τη Γ∆ Επιχειρήσεις 

7 “Complementary Impact Assessment Study on possible emission reduction measures for recreational 
marine engines”, Ιούνιος 2008, ARCADIS για τη Γ∆ Επιχειρήσεις 
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• Οι µελέτες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/index_en.htm. 

Εκτίµηση επιπτώσεων  

Η Επιτροπή εκπόνησε λεπτοµερή εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία αναφέρεται στο πρόγραµµα 
εργασιών. 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων επικεντρώνεται στα ακόλουθα τρία πεδία της αναθεώρησης που 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις:  

A. εκποµπές καυσαερίων,  

B. εκποµπές θορύβου και 

Γ. εναρµόνιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

A. Όρια εκποµπών καυσαερίων από τους κινητήρες 

Επιλογή 1 – ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης 

Παραµένουν αµετάβλητα στην οδηγία τα υφιστάµενα όρια εκποµπών καυσαερίων, όπως 
ορίζονται στην τροποποιητική οδηγία 2003/44/ΕΚ.  

Επιλογή 2 - Αυστηρότερα όρια εκποµπών καυσαερίων (στάδιο ΙΙ) 

Αξιολογήθηκε η δυνατότητα καθιέρωσης του σταδίου ΙΙ των ορίων εκποµπών καυσαερίων. 
Προτάθηκαν συνολικά πέντε πιθανα σενάρια για περαιτέρω περαιτέρω µείωση των ορίων 
(βλ. για λεπτοµέρειες την εκτίµηση των επιπτώσεων, σ. 21). 

Το σενάριο 5 επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο για περαιτέρω αξιολόγηση. Σύµφωνα µε το 
σενάριο 5 εναρµονίζονται µε τις ΗΠΑ τα όρια και για τα δύο είδη κινητήρων ανάφλεξης: µε 
σπινθήρα (SI) και µε συµπίεση (CI). Όσον αφορά τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση 
πρόκειται για τα όρια που καθορίζονται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
(EPA) των ΗΠΑ στο κανονιστικό έγγραφο US EPA 40 CFR µέρος 1042 για τους 
ντηζελοκίνητους κινητήρες θαλάσσιων σκαφών αναψυχής. Όσον αφορά τους κινητήρες 
ανάφλεξης µε σπινθήρα, πρόκειται για τα όρια που καθορίζονται από την Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ στο κανονιστικό έγγραφο US EPA 40 CFR 
µέρος 1045 για νέους µη οδικούς κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα, τον εξοπλισµό και τα 
σκάφη. 

Επιλογή 3 - Αυστηρότερα όρια εκποµπών καυσαερίων (στάδιο ΙΙ) σε συνδυασµό µε 
µέτρα άµβλυνσης των αρνητικών οικονοµικών/κοινωνικών συνεπειών 

Υπό την επιλογή αυτή εξετάζονται διάφορες δυνατότητες για να καταστούν αυστηρότεροι οι 
κανόνες σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων, ενώ παράλληλα περιλαµβάνονται µέτρα 
άµβλυνσης των αρνητικών οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών που ενδέχεται να έχει 
στους κατασκευαστές η καθιέρωση αυστηρότερων ορίων εκποµπών. 

Επιµέρους επιλογή 3.1 – Εφαρµογή συστήµατος ευελιξίας 
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Μία λύση για την άµβλυνση των συνεπειών των αυστηρότερων ορίων εκποµπών καυσαερίων 
µπορεί να αποτελέσει η καθιέρωση συστήµατος ευελιξίας. Η ιδέα είναι να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές κινητήρων ακόµη και µετά την έναρξη ισχύος των νέων οριακών τιµών 
εκποµπής να διαθέτουν στην αγορά περιορισµένο αριθµό κινητήρων σκαφών αναψυχής που 
πληρούν το προγενέστερο στάδιο ορίων εκποµπών. 

Επιµέρους επιλογή 3.2 – Εφαρµογή µεταβατικής περιόδου(3 ετών) για όλους τους 
κατασκευαστές κινητήρων 

Η πρόταση είναι να προβλεφθεί τριετής µεταβατική περίοδος µετά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρµογή των κατασκευαστών κινητήρων στις νέες 
τεχνολογίες. 

Επιµέρους επιλογή 3.3 - Χρήση της µεταβατικής περιόδου για όλους τους κατασκευαστές 
κινητήρων + ειδική µεταβατική περίοδος για τους µικρούς και µεσαίου µεγέθους 
κατασκευαστές κινητήρων που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ εξωλέµβιους κινητήρες 
ανάφλεξης µε σπινθήρα ισχύος <15 kW (3 +3 έτη). 

Σύµφωνα µε αυτή την επιλογή θα ισχύει τριετής µεταβατική περίοδος για τη βιοµηχανία. 
Επιπλέον όµως, θα χορηγηθεί πρόσθετη περίοδος τριών ετών (6 ετών από την έναρξη ισχύος 
της αναθεωρηµένης οδηγίας) σε ΜΜΕ κατασκευαστές κινητήρων οι οποίοι διαθέτουν στην 
αγορά κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα ισχύος µικρότερης των 15 kW. 

Η τελευταία αυτή επιµέρους επιλογή επιλέχθηκε ως η προτιµητέα λύση για την εκτίµηση των 
επιπτώσεων. 

Β. Όρια εκποµπών θορύβου από σκάφη µε προωστικούς κινητήρες  

Επιλογή 1 – ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης 

Παραµένουν αµετάβλητα στην οδηγία τα υφιστάµενα όρια εκποµπών θορύβου, όπως 
ορίζονται στην τροποποιητική οδηγία 2003/44/ΕΚ. 

Επιλογή 2 – Αυστηρότερα όρια εκποµπών θορύβου 

Σύµφωνα µε αυτή την επιλογή θα καθορίζονταν όρια εκποµπών θορύβου από τα σκάφη 
αυστηρότερα από τα ισχύουν τώρα στην ΕΕ. 

Κρίθηκε προτιµητέα η Επιλογή 1 (διατηρώντας των οριακων τιµών που ισχύουν τώρα) 
επειδή:  

– δεν συνεπάγεται κόστος συµµόρφωσης (οι εταιρείες δεν θα πρέπει να επενδύσουν σε νέες 
τεχνολογίες για την επίτευξη των απαιτούµενων οριακών τιµών εκποµπής)· 

– παρέχει τη δυνατότητα να επιτευχθούν µεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη µέσω 
καταλλήλως προσαρµοσµένων, εθνικών, µέτρων, που θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις 
περιοχές στις οποίες κυλοφορούν τα σκάφη σε κάθε χώρα. 

Τα κράτη µέλη θα έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια να εκπονήσουν ειδικά µέτρα που θα 
καταστήσουν δυνατό να περιορίσουν αποτελεσµατικά το θόρυβο, δεδοµένου ότι ο θόρυβος 
που εκπέµπουν τα σκάφη δεν εξαρτάται µόνον από τους κινητήρες, αλλά και από παράγοντες 
όπως η λειτουργία, οι καιρικές συνθήκες, κ.λπ. 
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Γ. Εναρµόνιση της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 

Μετά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και της απόφασης 768/2008/ΕΚ, η 
οδηγία για τα σκάφη αναψυχής πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τις αρχές του νέου νοµοθετικού 
πλαισίου. Αυτό σηµαίνει βασικά την ενσωµάτωση των κεφαλαίων που περιγράφουν τις 
υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, τις αρµοδιότητες των οργανισµών αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης και των αρχών εποπτείας της αγοράς, νέες ενότητες αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης και το καθεστώς της σήµανσης CE. 

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να προσαρµόσει την τοµεακή νοµοθεσία στο νέο 
κανονιστικό πλαίσιο, η εκτίµηση των επιπτώσεων επικεντρώνεται αποκλειστκώς στην 
ανάλυση των επιπτώσεων της προσαρµογής. Οι επιπτώσεις αυτές µάλλον θα είναι ως επί το 
πλείστον θετικές, δεδοµένου ότι οι οριζόντιες διατάξεις αποσαφηνίζουν ορισµένες πτυχές για 
τις οποίες επικρατεί αβεβαιότητα επί του παρόντος. Η ασφάλεια δικαίου θα είναι προς όφελος 
όλων των µερών: των οικονοµικών φορέων, των διοικήσεων των κρατών µελών και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των καταναλωτών. Ορισµένες νέες υποχρεώσεις για τους 
οικονοµικούς φορείς ενδέχεται να έχουν οικονοµικό αντίκτυπο υπό µορφή νέων δαπανών από 
αυτούς τους οικονοµικούς φορείς8.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κύρια στοιχεία της αναθεώρησης 

3.1. ∆ιευκρίνιση του πεδίου εφαρµογής και των εννοιών της οδηγίας  

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής από τους 
κατασκευαστές και τις εθνικές αρχές, αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής και ορισµένοι 
ορισµοί της οδηγίας. 

Στο παρελθόν, υπήρξαν συζητήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του όρου «σκάφος αναψυχής» 
στην οδηγία, ο οποία µερικές φορές θεωρήθηκε ως γενική έννοια η οποία καλύπτει τόσο τα 
σκάφη αναψυχής όσο και τα ατοµικά σκάφη. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας έχει πλέον 
εξαλειφθεί µε την εισαγωγή στην ορισµούς της νέα συνολική έννοιας «σκάφος», η οποία 
καλύπτει τόσο τα σκάφη αναψυχής όσο και τα ατοµικά σκάφη. 

∆εδοµένου ότι ο όρος «σκάφος αναψυχής» περιορίζεται πλέον σαφώς σε ορισµένα µόνο είδη 
προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία, ο τίτλος της οδηγίας αλλάζει σε «οδηγία για τα 
σκάφη αναψυχής και τα ατοµικά σκάφη», ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο πεδίο 
εφαρµογής. 

Όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρουµένων προϊόντων, είναι απαραίτητο να προστεθούν 
σε αυτόν τα αµφίβια σκάφη ώστε να αποκλειστούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Για λόγους συνέπειας και αποσαφήνισης διευκρινίζεται ότι µόνο τα ατοµικά σκάφη που 
προορίζονται για τον αθλητισµό και την ψυχαγωγία καλύπτονται από την οδηγία και όχι, για 
παράδειγµα τα ατοµικά σκάφη που προορίζονται για τη διάσωση και αστυνοµικές υπηρεσίες. 
Επιπλέον, διασαφηνίζεται ο ορισµός των «κανό» που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής, 

                                                 
8 Οι επιπτώσεις της εναρµόνισης µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αξιολογούνται διεξοδικά στην πολυµερή 

εκτίµηση επιπτώσεων (πρόταση της Επιτροπής για την ταυτόχρονη εναρµόνιση πολλών οδηγιών µε το 
νέο νοµοθετικό πλαίσιο).  
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µε τη διευκρίνιση ότι τα κανό πρέπει «να έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται αποκλειστικώς 
µε κωπηλασία» ώστε να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. 

Είναι επίσης σκόπιµο να προβλεφθούν ορισµοί για τα «σκάφη που ναυπηγούνται για ιδία 
χρήση» και τον «ιδιώτη εισαγωγέα» ειδικά για το συγκεκριµένο τοµέα, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η κατανόηση και η ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

3.2. Γενική απαίτηση ασφάλειας 

Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας µε άλλες οδηγίες νέας προσέγγισης, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ρητά ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία µόνον εφόσον πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις που ισχύουν για αυτά ώστε να µην ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια και την 
υγεία των προσώπων, περιουσία ή το περιβάλλον και µόνον εφόσον πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ο καθορισµός αυτής της γενικής απαίτησης 
ασφάλειας είναι σηµαντικός, καθώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως νοµική βάση για τη 
αποµάκρυνση από την αγορά µη ασφαλών σκαφών, ιδιαίτερα σε περίπτωση που 
ανακαλύπτεται νέος κίνδυνος που δεν προβλέπεται στα εναρµονισµένα πρότυπα. 

3.3. Εκποµπές καυσαερίων  

3.3.1. Τα νέα αυστηρότερα όρια εκποµπών  

Προβλέπονται νέα αυστηρότερα όρια εκποµπών καυσαερίων όσον αφορά τα οξείδια του 
αζώτου (NOx), τους υδρογονάνθρακες (HC) και τα σωµατίδια (PT) 

Όσον αφορά τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση καθορίζονται τα όρια που προβλέπονται 
στα πρότυπα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ για τους 
ντηζελοκίνητους κινητήρες θαλάσσιων σκαφών αναψυχής (κανονιστικό έγγραφο 40 CFR 
µέρος 1042). Όσον αφορά τους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα καθορίζονται τα όρια που 
προβλέπονται στα πρότυπα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ για 
τις εκποµπές από νέους µη οδικούς κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα, τον εξοπλισµό και τα 
σκάφη (κανονιστικό έγγραφο 40 CFR µέρος 1045). για τους ντηζελοκίνητους κινητήρες 
θαλάσσιων σκαφών αναψυχής. Με την προσέγγιση αυτή καθορίζονται τα όρια σε επίπεδο 
που αντικατοπτρίζει την τεχνική εξέλιξη προς καθαρότερους θαλάσσιους κινητήρες και 
καθίσταται δυνατή η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της εναρµόνισης των ορίων εκποµπών 
καυσαερίων παγκοσµίως. 

Τα όρια για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ελαφρώς χαλαρότερα, ως συµβιβαστική 
λύση για την επίτευξη της σηµαντικής µείωσης των άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων και 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το κόστος συµµόρφωσης για τη βιοµηχανία παραµένει σε 
ανεκτά επίπεδα. Ωστόσο, η χαλάρωση δεν επιφέρει κίνδυνο για την ασφάλεια. 

3.3.2. Καύσιµα αναφοράς και κύκλοι δοκιµής 

Τα καύσιµα αναφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τα 
όρια εκποµπών καυσαερίων πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση των καυσίµων που 
χρησιµοποιούνται στη σχετική αγορά και, ως εκ τούτου πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους 
κατασκευαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ευρωπαϊκά καύσιµα δοκιµών για την έγκριση 
τύπου. Ωστόσο, καθώς οι παραγωγοί από τρίτες χώρες δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
ευρωπαϊκά καύσιµα αναφοράς, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι οι αρχές που διενεργούν 
την αξιολόγηση της συµµόρφωσης (κοινοποιηµένοι οργανισµοί) επιτρέπεται επίσης να 
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αποδέχονται κινητήρες που υπόκεινται σε δοκιµές µε άλλα καύσιµα αναφοράς. Ωστόσο, η 
επιλογή των καυσίµων αναφοράς περιορίζεται στις προδιαγραφές των ΗΠΑ και της 
Ιαπωνίας, που καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο ISO, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και 
η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών. (Παλινδροµικοί κινητήρες εσωτερικής 
καύσης ― Μέτρηση εκποµπών καυσαερίων ― Μέρος 5: Καύσιµα δοκιµών. Επί του 
παρόντος ως ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 8178-5:2008). 

Επιπλέον, οι σχετικοι κύκλοι δοκιµής πρέπει να προσδιορίζονται µε βάση το ίδιο διεθνές 
πρότυπο ISO (Παλινδροµικοί κινητήρες εσωτερικής καύσης ― Μέτρηση εκποµπών 
καυσαερίων ― Μέρος 4: Κύκλοι δοκιµών για διαφορετικές εφαρµογές σε κινητήρες. Επί του 
παρόντος ως ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 8178-4:1996). 

Ο τοµέας των σκαφών αναψυχής συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων για 
συστήµατα πρόωσης, στις οποίες συγκαταλέγονται υβριδικοί, ηλεκτρικοί κινητήρες, ακόµη 
και κινητήρες µε κυψέλες καυσίµου. Ενδέχεται στο µέλλον να αναπτυχθούν ειδικοί κύκλοι 
δοκιµών για υβριδικά συστήµατα. 

3.3.3. Μέτρα άµβλυνσης για τη βιοµηχανία 

Προβλέπεται γενική τριετής µεταβατική περίοδος για τη βιοµηχανία. Επιπλέον, όσον αφορά 
τις απαιτήσεις σχετικά µε τις εκποµπών καυσαερίων, θα χορηγηθεί πρόσθετη περίοδος τριών 
ετών σε ΜΜΕ κατασκευαστές κινητήρων οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά κινητήρες 
ανάφλεξης µε σπινθήρα ισχύος µικρότερης των 15 kWµια συµπληρωµατική των 3 ετών που 
χορηγούνται σε ΜΜΕ κατασκευαστές κινητήρων οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά οι 
κινητήρες ΑΣπ κάτω από 15 kW. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να µπορέσουν οι ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται σε αυτό το τµήµα της αγοράς να αποφύγουν διαταραχές 
χρηµατοδότησης και να προσαρµόσουν την παραγωγή τους στους νέους κανόνες.  

3.4. Απαιτήσεις κατασκευαστικού χαρακτήρα  

Ως νέα απαίτηση προβλέπεται να επιβληθεί υποχρεωτικώς η εγκατάσταση δεξαµενών 
λυµάτων σε σκάφη εξοπλισµένα µε τουαλέτες, ως συµβολή στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

3.5. Αξιολόγηση µετά την κατασκευή και ιδιώτης εισαγωγέας  

Η οδηγία 94/25/ΕΚ περιέχει κανόνες σχετικά µε την αξιολόγηση των σκαφών αναψυχής µετά 
την κατασκευή τους η οποία πραγµατοποιείται από οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα διαθέτει το προϊόν στην αγορά εάν ούτε ο κατασκευαστής 
ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του είναι υπεύθυνος για για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης των προϊόντων µε την οδηγία. Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιµο να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διαδικασίας, ώστε να καλύπτει όχι µόνο τα σκάφη 
αναψυχής αλλά και τα ατοµικά σκάφη. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διευκρινιστεί από 
ποιον και σε ποιες περιπτώσεις ακριβώς επιτρέπεται να εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία. 
Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Ιδιώτης εισαγωγέας, δηλαδή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο που εισάγει στην 
Ένωση προϊόν τρίτης χώρας ως µη εµπορική δραστηριότητα µε σκοπό να το θέσει σε 
λειτουργία για ιδία χρήση. 
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• Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία κινητήρα ή σκάφος µετά 
από σηµαντική τροποποίηση ή µετατροπή του ή κάθε πρόσωπο που µεταβάλλει τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται σκάφος που δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας κατά τρόπο ώστε καλύπτεται από το πεδίο εφαρµογής της. 

• Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά σκάφος ναυπηγηµένο για ιδία χρήση πριν από το 
τέλος της περιόδου των 5 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σηµείο vii). 

Όσον αφορά την εισαγωγή σκαφών αναψυχής και ατοµικών σκαφών, πρέπει να σηµειωθεί 
ότι, σε σύγκριση µε την οδηγία 94/25/ΕΚ, η χρήση της αξιολόγησης µετά την κατασκευή 
περιορίζεται στις περιπτώσεις των µη εµπορικών εισαγωγών από ιδιώτες εισαγωγείς. Ο 
στόχος είναι να αποτραπεί η κατάχρηση της διαδικασίας αυτής για εµπορικούς σκοπούς. 
Τέλος, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αξιολογείται αξιόπιστα από τον κοινοποιηµένο 
οργανισµό το προϊόν µετά την κατασκευή του, είναι αναγκαίο να διευρυνθούν οι 
υποχρεώσεις του προσώπου που ζητεί την αξιολόγηση µετά την κατασκευή ώστε να παρέχει 
τα έγγραφα στον κοινοποιηµένο οργανισµό. Έχει προβλεφθεί ότι το πρόσωπο αυτό οφείλει να 
παρέχει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του 
προϊόντος. 

3.6. Τοποθέτηση της σήµανσης CE 

Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται κανόνες για την τοποθέτηση της σήµανσης CE στα 
σκάφη, τα συστατικά µέρη και τους κινητήρες. Είναι σκόπιµο να διευρυνθεί, σε σύγκριση µε 
την οδηγία 94/25/ΕΚ, η υποχρέωση τοποθέτησης της σήµανσης CE σε όλους τους 
εσωλέµβιους κινητήρες και τους εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση 
που θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρος 
B και παράρτηµα I µέρος Γ. 

Η σήµανση CE πρέπει να τοποθετείται στα σκάφη, τους κινητήρες και τα συστατικά µέρη. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω του µεγέθους ή της φύσης του 
προϊόντος, επιτρέπεται να τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. 

3.7. Υποβολή εκθέσεων 

Για να επιβληθεί η παρακολούθηση και η αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας, 
προβλέπεται η νέα υποχρέωση να υποβάλλουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
µε την εφαρµογή της οδηγίας. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει, συγκεκριµένα, 
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των προϊόντων και την αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας, καθώς και την 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που πραγµατοποιήθηκαν από το 
κράτος µέλος. 

3.8. Προσαρµογή της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο 
(ΝΝΠ) και τις ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

3.8.1. Οριζόντιοι κανόνες 

Στις 9 Ιουλίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν δύο 
νοµοθετικές πράξεις που αφορούν την εµπορία των προϊόντων: τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 
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καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία 
των προϊόντων9 και την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και την 
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ)10. 

Ο κανονισµός καθορίζει τις οριζόντιες διατάξεις σχετικά µε τη διαπίστευση των οργανισµών 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τη σήµανση CE και το πλαίσιο εποπτείας της κοινοτικής 
αγοράς, καθώς σχετικά µε τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική 
αγορά, που ισχύουν και για τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Για 
λόγους σαφήνειας, στην παρούσα οδηγία αναφέρεται ρητά η εφαρµογή του κανονισµού. 

Στην απόφαση προβλέπονται κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς για τους σκοπούς της 
νοµοθεσίας που βασίζονται στις αρχές της νέας προσέγγισης. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια 
µε άλλες τοµεακές νοµοθετικές πράξεις, κρίνεται σκόπιµο να προσαρµοστούν ορισµένες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε την εν λόγω απόφαση, στο βαθµό που οι τοµεακές 
ιδιαιτερότητες δεν απαιτούν διαφορετική λύση. Ως εκ τούτου, πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε 
την εν λόγω απόφαση ορισµένοι ορισµοί, οι γενικές υποχρεώσεις για τους οικονοµικούς 
παράγοντες, το τεκµήριο συµµόρφωσης, οι επίσηµη ένσταση κατά ορισµένων 
εναρµονισµένων προτύπων, οι κανόνες σχετικά µε τη σήµανση CE, οι απαιτήσεις για τους 
οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης και οι διαδικασίες κοινοποίησης, καθώς και οι 
διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες που αφορούν προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο. 
Τοµεακές αποκλίσεις είναι απαραίτητες ιδίως προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
κατάσταση των ιδιωτικών εισαγωγών σκαφών στην ΕΕ. 

3.8.2. ∆ιαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής 
καθορίζονται επίσης σε σχέση µε την οριζόντια απόφαση. Ωστόσο, στο άρθρο 25 
καθορίζονται ορισµένες συµπληρωµατικές απαιτήσεις προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες του τοµέα όσον αφορά την διενέργεια της αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στις ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της οδηγίας 
94/25/ΕΚ. Επιπλέον, δεν ενσωµατώθηκε στην παρούσα οδηγία η δυνατότητα να 
χρησιµοποιούνται για ορισµένες αξιολόγησης διαπιστευµένα εσωτερικά όργανα αντί των 
κοινοποιηµένων οργανισµών, όπως προβλέπεται στην οριζόντια απόφαση, επειδή τούτο δεν 
ενδείκνυται για τον εν λόγω τοµέα. 

Η πείρα έχει δείξει ότι, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των κατασκευαστών, 
είναι σκόπιµο να επιτραπεί ευρύτερη επιλογή δυνατοτήτων διαδικασιών πιστοποίησης από ό, 
τι πριν, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 12 έως 24 m όταν έχουν εφαρµοστεί 
εναρµονισµένα πρότυπα (επιτρέπεται επίσης ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή 
προϊόντων υπό εποπτεία) 

• για συστατικά µέρη (επιτρέπονται επίσης οι ενότητες Β και Ε). 

• Όσον αφορά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων και 
τις απαιτήσεις για το θόρυβο, γίνεται διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων που έχουν 

                                                 
9 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 
10 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 
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εφαρµοστεί εναρµονισµένα πρότυπα, αφενός, και, αφετέρου, των περιπτώσεων που αυτά 
δεν έχουν εφαρµοστεί. Στις τελευταία περίπτωση είναι δικαιολογηµένο να απαιτείται 
αυστηρότερη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης σε σύγκριση µε την περίπτωση 
που έχουν εφαρµοστεί εναρµονισµένα πρότυπα. Επιπλέον, διαγράφεται, ως περιττή, η 
δυνατότητα χρήσης των δεδοµένων σκάφους αναφοράς για τις δοκιµές εκποµπών 
θορύβου, δεδοµένου ότι δεν έχει αξιοποιηθεί στην πράξη. 

3.9. Επιτροπολογία και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας που αφορούν τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προστίθενται στην οδηγία οι κανόνες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση. 

Νοµική βάση 

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ. 

Αρχή της επικουρικότητας 

Η οδηγία 94/25/ΕΟΚ είναι οδηγία που αποβλέπει στην πλήρη εναρµόνιση και εκδόθηκε 
βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης µε στόχο τη θέσπιση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς σκαφών αναψυχής. Με εθνική νοµοθεσία δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν πρόσθετες 
διατάξεις σχετικά µε την κατασκευή των σκαφών ή τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου 
από τα σκάφη, οι οποίες θα συνεπάγονταν την τροποποίηση του προϊόντος ή θα επηρέαζαν 
τους όρους διάθεσής του στην αγορά. Ως εκ τούτου, η αναθεώρηση της οδηγίας 94/25/ΕΟΚ 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα σκάφη αναψυχής ή τους όρους διάθεσής τους 
στην αγορά εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Εν προκειµένω δεν 
εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας κατά την έννοια του άρθρου 5 δεύτερο εδάφιο της 
συνθήκης ΕΚ. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι σκοπός της αναθεώρησης είναι η διευκρίνιση του πεδίου 
εφαρµογής της οδηγίας και όχι η διεύρυνση ή µε άλλο τρόπο αλλαγή του. Κατά συνέπεια, 
ούτε σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας κατά την έννοια του 
άρθρου 5 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ. 

Θα µπορούσε να τεθεί θέµα τήρησης της αρχής της επικουρικότητας όσον αφορά τις 
διατάξεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της οδηγίας, που απορρέουν 
κυρίως από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (βλέπε επίσης 3.7.). Η πείρα έχει καταδείξει ότι η 
συνεκτική και αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων και η εποπτεία της αγοράς δεν 
επιτυγχάνονται επαρκώς από τα κράτη µέλη όταν ενεργούν µεµονωµένα. Κατά συνέπεια, 
προκύπτει το ζήτηµα του καθορισµού ορισµένων υποχρεωτικών κοινών ελάχιστων 
απαιτήσεων. Ως αποτέλεσµα της πρότασης, η εν λόγω δραστηριότητα θα εξακολουθεί να 
αποτελεί αρµοδιότητα των εθνικών αρχών, αλλά θα εφαρµοστούν ορισµένες γενικές 
απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη µεταχείριση, ισότιµοι όροι 
ανταγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων και ενιαίο επίπεδο προστασίας των 
πολιτών σε όλα τα κράτη µέλη. 

Αναλογικότητα 

Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν ό,τι 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των οριζόµενων στόχων. Για να διασφαλιστούν τα οφέλη της 
ενιαίας αγοράς στον τοµέα των σκαφών αναψυχής, τυχόν αλλαγές της ισχύουσας οδηγίας 
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πρέπει να εξετάζονται σε επίπεδο Ένωσης. Εάν τα κράτη µέλη δρούσαν µεµονωµένα, θα 
πολλαπλασιάζονταν οι απαιτήσεις ασφάλειας, µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση και την 
υπονόµευση των επιτευγµάτων της ενιαίας αγοράς, και, πολύ πιθανόν, θα προκαλούσαν 
σύγχυση στους καταναλωτές και στους παραγωγούς. Οι συνέπειες ενδεχοµένως να ήταν 
υψηλότερες τιµές για τους καταναλωτές, καθώς οι παραγωγοί θα έπρεπε να επανέλθουν στην 
τήρηση των ειδικών απαιτήσεων κάθε κράτους µέλους. 

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας δεν επιβάλλουν περιττές επιβαρύνσεις και δαπάνες στη 
βιοµηχανία σκαφών αναψυχής, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ή στις διοικήσεις. Μια 
σειρά εναλλακτικών επιλογών αφορά τη βελτίωση της σαφήνειας της ισχύουσας οδηγίας, 
χωρίς την εισαγωγή σηµαντικών νέων απαιτήσεων που θα επηρέαζαν τις δαπάνες. Όταν οι 
τροποποιήσεις έχουν σηµαντικότερες επιπτώσεις, η ανάλυση των επιπτώσεων κάθε 
εναλλακτικής επιλογής οδηγεί στην εξεύρεση της πλέον ενδεδειγµένης λύσης στα 
προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η παρούσα πρόταση δεν έχει επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΟΚ σχετικά 
τα σκάφη αναψυχής. 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Η πρόταση παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και πρέπει, κατά συνέπεια, να επεκταθεί 
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 
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2011/0197 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τα σκάφη αναψυχής και τα ατοµικά σκάφη 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 12 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 94/25/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι 
οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής13 εκδόθηκε στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 
εσωτερικής αγοράς µε σκοπό να εναρµονισθούν τα επίπεδα ασφάλειας των σκαφών 
αναψυχής σε όλα τα κράτη µέλη και να αρθούν τα εµπόδια στο εµπόριο σκαφών 
αναψυχής µεταξύ των κρατών µελών. 

(2) Αρχικά, η οδηγία 94/25/ΕΚ κάλυπτε µόνο τα σκάφη αναψυχής µε ελάχιστο µήκος 2,5 
m και µέγιστο µήκος 24 m. Η οδηγία 2003/44/ΕΚ του Συµβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες 
αφορούν τα σκάφη αναψυχής14 επέκτεινε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 94/25/ΕΚ 
ώστε να συµπεριληφθούν τα ατοµικά σκάφη και απαιτήσεις ολοκληρωµένης 
περιβαλλοντικής προστασίας στην εν λόγω οδηγία, µε τη θέσπιση ορίων εκποµπών 
καυσαερίων (CO, HC, NOx και σωµατίδια) και ορίων επιπέδων θορύβου από τους 

                                                 
11 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
12 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
13 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15. 
14 ΕΕ L 214 της 26.08.2003 σ. 18. 
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προωστικούς κινητήρες, τόσο για του κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση όσο και για 
τους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα. 

(3) Η οδηγία 94/25/ΕΟΚ βασίζεται στις αρχές της νέας προσέγγισης, όπως ορίζονται στο 
ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της 
τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης15. Εποµένως, ορίζει µόνο τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, ενώ οι τεχνικές λεπτοµέρειες 
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), σύµφωνα µε την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών16. Η συµµόρφωση µε τα κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθοριζόµενα εναρµονισµένα πρότυπα, ο αριθµός αναφοράς των οποίων 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκµήριο 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/25/ΕΟΚ. Η πείρα έδειξε ότι αυτές οι 
βασικές αρχές έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά στον τοµέα των σκαφών αναψυχής 
και πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. 

(4) Ωστόσο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά έχουν προκύψει νέα 
ζητήµατα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/25/ΕΚ. Για να 
συνυπολογισθούν αυτές οι εξελίξεις και για να αποσαφηνισθεί το πλαίσιο εντός του 
οποίου επτρέπεται να διατίθενται στην αγορά τα σκάφη αναψυχής, πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν ορισµένες πτυχές της οδηγίας 94/25/ΕΟΚ και, για 
λόγους σαφήνειας, η εν λόγω οδηγία πρέπει να αντικατασταθεί από την παρούσα. 

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων17, θεσπίζει 
οριζόντιες διατάξεις σχετικά µε τη διαπίστευση των οργανισµών αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, τη σήµανση CE και το πλαίσιο εποτείας της ενωσιακής αγοράς και 
ελέγχου των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά αυτήν, οι οποίες εφαρµόζονται 
επίσης στον τοµέα των προϊόντων που καλύπτει η παρούσα οδηγία. 

(6) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων18 παρέχει κοινές 
αρχές και διατάξεις αναφοράς για τους σκοπούς της νοµοθεσίας, που βασίζονται στις 
αρχές της νέας προσέγγισης. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή µε άλλα τοµεακά 
νοµοθετήµατα για τα προϊόντα, κρίνεται σκόπιµο να προσαρµοστούν ορισµένες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε την εν λόγω οδηγία, στο βαθµό που οι τοµεακές 
ιδιαιτερότητες δεν απαιτούν διαφορετική λύση. Ως εκ τούτου, ορισµένοι ορισµοί, οι 
γενικές υποχρεώσεις για τους οικονοµικούς παράγοντες, το τεκµήριο συµµόρφωσης, 
οι επίσηµες ενστάσεις κατά εναρµονισµένων προτύπων, οι κανόνες σχετικά µε τη 
σήµανση CE, οι απαιτήσεις για τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης και 
οι διαδικασίες κοινοποίησης, καθώς και οι διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες που 

                                                 
15 ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1. 
16 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 
17 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 
18 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 
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αφορούν προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε την 
εν λόγω απόφαση. 

(7) Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας από τους κατασκευαστές και 
από τις εθνικές αρχές, πρέπει να διευκρινιστούν το πεδίο εφαρµογής και οι ορισµοί 
της οδηγίας 94/25/ΕΚ. Συγκεκριµένα, πρέπει να διευκρινιστεί ότι από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας αποκλείονται τα αµφίβια σκάφη. Είναι επίσης 
αναγκαίο να προσδιοριστεί ποια είδη κανό και καγιάκ εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και να διευκρινιστεί ότι από την οδηγία 
καλύπτονται µόνο τα ατοµικά σκάφη που προορίζονται για τον αθλητισµό και την 
ψυχαγωγία. 

(8) Είναι επίσης σκόπιµο να προβλεφθούν ορισµοί για τα «σκάφη που ναυπηγούνται για 
ιδία χρήση» και για τον «ιδιώτη εισαγωγέα» όσον αφορά τον συγκεκριµένο τοµέα, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η ενιαία εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. 

(9) Τα καλυπτόµενα από την παρούσα οδηγία προϊόντα που διατίθενται ή τίθενται σε 
λειτουργία στην αγορά της Ένωσης πρέπει να συµµορφώνονται µε τη σχετική 
νοµοθεσία της Ένωσης και οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη 
συµµόρφωση των προϊόντων, ο καθένας ανάλογα µε τον ρόλο του στην αλυσίδα 
εφοδιασµού, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του δηµοσίου 
συµφέροντος, όπως η υγεία και η ασφάλεια, καθώς και η προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος, όπως και ο θεµιτός ανταγωνισµός στην αγορά 
της Ένωσης. 

(10) Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που παρεµβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασµού και 
διανοµής πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την υγεία των προσώπων, περιουσία ή το περιβάλλον όταν έχουν 
κατασκευαστεί και συντηρούνται ορθώς και ότι διαθέτουν στην αγορά µόνο τα 
προϊόντα που συµµορφώνονται µε τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. Η παρούσα 
οδηγία πρέπει να προβλέπει σαφή και αναλογική κατανοµή των υποχρεώσεων, η 
οποία να ανταποκρίνεται στο ρόλο κάθε οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
εφοδιασµού και διανοµής. 

(11) Επειδή ορισµένα καθήκοντα είναι δυνατόν να εκτελούνται µόνο από τον 
κατασκευαστή, είναι ανάγκη να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ του κατασκευαστή 
και των φορέων στο υπόλοιπο τµήµα της αλυσίδας διανοµής. Είναι επίσης ανάγκη να 
γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ του εισαγωγέα και του διανοµέα, δεδοµένου ότι ο 
εισαγωγέας εισάγει προϊόντα από τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης. Ο εισαγωγέας 
πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά συµµορφώνονται µε τις 
εφαρµοστέες απαιτήσεις της Ένωσης. 

(12) Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτοµερώς τη διαδικασία σχεδιασµού και 
παραγωγής, βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να διενεργεί ολόκληρη τη διαδικασία 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης πρέπει, συνεπώς, 
να παραµείνει υποχρέωση του κατασκευαστή και µόνο. 

(13) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα καλυπτόµενα από την παρούσα οδηγία 
προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συµµορφώνονται 
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µε όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της Ένωσης και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές 
έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης όσον αφορά τα προϊόντα 
αυτά. Εποµένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν 
ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά συµµορφώνονται µε τις εφαρµοστέες 
απαιτήσεις και δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που δεν συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι 
εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν ότι έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι η σήµανση των προϊόντων και τα έγγραφα που 
συντάσσουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των εποπτικών αρχών για έλεγχο. 

(14) Όταν ο διανοµέας καθιστά διαθέσιµο στην αγορά προϊόν καλυπτόµενο από την 
παρούσα οδηγία αφού το προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή 
τον εισαγωγέα, πρέπει να ενεργεί µε τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζει ότι ο 
τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται το προϊόν δεν επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του 
προϊόντος. Αναµένεται τόσο από τους εισαγωγείς όσο και από τους διανοµείς να 
ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις όταν διαθέτουν 
ή καθιστούν διαθέσιµα προϊόντα στην αγορά. 

(15) Όταν διαθέτουν στην αγορά προϊόν καλυπτόµενο από την παρούσα οδηγία, οι 
εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν επί του προϊόντος την επωνυµία και τη διεύθυνσή 
τους. Πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες το µέγεθος ή 
η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου δεν επιτρέπουν τέτοια ένδειξη.  

(16) Κάθε οικονοµικός φορέας που διαθέτει προϊόν στην αγορά µε τη δική του επωνυµία ή 
εµπορικό σήµα ή τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον που ενδέχεται να επηρεάσει τη 
συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή. 

(17) Οι διανοµείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, πρέπει να 
συµµετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις εθνικές 
αρχές και πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να συµµετάσχουν ενεργά, παρέχοντας στις 
αρµόδιες αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν το οικείο προϊόν. 

(18) Η εισαγωγή στην Ένωση σκαφών αναψυχής και ατοµικών σκαφών από ιδιώτες που 
προέρχονται από τρίτες χώρες είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω τοµέα. 
Ωστόσο, η οδηγία 94/25/ΕΚ περιέχει µόνο τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων όσον αφορά την εκτέλεση της αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης (αξιολόγησης µετά την κατασκευή). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστούν οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατ’ αρχήν εναρµονισµένες µε τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, πλην 
ορισµένων εξαιρέσεων που σχετίζονται µε την µη εµπορική φύση των 
δραστηριοτήτων τους. 

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας προϊόντος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού 
συµβάλλει στη διαµόρφωση απλούστερης και αποτελεσµατικότερης εποπτείας της 
αγοράς. Με αποτελεσµατικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας διευκολύνεται το έργο των 
αρµόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισµό του 
οικονοµικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση µη συµµορφούµενων 
προϊόντων στην αγορά. 
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(20) Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας µε άλλες οδηγίες νέας προσέγγισης είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστεί ρητά ότι τα προϊόντα που καλύπτει η παρούσα οδηγία 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία µόνον εφόσον 
πληρούν τη γενική απαίτηση να µην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία 
των προσώπων, περιουσία ή το περιβάλλον και µόνο εφόσον πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

(21) Οι επιλογές για περαιτέρω µείωση των ορίων εκποµπών καυσαερίων από κινητήρες 
σκαφών αναψυχής έχουν αξιολογηθεί στην έκθεση σχετικά µε τις δυνατότητες 
περαιτέρω βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων σκαφών 
αναψυχής, η οποία υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2003/44/ΕΚ, µε 
την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/25/ΕΚ σχετικά µε τα σκάφη αναψυχής19. Η εν 
λόγω έκθεση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι σκόπιµο να καθοριστούν 
αυστηρότερα όρια από τα καθορισµένα στην οδηγία 2003/44/ΕΚ. Τα όρια αυτά πρέπει 
να καθοριστούν σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική εξέλιξη προς 
καθαρότερους κινητήρες σκαφών και να καθιστούν δυνατή την εξέλιξη προς την 
εναρµόνιση των ορίων εκποµπών καυσαερίων παγκοσµίως. Ωστόσο, πρέπει να 
αυξηθούν τα όρια για το µονοξείδιο του άνθρακα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
σηµαντική µείωση άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το 
κόστος συµµόρφωσης παραµένει ανάλογο. 

(22) Ανάλογα µε την κατηγορία των καυσίµων και την ισχύ πρέπει να χρησιµοποιούνται οι 
κύκλοι δοκιµών για τους κινητήρες ναυτικών εφαρµογών που περιγράφονται στο 
σχετικό πρότυπο ISO. 

(23) Τα καύσιµα δοκιµών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε 
τα όρια εκποµπών καυσαερίων πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση των καυσίµων 
που χρησιµοποιούνται στη σχετική αγορά και, συνεπώς, για την έγκριση τύπου στην 
Ένωση πρέπει να χρησιµοποιούνται τα ευρωπαϊκά καύσιµα δοκιµών. Ωστόσο, 
δεδοµένου ότι οι κατασκευαστές από τρίτες χώρες δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στα ευρωπαϊκά καύσιµα αναφοράς, είναι απαραίτητο να επιτραπεί στις αρχές 
χορήγησης εγκρίσεων να αποδέχονται τη διενέργεια δοκιµών στους κινητήρες µε 
άλλα καύσιµα αναφοράς. Η επιλογή των καυσίµων αναφοράς πρέπει ωστόσο να 
περιορίζεται σε εκείνες τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο ISO, 
ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων των 
δοκιµών. 

(24) Ως συµβολή στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι σκόπιµο να 
θεσπιστεί η απαίτηση υποχρεωτικής επιβολής εγκατάστασης δεξαµενών λυµάτων σε 
σκάφη εξοπλισµένα µε τουαλέτες. 

(25) Οι στατιστικές των ατυχηµάτων δείχνουν ότι είναι πολύ µικρός ο κίνδυνος ανατροπής 
σκάφους µε περισσότερες από µία γάστρες. Παρότι είναι µικρός ο κίνδυνος αυτός, 
είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι ο κίνδυνος ανατροπής πρέπει να εξετάζεται και για 
τα σκάφη µε περισσότερες από µία γάστρες, ούτως ώστε µόνο στην περίπτωση που 
σκάφος µε περισσότερες από µία γάστρες δεν είναι ευαίσθητο στην ανατροπή να µην 
χρειάζεται να πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά µε την άντωση και τη διαφυγή σε 
περίπτωση ανατροπής. 

                                                 
19 COM (2007) 313 τελικό. 
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(26) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να µην θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν τις απαιτήσεις που 
κρίνουν αναγκαίες σε θέµατα ναυσιπλοΐας σε ορισµένα ύδατα µε σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη διαµόρφωση των πλωτών οδών και την ασφαλή επ’ 
αυτών ναυσιπλοΐα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν απαιτούν µετατροπές 
σκαφών ώστε να συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία. 

(27) Η σήµανση CE, ένδειξη της συµµόρφωσης του προϊόντος, αποτελεί την ορατή 
συνέπεια µιας ολόκληρης διαδικασίας που περιλαµβάνει την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης υπό την ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήµανση CE 
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες για τη σήµανση CE των 
σκαφών, των συστατικών µερών και των κινητήρων τους πρέπει να καθοριστούν µε 
την παρούσα οδηγία. Είναι σκόπιµο να διευρυνθεί η υποχρέωση να τοποθετείται η 
σήµανση CE, επίσης, σε όλους τους εσωλέµβιους κινητήρες και τους 
εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση που θεωρούνται ότι 
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.  

(28) Είναι ζωτικής σηµασίας να καταστεί σαφές στους κατασκευαστές και στους χρήστες 
ότι µε την τοποθέτηση της σήµανσης CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το 
προϊόν πληροί όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη. 

(29) Η σήµανση CE πρέπει να είναι η µόνη σήµανση συµµόρφωσης που δηλώνει ότι το 
προϊόν είναι σύµφωνο µε την ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. Ωστόσο, πρέπει να 
επιτρέπονται και άλλες σηµάνσεις, εφόσον συµβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας 
των καταναλωτών και δεν εµπίπτουν στην ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

(30) Για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, κρίνεται 
αναγκαίο να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
που πρέπει να τηρεί ο κατασκευαστής. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να καθοριστούν µε 
αναφορά σε ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που ορίζονται στην απόφαση 
αριθ. 768/2008/ΕΚ. Οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να καθοριστούν λαµβάνοντας 
υπόψη το επίπεδο του κινδύνου που ενδέχεται να ενυπάρχουν στα σκάφη, τους 
κινητήρες και τα συστατικά µέρη. Συνεπώς, κάθε κατηγορία συµµόρφωσης πρέπει να 
συµπληρώνεται µε την κατάλληλη διαδικασία ή δυνατότητα επιλογής µεταξύ 
διαφορετικών ισοδύναµων διαδικασιών. 

(31) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι σκόπιµο να επιτραπεί ευρύτερο φάσµα ενοτήτων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: για τα σκάφη αναψυχής 
της κατηγορίας Γ µήκους γάστρας από 12 m έως 24 m όταν έχουν χρησιµοποιηθεί 
εναρµονισµένα πρότυπα, καθώς και για τα συστατικά µέρη. Όσον αφορά την 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για τις εκποµπές καυσαερίων και 
θορύβου πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες έχουν 
χρησιµοποιηθεί τα εναρµονισµένα πρότυπα και εκείνων στις οποίες δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί, δεδοµένου ότι στην τελευταία περίπτωση είναι δικαιολογηµένο να 
απαιτείται αυστηρότερη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Επιπλέον, πρέπει 
να καταργηθεί, ως περιττή, η δυνατότητα χρήσης των δεδοµένων σκάφους αναφοράς 
για τις δοκιµές εκποµπών θορύβου, δεδοµένου ότι δεν έχει αξιοποιηθεί στην πράξη. 

(32) Η οδηγία 94/25/ΕΚ περιλαµβάνει κανόνες για την µετά την κατασκευή αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης των σκαφών αναψυχής, η οποία πραγµατοποιείται από κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ένωση που διαθέτει το προϊόν στην 
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αγορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ανταποκρίνονται στις ευθύνες για τη συµµόρφωση 
των προϊόντων προς την οδηγία. Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιµο να επεκταθεί το 
πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διαδικασίας, ώστε να καλύπτει όχι µόνο τα σκάφη 
αναψυχής, αλλά και τα ατοµικά σκάφη. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να 
διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιείται η εν λόγω 
διαδικασία. Επιπλέον, η χρήση της εν λόγω διαδικασίας για τις εισαγωγές πρέπει να 
περιοριστεί στις περιπτώσεις των µη εµπορικών εισαγωγών από ιδιώτες εισαγωγείς, 
ώστε να αποτραπεί η κατάχρησή της για εµπορικούς σκοπούς. Είναι επίσης αναγκαίο 
να διευρυνθεί η υποχρέωση του προσώπου που ζητεί την µετά την κατασκευή 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης να παρέχει τα έγγραφα στον κοινοποιηµένο 
οργανισµό, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη αξιολόγηση της συµµόρφωσης του 
προϊόντος από τον κοινοποιηµένο οργανισµό. 

(33) ∆εδοµένου ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί σε όλη την Ένωση ενιαίο υψηλό 
επίπεδο επιδόσεων από τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης των 
προϊόντων που καλύπτει η παρούσα οδηγία και, καθώς όλοι οι εν λόγω οργανισµοί 
πρέπει να επιτελούν τα καθήκοντά τους στον ίδιο επίπεδο και µε όρους θεµιτού 
ανταγωνισµού, πρέπει να καθοριστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις για τους 
οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης που επιθυµούν να κοινοποιηθούν για να 
προσφέρουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας. 

(34) Για να εξασφαλιστεί συνεκτικό επίπεδο ποιότητας κατά την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, χρειάζεται όχι µόνον η ενοποίηση των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης που επιθυµούν να 
κοινοποιηθούν, αλλά, παράλληλα, και ο καθορισµός των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιούσες αρχές και άλλοι οργανισµοί που συµµετέχουν στην 
αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των κοινοποιηµένων 
οργανισµών. 

(35) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 συµπληρώνει και ενισχύει το ισχύον πλαίσιο για 
την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά προϊόντα που καλύπτονται από την ενωσιακή 
νοµοθεσία εναρµόνισης, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη πρέπει, εποµένως, να οργανώνουν και 
πραγµατοποιούν την εποπτεία της αγοράς των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα µε τον εν 
λόγω κανονισµό και, κατά περίπτωση, την οδηγία 2001/95/ΕΚ. 

(36) Προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να µειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι 
ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης βάσει της οποίας παρέχεται 
η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει την αιτιολόγηση µέτρου που λαµβάνει 
κράτος µέλος κατά των προϊόντων τα οποία θεωρεί ότι δεν συµµορφώνονται, µε 
στόχο να γίνει πιο αποτελεσµατική και να αξιοποιηθεί η εµπειρογνωµοσύνη των 
κρατών µελών. 

(37) Το υπάρχον σύστηµα πρέπει να συµπληρωθεί µε διαδικασία βάσει της οποίας να 
παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να ενηµερώνονται για τα µέτρα τα 
οποί έχουν ληφθεί σχετικά µε τα καλυπτόµενα από την παρούσα οδηγία προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων ή σχετικά µε 
άλλα ζητήµατα προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Θα παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα στις αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε 
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συνεργασία µε τους σχετικούς οικονοµικούς φορείς, να ενεργούν σε πρωιµότερο 
στάδιο σε σχέση µε τέτοιου είδους προϊόντα. 

(38) Όταν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνούν ως προς την αιτιολογία ενός µέτρου 
που λαµβάνει κράτος µέλος δεν θα απαιτείται περαιτέρω εµπλοκή της Επιτροπής. 

(39) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη η πρόοδος των τεχνικών γνώσεων και τα νέα 
επιστηµονικά δεδοµένα, πρέπει να εξουσοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδώσει πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για να τροποποιήσει το παράρτηµα Ι µέρος Β τµήµα 2 και παράρτηµα Ι µέρος Γ τµήµα 
1, µε εξαίρεση τις άµεσες ή έµµεσες τροποποιήσεις των οριακών τιµών για τις 
εκποµπές καυσαερίων και θορύβου και των τιµών του αριθµού Froude και του λόγου 
P/D, καθώς και των παραρτηµάτων V, VII και IX. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, µεταξύ άλλων, µε εµπειρογνώµονες. 

(40) Κατά την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο20. 

(41) Προκειµένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 
ενδείκνυται να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι εν λόγω 
αρµοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
από την Επιτροπή. 

(42) Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να χρησιµοποιείται για την έγκριση πράξεων που 
διασφαλίζουν ότι η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε ενιαίο τρόπο, ιδίως όσον αφορά 
τις συµπληρωµατικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 σχετικά µε τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, και όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά 
µε τις κατηγορίες σχεδιασµού σκαφών, την πινακίδα του κατασκευαστή, την 
αποτροπή της απόρριψης ρύπων και τους φανούς ναυσιπλοΐας. 

(43) Για να επιβληθεί η παρακολούθηση και η αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας, 
πρέπει να προβλεφθεί να αποστέλλουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
µε την εφαρµογή της οδηγίας, η οποία πρέπει ακολούθως να συντάσσει και να 
δηµοσιεύει περίληψη των εκθέσεων. 

(44) Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν κανόνες για τις εφαρµοστέες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρµογή 
τους. Οι εν λόγω ρήτρες πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

(45) Προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές και τους λοιπούς 
οικονοµικούς παράγοντες να προσαρµοσθούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος δύο ετών από την έναρξη ισχύος 

                                                 
20 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά τα προϊόντα που πληρούν την οδηγία 94/25/ΕΟΚ.  

(46) Εποµένως, η οδηγία 94/25/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί. 

(47) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας ― δηλαδή η εγγύηση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και του περιβάλλοντος, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε τη θέσπιση 
εναρµονισµένων απαιτήσεων ασφάλειας για τα καλυπτόµενα από την παρούσα οδηγία 
προϊόντα και ελάχιστων απαιτήσεων για την εποπτεία της αγοράς ― δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, λόγω της κλίµακας 
και των αποτελεσµάτών της, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο  

Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον σχεδιασµό και την κατασκευή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 και οι κανόνες για την ελεύθερη 
κυκλοφορία τους στην Ένωση. 

Άρθρο 2  
Πεδίο εφαρµογής  

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

α) στα σκάφη αναψυχής και στα ηµιτελή σκάφη αναψυχής· 

β) στα ατοµικά σκάφη· 

γ) στα συστατικά µέρη που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ όταν διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης ως µεµονωµένα τεµάχια, τα οποία αναφέρονται εφεξής ως 
«συστατικά µέρη»· 

δ) στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται προς 
εγκατάσταση πάνω ή µέσα σε σκάφος· 

ε) στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι πάνω ή µέσα σε 
σκάφος και υφίστανται σηµαντική µετατροπή· 

στ) στα σκάφη τα οποία υφίστανται σηµαντική µετατροπή. 
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2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

α) όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασµού και κατασκευής που καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι µέρος Α: 

(i) στα αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων των 
αγωνιστικών και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον 
επισηµαίνονται ως αποκλειστικώς αγωνιστικά από τον κατασκευαστή· 

(ii) στα κανό και καγιάκ τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται 
αποκλειστικώς µε κωπηλασία, στις γόνδολες και στα ποδήλατα σκάφη· 

(iii) στις ιστιοσανίδες· 

(iv) στις σανίδες κυµατοδροµίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
µηχανοκίνητων· 

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

(vi) στα πειραµατικά σκάφη εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά 
της Ένωσης  

(vii) σε σκάφη που ναυπηγούνται για ιδία χρήση, εφόσον εν συνεχεία δεν 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης επί πέντε έτη· 

(viii) στα σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και να 
µεταφέρουν επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, ιδίως εκείνα που 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου21 και στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου22, 
ασχέτως αριθµού επιβατών· 

(ix) στα καταδυόµενα σκάφη· 

(x) στα τα αερόστρωµνα οχήµατα· 

(xi) στα υδροπτέρυγα· 

(xii) στα ατµοκίνητα σκάφη εξωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται µε 
άνθρακα, οπτάνθρακα, ξύλο, πετρέλαιο ή αέριο· 

(xiii) στα αµφίβια σκάφη· 

β) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκποµπές καυσαερίων που καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι µέρος Β: 

                                                 
21 EE L 389 της 30/12/2006, σ. 1. 
22 EE L 163 της 25/6/2009, σ. 1. 
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(i) στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται 
ειδικά για εγκατάσταση σε: 

– αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη που επισηµαίνονται ως τέτοια 
από τον κατασκευαστή· 

– πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται ακολούθως στην 
αγορά της Ένωσης· 

– σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και 
να µεταφέρουν επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 παράγραφος 3, ιδίως εκείνα που 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
ασχέτως αριθµού επιβατών· 

– καταδυόµενα σκάφη  

– αερόστρωµνα οχήµατα  

– υδροπτέρυγα· 

– αµφίβια σκάφη· 

(ii) στα πρωτότυπα και µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών προωστικών 
κινητήρων, τα οποία βασίζονται σε σχέδια προγενέστερα του 1950 και 
δεν παράγονται µαζικά και τα οποία προσαρµόζονται σε σκάφη που 
αναφέρονται στο στοιχείου α) σηµεία v) και vii)· 

(iii) στους προωστικούς κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό 
τον όρο ότι δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης επί 
πέντε έτη· 

γ) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκποµπές θορύβου που καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι µέρος Γ I: 

(i) σε όλα τα σκάφη που αναφέρονται στο στοιχείο β)· 

(ii) σε σκάφη κατασκευαζόµενα για ιδία χρήση, υπό τον όρο ότι δεν 
διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης επί πέντε έτη. 

1. Το γεγονός ότι το ίδιο σκάφος είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για ναύλωση ή για 
εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής δεν το εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον το σκάφος διατίθεται στην αγορά της Ένωσης για 
σκοπούς αναψυχής. 

Άρθρο 3 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
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1. «σκάφος»: σκάφος αναψυχής ή ατοµικό σκάφος· 

2. «σκάφος αναψυχής»: σκάφος παντός τύπου που προορίζεται για αθλητικούς 
σκοπούς και αναψυχή, µε µήκος γάστρας από 2,5 έως 24 m, µετρούµενο σύµφωνα 
µε το εναρµονισµένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσης· 

3. «ατοµικό σκάφος»: σκάφος που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και αναψυχή, 
µήκος µικρότερου των 4 m, το οποίο χρησιµοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης µε 
αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο µέσο πρόωσης και προορίζεται να 
χρησιµοποιείται από άτοµο ή άτοµα που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του 
και όχι µέσα στη γάστρα· 

4. «σκάφος ναυπηγηµένο για ιδία χρήση»: σκάφος ναυπηγηµένο από τον µελλοντικό 
χρήστη του για δική του χρήση και το οποίο δεν ναυπηγήθηκε εν µέρει ή εξ 
ολοκλήρου από οικονοµικό φορέα για ιδιώτη βάσει συµβάσεως· 

5. «προωστικός κινητήρας»: κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται για 
πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη γίνεται είτε µε ηλεκτρικό σπινθήρα είτε µε 
συµπίεση· 

6. «σηµαντική µετατροπή του κινητήρα»: µετατροπή κινητήρα η οποία ενδέχεται να 
επιφέρει υπέρβαση των ορίων εκποµπών από τον κινητήρα που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι µέρος Β ή η οποία αυξάνει την ισχύ του κινητήρα κατά περισσότερο 
από 15 %· 

7. «σηµαντική µετασκευή σκάφους»: µετασκευή σκάφους µε την οποία µεταβάλλεται 
το µέσο πρόωσης του σκάφους, επέρχεται σηµαντική µετατροπή του κινητήρα ή 
αλλοιώνεται το σκάφος σε βαθµό που να θεωρείται νέο σκάφος· 

8. «µέσο πρόωσης»: µηχανική µέθοδος µε την οποία προωθείται το σκάφος· 

9. «οικογένεια κινητήρων»: σύνολο κινητήρων οµαδοποιηµένων από τον 
κατασκευαστή οι οποίοι, λόγω του σχεδιασµού τους, έχουν παρόµοια 
χαρακτηριστικά εκποµπών καυσαερίων ή θορύβου και πληρούν τις απαιτήσεις για 
τις εκποµπές καυσαερίων ή θορύβου κατά την παρούσα οδηγία· 

10. «διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανοµή, κατανάλωση 
ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 
αντιτίµου είτε δωρεάν· 

11. «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιµο 
στην αγορά της Ένωσης· 

12. «θέση σε λειτουργία»: πρώτη χρήση εντός της Ένωσης προϊόντος που καλύπτει η 
οδηγία από τον τελικό χρήστη του· 

13. «κατασκευαστής»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή αναθέτει 
σε άλλους τον σχεδιασµό ή την κατασκευή προϊόντος και το διοχετεύει στην αγορά 
υπό την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του· 
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14. «εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην 
Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόµατός 
του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων· 

15. «εισαγωγέας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ένωση που διαθέτει 
προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης· 

16. «ιδιώτης εισαγωγέας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ένωση που 
εισάγει στην Ένωση προϊόν τρίτης χώρας ως µη εµπορική δραστηριότητα µε σκοπό 
να το θέσει σε λειτουργία για ίδια χρήση· 

17. «διανοµέας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, πλην του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιµο προϊόν στην αγορά· 

18. «οικονοµικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος, ο 
εισαγωγέας και ο διανοµέας· 

19. «εναρµονισµένο πρότυπο»: πρότυπο το οποίο εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 
98/34/ΕΚ µε βάση αίτηµα που υποβάλλει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της εν 
λόγω οδηγίας· 

20. «διαπίστευση»: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008· 

21. «εθνικός οργανισµός διαπίστευσης»: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008· 

22. «αξιολόγηση της συµµόρφωσης»: η διεργασία αξιολόγησης µε την οποία 
αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
όσον αφορά προϊόν· 

23. «οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης»: οργανισµός ο οποίος πραγµατοποιεί 
δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
βαθµονοµήσεις, δοκιµές, πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις· 

24. «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη 
τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη. 

25. «απόσυρση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιµότητα στην 
αγορά προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασµού· 

26. «εποπτεία της αγοράς»:οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα µέτρα που 
λαµβάνονται από δηµόσιες αρχές προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα 
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική ενωσιακή 
νοµοθεσία εναρµόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες 
πτυχές της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος· 

27. «σήµανση CE»: σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν 
συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
εναρµόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήµανσης αυτής· 
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28. «ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης»: κάθε νοµοθέτηµα της Ένωσης που εναρµονίζει 
τους όρους εµπορίας των προϊόντων. 

Άρθρο 4  
Βασικές απαιτήσεις 

1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται 
µόνο εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία προσώπων, 
περιουσία ή το περιβάλλον, όταν έχουν κατασκευαστεί και συντηρούνται όπως 
πρέπει, και µόνον υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές 
απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι.  

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία µόνον εφόσον 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

Άρθρο 5  
Οι εθνικές διατάξεις για τη ναυσιπλοΐα 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν τα κράτη µέλη να θεσπίζουν διατάξεις 
που αφορούν τη ναυσιπλοΐα σε ορισµένα ύδατα µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, 
τη διαµόρφωση των πλωτών οδών και την ασφαλή επ’ αυτών ναυσιπλοΐα, υπό τον όρο ότι οι 
εν λόγω διατάξεις δεν απαιτούν µετατροπές σκαφών για τη συµµόρφωση µε την παρούσα 
οδηγία. 

Άρθρο 6 
Ελεύθερη κυκλοφορία 

1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία στην επικράτειά τους των σκαφών αναψυχής που πληρούν την παρούσα 
οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα ηµιτελών σκαφών στην αγορά 
όταν ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας δηλώνει, σύµφωνα µε παράρτηµα ΙΙΙ µέρος 
Α, ότι πρόκειται να αποπερατωθούν από άλλους. 

3. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία των συστατικών µερών που πληρούν την παρούσα οδηγία και 
προορίζονται να ενσωµατωθούν σε σκάφη, σύµφωνα µε τη δήλωση του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ µέρος Β. 

4. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία στην επικράτειά τους των εξής: 

α) προωστικών κινητήρων, ανεξαρτήτως του εάν είναι εγκατεστηµένοι σε 
σκάφος, που πληρούν την παρούσα οδηγία· 
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β) κινητήρων οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 
97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου23 και πληρούν 
τα όρια εκποµπών των σταδίων IIIA, IIIB ή IV για τους κινητήρες ανάφλεξης 
µε συµπίεση προς χρήση σε άλλες εφαρµογές εκτός από την πρόωση πλοίων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σιδηροδροµικών µηχανών και αυτοκινητάµαξων, 
όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 4.1.2 της εν λόγω οδηγίας· 

γ) κινητήρων οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 
2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου24, εφόσον ο 
κατασκευαστής δηλώνει, σύµφωνα µε το παράρτηµα IV σηµείο 9, ότι ο 
κινητήρας θα πληροί τις απαιτήσεις για τις εκποµπές καυσαερίων της 
παρούσας οδηγίας όταν εγκατασταθεί σε σκάφος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

5. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν να παρουσιάζονται σε εµπορικές και άλλες εκθέσεις, 
επιδείξεις και συναφείς εκδηλώσεις τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
προϊόντα που δεν πληρούν την παρούσα οδηγία, υπό τον όρο ότι µε ευδιάκριτη 
ένδειξη καθίσταται σαφές ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν πληρούν την παρούσα οδηγία 
και δεν θα είναι διαθέσιµα στην αγορά ή δεν θα τεθούν σε λειτουργία στην Ένωση 
µέχρις ότου πληρούν την οδηγία. 

                                                 
23 EE L 59 της 27/2/1998, σ. 1.  
24 EE L 275 της 20/10/2005, σ. 1.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των προϊόντων τους στην 
αγορά, αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα I. 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύµφωνα µε το άρθρο 26 και 
διενεργούν ή µεριµνούν για τη διενέργεια της εφαρµοστέας διαδικασίας 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 20 έως και 23 και το άρθρο 
25. 

 Εφόσον η συµµόρφωση προϊόντος µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται µε 
τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ που 
αναφέρεται στο άρθρο και θέτουν τη σήµανση CE που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1. 

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συµµόρφωσης EΕ 
επί 10 έτη αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά. 

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι διαδικασίες ώστε να 
διατηρείται η συµµόρφωση των σειρών παραγωγής. Λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι 
αλλαγές στο σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές των 
εναρµονισµένων προτύπων µε βάση τα οποία δηλώνεται η συµµόρφωση προϊόντος. 

Όταν κρίνεται σκόπιµο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο 
µε τις καταγγελίες, τα µη συµµορφούµενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων 
και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς για τις έρευνες τους. 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθµό τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το 
επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 
αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 2.1. 

6. Οι κατασκευαστές σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία 
τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. 
Στη διεύθυνση πρέπει να περιλαµβάνεται ενιαίο σηµείο επικοινωνίας µε τον 
κατασκευαστή. 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους 
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καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος 
µέλος. 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως 
τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωσή του, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα 
αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιµο το προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 

9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογηµένο 
αίτηµα των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, έπειτα από 
αίτηµα των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν 
οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 8 
Εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι 

1. Ο κατασκευαστής δύναται να διορίζει, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο. 

2. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του 
τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

3. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 
εντολή την οποία λαµβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: 

α) να τηρεί αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ και του τεχνικού φακέλου 
στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών επί 10 έτη αφότου διατεθεί το 
προϊόν στην αγορά· 

β) παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογηµένο αίτηµα των 
αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος· 

γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, έπειτα από αίτηµα των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα 
προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους. 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης µόνο τα συµµορφούµενα 
προϊόντα. 
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2. Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης. ∆ιασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό 
φάκελο, ότι το προϊόν φέρει τη σήµανση CE και συνοδεύεται από τα έγγραφα που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 2.5, το 
παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 4 και το παράρτηµα Ι µέρος Γ σηµείο 2 και ότι ο 
κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 5 και 6. 

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι προϊόν δεν συµµορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο 
παράρτηµα II, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά αν αυτό δεν έχει συµµορφωθεί. 
Επίσης, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Οι εισαγωγείς σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή 
το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν 
πρόκειται για συστατικά µέρη που αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. 

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος 
µέλος. 

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 
συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα Ι. 

6. Όταν κρίνεται σκόπιµο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει το προϊόν, οι 
εισαγωγείς διενεργούν, χάριν προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο 
µε τις καταγγελίες, τα µη συµµορφούµενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων 
και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς για τις έρευνές τους. 

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως 
τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό 
τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιµο το 
προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 

8. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά, αντίγραφο 
της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και 
εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος είναι δυνατόν να διατεθεί στις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήµατός τους. 
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9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογηµένο 
αίτηµα των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν έπειτα 
από αίτηµα των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.  

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις των διανοµέων 

1. Όταν οι διανοµείς καθιστούν διαθέσιµο προϊόν στην αγορά ενεργούν µε τη δέουσα 
προσοχή σε σχέση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Προτού καταστήσουν προϊόν διαθέσιµο στην αγορά οι διανοµείς επαληθεύουν ότι το 
προϊόν φέρει την απαιτούµενη σήµανση CE, ότι συνοδεύεται από τα έγγραφα που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 7 το άρθρο 16 και το παράρτηµα Ι 
µέρος Α σηµείο 2.5, παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 4 και παράρτηµα Ι µέρος Γ σηµείο 
2 και ότι συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος 
µέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν, καθώς και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 3. 

Όταν ο διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και 
στο παράρτηµα I, καθιστά διαθέσιµο στην αγορά το προϊόν µόνο αφού αυτό έχει 
συµµορφωθεί µε τις εφαρµοστές απαιτήσεις. Επιπλέον, ο διανοµέας ενηµερώνει 
σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς. 

3. Οι διανοµείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 
συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα Ι. 

4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν τη 
λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση 
του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν 
το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το 
θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιµο το προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογηµένο 
αίτηµα των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται µε τις 
αρχές αυτές, έπειτα από αίτηµα των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει 
διαθέσιµα στην αγορά. 
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Άρθρο 11 
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρµόζονται στους εισαγωγείς 

και στους διανοµείς 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας θεωρείται 
κατασκευαστής, και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε το 
άρθρο 7, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά µε την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του ή 
τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να θίξει τη 
συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις. 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων 

1. Εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εγκατεστηµένος στην Ένωση εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός του πληροί την ευθύνη για τη συµµόρφωση του προϊόντος µε την 
παρούσα οδηγία, ιδιώτης εισαγωγέας αναλαµβάνει ή µεριµνά να αναληφθούν οι 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 4 
και παράγραφοι 7 και 9.  

2. Εάν ο απαιτούµενος τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιµος από τον κατασκευαστή, 
ο ιδιώτης εισαγωγέας µεριµνά να συνταχθεί, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη 
εµπειρογνωσία, η οποία επιτρέπεται να προέρχεται από κοινοποιηµένο οργανισµό 
που δεν συµµετέχει στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του συγκεκριµένου 
προϊόντος. 

3. Ο ιδιώτης εισαγωγέας εξασφαλίζει ότι στο προϊόν αναγράφεται την επωνυµία και η 
διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος πραγµατοποίησε την 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος. 

Άρθρο 13 
Ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων 

1. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν, έπειτα από αίτηµα, στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς την ταυτότητα των κατωτέρω: 

α) κάθε οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει προϊόν· 

β) κάθε οικονοµικού φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει προϊόν. 

Οι οικονοµικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο επί 10 έτη αφότου έχουν προµηθευτεί το προϊόν και επί 10 
έτη αφότου έχουν προµηθεύσει µε το προϊόν. 

2. Οι ιδιώτες εισαγωγείς αναφέρουν, έπειτα από αίτηµα, στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς την ταυτότητα του οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει 
προϊόν. 

Οι ιδιώτες εισαγωγείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο επί 10 έτη αφότου έχουν προµηθευτεί το προϊόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο 14  
Τεκµήριο συµµόρφωσης 

Τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα ή µε µέρη αυτών, τα 
στοιχεία των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκµαίρεται ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή µερών τους, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 15 
Επίσηµη ένσταση κατά εναρµονισµένου προτύπου 

1. Όταν κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι εναρµονισµένο πρότυπο δεν πληροί 
απολύτως τις απαιτήσεις που αφορά και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1και στο παράρτηµα Ι, η Επιτροπή ή το κράτος µέλος παραπέµπουν το 
ζήτηµα στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, 
και υποβάλλουν τα επιχειρήµατά τους. Η επιτροπή αυτή, αφού ζητήσει τη γνώµη 
των σχετικών ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, γνωµοδοτεί αµελλητί. 

2. Με βάση τη γνωµοδότηση της εν λόγω επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφασίζει να δηµοσιεύσει, να µην δηµοσιεύσει, να δηµοσιεύσει υπό περιορισµούς, 
να διατηρήσει, να διατηρήσει υπό περιορισµούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου στην ή από την Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τον οικείο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, ζητεί την αναθεώρηση του εναρµονισµένου προτύπου. 

Άρθρο 16 
∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

1. Με τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ βεβαιώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγµένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα Ι. 

2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ έχει τη δοµή που ορίζει το παράρτηµα IV της 
παρούσας οδηγίας, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες που 
καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ και επικαιροποιείται συνεχώς. 
Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος µέλος στην αγορά 
του οποίου καθίσταται διαθέσιµο ή τίθεται σε λειτουργία το προϊόν. 

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής ή ο ιδιώτης 
εισαγωγέας αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συµµόρφωση του προϊόντος. 
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4. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ συνοδεύει πάντοτε τα εξής: 

α) το σκάφος, και συµπεριλαµβάνεται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη που αναφέρεται 
στο παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 2.5· 

β) τα συστατικά µέρη, όταν διατίθενται στην αγορά χωριστά· 

γ) τους προωστικούς κινητήρες, και συµπεριλαµβάνεται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη 
που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 4. 

Άρθρο 17 
Γενικές αρχές της σήµανσης CE 

H σήµανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008.  

Άρθρο 18 
Προϊόντα που υπόκεινται σε σήµανση CE  

1. Τα ακόλουθα προϊόντα φέρουν τη σήµανση CE όταν διατίθενται στην αγορά ή 
τίθενται σε λειτουργία: 

α) τα σκάφη και συστατικά µέρη τα οποία θεωρείται ότι πληρούν τις αντίστοιχες 
βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα I· 

β) οι εξωλέµβιοι κινητήρες οι οποίοι θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρη Β και Γ· 

γ) οι εσω/εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση οι οποίοι θεωρείται 
ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρη Β 
και Γ· 

δ) οι εσωλέµβιοι κινητήρες και οι εσω/εξωλέµβιοι κινητήρες χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση οι οποίοι θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρη Β και Γ. 

2. Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν ότι τα προϊόντα που φέρουν τη σήµανση CE 
συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 19  
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήµανσης CE 

1. Η σήµανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω του µεγέθους ή της φύσης του προϊόντος, 
τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. 

2. Η σήµανση CE τοποθετείται προτού το προϊόν διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε 
λειτουργία. Η σήµανση CE και ο αριθµός µητρώου που αναφέρεται στην παράγραφο 
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3 επιτρέπεται να συνοδεύονται από εικονόγραµµα ή άλλο σήµα που υποδεικνύει 
ειδικό κίνδυνο ή χρήση.  

3. Τη σήµανση CE ακολουθεί ο αριθµός µητρώου του κοινοποιηµένου οργανισµού, 
όταν ο οργανισµός αυτός εµπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. 

Ο αριθµός µητρώου του κοινοποιηµένου οργανισµού τίθεται είτε από τον ίδιο τον 
οργανισµό είτε, σύµφωνα µε τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Άρθρο 20  
Εφαρµοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του εφαρµόζει τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στις ενότητες κατά τα άρθρα 21, 22 και 23 προτού 
διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. 

2. Ο ιδιώτης εισαγωγέας εφαρµόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 
προτού θέσει σε λειτουργία προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, εάν 
ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του έχει διενεργήσει 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο προϊόν. 

3. Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία κινητήρα ή σκάφος 
µετά από σηµαντική τροποποίηση ή µετατροπή του ή κάθε πρόσωπο που µεταβάλλει 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται σκάφος που δεν καλύπτεται από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατά τρόπο ώστε να εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της, εφαρµόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 προτού το 
προϊόν διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία. 

4. Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά σκάφος ναυπηγηµένο για ιδία χρήση πριν 
από το τέλος της περιόδου των 5 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σηµείο vii) εφαρµόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 
προτού το προϊόν διατεθεί στην αγορά. 

Άρθρο 21 
Μελέτη και κατασκευή 

1. Όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή σκαφών αναψυχής εφαρµόζονται οι 
ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ: 

α) για τις κατηγορίες Α και Β που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 
1: 
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(i) για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 2,5 έως 12 m, 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες: 

– ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων 
υπό εποπτεία),  

– ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, 
Ε ή ΣΤ,  

– ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)  

(ii) για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 12 έως 24 m οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες ενότητες:  

– ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, 
Ε ή ΣΤ,  

– ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

– ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση 
ποιότητας)· 

β) για την κατηγορία Γ που αναφέρεται στο σηµείο 1 του µέρους Α του 
παραρτήµατος I: 

(i) για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 2,5 έως 12 m, 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες: 

– όταν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα 
σηµεία 3.2 και 3.3 του µέρους Α του παραρτήµατος Ι: ενότητα A 
(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής), ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος 
παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό εποπτεία), ενότητα B 
(εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ, 
ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα) ή 
ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση 
ποιότητας)· 

– όταν δεν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα 
σηµεία 3.2 και 3.3 του µέρους Α του παραρτήµατος Ι: ενότητα A1 
(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό 
εποπτεία), ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την 
ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ, ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την 
εξακρίβωση ανά µονάδα) ή ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την 
πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

(ii) για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 12 έως 24 m, 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:  

– όταν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα 
σηµεία 3.2 και 3.3 του µέρους Α του παραρτήµατος Ι: ενότητα A1 
(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό 
εποπτεία), ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την 
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ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ, ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την 
εξακρίβωση ανά µονάδα) ή ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την 
πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

– όταν δεν τηρούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα που αφορούν τα 
σηµεία 3.2 και 3.3 του παράρτηµα Ι µέρος Α: ενότητα B (εξέταση 
ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ, ενότητα Ζ 
(συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα) ή ενότητα Η 
(συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

γ) για την κατηγορία ∆ που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 1: 

(i) για τα σκάφη αναψυχής µε µήκος γάστρας από 2,5 έως 24 m, 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:  

– ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)· 

– ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων 
υπό εποπτεία), 

– ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, 
Ε ή ΣΤ  

– ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

– ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση 
ποιότητας). 

2. Όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή ατοµικών σκαφών εφαρµόζονται οι 
ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ: 

α) ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)· 

β) ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό 
εποπτεία)· 

γ) ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ· 

δ) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

ε) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας). 

3. Όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή συστατικών µερών εφαρµόζονται οι 
ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ:  

α) ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, Ε ή ΣΤ· 

β) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

γ) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας). 
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Άρθρο 22 
Εκποµπές καυσαερίων 

Όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), ο κατασκευαστής του κινητήρα ή ο εξουσιοδοτηµένος στην 
Ένωση αντιπρόσωπός του εφαρµόζει τις ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ: 

α) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση εναρµονισµένου προτύπου, 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:  

(i) ενότητα B (εξέταση ΕΕ τύπου) σε συνδυασµό µε την ενότητα Γ, ∆, Ε ή 
ΣΤ· 

(ii) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

(iii) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

β) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται χωρίς τη χρήση εναρµονισµένου 
προτύπου, ενότητα B σε συνδυασµό µε την ενότητα ενότητα Γ1. 

Άρθρο 23 
Εκποµπές θορύβου 

1. Όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου από τα σκάφη αναψυχής µε έσω-εξωλέµβιους 
κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση ή εσωλέµβια εγκατάσταση προωστικού 
κινητήρα, καθώς και από τα σκάφη αναψυχής µε έσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση ή εσωλέµβια εγκατάσταση προωστικού κινητήρα, τα οποία 
έχουν υποστεί σηµαντική µετατροπή του κινητήρα και ακολούθως έχουν διατεθεί 
στην αγορά της Ένωσης εντός πέντε ετών µετά την µετατροπή, ο κατασκευαστής 
του σκάφους ή ο εξουσιοδοτηµένος στην Ένωση αντιπρόσωπός του εφαρµόζει τις 
ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ: 

α) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση εναρµονισµένου προτύπου 
για τη µέτρηση του θορύβου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:  

(i) ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό 
εποπτεία)· 

(ii) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

(iii) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

β) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται χωρίς τη χρήση εναρµονισµένου 
προτύπου, ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

γ) όταν για την αξιολόγηση χρησιµοποιείται η τιµή Froude και η µέθοδος του 
λόγου ισχύος/εκτοπίσµατος, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες: 

(i) ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)· 
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(ii) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

(iii) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

2. Όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου από τα ατοµικά σκάφη αναψυχής και τους 
εξωλέµβιους κινητήρες και τους έσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ενσωµατωµένη 
εξάτµιση που προορίζονται για εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής, ο κατασκευαστής 
του ατοµικού σκάφους ή του κινητήρα εφαρµόζει τις ακόλουθες διαδικασίες που 
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ:  

α) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση εναρµονισµένου προτύπου 
για τη µέτρηση του θορύβου:  

(i) ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιµή προϊόντων υπό 
εποπτεία)· 

(ii) ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)· 

(iii) ενότητα Η (συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)· 

β) όταν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται χωρίς τη χρήση εναρµονισµένου 
προτύπου, ενότητα Ζ (συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα). 

Άρθρο 24 
Αξιολόγηση µετά την κατασκευή 

Η αξιολόγηση µετά την κατασκευή που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2, 3 και 4 
διενεργείται όπως ορίζεται στο παράρτηµα V.  

Άρθρο 25 
Συµπληρωµατικές απαιτήσεις 

1. Όταν η χρησιµοποιείται η ενότητα Β του παραρτήµατος II της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ, η εξέταση ΕΕ τύπου διεξάγεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
δεύτερο εδάφιο του σηµείου 2 του εν λόγω ενότητας. 

Ένας τύπος µπορεί να καλύπτει διάφορες παραλλαγές του προϊόντος, εφόσον οι 
διαφορές µεταξύ των παραλλαγών δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις 
άλλες απαιτήσεις επιδόσεων του προϊόντος. 

2. Όταν η χρησιµοποιείται η ενότητα A1 του παραρτήµατος II της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ, οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε ένα ή περισσότερα σκάφη 
αντιπροσωπευτικά της παραγωγής του κατασκευαστή και εφαρµόζονται οι 
συµπληρωµατικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα VI της παρούσας 
οδηγίας. 

3. ∆εν ισχύει η δυνατότητα χρησιµοποίησης των διαπιστευµένων εσωτερικών οργάνων 
που αναφέρονται στις ενότητες Α1 και Γ1 του παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ. 
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4. Όταν η χρησιµοποιείται η ενότητα ΣΤ του παραρτήµατος II της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ, εφαρµόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα VII της 
παρούσας οδηγίας για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 
εκποµπών καυσαερίων. 

5. Όταν χρησιµοποιείται η ενότητα Γ του παραρτήµατος II της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ όσον αφορά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 
εκποµπών καυσαερίων της παρούσας οδηγίας και ο κατασκευαστής δεν εφαρµόζει 
κατάλληλο σύστηµα ποιότητας που περιγράφεται στην ενότητα Η του παραρτήµατος 
ΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, κοινοποιηµένος οργανισµός τον οποίο επιλέγει 
ο κατασκευαστής διενεργεί έλεγχο των προϊόντων ή µεριµνά για τη διενέργειά του, 
σε τυχαία διαστήµατα καθοριζόµενα από αυτόν, προκειµένου να επαληθευτεί η 
ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του προϊόντος. Όταν το επίπεδο ποιότητας 
κρίνεται µη ικανοποιητικό ή όταν θεωρείται απαραίτητο να επαληθευτεί η 
εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσιάζει ο κατασκευαστής, η διαδικασία που 
καθορίζεται στο παράρτηµα VIII της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 26 
Τεχνική τεκµηρίωση  

1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 περιλαµβάνει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτοµέρειες για τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν από 
τον κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτηµα I. Περιλαµβάνει, 
ιδίως, τα έγγραφα που απαριθµούνται στο παράρτηµα IX. 

2. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά δυνατή την κατανόηση του σχεδιασµού, της 
κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος, και διευκολύνει την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Άρθρο 27  
Κοινοποίηση 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη τους οργανισµούς που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης ως 
τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 28 
Κοινοποιούσες αρχές 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον 
καθορισµό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και 
κοινοποίησης των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης καθώς και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 34. 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισµό 
διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύµφωνα 
µε αυτόν. 

3. Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει µε άλλο τρόπο την αξιολόγηση, 
κοινοποίηση ή παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 σε οργανισµό που δεν είναι 
κρατική υπηρεσία, ο οργανισµός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν µε άλλο 
τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα πρέπει να είναι νοµικό πρόσωπο και να 
συµµορφώνεται, τηρουµένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις του άρθρου 29. 
Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισµός διαθέτει την υποδοµή για την κάλυψη των 
ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. 

4. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα τα οποία 
εκτελεί ο οργανισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 29 
Απαιτήσεις σχετικά µε τις κοινοποιούσες αρχές 

1. Οι κοινοποιούσες αρχές συγκροτούνται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση 
συµφερόντων µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 

2. Οι κοινοποιούσες αρχές οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η αµεροληψία των δραστηριοτήτων τους. 

3. Οι κοινοποιούσες αρχές οργανώνονται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά 
την κοινοποίηση του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης να λαµβάνεται 
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από τα αρµόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την 
αξιολόγηση. 

4. Οι κοινοποιούσες αρχές δεν προσφέρουν ούτε προβλέπουν δραστηριότητες που 
εκτελούνται από τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης ούτε παρέχουν 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εµπορική ή ανταγωνιστική βάση. 

5. Οι κοινοποιούσες αρχές εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
λαµβάνουν. 

6. Οι κοινοποιούσες αρχές διαθέτουν επαρκή αριθµό αρµόδιου προσωπικού για τη 
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 30 
Υποχρέωση ενηµέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις διαδικασίες τους για την 
αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και την 
παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών και σχετικά µε τυχόν αλλαγές στις 
πληροφορίες αυτές. 

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. 

Άρθρο 31 
Απαιτήσεις σχετικά µε τους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, κάθε 
οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 
2 έως 11. 

2. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης ιδρύεται βάσει του εθνικού δικαίου 
και διαθέτει νοµική προσωπικότητα. 

3. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισµό 
ή το προϊόν που αξιολογεί. 

Ένας οργανισµός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελµατική οµοσπονδία 
που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συµµετέχουν στον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, παροχή, συναρµολόγηση, χρήση ή συντήρηση των προϊόντων τα οποία 
αξιολογεί, µπορεί να θεωρείται οργανισµός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συµφερόντων είναι αποδεδειγµένες. 

4. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το 
προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης δεν είναι ο σχεδιαστής, κατασκευαστής, προµηθευτής, εγκαταστάτης, 
αγοραστής, ιδιοκτήτης, χρήστης ή συντηρητής των προϊόντων που αξιολογούν, ούτε 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση 
αξιολογηµένων προϊόντων που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισµού 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή τη χρήση των προϊόντων για προσωπικούς 
σκοπούς. 
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Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το 
προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης δεν εµπλέκονται άµεσα στον σχεδιασµό ή την παραγωγή, την 
εµπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω προϊόντων, ούτε 
εκπροσωπούν τα µέρη που εµπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. ∆εν 
αναλαµβάνουν καµιά δραστηριότητα που µπορεί να θίξει την ανεξαρτησία της 
κρίσης και την ακεραιότητά τους σε σχέση µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης για 
τις οποίες είναι κοινοποιηµένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συµβουλευτικές 
υπηρεσίες. 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εµπιστευτικότητα, την 
αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης. 

5. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης και το προσωπικό τους εκτελούν τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε την ύψιστη επαγγελµατική 
ακεραιότητα και την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριµένο τοµέα και 
είναι απαλλαγµένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονοµική, που θα ήταν 
δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα των οικείων 
δραστηριοτήτων τους αξιολόγησης της συµµόρφωσης, ιδίως από πρόσωπα ή οµάδες 
προσώπων που έχουν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

6. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα τα σχετικά µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης που του έχουν ανατεθεί 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 20 έως και 25 και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, 
είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισµό 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή εξ ονόµατός του και υπό την ευθύνη του.  

Ανά πάσα στιγµή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για 
κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντων για τα οποία είναι κοινοποιηµένος, ο οργανισµός 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης έχει στη διάθεσή του: 

α) προσωπικό µε τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για 
την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

β) περιγραφές των διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση 
συµµόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα 
αναπαραγωγής των εν λόγω διαδικασιών. 
 
∆ιαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και τις διαδικασίες που κάνουν διάκριση 
µεταξύ καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιηµένος οργανισµός και 
οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας· 

γ) διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαµβάνοντας υπόψη το 
µέγεθος µιας επιχείρησης, τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δοµή 
της, τον βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος και 
τον µαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας. 
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∆ιαθέτει τα αναγκαία µέσα για να εκτελεί τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που 
συνδέονται µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και έχει 
πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις. 

7. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει: 

α) πλήρη τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα 
καθήκοντα αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τα οποία ο οργανισµός 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης έχει κοινοποιηθεί· 

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που πρέπει να διενεργήσει 
και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών· 

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων, των 
εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων, της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας 
εναρµόνισης και της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας· 

δ) την απαιτούµενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και 
τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

8. ∆ιασφαλίζεται η αµεροληψία των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, των 
διευθυντικών στελεχών τους και του προσωπικού αξιολόγησης. 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού αξιολόγησης ενός 
οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των 
αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών. 

9. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος µέλος βάσει του εθνικού 
δικαίου του ή εάν η αξιολόγηση της συµµόρφωσης δεν πραγµατοποιείται υπό την 
άµεση ευθύνη του κράτους µέλους. 

10. Το προσωπικό του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεσµεύεται να τηρεί 
το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τα άρθρα 20 έως και 25 ή 
διάταξη του εθνικού δικαίου για την εκτέλεση του παρόντος κεφαλαίου, 
εξαιρουµένης της σχέσης µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο 
διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισµού. Τα δικαιώµατα κυριότητας 
προστατεύονται. 

11. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχουν στις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των 
κοινοποιηµένων οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 44, ή 
εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες 
αυτές, και εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα 
που είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της εν λόγω οµάδας. 
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Άρθρο 32  
Τεκµήριο συµµόρφωσης 

Όταν οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης αποδεικνύει ότι πληροί τα κριτήρια που 
ορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ή σε µέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων 
έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκµαίρεται ότι 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 31, εφόσον τα εφαρµοστέα εναρµονισµένα 
πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. 

Άρθρο 33 
Επίσηµη ένσταση κατά εναρµονισµένου προτύπου 

Όταν κράτος µέλος ή η Επιτροπή έχει επίσηµη ένσταση κατά των εναρµονισµένων προτύπων 
του άρθρου 32, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15. 

Άρθρο 34 
Θυγατρικές και υπεργολάβοι κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Όταν κοινοποιηµένος οργανισµός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριµένα καθήκοντα 
που συνδέονται µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, 
εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 
31 και ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή αναλόγως. 

2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα 
που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστηµένοι. 

3. Οι δραστηριότητες επιτρέπεται να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από 
θυγατρική µόνον αφού συµφωνήσει ο πελάτης. 

4. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί τηρούν στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα 
έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά µε τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
δυνάµει των άρθρων 20 έως και 25. 

Άρθρο 35 
Αίτηση κοινοποίησης 

1. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης 
στην κοινοποιούσα αρχή του κράτος µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος. 

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων για τα οποία ο οργανισµός 
ισχυρίζεται ότι διαθέτει την επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, 
αν υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισµό διαπίστευσης, µε το οποίο 
πιστοποιείται ότι ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 31. 

3. Αν ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν δύναται να προσκοµίσει 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, παρέχει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την τεκµηρίωση 



 

EL 46   EL 

που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, την αναγνώριση και την τακτική 
παρακολούθηση της συµµόρφωσής του προς τις απαιτήσεις του άρθρου 31. 

Άρθρο 36  
∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1. Οι κοινοποιούσες αρχές επιτρέπεται να κοινοποιούν µόνο τους οργανισµούς 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 31. 

2. Οι κοινοποιούσες αρχές γνωστοποιούν τους οργανισµούς αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη µέσω του ηλεκτρονικού 
µέσου κοινοποίησης που έχει δηµιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

3. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και 
το προϊόν ή τα προϊόντα και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και τα 
λοιπά κράτη µέλη τεκµηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισµού 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης και τις υφιστάµενες ρυθµίσεις προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο οργανισµός ελέγχεται τακτικά και συνεχίζει να πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 31. 

5. Ο εν λόγω οργανισµός επιτρέπεται να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιηµένου 
οργανισµού µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα 
λοιπά κράτη µέλη εντός δύο εβδοµάδων από την κοινοποίηση εάν χρησιµοποιείται 
πιστοποιητικό διαπίστευσης ή εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση εάν δεν 
χρησιµοποιείται διαπίστευση. 

Μόνο ένας τέτοιος οργανισµός θεωρείται κοινοποιηµένος για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. 

6. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη ενηµερώνονται για τυχόν επακόλουθες 
αλλαγές της κοινοποίησης. 

Άρθρο 37  
Αριθµοί µητρώου και κατάλογοι κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθµό µητρώου στον κοινοποιηµένο οργανισµό. 

Χορηγεί ένα και µόνο αριθµό µητρώου, ακόµη και αν ο οργανισµός είναι 
κοινοποιηµένος βάσει διάφορων ενωσιακών πράξεων. 

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισµών που κοινοποιούνται 
δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών µητρώου που 
τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. 

Η Επιτροπή φροντίζει για την επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού. 
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Άρθρο 38  
Αλλαγές των κοινοποιήσεων 

1. Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιηµένος 
οργανισµός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 31 ή ότι αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή 
ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της 
αδυναµίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. 
Ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 

2. Στην περίπτωση περιορισµού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος 
µέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του 
οργανισµού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιηµένος οργανισµός ή τα καθιστά 
διαθέσιµα στις αρµόδιες κοινοποιούσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
εφόσον το ζητήσουν. 

Άρθρο 39 
Αµφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αµφιβολίες ή 
περιέρχονται σε γνώση της αµφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιηµένου 
οργανισµού ή για την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιηµένο 
οργανισµό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει. 

2. Το κοινοποιούν κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή, έπειτα από αίτηµα, όλες τις 
πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν 
λόγω οργανισµού. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων 
πληροφοριών που λαµβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών. 

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιηµένος οργανισµός δεν πληροί ή παύει να 
πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενηµερώνει το κοινοποιούν κράτος µέλος 
σχετικά και ζητεί από το τελευταίο να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, 
συµπεριλαµβανοµένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. 

Άρθρο 40 
Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διενεργούν αξιολογήσεις της συµµόρφωσης σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης κατά τα άρθρα 20 έως και 25. 

2. Οι αξιολογήσεις συµµόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι 
περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονοµικούς φορείς. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το 
µέγεθος µιας επιχείρησης, τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δοµή της, την 
πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται από τα οικεία προϊόντα και τον 
µαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 
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Εν προκειµένω, τηρούν πάντως τον βαθµό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας 
που απαιτούνται για τη συµµόρφωση των προϊόντων προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 

3. Όταν κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του παραρτήµατος Ι ή των αντίστοιχων 
εναρµονισµένων προτύπων ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγµένα 
διορθωτικά µέτρα και δεν εκδίδει βεβαίωση συµµόρφωσης. 

4. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µετά την έκδοση της βεβαίωσης, 
ένας κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι προϊόν δεν συµµορφώνεται πλέον, 
απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα και 
αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση, εφόσον απαιτείται. 

5. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά µέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούµενο αποτέλεσµα, ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν βεβαίωση, 
κατά περίπτωση. 

Άρθρο 41  

∆ιαδικασία προσφυγής 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων του 
κοινοποιηµένου οργανισµού. 

Άρθρο 42 
Υποχρέωση ενηµέρωσης για τους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί ενηµερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα 
ακόλουθα: 

α) άρνηση, περιορισµό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών βεβαιώσεων· 

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής και τους όρους της 
κοινοποίησης· 

γ) τυχόν αίτηµα για ενηµέρωση σχετικά µε δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς· 

δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και 
υπεργολαβιών. 

2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιηµένους δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας οργανισµούς, που διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια προϊόντα, τις σχετικές 
πληροφορίες για ζητήµατα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά 
αποτελέσµατα αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 
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Άρθρο 43 
Ανταλλαγή εµπειριών 

Η Επιτροπή µεριµνά για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών 
µελών που είναι αρµόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. 

Άρθρο 44 
Συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσµοθετείται κατάλληλος συντονισµός και συνεργασία µεταξύ 
των οργανισµών που κοινοποιούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και ότι αυτοί 
λειτουργούν σωστά µε τη µορφή τοµεακής οµάδας ή τοµεακών οµάδων των κοινοποιηµένων 
οργανισµών. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισµοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει 
συµµετέχουν στις εργασίες της εν λόγω οµάδας ή των εν λόγω οµάδων, απευθείας ή µέσω 
διορισθέντων αντιπροσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 45 
Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος των εισερχοµένων στην αγορά της Ένωσης 

προϊοντων  

Για την εποπτεία και τον έλεγχο των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
εφαρµόζονται το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως και 29 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008.  

Άρθρο 46 
∆ιαδικασία αντιµετώπισης των προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους µέλους έχουν ενεργήσει σύµφωνα µε το 
άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι προϊόν που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήµατα προστασίας του 
δηµόσιου συµφέροντος που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, διενεργούν 
αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι σχετικοί οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε 
αναγκαίο τρόπο µε τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι 
το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν 
αµελλητί από τον σχετικό οικονοµικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
µέτρα ώστε να θέσει το προϊόν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το 
προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, 
αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο αυτές ορίζουν. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενηµερώνουν σχετικώς τον οικείο κοινοποιηµένο 
οργανισµό. 

Το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα µέτρα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η µη συµµόρφωση δεν περιορίζεται 
στην εθνική επικράτεια, ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα µέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονοµικός 
φορέας. 

3. Ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα 
διορθωτικά µέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει καταστήσει διαθέσιµα στην αγορά 
σε όλη την Ένωση. 
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Ο ιδιώτης εισαγωγέας µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά 
µέτρα σε σχέση µε το προϊόν που έχει εισαγάγει στην Ένωση για δική του χρήση. 

4. Εάν ο σχετικός οικονοµικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήµατος το οποίο 
αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
µέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά 
µέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιµότητα του προϊόντος στην 
εθνική αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. 

Εάν ο ιδιώτης εισαγωγέας, εντός του χρονικού διαστήµατος το οποίο αναφέρεται το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά µέτρα για να 
απαγορεύσουν το προϊόν ή να περιορίσουν τη χρήση του στην εθνική αγορά. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα λοιπά 
κράτη µέλη για τα µέτρα αυτά. 

5. Στις κατά την παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα 
στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του µη 
συµµορφούµενου προϊόντος, την καταγωγή του, το είδος της τυχόν µη 
συµµόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, το χαρακτήρα και τη διάρκεια των 
εθνικών µέτρων που ελήφθησαν, καθώς και οι απόψεις που προβάλλει ο σχετικός 
οικονοµικός φορέας ή ο ιδιώτης εισαγωγέας. Συγκεκριµένα, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς αναφέρουν σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η µη 
συµµόρφωση: 

α) το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια 
των προσώπων ή άλλα ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή 

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 και στα οποία βασίζεται το τεκµήριο της συµµόρφωσης. 

6. Τα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους που κίνησε τη διαδικασία ενηµερώνουν 
αµέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη για τα µέτρα που έλαβαν και 
παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη µη 
συµµόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας µε κοινοποιηµένο εθνικό 
µέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 

7. Εάν εντός τριών µηνών από τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος µέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση µε 
προσωρινό µέτρο που έχει λάβει κράτος µέλος, το µέτρο θεωρείται δικαιολογηµένο. 

8. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται αµελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά 
µέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά 
τους. 
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Άρθρο 47 
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης 

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 46 παράγραφοι 3 και 4, 
διατυπωθούν αντιρρήσεις για µέτρο που έχει λάβει κράτος µέλος ή εάν η Επιτροπή 
θεωρήσει το εθνικό µέτρο αντίθετο µε την νοµοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται αµελλητί µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό οικονοµικό φορέα (ή 
φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού µέτρου. Βάσει των αποτελεσµάτων 
αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό µέτρο είναι 
δικαιολογηµένο. 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει 
αµέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονοµικό φορέα (ή φορείς) ή στον ιδιώτη 
εισαγωγέα. 

2. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο, όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το µη συµµορφούµενο προϊόν αποσύρεται 
από τις αγορές τους. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το 
εθνικό µέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένο, το οικείο κράτος µέλος ανακαλεί το 
µέτρο. 

3. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο και η µη συµµόρφωση του προϊόντος 
αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων κατά το άρθρο 46 
παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή ενηµερώνει τον ή τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και υποβάλλει το µέτρο στην επιτροπή που 
έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή ζητεί 
τη γνώµη του σχετικού ευρωπαϊκού οργανισµού (οργανισµών) τυποποίησης και 
γνωµοδοτεί αµελλητί. 

Άρθρο 48 
Τυπική µη συµµόρφωση 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, όταν κράτος µέλος προβεί σε µία από τις 
ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από τον σχετικό οικονοµικό φορέα ή τον ιδιώτη 
εισαγωγέα να θέσει τέλος στην µη συµµόρφωση: 

α) η σήµανση συµµόρφωσης έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 17,18 ή 19· 

β) δεν έχει τεθεί η σήµανση συµµόρφωσης· 

γ) δεν έχει συνταχθεί δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ· 

δ) η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δεν έχει συνταχθεί σωστά· 

ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιµος είτε δεν είναι πλήρης. 

2. Εάν η µη συµµόρφωση κατά την παράγραφο 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το 
οικείο κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα για να περιορίσει ή να 
απαγορεύσει τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή να εξασφαλίσει ότι αυτό 
ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά ή, όταν πρόκειται για προϊόν που έχει 
εισαχθεί από ιδιώτη εισαγωγέα για ιδία χρήση, να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η 
χρήση του. 



 

EL 53   EL 



 

EL 54   EL 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 49 

Εξουσιοδότηση 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 
51 για να τροποποιεί τα ακόλουθα παραρτήµατα προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη η 
πρόοδος των τεχνικών γνώσεων και τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα: 

α) παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 2 και παράρτηµα Ι µέρος Γ σηµείο 1, εκτός από 
τις άµεσες ή έµµεσες τροποποιήσεις των οριακών τιµών εκποµπής καυσαερίων 
και θορύβου και των τιµών Froude και του λόγου ισχύος/εκτοπίσµατος· 

β) παραρτήµατα V, VII και IX. 

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) επιτρέπεται να περιλαµβάνουν 
τροποποιήσεις των καυσίµων αναφοράς και των απαιτήσεων για τις δοκιµές εκποµπής 
καυσαερίων και θορύβου και των κριτηρίων ανθεκτικότητας. 

Άρθρο 50 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 49 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 60. 

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το άρθρο 49 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση περί 
ανάκλησης τερµατίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η ίδια αυτή 
απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν επηρεάζει την ισχύ των τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.  

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 49 τίθεται 
σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός 2 µηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της 
εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 
αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 
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αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες µε πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 51 
Εκτελεστικές πράξεις 

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον 
αφορά την εφαρµογή των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25 και των διατάξεων 
σχετικά µε τις κατηγορίες σχεδιασµού σκαφών, την πινακίδα του κατασκευαστή, την 
αποτροπή της απόρριψης ρύπων και τους φανούς ναυσιπλοΐας που προβλέπονται στο 
παράρτηµα Ι µέρος Α, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 52 
∆ιαδικασία επιτροπών 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για την επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του 
ίδιου κανονισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 53 
Υποβολή εκθέσεων 

Το αργότερο έως την [[ηη/µµ/εεεε] πέντε έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
57 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο] και κάθε πέντε έτη µετά την εν λόγω ηµεροµηνία, κάθε 
κράτος µέλος αποστέλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την 
ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και την αποτελεσµατικότητα της 
παρούσας οδηγίας, καθώς και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 
που πραγµατοποιήθηκαν από το κράτος µέλος. 

Η Επιτροπή καταρτίζει και δηµοσιεύει περίληψη των εν λόγω εθνικών εκθέσεων. 

Άρθρο 54 
Αιτιολόγηση των µέτρων 

Οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία µε σκοπό να απαγορευθεί 
ή να περιοριστεί η διάθεση προϊόντος στην αγορά ή η θέση του σε λειτουργία ή να αποσυρθεί 
ή να ανακληθεί προϊόν από την αγορά, αναφέρει τους ακριβείς λόγους στους οποίους 
βασίζεται. 

Το εν λόγω µέτρο κοινοποιείται το συντοµότερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος 
ενηµερώνεται ταυτόχρονα για τα µέσα προσφυγής που διαθέτει σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο 
στο οικείο κράτος µέλος, καθώς και για τις προθεσµίες εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν 
οι προσφυγές αυτές. 

Άρθρο 55 
∆ιαφάνεια 

Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει ότι θα παρέχονται όλα τα 
στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αφορούν την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 56 
Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις, στους οποίους επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις, οι οποίες επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, 
και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους.  
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Οι προβλεπόµενες κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και 
επιτρέπεται να επαυξάνονται εάν ο συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας ή ιδιώτης εισαγωγέας 
έχει διαπράξει προηγουµένως παρόµοια παράβαση της παρούσας οδηγίας. 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως την 
[[ηη/µµ/εεεε] πέντε έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο] και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή 
τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 57  
Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από [[ηη/µµ/εεεε] 18 µήνες από την 
έναρξη ισχύος που προβλέπεται στο άρθρο 61] τις αναγκαίες νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων 
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας 
οδηγίας 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από [[ηη/µµ/εεεε] δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
που προβλέπεται στο άρθρο 61]. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 

Άρθρο 58 
Μεταβατική περίοδος 

1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία των 
προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία 94/25/ΕΚ τα οποία είναι σύµφωνα µε 
την οδηγία αυτή και διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία πριν από 
[ηη/µµ/εεεε] (ένα έτος από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 57 δεύτερο 
εδάφιο) 

2. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία των 
εξωλέµβιων κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα ισχύος µικρότερης των 15 κιλοβάτ 
οι οποίοι πληρούν τα όρια εκποµπών καυσαερίων του σταδίου I που προβλέπονται 
στο παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 2.1 και οι οποίοι κατασκευάζονται από µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ25 της 
Επιτροπής, και διατίθενται στην αγορά πριν από [ηη/µµ/εεεε] (τέσσερα έτη από την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 57 δεύτερο εδάφιο).  

                                                 
25 ΕΕ [...] 
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Άρθρο 59 
Καταργούµενες διατάξεις 

Η οδηγία 94/25/ΕΟΚ καταργείται από [ηη/µµ/εεεε] (ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
57 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο).  

Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία.  

Άρθρο 60 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 61  
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

[Τόπος],  

Για την Eυρωπαϊκή Κοινότητα Για το Συµβούλιο  
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

A. Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη σχεδίαση και τη ναυπήγηση των σκαφών 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ: 

Κατηγορία σχεδιασµού Ισχύς ανέµου 
(Κλίµακα µποφόρ) 

Σηµαντικό ύψος κύµατος. 
(H 1/3, µέτρα) 

A – «Ποντοπόρα» 

B – «Ανοικτού πελάγους» 

Γ – «Ακτοπλοϊκά» 

∆ – «Προφυλαγµένων 
υδάτων» 

άνω των 8 

έως και 8 

έως και 6 

έως και 4 

άνω των 4 

έως και 4 

έως και 2 

έως και 0,3 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις: 

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

B. «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ»: σχεδιασµένα για ταξίδια ανοικτού πελάγους όπου 
µπορεί να εµφανιστούν συνθήκες ανέµου ισχύος έως και 8 µποφόρ χαρακτηριστικού 
ύψους έως και 4 µέτρων. 

Γ. «ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ»: σχεδιασµένα για ταξίδια σε παράκτια ύδατα, µεγάλους κόλπους, 
εκβολές ποταµών, λίµνες και ποτάµια όπου µπορεί να εµφανισθούν συνθήκες 
ανέµου ισχύος έως και 6 µποφόρ κύµατος χαρακτηριστικού ύψους έως 2 µέτρων. 

∆. «ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΕΝΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ»: σχεδιασµένα για ταξίδια σε προφυλαγµένα 
παράκτια ύδατα, ορµίσκους, µικρές λίµνες, ποτάµια και διώρυγες, όπου µπορεί να 
εµφανισθούν συνθήκες ανέµου ισχύος έως και 4 µποφόρ και κύµατος σηµαντικού 
ύψους έως και 0,3 µέτρων, µε ενίοτε κύµατα µέγιστου ύψους 0,5 µέτρων, για 
παράδειγµα από περαστικά σκάφη. 

Τα σκάφη κάθε κατηγορίας είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα κατά τρόπον ώστε να 
αντιµετωπίζουν τις προαναφερόµενες παραµέτρους, όσον αφορά την ευστάθεια, την άντωση 
και τις υπόλοιπες σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι και να έχουν 
ικανοποιητική συµπεριφορά όσον αφορά τη δυνατότητα χειρισµών. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1. Αναγνωριστικά στοιχεία σκάφους  

Κάθε σκάφος φέρει αναγνωριστικό αριθµό αποτελούµενο από 14 ψηφία ο οποίος 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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29) κωδικό κατασκευαστή, 

30) χώρα κατασκευής, 

31) µοναδικό αριθµό σειράς, 

32) µήνα και έτος παραγωγής, 

33) έτος µοντέλου. 

Λεπτοµερείς απαιτήσεις σχετικά µε τη σήµανση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
καθορίζονται στο σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο. 

2.2. Πινακίδα κατασκευαστή 

Κάθε σκάφος φέρει πινακίδα µονίµως τοποθετηµένη σε σηµείο διαφορετικό από τον 
αναγνωριστικό αριθµό γάστρας, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

α) το όνοµα, την καταχωρισµµένη εµπορική επωνυµία ή το κατατεθέν εµπορικό 
σήµα του κατασκευαστή· 

β) τη σήµανση CE  

γ) την κατηγορία σχεδιασµού του σκάφους σύµφωνα µε το σηµείο 1, 

δ) το µέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο, το οποίο προκύπτει 
από το σηµείο 3.6, χωρίς να περιλαµβάνεται το βάρος των περιεχοµένων των 
σταθερών δεξαµενών όταν αυτές είναι γεµάτες· 

ε) τον αριθµό επιβατών που συνιστά ο κατασκευαστής και για τον οποίο 
σχεδιάστηκε να µεταφέρει το σκάφος. 

Στην περίπτωση ιδιωτικής εισαγωγής, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι συστάσεις που 
αναφέρονται στα σηµεία α), δ) και ε), περιλαµβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας και οι 
συστάσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που διενήργησε την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης. 

2.3. Μέσα προστασίας από πτώση στη θάλασσα και µέσα επανεπιβίβασης 

Τα σκάφη σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε οι κίνδυνοι από πτώση στη θάλασσα να είναι οι 
ελάχιστοι δυνατοί και να διευκολύνεται η επανεπιβίβαση. 

2.4. Ορατότητα από την κύρια θέση του πηδαλίου 

Η κύρια θέση του πηδαλίου των µηχανοκίνητων σκαφών προσφέρει στον χειριστή, υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης (ταχύτητα και φορτίο), καλή ορατότητα 360°. 

2.5. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη 

Κάθε σκάφος είναι εφοδιασµένο µε εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 
7 και το άρθρο 9 παράγραφος 4. Στο εγχειρίδιο επισηµαίνονται οι κίνδυνοι πυρκαϊάς και και 
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κατάκλυσης και περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σηµεία 2.2, 3.6 και 
4 καθώς και το βάρος του σκάφους χωρίς φορτίο, σε χιλιόγραµµα. 

3. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1. Κατασκευή 

Η επιλογή και ο συνδυασµός των υλικών και η κατασκευή εξασφαλίζουν ότι το σκάφος είναι 
επαρκώς ανθεκτικό από κάθε άποψη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατηγορία σχεδιασµού 
του σύµφωνα µε το σηµείο 1, και το µέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο 
σύµφωνα µε το σηµείο 3.6. 

3.2. Ευστάθεια και έξαλα 

Το σκάφος έχει επαρκή ευστάθεια και έξαλα ανάλογα µε την κατηγορία σχεδιασµού του 
σύµφωνα µε το σηµείο 1, και το µέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο 
σύµφωνα µε το σηµείο 3.6. 

3.3. Άντωση και πλευστότητα 

Το σκάφος είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο που να έχει τα χαρακτηριστικά άντωσης που 
αρµόζουν στην κατηγορία σχεδιασµού του σύµφωνα µε το σηµείο 1, και στο µέγιστο 
συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο σύµφωνα µε το σηµείο 3.6. Όλα τα καµπινάτα 
σκάφη µε περισσότερες από µία γάστρες είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο ώστε να έχουν 
αρκετή άντωση για να επιπλέουν ακόµη και όταν έχουν ανατραπεί. 

Τα σκάφη κάτω των 6 µέτρων µήκους τα οποία είναι πιθανό να κατακλυστούν όταν 
χρησιµοποιούνται κατά την κατηγορία σχεδιασµού τους διαθέτουν κατάλληλα µέσα ώστε να 
επιπλέουν ακόµα και όταν έχουν κατακλυστεί. 

3.4. Ανοίγµατα στη γάστρα, το κατάστρωµα και την υπερκατασκευή 

Τα ανοίγµατα στη γάστρα, τα καταστρώµατα και την υπερκατασκευή δεν αλλοιώνουν τη 
δοµική ακεραιότητα του σκάφους ή τη στεγανότητά του, όταν είναι κλειστά. 

Τα παράθυρα, τα φινιστρίνια, οι θύρες και καλύµµατα καθεκτών (µπουκαπόρτες) αντέχουν 
στην πίεση του νερού που αναµένεται ότι θα ασκείται σε αυτά αναλογα µε τη θέση τους, 
καθώς και στα σηµειακά φορτία τα οποία ασκούνται από το βάρος των ατόµων που κινούνται 
στο κατάστρωµα. 

Τα συστήµατα που διαπερνούν τη γάστρα και προορίζονται για τη διοχέτευση του νερού από 
και προς το εσωτερικό του, κάτω από την ίσαλο γραµµή η οποία αντιστοιχεί στο µέγιστο 
συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο σύµφωνα µε το σηµείο 3.6, εξοπλίζονται µε 
ευπρόσιτα µέσα κλεισίµατος. 

3.5. Κατάκλυση  

Όλα τα σκάφη σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βύθισης. 

Κατά περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 
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α) στους χώρους πηδαλιουχίας (κόκπιτ) και τα φρεάτια (χαβούζες), που είναι 
αυτοεκκενούµενα από νερά ή να διαθέτουν άλλα µέσα για να εµποδίζουν την 
εισροή νερού στο σκάφος, 

β) στα συστήµατα εξαερισµού, 

γ) στην αποµάκρυνση του νερού µε κατάλληλες αντλίες ή άλλα µέσα. 

3.6. Μέγιστο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή φορτίο 

Τα µέγιστα συνιστώµενα από τον κατασκευαστή φορτία [καύσιµα, νερό, προµήθειες, 
εξοπλισµός διαφόρων ειδών και επιβάτες (σε χιλιόγραµµα)] για τα οποία έχει σχεδιαστεί το 
σκάφος, καθορίζονται σύµφωνα µε την κατηγορία σχεδιασµού του (σηµείο 1), την ευστάθεια 
και τα έξαλα (σηµείο 3.2) και την άντωση και την πλευστότητα (σηµείο 3.3). 

3.7. Στοιβασία πνευστής σωσίβιας σχεδίας 

Σε όλα τα σκάφη κατηγορίας Α και Β, καθώς και Γ και ∆ µήκους άνω των 6 µέτρων, 
προβλέπεται χώρος ή χώροι στοιβασίας για µια ή περισσότερες σωστικές σχεδίες αρκετά 
µεγάλες ώστε να δέχονται τον αριθµό επιβατών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει το 
σκάφος. Ο χώρος ή οι χώροι στοιβασίας είναι εύκολα προσπελάσιµοι ανά πάσα στιγµή. 

3.8. ∆ιαφυγή 

Όλα τα καµπινάτα σκάφη µε περισσότερες από µία γάστρες είναι εφοδιασµένα µε 
αποτελεσµατικά µέσα διαφυγής σε περίπτωση ανατροπής. 

Όλα τα σκάφη είναι εξοπλισµένα µε αποτελεσµατικά µέσα διαφυγής σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

3.9. Αγκυροβόληση, όρµιση και ρυµούλκηση 

Όλα τα σκάφη, λαµβανοµένης υπόψη της κατηγορίας σχεδιασµού τους και των 
χαρακτηριστικών τους, είναι εφοδιασµένα µε ένα ή περισσότερα στερεά σηµεία ή άλλα µέσα 
ικανά να δέχονται ασφαλώς τα φορτία αγκυροβόλησης, όρµισης και ρυµούλκησης. 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι το σκάφος έχει ικανοποιητική συµπεριφορά µε τον πλέον 
ισχυρό κινητήρα για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. Για όλους τους κινητήρες 
θαλάσσης για σκάφη αναψυχής, η µέγιστη ονοµαστική ισχύς αναγράφεται στο εγχειρίδιο 
ιδιοκτήτη. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

5.1. Κινητήρες και σχετικοί χώροι 

5.1.1. Εσωλέµβιοι κινητήρες 

Όλοι οι εσωλέµβιοι κινητήρες είναι τοποθετηµένοι σε ειδικό χώρο, κλειστό και αποµονωµένο 
από τους χώρους διαµονής, και εγκατεστηµένοι κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
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κίνδυνος έκρηξης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς καθώς και οι κίνδυνοι από τοξικές αναθυµιάσεις, 
θερµότητα, θόρυβο ή κραδασµούς στους χώρους διαµονής. 

Τα µέρη της µηχανής και τα εξαρτήµατα που απαιτούν συχνό έλεγχο ή/και συντήρηση είναι 
ευπρόσιτα. 

Τα µονωτικά υλικά στους χώρους του κινητήρα είναι άκαυστα. 

5.1.2. Αερισµός 

Το µηχανοστάσιο αερίζεται. Εµποδίζεται η εισροή νερού στο µηχανοστάσιο από οποιοδήποτε 
άνοιγµα. 

5.1.3. Εκτεθειµένα µέρη 

Τα εκτεθειµένα κινούµενα ή θερµαινόµενα µέρη του κινητήρα τα οποία θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυµατισµό είναι προστατευµένα αποτελεσµατικά, εκτός εάν ο κινητήρας 
προστατεύεται από κάλυπτρο ή από το περίβληµά του. 

5.1.4. Αιφνίδια εκκίνηση σε περίπτωση εξωλέµβιου κινητήρα 

Όλα τα σκάφη µε εξωλέµβιο κινητήρα έχουν µηχανισµό για να εµποδίζεται η αιφνίδια 
εκκίνηση, εκτός 

α) εάν ο κινητήρας αναπτύσει στατική ώση µικρότερη από 500 Νewton (Ν)· 

β) εάν ο κινητήρας έχει µηχανισµό σταγγαλιστικής δικλείδας για να περιορίζεται 
η ώση σε 500 Ν τη στιγµή της αιφνίδιας εκκίνησης. 

5.1.5. Ατοµικό σκάφος χωρίς οδηγό 

Τα ατοµικά σκάφη σχεδιάζονται είτε µε αυτόµατο διακόπτη λειτουργίας του κινητήρα είτε µε 
αυτόµατο διακόπτη που συνεπάγεται µειωµένη ταχύτητα και κυκλική προς τα εµπρός κίνηση 
όταν ο οδηγός κατέρχεται σκοπίµως από το σκάφος ή πέφτει στο νερό. 

5.2. Σύστηµα καυσίµου 

5.2.1. Γενικά 

Οι διατάξεις για τη φόρτωση των καυσίµων, οι δεξαµενές, ο αερισµός και οι διατάξεις 
τροφοδοσίας του καυσίµου σχεδιάζονται και τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς να είναι ο ελάχιστος δυνατός. 

5.2.2. ∆εξαµενές καυσίµου 

Οι δεξαµενές καυσίµου, τα δίκτυα και οι εύκαµπτες σωληνώσεις είναι στερεωµένες και 
αποµακρυσµένες ή προστατευµένες από κάθε σηµαντική πηγή θερµότητας. Τα υλικά από τα 
οποία είναι κατασκευασµένες οι δεξαµενές και η µέθοδος κατασκευής τους είναι ανάλογα µε 
την χωρητικότητά τους και τον τύπο του καυσίµου. 

Η βενζίνη διατηρείται σε δεξαµενές που δεν αποτελούν µέρος της γάστρας και είναι: 

α) αποµονωµένες από το µηχανοστάσιο και από κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης· 
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β) αποµονωµένες από τους χώρους διαµονής. 

Το πετρέλαιο ντίζελ επιτρέπεται να διατηρείται σε δεξαµενές ενσωµατωµένες στη γάστρα. 

5.3. Ηλεκτρικό σύστηµα 

Τα ηλεκτρικά συστήµατα σχεδιάζονται και εγκαθίστανται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται 
η ορθή λειτουργία του σκάφους υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως και να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. 

∆ίδεται προσοχή στην εξασφάλιση της προστασίας όλων των κυκλωµάτων έναντι 
υπερφόρτισης και βραχυκυκλώµατος, εκτός από τα κυκλώµατα εκκίνησης της λειτουργίας 
του κινητήρα τα οποία τροφοδοτούνται από συσσωρευτές. 

Ο αερισµός είναι επαρκής ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση αερίων από τους συσσωρευτές. 
Οι συσσωρευτές είναι σταθερά στερεωµένοι και προστατευµένοι από εισροή νερού. 

5.4. Σύστηµα πηδαλίου 

5.4.1. Γενικά 

Τα συστήµατα πηδαλίου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε, 
υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας, να είναι δυνατή η µεταβίβαση των δυνάµεων 
χειρισµού του πηδαλίου. 

5.4.2. Συστήµατα έκτακτης ανάγκης 

Τα ιστιοφόρα και τα σκάφη µε έναν και µόνο εσωλέµβιο κινητήρα και τηλελεγχόµενο 
σύστηµα πλοήγησης είναι εξοπλισµένα µε µέσο έκτακτης ανάγκης για την πλοήγηση του 
σκάφους σε χαµηλή ταχύτητα. 

5.5. Εγκαταστάσεις αερίου 

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου οικιακής χρήσεως διαθέτουν διατάξεις απαγωγής των ατµών 
υγραερίου και είναι σχεδιασµένες και τοποθετηµένες κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
διαρροές και ο κίνδυνος έκρηξης και, επίσης, να είναι δυνατός ο έλεγχός τους σε περίπτωση 
διαρροών. Τα υλικά και τα συστατικά µέρη είναι κατάλληλα για το είδος υγραερίου που 
χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις και τις συνθήκες που επικρατούν 
στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Κάθε συσκευή είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα προστασίας για την περίπτωση σβησίµατος της 
φλόγας, το οποίο λειτουργεί για όλους τους καυστήρες. Κάθε συσκευή υγραερίου 
τροφοδοτείται από ιδιαίτερη διακλάδωση του συστήµατος διανοµής και κάθε κλάδος 
ελέγχεται από ιδιαίτερη διάταξη κλεισίµατος. Εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός για να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος από διαρροές και προϊόντα καύσης. 

Όλα τα σκάφη µε µόνιµη εγκατάσταση υγραερίου είναι εξοπλισµένα µε χώρο στον οποίο να 
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν όλες οι φιάλες υγραερίου. Ο χώρος αυτός είναι 
αποµονωµένος από τους χώρους διαµονής, είναι προσπελάσιµος µόνον απ’ έξω και αερίζεται 
προς τα έξω έτσι ώστε κάθε εκλυόµενο αέριο να διοχετεύεται πλήρως εκτός του σκάφους. 
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5.6. Πυροπροστασία 

5.6.1. Γενικά 

Για το είδος του µονίµως εγκατεστηµένου εξοπλισµού και για τον σχεδιασµό του σκάφους 
λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσής της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στους χώρους που περιβάλλουν συσκευές µε ανοικτές εστίες φλόγας, στους χώρους όπου 
αναπτύσσεται θερµότητα, στους κινητήρες και βοηθητικές µηχανές, στις υπερχειλίσεις 
ορυκτελαίων και καυσίµων, στις ακάλυπτες σωληνώσεις ορυκτελαίων και καυσίµων και 
ιδίως στην όδευση των ηλεκτρικών καλωδίων µακριά από πηγές θερµότητας και θερµές 
επιφάνειες. 

5.6.2. Πυροσβεστικός εξοπλισµός 

Τα σκάφη είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστικό εξοπλισµό ανάλογο µε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς, ή αναγράφεται η θέση και η δυναµικότητα πυροσβεστικού εξοπλισµού ανάλογου 
µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το σκάφος δεν τίθεται σε λειτουργία µέχρις ότου εγκατασταθεί ο 
ανάλογος πυροσβεστικός εξοπλισµός. Ο χώρος του βενζινοκινητήρα προστατεύεται από 
σύστηµα κατάσβεσης πυρκαγιάς χωρίς να χρειάζεται άνοιγµα του χώρου σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Στα σκάφη όπου υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες, οι οποίοι είναι εύκολα 
προσπελάσιµοι και ο ένας από αυτούς είναι τοποθετηµένος σε θέση ευπρόσιτη από την κύρια 
θέση πηδαλιουχίας του σκάφους. 

5.7. Φανοί ναυσιπλοΐας 

Οι φανοί ναυσιπλοΐας, αν υπάρχουν, τηρούν τους κανονισµούς COLREG 1972 (International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea/∆ιεθνείς κανονισµοί για την αποφυγή 
συγκρούσεων στη θάλασσα) ή CEVNI (European Code for Interior Navigations for inland 
waterways/Ευρωπαϊκός κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), ανάλογα µε την 
περίπτωση. 

5.8. Πρόληψη απόρριψης ρύπων στη θάλασσα και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν 
την παράδοση των λυµάτων στην ξηρά  

Τα σκάφη κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ακούσια απόρριψη 
ρύπων στη θάλασσα (λάδια, καύσιµα, κ.λπ.). 

Τα σκάφη που είναι εξοπλισµένα µε τουαλέτες διαθέτουν δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων ή 
συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων. 

Τα σκάφη µε µονίµως εγκατεστηµένες δεξαµενές λυµάτων διαθέτουν τυποποιηµένη σύνδεση 
αποχέτευσης ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των σωλήνων των εγκαταστάσεων υποδοχής 
µε τον αποχετευτικό αγωγό του σκάφους. 

Επίσης, κάθε σωλήνας αποχέτευσης ανθρωπίνων λυµάτων που διαπερνά τη γάστρα είναι 
εφοδιασµένος µε επιστόµια που να είναι δυνατό να σφραγιστούν στη θέση «κλειστό». 
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B. Βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές καυσαερίων από προωστικούς κινητήρες 

Οι προωστικοί κινητήρες πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές καυσαερίων που 
ορίζονται στο παρόν µέρος.  

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 

1.1. Σε κάθε κινητήρα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) το εµπορικό σήµα ή η επωνυµία του κατασκευαστή του κινητήρα· 

β) ο τύπος ή η οικογένεια κινητήρων, κατά περίπτωση· 

γ) ο µοναδικός αριθµός αναγνώρισης του κινητήρα· 

δ) η σήµανση «CE». 

1.2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο 1.1. διαρκούν καθ’ όλο τον συνήθη κύκλο 
ζωής του κινητήρα και να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Εάν χρησιµοποιούνται 
ετικέτες ή πινακίδες, είναι προσαρµοσµένες κατά τρόπο ώστε να µένουν 
στερεωµένες καθ’ όλο τον συνήθη κύκλο ζωής του κινητήρα και να µην είναι 
δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφούν ή να παραµορφωθούν. 

1.3. Οι ενδείξεις αυτές στερεώνονται σε τµήµα του κινητήρα το οποίο είναι απαραίτητο 
για την κανονική λειτουργία του και, κατά κανόνα, δεν χρειάζεται αντικατάσταση 
κατά τη διάρκεια της ζωής του κινητήρα. 

1.4. Οι ενδείξεις αυτές είναι τοποθετηµένες κατά τρόπο ώστε να είναι άµεσα ορατές µετά 
τη συναρµολόγηση του κινητήρα µε όλα τα συστατικά µέρη που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία του. 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

Οι προωστικοί κινητήρες είναι σχεδιασµένοι, κατασκευασµένοι και συναρµολογηµένοι κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε, µε σωστή εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκποµπές να µην 
υπερβαίνουν τις οριακές τιµές κατά τον πίνακα 1 σηµείο 2.1 και κατά τους πίνακες 2 και 3 
σηµείο 2.2. 

2.1. Τιµές που ισχύουν έως την [ηη/µµ/εεεε (το τέλος της µεταβατικής περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 58 (στάδιο Ι)]: 

Πίνακας 1 

(g/kWh)

Μονοξείδιο του 
άνθρακα 

CO = A + B/PN
n  

Υδρογονάνθρακες 

HC = A + B/PN
n Τύπος 

A B n A B n 

Οξείδια 
του 

αζώτου 

NOx 

Σωµατίδια 

PT  
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∆ίχρονος µε 
ανάφλεξη µε 
σπινθήρα 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 
Άνευ 

αντικειµένου 

Τετράχρονος 
µε ανάφλεξη 
µε σπινθήρα 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Άνευ 
αντικειµένου 

Ανάφλεξη µε 
συµπίεση 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

 

όπου Α, Β και n είναι σταθερές σύµφωνα µε τον πίνακα, PN είναι η ονοµαστική ισχύς του 
κινητήρα σε kW. 

2.2. Τιµές που ισχύουν έως την [ηη/µµ/εεεε (το τέλος της µεταβατικής περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 58 (στάδιο II)]: 

Πίνακας 2: 

Οριακές εκποµπές καυσαερίων από κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση (**) 

Όγκος σάρωσης 
κυλίνδρου: 

SV 

 

 

(L/cyl) 

Ονοµαστική ισχύς 
του κινητήρα 

PN 

 

(kW) 

Σωµατίδια 

PT 

 

 

(g/kWh) 

Υδρογονάνθρακες + 
οξείδια του αζώτου 

HC + NOx 

 

(g/kWh) 

PN < 37 οι τιµές που αναφέρονται στον πίνακα 1· 

37 ≤ PN <75(*) 0,30 4,7 

SV <0,9 

75 ≤ PN < 3700 0,15 5,8 

0,9 ≤ SV<1,2 0,14 5,8 

1,2 ≤ SV <2,5 0,12 5,8 

2,5 ≤ SV <3,5 0,12 5,8 

3,5 ≤ SV <7,0 

PN < 3700 

0,11 5,8 

(*) Εναλλακτικά, οι κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη των 37 kW και 
µικρότερη των 75 kW και µε όγκο σάρωσης κυλίνδρου µικρότερo των 0,9 L/cyl 
(λίτρα/κύλινδρο) δεν υπερβαίνουν το όριο εκποµπών σωµατιδίων (PT) των 0,20 g/kW-hr και 
το όριο συνδυασµένων εκποµπών HC + NOX των 5,8 g/kW-hr.  
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(**) Κάθε κινητήρας ανάφλεξης µε συµπίεση δεν υπερβαίνει το όριο εκποµπών 
µονοξειδίου του άνθρακα (CO) των 5,0 g/kWh. 

Πίνακας 3: Οριακές εκποµπές καυσαερίων από κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα 

Τύπος κινητήρα Ονοµαστική ισχύς 
του κινητήρα 

PN 

(kW) 

Μονοξείδιο του 
άνθρακα 

CO 

 

(g/kWh) 

Υδρογονάνθρακες + 
οξείδια του αζώτου 

HC + NOx 

(g/kWh) 

PN ≤ 373 75 5 

373 < PN ≤ 485 350 16 

Εσω/εξωλέµβιοι 
κινητήρες και 
εσωλέµβιοι 
κινητήρες 

PN > 485 350 22 

PN ≤ 4,3 500 – 5,0 x PN 30 

40 >PN > 4,3 500 – 5,0 x PN  

 
 
⎠ 

⎞ 
⎜ 
⎜ 
⎝ 

⎛ 
+ 9 .0,

50 7 , 15
PN 

 

Εσωλέµβιοι 
κινητήρες και 
κινητήρες 

ατοµικών σκαφών  

PN >.40  300  

 
 
⎠ 

⎞ 
⎜ 
⎜ 
⎝ 

⎛ 
+ 9 .0,

50 7 , 15
PN 

 

 

2.3. Κύκλοι δοκιµών και καύσιµα αναφοράς: 

2.3.1. Κύκλοι δοκιµών και συντελεστές στάθµισης που πρέπει να εφαρµόζονται: 

Για µεταβλητών στροφών κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση εφαρµόζεται ο κύκλος δοκιµών 
Ε1 ή Ε5. Για µεταβλητών στροφών κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα εφαρµόζεται ο κύκλος 
δοκιµών Ε4. Για µεταβλητών στροφών κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση ισχύος 
µεγαλύτερης των 130 kW επιτρέπεται επίσης να εφαρµόζεται ο κύκλος δοκιµών E3. 

Κύκλος E1, αριθµός 
σταδίου 

1 2 3 4 5 

Στροφές Ονοµαστικές Ενδιάµεσες Χαµηλές- 
βραδυπορίας 

Ροπή (%) 100 75 75 50 0 
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Συντελεστής στάθµισης 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3 

    

Κύκλος E3, αριθµός 
σταδίου 

1 2 3 4  

Στροφές 100 91 80 63  

Ισχύς, % 100 75 50 25  

Συντελεστής στάθµισης 0,2 0,5 0,15 0,15  

      

Κύκλος E4, αριθµός 
σταδίου 

1 2 3 4 5 

Στροφές 100 80 60 40 Στροφές 
βραδυπορίας 

Ροπή (%) 100 71,6 46,50 25,3 0 

Συντελεστής στάθµισης 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40 

      

Κύκλος E5, αριθµός 
σταδίου 

1 2 3 4 5 

Στροφές 100 91 80 63 Στροφές 
βραδυπορίας 

Ροπή (%) 100 75 50 25 0 

Συντελεστής στάθµισης 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3 

      

 

2.4. Εφαρµογή της οικογένειας κινητήρων και επιλογή µητρικού κινητήρα  

Ο κατασκευαστής κινητήρων είναι υπεύθυνος για να καθορίσει από την φάσµα κινητήρων 
που κατασκευάζει τους κινητήρες οι οποίοι πρέπει να περιληφθούν στην οικογένεια 
κινητήρων.  

Από οικογένεια κινητήρων επιλέγεται µητρικός κινητήρας µε τρόπο ώστε τα χαρακτηριστικά 
των εκποµπών του να είναι αντιπροσωπευτικά για όλους τους κινητήρες της συγκεκριµένης 
οικογένειας κινητήρων. Κατά κανόνα επιλέγεται ως ο µητρικός κινητήρας της οικογένειας 
κινητήρων ο κινητήρας του οποίου τα χαρακτηριστικά αναµένεται να έχουν ως αποτέλεσµα 
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τις υψηλότερες ειδικές τιµές εκποµπών (εκφραζόµενες σε γραµµάρια ανά κιλοβατώρα), όταν 
µετρούνται µε τον εφαρµοστέο κύκλο δοκιµής. 

2.5. Καύσιµο δοκιµής 

Για τις δοκιµές εκποµπών χρησιµοποιούνται καύσιµα δοκιµών που πληρούν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Βενζίνη 

RF-02-99 

Αµόλυβδη 

RF-02-03 

Αµόλυβδη Ιδιότητα 

min max min max 

Αριθµός οκτανίων έρευνας (RON): 95 --- 95 --- 

Αριθµός οκτανίων κινητήρα (MON) 85 --- 85 --- 

Πυκνότητα στους 15°C (kg/m3) 748 762 740 754 

Αρχικό σηµείο ζέσεως 24 40 24 40 

Κλάσµα µάζας θείου (mg/kg) --- 100 --- 10 

Περιεκτικότητα σε µόλυβδο (mg/l) --- 5 --- 5 

Τάση ατµών κατά Reid ((kPa) 56 60 --- --- 

Τάση ατµών (DVPE) (kPa) --- --- 56 60 

 

Ντίζελ 

RF-06-99 RF-06-03 

 Ιδιότητα 

min max min max 

Αριθµός κετανίων 52 54 52 54 

Πυκνότητα στους 15°C (kg/m3) 833 837 833 837 

Τελικό σηµείο ζέσεως (°C) --- 370 --- 370 

Σηµείο ανάφλεξης (°C) 55 --- 55 --- 
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Κλάσµα µάζας θείου (mg/kg) πρέπει 
να 

δηλωθεί 

300 
(50) 

--- 10 

Κλάσµα µάζας τέφρας(%) πρέπει 
να 

δηλωθεί 

0,01 --- 0,01 

 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιτρέπεται να αποδεχθεί δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν µε 
βάση άλλα καύσιµα δοκιµών που καθορίζονται σε εναρµονισµένο πρότυπο. 

3. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  

Ο κατασκευαστής του κινητήρα παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης οι οποίες, 
εφόσον τηρούνται, εξασφαλίζουν ότι ο κινητήρας θα εξακολουθήσει να τηρεί τα ανωτέρω 
όρια που καθορίζονται στο σηµείο 2.5. καθ’ όλη τη συνήθη διάρκεια ζωής του και υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. 

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

Ο όρος “συνήθης διάρκεια ζωής του κινητήρα” θεωρείται ότι σηµαίνει: 

α) για κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση: 480 ώρες λειτουργίας ή δέκα έτη, όποιο 
από τα δύο συµβεί πρώτο· 

β) για εσωλέµβιους ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ή χωρίς ενσωµατωµένη 
εξάτµιση, ονοµαστικής ισχύος PN:  

(i) µικρότερης των 373 kW: 480 ώρες λειτουργίας ή δέκα έτη, όποιο από τα 
δύο συµβεί πρώτο, 

(ii) 373 < PN ≤ 485 kW: 150 ώρες λειτουργίας ή τρία έτη, όποιο από τα δύο 
συµβεί πρώτο, 

(iii) PN > 485 kW: 50 ώρες λειτουργίας ή ένα έτος, όποιο από τα δύο συµβεί 
πρώτο· 

γ) ατοµικά σκάφη: 350 ώρες λειτουργίας ή πέντε έτη, όποιο από τα δύο συµβεί 
πρώτο· 

δ) για εξωλέµβιους κινητήρες: 350 ώρες λειτουργίας ή δέκα έτη, όποιο από τα 
δύο συµβεί πρώτο. 
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4. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Κάθε κινητήρας συνοδεύεται από εγχειρίδιο ιδιοκτήτη στη γλώσσα ή τις γλώσσες της 
Ένωσης που ορίζονται από το κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί ο 
κινητήρας. 

Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη: 

α) περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση που απαιτούνται για 
να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του κινητήρα ώστε να πληρούνται οι 
απαιτήσεις του σηµείου 3 (ανθεκτικότητα)· 

β) δηλώνεται η ισχύς του κινητήρα που µετριέται σύµφωνα µε το εναρµονισµένο 
πρότυπο. 
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Γ. Βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές θορύβου 

Τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη 
εξάτµιση, τα ατοµικά σκάφη και οι εξωλέµβιοι κινητήρες, καθώς και οι εσω/εξωλέµβιοι 
κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για τις εκποµπές 
θορύβου που καθορίζονται στο παρόν µέρος. 

1. ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ 

1.1. Τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους ή εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση, τα ατοµικά σκάφη και οι εξωλέµβιοι κινητήρες, καθώς και 
οι εσω/εξωλέµβιοι κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συναρµολογούνται κατά τρόπο ώστε οι εκποµπές θορύβου να 
µην υπερβαίνουν τις οριακές τιµές του ακόλουθου πίνακα: 

Πίνακας 

 

Ονοµαστική ισχύς κινητήρα 
(ένας κινητήρας) 

σε kW 

Ανώτατη στάθµη ηχητικής 
πίεσης = LpASmax 

σε dB 

PN ≤ 10 67 

10 < PN ≤ 40 72 

PN > 40 75 

 

όπου: PN = ονοµαστική ισχύς σε kW ενός κινητήρα σε ονοµαστικό αριθµό στροφών 
και LpASmax = ανώτατη στάθµη ηχητικής πίεσης σε dB  

Για τις µονάδες µε δίδυµους ή πολλαπλούς κινητήρες οιουδήποτε τύπου επιτρέπεται 
να εφαρµόζεται ανοχή 3dB. 

1.2. Ως εναλλακτική λύση για τις δοκιµές µέτρησης του ήχου, τα σκάφη αναψυχής µε 
εσωλέµβιο ή έσω-εξωλέµβιο κινητήρα, µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση, 
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις για το θόρυβο που καθορίζονται στο σηµείο 
1.1. εάν έχουν τιµή Froude ≤ 1,1 και λόγο ισχύος/εκτοπίσµατος ≤ 40 και εάν ο 
κινητήρας και το σύστηµα εξάτµισης είναι εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του κινητήρα. 

1.3. Η τιµή Froude υπολογίζεται ως το πηλίκον της µέγιστης ταχύτητας του σκάφους V 
(m/s) δια της τετραγωνικής ρίζας του γινοµένου του µήκους ισάλου lwl (m) και της 
σταθεράς της βαρύτητας (g = 9,8 m/s2) 

Fn =
).( lwlg

V

. 
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Ο λόγος «ισχύς/εκτόπισµα» υπολογίζεται ως το πηλίκον της ονοµαστικής ισχύος του 

κινητήρα P (σε kW) προς το εκτόπισµα του σκάφους (σε τόνους) 
D
P ).

 

2. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Για τα σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιους κινητήρες ή έσω-εξωλέµβιους κινητήρες µε ή χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση και τα ατοµικά σκάφη, το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη που απαιτείται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα I µέρος A σηµείο 2.5 περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες 
για τη διατήρηση του σκάφους και του συστήµατος εξάτµισης σε κατάσταση που, στο µέτρο 
του εφικτού, θα εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις καθοριζόµενες οριακές τιµές θορύβου 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

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

3. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι διατάξεις σχετικά µε την ανθεκτικότητα που προβλέπονται στο τµήµα 3 του µέρους Β 
εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις σχετικά µε 
τις εκποµπές θορύβου που καθορίζονται στο […].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ του σκάφους 

(1) Προστατευµένο έναντι ανάφλεξης σύστηµα για εσωλέµβιους και 
εσω/εξωλέµβιους βενζινοκινητήρες και χώρους δεξαµενών βενζίνης· 

(2) Προστατευτικό σύστηµα έναντι αιφνίδιας εκκινήσεως σε εξωλέµβιους 
κινητήρες· 

(3) Ρόδες πηδαλίου, µηχανισµοί κινήσεως πηδαλίου και συρµατόσχοινα· 

(4) ∆εξαµενές καυσίµου προοριζόµενες για µόνιµη εγκατάσταση και εύκαµπτες 
σωληνώσεις καυσίµου· 

(5) Προκατασκευασµένοι καθέκτες (µπουκαπόρτες) και φινιστρίνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 

(Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3) 

A. Η δήλωση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Ένωση εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Ένωση 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του προσώπου που 
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, 

γ) περιγραφή του ηµιτελούς σκάφους, 

δ) δήλωση ότι το ηµιτελές σκάφος πληροί τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για 
το στάδιο κατασκευής που βρίσκεται· στη δήλωση αυτή αναφέρονται τα 
σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν ή οι προδιαγραφές µε 
βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση στο στάδιο κατασκευής που 
βρίσκεται· επιπλέον, η δήλωση προορίζεται να συµπληρωθεί από άλλα νοµικά 
ή φυσικά πρόσωπα για την πλήρη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία. 

B. Η αναφερόµενη στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δήλωση του κατασκευαστή, του 
εγκατεστηµένου στην Ένωση εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ή του προσώπου 
που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά περιλαµβάνει τα εξής: 

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Ένωση 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του προσώπου που 
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, 

γ) περιγραφή του συστατικού µέρους· 

δ) δήλωση ότι το συστατικού µέρους πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 

1. Αριθ. xxxxxx (αποκλειστικό στοιχείο ταύτισης του προϊόντος): τύπος, αριθµός 
σειράς,κατά περίπτωση): 

2. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 
του: [Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πρέπει επίσης να αναφέρει την εταιρική 
επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή] ή του ιδιώτη εισαγωγέα. 

3. Η παρούσα δήλωση συµµόρφωσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή ή του ιδιώτη εισαγωγέα ή του προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 
20 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας [..] 

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος που καθιστά δυνατή την 
ιχνηλασιµότητα. Κατά περίπτωση, επιτρέπεται να περιλαµβάνεται φωτογραφία): 

5. Το αντικείµενο της δήλωσης που περιγράφεται […] συµµορφώνεται µε τη σχετική 
ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης: 

6. Μνεία των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων που χρησιµοποιήθηκαν ή µνεία των 
προδιαγραφών σε σχέση µε τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση: 

7. Ενδεχοµένως, ο κοινοποιηµένος οργανισµός... (ονοµασία, αριθµός)… 
πραγµατοποίησε … (περιγραφή της παρέµβασης)… και εξέδωσε τη βεβαίωση:  

8. Τα στοιχεία του υπογράφοντος, εξουσιοδοτηµένου να δεσµεύει τον κατασκευαστή ή 
τον εγκατεστηµένο στην Ένωση εξουσιοδοτηµένο αντιπροσώπό του. 

9. Συµπληρωµατικές πληροφορίες:  

Η δήλωση συµµόρφωσης συµπεριλαµβάνει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι ο 
κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τις εκποµπές καυσαερίων 
και θορύβου όταν εγκατασταθεί σε σκάφος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και ότι ο εν λόγω κινητήρας δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία µέχρις 
ότου το σκάφος στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί δηλωθεί, εφόσον απαιτείται, 
ότι πληροί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας όσον αφορά τα ακόλουθα: 

α) τους εσωλέµβιους κινητήρες και τους εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση· 

β) τους κινητήρες οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 
97/68/ΕΚ και πληρούν τα όρια εκποµπών του σταδίου II που προβλέπονται 
στο παράρτηµα Ι σηµείο 4.2.3 της ίδιας οδηγίας· 

γ) τους κινητήρες οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 
88/77/ΕΚ. 

Αν ο κινητήρας έχει διατεθεί στην αγορά στο πλαίσιο της πρόσθετης µεταβατικής 
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2, στη δήλωση συµµόρφωσης 
ΕΕ της συµµόρφωσης περιλαµβάνεται σχετική µνεία. 
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Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος:  

(τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης) 

(όνοµα, θέση) (υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

(Ενότητα για την αξιολόγηση µετά την κατασκευή) 

1. Η συµµόρφωση µε βάση αξιολόγηση µετά την κατασκευή είναι η διαδικασία 
αξιολόγησης της ισοδύναµης συµµόρφωσης προϊόντος για το οποίο ούτε ο 
κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του έχει αναλάβει την 
ευθύνη για τη συµµόρφωση του προϊόντος προς την οδηγία, µε την οποία το 
αναφερόµενο στο άρθρο 20 παράγραφος 2, 3 ή 4 φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία αναλαµβάνει την ευθύνη για 
την ισοδύναµη συµµόρφωση του προϊόντος. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να πληροί τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα σηµεία 2 και 4 και βεβαιώνει και δηλώνει µε 
αποκλειστική του ευθύνη ότι το εν λόγω προϊόν, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του σηµείου 3, πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία υποβάλλει 
σε κοινοποιηµένο οργανισµό αίτηση για αξιολόγηση του προϊόντος µετά την 
κατασκευή του και παρέχει στον κοινοποιηµένο οργανισµό τα έγγραφα και τον 
τεχνικό φάκελο που καθιστούν δυνατόν να αξιολογήσει ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε τη χρήση του προϊόντος µετά 
την πρώτη του θέση σε λειτουργία. 

Το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία φυλάσσει 
τα έγγραφα αυτά και τις πληροφορίες στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών επί 
δέκα έτη από την αξιολόγηση της ισοδύναµης συµµόρφωσης του προϊόντος 
σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης µετά την κατασκευή. 

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το µεµονωµένο προϊόν και προβαίνει σε 
υπολογισµούς, τις δοκιµές και άλλες αξιολογήσεις, στο βαθµό που απαιτείται για να 
εξασφαλιστεί ότι αποδεικνύεται η ισοδύναµη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συντάσσει και να εκδίδει βεβαίωση και τη σχετική 
έκθεση αξιολόγηση της συµµόρφωσης και φυλάσσει αντίγραφο της βεβαίωσης και 
της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα έτη από 
την έκδοση των εν λόγω εγγράφων. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός θέτει ή φροντίζει να τεθεί µε ευθύνη του ο αριθµός 
µητρώου του σε κάθε εγκεκριµένο επιθέτει τον αναγνωριστικό του αριθµό σε κάθε 
εγκεκριµένο προϊόν.  

Σε περίπτωση που το αξιολογούµενο προϊόν είναι σκάφος, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός θέτει, υπ’ ευθύνη του, τον κωδικό αναγνωριστικό αριθµό του σκάφους, 
που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 2.1, στον οποίο το πεδίο για τη 
χώρα κατασκευής χρησιµοποιείται για να δηλώνεται η χώρα όπου είναι 



 

EL 81   EL 

εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός και τα πεδία για τον κωδικό 
κατασκευαστή για να δηλώνεται ο κωδικός αναγνώρισης της αξιολόγησης µετά την 
κατασκευή που χορήγησε ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ακολουθούµενος από τον 
αύξοντα αριθµό της βεβαίωσης αξιολόγησης. Τα πεδία του κωδικού αναγνωριστικού 
αριθµού του σκάφους που αντιστοιχούν στο µήνα και το έτος παραγωγής και στο 
έτος του µοντέλου χρησιµοποιούνται για να δηλώνεται ο µήνας και το έτος της 
αξιολόγησης µετά την κατασκευή. 

4. Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης 

4.1. Το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία θέτει τη 
σήµανση CE και, υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρεται 
στο σηµείο 3, τον αριθµός µητρώου του τελευταίου στο προϊόν το οποίο ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός έχει αξιολογήσει και του οποίου έχει πιστοποιήσει την 
ισοδύναµη συµµόρφωσή προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. 

4.2. Το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία συντάσσει 
και βεβαίωση συµµόρφωσης ΕΕ και φυλάσσει τη βεβαίωση στη διάθεση των 
εθνικών αρχών επί δέκα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης 
αξιολόγησης µετά την κατασκευή. Η δήλωση συµµόρφωσης ταυτοποιεί το προϊόν 
για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης 
συµµόρφωσης. 

4.3. Σε περίπτωση που το αξιολογούµενο προϊόν είναι σκάφος, το πρόσωπο που διαθέτει 
το σκάφος στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία τοποθετεί την πινακίδα του 
κατασκευαστή που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 2.2, η οποία 
περιλαµβάνει τις λέξεις «αξιολόγηση µετά την κατασκευή», καθώς και τον κωδικό 
αναγνωριστικό αριθµό του σκάφους που περιγράφονται παράρτηµα Ι µέρος Α 
σηµείο 2.1, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο σηµείο 3. 

5. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει το πρόσωπο που που διαθέτει το σκάφος 
στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία σχετικά µε τις υποχρεώσεις που υπέχει στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης µετά την κατασκευή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α1- 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
(ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2) 

Μελέτη και κατασκευή 

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

α) δοκιµή ευστάθειας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 3.2· 

β) δοκιµή άντωσης σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 3.3. 

Εκποµπές θορύβου 

Προκειµένου για σκάφη αναψυχής µε εσωλέµβιο ή έσω-εξωλέµβιο κινητήρα χωρίς 
ενσωµατωµένη εξάτµιση και για τα ατοµικά σκάφη, ένα ή περισσότερα σκάφη 
αντιπροσωπευτικά της παραγωγής του κατασκευαστή υποβάλλονται στις δοκιµές εκποµπών 
θορύβου που προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρος Γ από τον κατασκευαστή του σκάφους, 
ή εξ ονόµατός του, υπό την ευθύνη κοινοποιηµένου οργανισµού που επιλέγει ο 
κατασκευαστής. 

Προκειµένου για εξωλέµβιους κινητήρες και εσω/εξωλέµβιους κινητήρες µε ενσωµατωµένη 
εξάτµιση, ένας ή περισσότεροι κινητήρες από κάθε οικογένεια κινητήρων, αντιπροσωπευτικοί 
της παραγωγής του κατασκευαστή, υποβάλλονται στις δοκιµές εκποµπών θορύβου που 
προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρος Γ από τον κατασκευαστή του κινητήρα, ή εξ 
ονόµατός του, υπό την ευθύνη κοινοποιηµένου οργανισµού που επιλέγει ο κατασκευαστής.  

Όταν δοκιµάζονται περισσότεροι του ενός κινητήρες µιας οικογένειας κινητήρων, 
εφαρµόζεται η στατιστική µέθοδος που περιγράφεται στο παράρτηµα VII ώστε να 
εξασφαλίζεται η συµµόρφωση του δείγµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ 

1. Για την επαλήθευση της συµµόρφωσης οικογένειας κινητήρων, λαµβάνεται δείγµα 
κινητήρων παραγωγής. Ο κατασκευαστής αποφασίζει το µέγεθος (n) του δείγµατος, 
σε συµφωνία µε τον κοινοποιηµένο οργανισµό. 

2. Ο αριθµητικός µέσος X των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται από το δείγµα 
υπολογίζεται για κάθε υπαγόµενο στις διατάξεις συστατικό στοιχείο των εκποµπών 
καυσαερίων και θορύβου. Η σειρά παραγωγής θεωρείται ότι είναι σύµφωνη προς τις 
απαιτήσεις («εγκριτική απόφαση») εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 

X + k. S ≤ L 

S είναι η τυπική απόκλιση, όπου: 

S² = Σ (x - X)² / (n – 1) 

X = ο αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων 

x = τα επιµέρους αποτελέσµατα του δείγµατος 

L = η σχετική οριακή τιµή 

n = ο αριθµός των κινητήρων του δείγµατος 

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

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

 

Εάν n ≥20, τότε k = 0,860/√n. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5), όταν το επίπεδο ποιότητας 
κρίνεται µη ικανοποιητικό, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

Ένας κινητήρας που λαµβάνεται από τη µαζική παραγωγή υποβάλλεται στη δοκιµή που 
περιγράφεται στο παράρτηµα Ι µέρος Β. Οι κινητήρες που δοκιµάζονται πρέπει να έχουν 
ρονταριστεί, εν µέρει ή πλήρως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εάν οι 
συγκεκριµένες εκποµπές καυσαερίων του κινητήρα µαζικής παραγωγής υπερβαίνουν τις 
οριακές τιµές σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι µέρος Β, ο κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει να 
γίνουν µετρήσεις σε δείγµα κινητήρων µαζικής παραγωγής συµπεριλαµβανοµένου του 
κινητήρα που δοκιµάστηκε αρχικώς. Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση του δείγµατος 
κινητήρων που ορίζεται […], εφαρµόζεται η στατιστική µέθοδος που περιγράφεται στο 
παράρτηµα VII. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 26 
περιλαµβάνει, στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση, τα ακόλουθα: 

α) γενική περιγραφή του τύπου· 

β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα συστατικών 
µερών, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων και άλλα συναφή δεδοµένα· 

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

δ) πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 14 και τα οποία 
εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που 
εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις της 
οδηγίας στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 

ε) τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν και άλλα συναφή δεδοµένα, 

στ) εκθέσεις δοκιµών ή υπολογισµούς, ιδίως όσον αφορά την ευστάθεια σύµφωνα 
µε το παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 3.2 και την άντωση σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 3.3, 

ζ) εκθέσεις των δοκιµών εκποµπών καυσαερίων που να καταδεικνύουν 
συµµόρφωση µε το παράρτηµα Ι µέρος Β τµήµα 2, 

η) εκθέσεις των δοκιµών εκποµπών θορύβου που να καταδεικνύουν συµµόρφωση 
µε το παράρτηµα Ι µέρος Γ τµήµα 1. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κεφάλαιο και άρθρο: 

Ποσό εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό για το σχετικό οικονοµικό έτος: 

2. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

X Πρόταση χωρίς δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

 Πρόταση χωρίς δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στις δαπάνες αλλά µε 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα – οι επιπτώσεις στα έσοδα είναι οι 
ακόλουθες: 

εκατ. ευρώ (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα26 Περίοδος 12 µηνών 
που αρχίζει στις 
ηη/µµ/εεεε 

[Έτος n] 

Άρθρο 52 Επιπτώσεις στους ιδίους 
πόρους 

  

Άρθρο … 

 

Επιπτώσεις στους ιδίους 
πόρους 

  

 

Κατάσταση µετά τη δράση 

 [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5] 

Άρθρο … 

 

     

Άρθρο … 

 

     

                                                 
26 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικοί δασµοί, εισφορές στην παραγωγή ζάχαρης, 

τελωνειακοί δασµοί) τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά 
µετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης. 
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