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Τροπολογία 17
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των διατάξεων περί ευελιξίας της οδηγίας για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα 
(ΜΟΚΜ) θα υπονόμευε σημαντικά την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη. Η πρόταση αντιβαίνει στην ίδια τη ρητορική της 
Επιτροπής και τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση νομοθεσίας για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην πηγή. Η 
αποδυνάμωση της ισχύουσας νομοθεσίας θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επισφαλές 
προηγούμενο για τη λοιπή νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις οριακές τιμές εκπομπών.

Τροπολογία 18
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
-

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 19
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
-
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Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 20
Bairbre de Brún

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 97/68/ΕΚ9 αφορά τις 
εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες που 
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα. Τα ισχύοντα όρια εκπομπών 
που εφαρμόζονται στην έγκριση τύπου των 
περισσότερων κινητήρων ανάφλεξης με 
συμπίεση βάσει του σταδίου IIIA
πρόκειται να αντικατασταθούν από τα 
αυστηρότερα όρια που προβλέπει το 
στάδιο IIIB. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά 
την έγκριση τύπου για τους εν λόγω 
κινητήρες και από την 1η Ιανουαρίου 2011 
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.

(1) Η οδηγία 97/68/ΕΚ9 αφορά τις 
εκπομπές καυσαερίων και τις οριακές 
τιμές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 
από κινητήρες που τοποθετούνται σε μη 
οδικά κινητά μηχανήματα και, 
ταυτόχρονα, την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Τα ισχύοντα όρια 
εκπομπών που εφαρμόζονται στην έγκριση 
τύπου των περισσότερων κινητήρων 
ανάφλεξης με συμπίεση βάσει του σταδίου 
IIIA πρόκειται να αντικατασταθούν από τα 
αυστηρότερα όρια που προβλέπει το 
στάδιο IIIB. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά 
την έγκριση τύπου για τους εν λόγω 
κινητήρες και από την 1η Ιανουαρίου 2011 
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς ευθυγράμμιση με το άρθρο 1 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, η οποία έχει ως στόχο την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με πρότυπα εκπομπών και τις 
διαδικασίες έγκρισης τύπου για κινητήρες που προορίζονται να τοποθετηθούν σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα και η οποία συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, 
ταυτόχρονα, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 21
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η αναθεώρηση της οδηγίας 
97/68/ΕΚ βρίσκεται επί του παρόντος σε 
στάδιο προετοιμασίας στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τις συστάσεις οι οποίες 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2004/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικά, τα μέτρα τα οποία 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ μόλις καταστεί 
εφαρμοστέο το στάδιο ΙΙΙΒ.

Or. en

Τροπολογία 22
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στην επόμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας 97/68/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει τη θέσπιση ενός νέου 
σταδίου για τις εκπομπές –το στάδιο V–
το οποίο θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
τις απαιτήσεις των προτύπων ευρώ VI
για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθούν νέες οριακές τιμές το συντομότερο δυνατόν –με την επόμενη 
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αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ– προκειμένου να δοθεί στον βιομηχανικό κλάδο ο 
απαιτούμενος χρόνος για την τεχνική υλοποίηση των νέων απαιτήσεων. Σε σύγκριση με τις 
τιμές του σταδίου IV, οι οποίες έχουν ήδη οριστεί για τους κινητήρες πρόωσης, η ευθυγράμμιση 
με τις οριακές τιμές του ευρώ VI θα μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, 
θεσπίζοντας αυστηρότερο όριο για τα αιωρούμενα σωματίδια (μάζα) και έναν οριακό αριθμό 
σωματιδίων (αριθμός).

Τροπολογία 23
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Νέες απαιτήσεις για τη μείωση των 
αιωρούμενων σωματιδίων, και 
συγκεκριμένα το όριο του αριθμού 
σωματιδίων, θα πρέπει να θεσπισθούν 
έως την επόμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας 97/68/ΕΚ για όλες τις κατηγορίες 
κινητήρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η αποτελεσματική μείωση των εξαιρετικά 
μικρών σωματιδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα εξαιρετικά μικρά σωματίδια έχουν σχεδόν μηδαμινό βάρος, η ισχύουσα προσέγγιση η 
οποία βασίζεται στις οριακές τιμές για τη μάζα των αιωρούμενων σωματιδίων δεν 
αντιμετωπίζει επαρκώς την εκπομπή εξαιρετικά μικρού μεγέθους κλάσματος αιωρούμενων 
σωματιδίων, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν σημαντικά το κλίμα (ιδίως στην περίπτωση των σωματιδίων μαύρου άνθρακα). Η 
θέσπιση οριακής τιμής για τον αριθμό των σωματιδίων θα εξασφαλίσει την ταχεία εισαγωγή της 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπομπών 
αιωρούμενων σωματιδίων.

Τροπολογία 24
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Επί του παρόντος διεξάγονται 
συζητήσεις για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων σχετικά με μετασκευασμένες 
συσκευές ελέγχου εκπομπών υπό την 
αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/ΗΕ). Βάσει αυτού, η Επιτροπή, 
στη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας 
97/68/ΕΚ, θα πρέπει να ορίσει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
προώθηση της μετασκευής συστημάτων 
μετεπεξεργασίας στον υφιστάμενο στόλο 
ΜΟΚΜ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετασκευή υφιστάμενων μηχανημάτων με συσκευές ελέγχου εκπομπών τεχνολογίας αιχμής 
αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την ταχεία μείωση των επιπτώσεων του τομέα των ΜΟΚΜ 
συνολικά στο περιβάλλον.

Τροπολογία 25
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η οδηγία 98/24/ΕΚ σημειώνει ότι οι 
εκπομπές αιθάλης ντίζελ προκαλούν 
καρκίνο. Δραστηριότητες και διαδικασίες 
κατά τις οποίες οι απασχολούμενοι 
εκτίθενται σε εκπομπές κινητήρων ντίζελ 
υπόκεινται, συνεπώς, στην υποχρέωση 
ελαχιστοποίησης σύμφωνα με την 
τεχνολογία αιχμής. Ειδικότερα σε 
εργοτάξια, οι εργαζόμενοι εκτίθενται 
διαρκώς στις εκπομπές των δομικών 
μηχανημάτων και πρέπει, συνεπώς, να 
προστατεύονται όσο το δυνατόν 
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αποτελεσματικότερα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συγκεκριμενοποιεί την τροπολογία της εισηγήτριας και πραγματοποιεί 
αναφορά στην οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών – κάτι το οποίο έλειπε από καιρό.

Τροπολογία 26
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Βάσει των εμπειριών, των 
επιστημονικών ευρημάτων και των 
διαθέσιμων τεχνολογιών, θα πρέπει να 
ληφθούν τα ακόλουθα νέα μέτρα:
α) Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των μη 
οδικών κινητών μηχανημάτων που έχουν 
ήδη διατεθεί στην αγορά έχει ως 
αποτέλεσμα οι υψηλές εκπομπές τους να 
συνιστούν και μελλοντικά για μεγάλο 
διάστημα κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον. Η καθιέρωση μιας ενιαίας 
διαδικασίας στην Ένωση, η οποία μπορεί 
να εφαρμοστεί μεταγενέστερα στα 
μηχανήματα αυτά, θα πρέπει να 
προωθηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
β) Εξαιρετικά μικρά σωματίδια 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
διαδικασιών καύσης σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Αυτά τα νανοσωματίδια
(PM 0,1) έχουν μηδαμινό βάρος και δεν 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη 
βαρυμετρική ανάλυση. Η τοξικολογική 
τους σημασία για την ανθρώπινη υγεία 
είχε, ωστόσο, ως αποτέλεσμα να 
καθιερωθεί μια οριακή τιμή για τον 
αριθμό των σωματιδίων και να θεσπισθεί 
μια κατάλληλη διαδικασία μέτρησης στη 
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νομοθεσία της Ένωσης για τις εκπομπές 
βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ 
VI στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την 
έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις 
εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων1) και ελαφρών 
οχημάτων (ευρώ VI στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων2). Το ίδιο θα 
πρέπει να θεσπισθεί και για τα μη οδικά 
κινητά μηχανήματα.
γ) Τα μη οδικά κινητά μηχανήματα θα 
πρέπει ανά διαστήματα να υποβάλλονται 
σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώνεται 
αν οι εκπομπές τους ανταποκρίνονται 
πράγματι στις δηλωθείσες τιμές κατά την 
ταξινόμησή τους. Η θέσπιση κατάλληλων 
διαδικασιών μέτρησης και κύκλων 
ελέγχου για την απλή και αποκεντρωμένη 
διεξαγωγή τους από τις αρχές των 
κρατών μελών θα συνιστούσε τεράστια 
συνεισφορά στην υγεία και το περιβάλλον.
1 ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1.
2 ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για το περιβάλλον και την υγεία δεν είναι σημαντική μόνο η θέσπιση νέων προτύπων εκπομπών, 
αλλά και η βελτίωση των μη οδικών κινητών μηχανημάτων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά 
με στόχο τη μείωση των εκπομπών. Η μεταγενέστερη τοποθέτηση συστημάτων επεξεργασίας 
καυσαερίων, ειδικότερα φίλτρων σωματιδίων ντίζελ, εφαρμόζεται κυρίως στην Ελβετία και εκεί 
έχει δοκιμαστεί. Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μπορεί να διασφαλίσει ακόμη και την 
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καθιέρωση νέας οριακής τιμής για τον αριθμό των σωματιδίων.

Τροπολογία 27
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μετάβαση στο στάδιο IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Η μετάβαση πραγματοποιείται
την ίδια χρονική στιγμή που ο 
βιομηχανικός κλάδος αντιμετωπίζει 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

(2) Η μετάβαση στο στάδιο IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Η τεταμένη από οικονομική 
άποψη κατάσταση κυρίως στον κλάδο
αυτόν, καθιστά απαραίτητη τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων.

Or. de

Τροπολογία 28
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μετάβαση στο στάδιο IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Η μετάβαση πραγματοποιείται
την ίδια χρονική στιγμή που ο 
βιομηχανικός κλάδος αντιμετωπίζει 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

(2) Η ανάπτυξη του σταδίου IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Επιπλέον, η τοποθέτηση των 
κινητήρων αυτών σε μηχανήματα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντικές τροποποιήσεις 
των τελευταίων.
Όλες αυτές οι τεχνικές εργασίες 
διεξάγονται την ίδια χρονική στιγμή που 
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ολόκληρος ο βιομηχανικός κλάδος 
αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες μετά την άνευ προηγουμένου 
επιβράδυνση της οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στάδιο ΙΙΙΒ είναι το πιο απαιτητικό στάδιο από τεχνική άποψη για τους κατασκευαστές 
κινητήρων και μηχανημάτων στα οποία τοποθετούνται οι κινητήρες αυτοί. Το στάδιο αυτό 
ακολουθεί μια περίοδο πρωτοφανούς ύφεσης, στη διάρκεια της οποίας ολόκληρος ο 
βιομηχανικός κλάδος δέχθηκε σοβαρό πλήγμα, ενώ ορισμένοι από τους τομείς που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σημείωσαν πτώση των πωλήσεων από 30% έως 70%.

Τροπολογία 29
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μετάβαση στο στάδιο IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Η μετάβαση πραγματοποιείται 
την ίδια χρονική στιγμή που ο 
βιομηχανικός κλάδος αντιμετωπίζει 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

(2) Η μετάβαση στο στάδιο IIIB
συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή 
τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές 
δαπάνες εφαρμογής για τον 
επανασχεδιασμό των κινητήρων και για 
την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών 
λύσεων. Μια παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει λόγο 
χαλάρωσης των περιβαλλοντικών 
προτύπων. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες 
φιλικές προς το περιβάλλον είναι 
σημαντικές για την προώθηση της 
μελλοντικής ανάπτυξης, των θέσεων 
απασχόλησης και της ασφάλειας της 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα συζήτηση, η Επιτροπή υποστήριξε ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
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οικονομική κρίση έχει έντονα αρνητικές επιπτώσεις στον βιομηχανικό κλάδο παραγωγής μη 
οδικών κινητών μηχανημάτων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι αυτοί επί του 
παρόντος, πρέπει να τονιστεί εκ νέου ότι η κρίση δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει λόγο 
χαλάρωσης των περιβαλλοντικών προτύπων. Αντιθέτως, οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες 
αποτελούν κινητήρια δύναμη για την επίτευξη μελλοντικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην Ευρώπη, και σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της υγείας.

Τροπολογία 30
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ευελιξία προσφέρει στους 
κατασκευαστές εξοπλισμού επιπρόσθετο
χρόνο για να ανασχεδιάσουν τα 
μηχανήματά τους, προκειμένου να 
τοποθετηθούν νέοι κινητήρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η οδηγία εφαρμόζεται σε κατασκευαστές κινητήρων, έχει άμεσο αντίκτυπο σε 
κατασκευαστές εξοπλισμού με αυτούς τους κινητήρες. Ενώ η οδηγία προβλέπει μόνο 
ημερομηνίες για τη διάθεση των κινητήρων στην αγορά, η ευελιξία παρέχει στους 
κατασκευαστές εξοπλισμού περισσότερο χρόνο, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες 
προσαρμογές για την τοποθέτηση αυτών των κινητήρων. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού είναι 
υπεύθυνοι για αιτήματα ευελιξίας και την παρακολούθησή της.

Τροπολογία 31
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2004/26/ΕΚ10 προβλέπει την εκτίμηση της 
ενδεχόμενης ανάγκης για τη λήψη 

(4) Το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2004/26/ΕΚ10 προβλέπει την εκτίμηση της 
ενδεχόμενης ανάγκης για τη λήψη 
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πρόσθετων μέτρων ευελιξίας. πρόσθετων μέτρων ευελιξίας, ανεξάρτητα 
από τη συνεχιζόμενη συνολική 
αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η πρόσθετη ευελιξία αντιμετωπίζει μια άμεση συγκεκριμένη ανάγκη, 
όπως καθίσταται δυνατό με το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/26/ΕΚ. Η συνεχιζόμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ, από την άλλη πλευρά, έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση και εν συνεχεία επανεξέταση του πλαισίου στο σύνολό του.

Τροπολογία 32
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι πωλήσεις σημείωσαν σημαντική 
πτώση στη διάρκεια της κρίσης και, 
επομένως, επηρέασαν την πραγματική 
τιμή του τρέχοντος επιπέδου ευελιξίας, 
ειδικότερα για κατηγορίες κινητήρων οι 
οποίοι πρόκειται να συμμορφωθούν με το 
στάδιο ΙΙΙΒ από το 2012 και 2013 και 
μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στάδιο ΙΙΙΒ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 για κινητήρες των 56-130 kW και την 
1η Ιανουαρίου 2013 για κινητήρες των 37-56 kW. Εφόσον η πενταετής περίοδος αναφοράς θα 
περιλαμβάνει έτη ιδιαίτερα χαμηλών πωλήσεων, ο πραγματικός αριθμός κινητήρων που 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος θα είναι σημαντικά 
χαμηλότερος απ’ ό,τι σε φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς.
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Τροπολογία 33
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
εκτός της πρόωσης για αυτοκινητάμαξες 
και σιδηροδρομικές μηχανές που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος, πρέπει να αυξηθεί 
από το 20% στο 50% των ετήσιων 
πωλήσεων του κατασκευαστή εξοπλισμού 
που αφορούν εξοπλισμό με κινητήρες 
αυτής της κατηγορίας. Ο μέγιστος 
αριθμός κινητήρων που μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος πρέπει να 
προσαρμοστεί ανάλογα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 

(5) Κατά τη διάρκεια του σταδίου IIIΒ, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες,
σιδηροδρομικές μηχανές και πλοία 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να είναι 50% των 
ετήσιων ποσοτήτων του κατασκευαστή 
εξοπλισμού που αφορούν εξοπλισμό που 
διατίθεται στην αγορά με κινητήρες αυτής 
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κατηγορίας. Ο μέγιστος αριθμός 
κινητήρων που μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί 
ανάλογα.

της κατηγορίας. Η προαιρετική 
εναλλακτική σύμφωνα με την οποία ένας 
καθορισμένος αριθμός κινητήρων 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο 
πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει 
να προσαρμοστεί ανάλογα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο της οδηγίας αναφέρεται στη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο: η 
περίοδος αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, καθώς μεταξύ του ενός σταδίου και του 
επομένου υπάρχει συνέχεια. Τα ευέλικτα συστήματα εφαρμόζονται στη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου σταδίου και το κείμενο της οδηγίας προσαρμόζεται στην προσέγγιση αυτή σε 
όλες τις επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 35
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας. Ο μέγιστος αριθμός 
κινητήρων που μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί 
ανάλογα.

(5) Κατά τη διάρκεια του σταδίου IIIΒ, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να είναι 50% των 
ετήσιων ποσοτήτων του κατασκευαστή 
εξοπλισμού που αφορούν εξοπλισμό που 
διατίθεται στην αγορά με κινητήρες αυτής 
της κατηγορίας. Η προαιρετική 
εναλλακτική σύμφωνα με την οποία ένας 
καθορισμένος αριθμός κινητήρων 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο 
πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει 
να προσαρμοστεί ανάλογα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο της οδηγίας αναφέρεται στη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο: η 
περίοδος αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, καθώς μεταξύ του ενός σταδίου και του 
επομένου υπάρχει συνέχεια. Τα ευέλικτα συστήματα εφαρμόζονται στη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου σταδίου και το κείμενο της οδηγίας προσαρμόζεται στην προσέγγιση αυτή σε 
όλες τις επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 36
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας. Ο μέγιστος αριθμός 
κινητήρων που μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί 
ανάλογα.

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 40% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας. Ο μέγιστος αριθμός 
κινητήρων που μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί 
ανάλογα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των θέσεων των πολιτικών 
ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 37
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας Ο μέγιστος αριθμός κινητήρων 
που μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο 
πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει
να προσαρμοστεί ανάλογα.

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, το 
ποσοστό του αριθμού κινητήρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της 
πρόωσης για αυτοκινητάμαξες και 
σιδηροδρομικές μηχανές που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, πρέπει να αυξηθεί από το 
20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων του 
κατασκευαστή εξοπλισμού που αφορούν 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας Ο μέγιστος αριθμός κινητήρων 
που μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο 
πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει
να ανταποκρίνεται στο σημείο 1.2.2 του 
παραρτήματος XIII.

Or. de

Τροπολογία 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του εν λόγω 
συστήματος και στους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών.

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του και στους 
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
αυτοκινηταμαξών και σιδηροδρομικών 
μηχανών.

Or. en
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Τροπολογία 39
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του εν λόγω 
συστήματος και στους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών.

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του και στους 
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
αυτοκινηταμαξών και σιδηροδρομικών 
μηχανών.

Or. en

Τροπολογία 40
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του εν λόγω 
συστήματος και στους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών 
και σιδηροδρομικών μηχανών.

(6) Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο 
σύστημα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 
να επεκταθεί η εφαρμογή του εν λόγω 
συστήματος και στους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση σιδηροδρομικών 
μηχανών για αυστηρά περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 41
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα 
αποτελεί πιεστική ανάγκη σε πολλά κράτη 
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μέλη, η οποία απαιτεί την ανάληψη 
περισσότερο αποφασιστικής δράσης σε 
αρκετά από αυτά, προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την οδηγία 
2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα. Η 
αντιμετώπιση των εκπομπών στην πηγή 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών 
των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης των εκπομπών από τον τομέα 
των ΜΟΚΜ·

Or. en

Τροπολογία 42
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στα εργοτάξια, οι εργαζόμενοι είναι 
διαρκώς εκτεθειμένοι σε εκπομπές, 
ειδικότερα σε εξαιρετικά μικρά 
σωματίδια καρκινογόνου μαύρου 
άνθρακα από κατασκευαστικό εξοπλισμό,
και πρέπει, συνεπώς, να τύχουν 
αποτελεσματικότερης προστασίας, 
χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία, η οποία ενισχύεται με τη 
θέσπιση του κριτηρίου για τον αριθμό 
των σωματιδίων.

Or. en

Τροπολογία 43
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν 
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με μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να επωφελούνται από τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδοτικής υποστήριξης ή 
αντίστοιχα προγράμματα υποστήριξης τα 
οποία παρέχονται από τα κράτη μέλη. 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απαίτηση 
από τους δικαιούχους των προγραμμάτων 
αυτών να εφαρμόζουν τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες των κλάδων τους. 
Θα πρέπει να στηρίζονται μόνο οι 
επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες με τα βέλτιστα πρότυπα 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA
στο στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών· ως εκ 
τούτου, θα περιοριστούν στο στάδιο IIIΒ.

Or. en

Τροπολογία 45
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA
στο στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών· ως εκ 
τούτου, θα περιοριστούν στο στάδιο IIIΒ.

Or. en

Τροπολογία 46
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB.

Or. en

Τροπολογία 47
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
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κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA
στο στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

κλάδος των κατασκευαστών· ως εκ 
τούτου, θα περιοριστούν στο στάδιο IIIΒ ή 
σε 3 έτη, όταν δεν υφίσταται διαδοχικό 
στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 48
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται συνιστούν 
χρονική εξαίρεση για τον κλάδο των 
κατασκευών και δεν οδηγούν σε μόνιμη 
προσαρμογή. Συνεπώς, τα μέτρα πρέπει να 
περιοριστούν στην περίοδο μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB και να 
λήξουν την 31η Δεκεμβρίου 2013 το 
αργότερο.

Or. de

Τροπολογία 49
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο. Μετά από 
αυτήν την ημερομηνία, δεν πρέπει να 
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χορηγείται περισσότερη ευελιξία για τη 
μετάβαση από το στάδιο ΙΙΙΑ στο στάδιο 
ΙΙΙΒ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν έχει εισαχθεί στάδιο IV για ορισμένες κατηγορίες κινητήρων, πρέπει να τηρηθεί μια 
προθεσμία για τη λήξη των μέτρων ευελιξίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
υλοποίηση του σταδίου ΙΙΙΒ για όλες τις κατηγορίες / εφαρμογές κινητήρων.

Τροπολογία 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 2 - τελευταία περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 2, η τελευταία περίπτωση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- ευέλικτο σύστημα η διαδικασία 
απαλλαγής κατά την οποία ένα κράτος 
μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά 
περιορισμένης ποσότητας κινητήρων 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία δεν ορίζει με σαφήνεια το ευέλικτο σύστημα. Η διατύπωση αυτού του 
ορισμού είναι αναγκαία για τη σαφήνεια του συνολικού κειμένου της οδηγίας.
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Τροπολογία 51
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 2- τελευταία περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 2, η τελευταία περίπτωση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
-  ευέλικτο σύστημα η διαδικασία 
απαλλαγής κατά την οποία ένα κράτος 
μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά 
περιορισμένης ποσότητας κινητήρων 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία δεν ορίζει με σαφήνεια το ευέλικτο σύστημα. Η διατύπωση αυτού του 
ορισμού είναι αναγκαία για τη σαφήνεια του συνολικού κειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 2 - νέα περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 2, προστίθεται η 
ακόλουθη νέα περίπτωση:
-  κατηγορία κινητήρα η ταξινόμηση 
κινητήρα σε συνδυασμό με το φάσμα 
ισχύος, τις απαιτήσεις του σταδίου 
εκπομπής καυσαερίων και την 
ταξινόμηση κινητήρα σύμφωνα με το 
τμήμα Ι του παραρτήματος Ι.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία δεν ορίζει με σαφήνεια το ευέλικτο σύστημα. Η διατύπωση αυτού του 
ορισμού είναι αναγκαία για τη σαφήνεια του συνολικού κειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία 53
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 2 - νέα περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 2, προστίθεται η 
ακόλουθη νέα περίπτωση:
-  κατηγορία κινητήρα η ταξινόμηση 
κινητήρα σε συνδυασμό με το φάσμα 
ισχύος, τις απαιτήσεις του σταδίου 
εκπομπής καυσαερίων και την 
ταξινόμηση κινητήρα σύμφωνα με το 
τμήμα Ι του παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία δεν ορίζει με σαφήνεια το ευέλικτο σύστημα. Η διατύπωση αυτού του 
ορισμού είναι αναγκαία για τη σαφήνεια του συνολικού κειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία 54
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 2 - νέα περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη 
περίπτωση:
- σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων για 
τη μείωση των σωματιδίων οι διατάξεις 
και τα συστήματα φίλτρων τεχνολογίας 
αιχμής με απόδοση τουλάχιστον 90% 
όσον αφορά την παγίδευση σωματιδίων 
και αριθμητικό κριτήριο ίσο με 1012 kWh.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων για τη μείωση των σωματιδίων δεν ορίζονται στην 
οδηγία 97/68/ΕΚ ακριβώς σύμφωνα με την τεχνολογία αιχμής. Εδώ και χρόνια όμως, 
προβλέπεται η χρήση συστημάτων φίλτρου σωματιδίων ντίζελ σε (δομικά) μηχανήματα 
υπόγειων ορυχείων για την προστασία των εργαζομένων (απόλυτη απαγόρευση 
ελαχιστοποίησης καρκινογόνων καυσαερίων ντίζελ). Δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ και το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσκολίες στις αρχές και τους 
κατασκευαστές όσον αφορά την ερμηνεία τους.

Τροπολογία 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση 
για χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά στο 
πλαίσιο ενός ευέλικτου συστήματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος XIII, επιπροσθέτως προς 
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τις παραγράφους 1 έως 5.»

Or. en

Τροπολογία 56
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση 
για χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά στο 
πλαίσιο ενός ευέλικτου συστήματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος XIII, επιπροσθέτως προς 
τις παραγράφους 1 έως 5.»

Or. en

(Βλέπε την τροπολογία επί του άρθρου 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος)

Τροπολογία 57
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση για 
χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 

(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση για 
χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
αυτοκινηταμαξών και σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν να 
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ενός ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με 
τη διαδικασία του παραρτήματος XIII, 
επιπροσθέτως προς τις παραγράφους 1 έως 
5.

διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ενός 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τη 
διαδικασία του παραρτήματος XIII, 
επιπροσθέτως προς τις παραγράφους 1 έως 
5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη αυτοκινητάμαξες που ανταποκρίνονται στο πρότυπο IIIB και υπάρχουν ήδη 
λύσεις για αντίστοιχους κινητήρες. Οι αυτοκινητάμαξες «δανείζονται» συνήθως κινητήρες από 
βαρέα φορτηγά οχήματα για τα οποία υπάρχουν ήδη λύσεις με βάση το πρότυπο IIIB. Συνεπώς, 
οι αυτοκινητάμαξες δεν θα πρέπει να υπαχθούν στο ευέλικτο σύστημα, όπως ορίζεται ήδη στην 
οδηγία 2004/26/ΕΚ.

Τροπολογία 58
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση για 
χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ενός ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με 
τη διαδικασία του παραρτήματος XIII, 
επιπροσθέτως προς τις παραγράφους 1 έως 
5.

(6) Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση για 
χρήση άλλη εκτός από την πρόωση 
αυτοκινηταμαξών και σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ενός 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τη 
διαδικασία του παραρτήματος XIII, 
επιπροσθέτως προς τις παραγράφους 1 έως 
5.

Or. en

Τροπολογία 59
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
(6α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
μείωσης των εκπομπών των κρατών 
μελών για τη χρήση των εν λόγω 
κινητήρων σύμφωνα με την τεχνολογία 
αιχμής για την προστασία των 
εργαζομένων και σε ευαίσθητες περιοχές 
στις οποίες υπερβαίνονται οι οριακές 
τιμές εκπομπών της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη1, 
εφόσον βασίζονται στην αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», δεν συνιστούν 
διακρίσεις και είναι στοχοθετημένες.
1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της οδηγίας 2006/50/ΕΚ για τα σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου πρέπει να 
δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τους κινητήρες οι οποίοι έχουν 
ήδη διατεθεί στην αγορά, αλλά εξακολουθούν να παράγουν εκπομπές σε ιδιαίτερα ευαίσθητες 
περιοχές (περιβαλλοντικές ζώνες). Η διασαφήνιση αυτή παρέχει την απαραίτητη ευελιξία και 
συνιστά κοινοτικό δίκαιο. Απορρίπτεται, όμως, από την αρμόδια ΓΔ Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας της Επιτροπής, παρότι παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται ήδη από καιρό στην 
Ευρώπη για τα οδικά οχήματα (επιβατικά και φορτηγά οχήματα).

Τροπολογία 60
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α



PE458.785v01-00 30/70 AM\857770EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η παράγραφος 1 α διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για κινητήρες αντικατάστασης δημιουργεί κενό στη νομοθεσία. Η εξαίρεση αυτή θα 
πρέπει να εξαρτάται από τη μετασκευή διατάξεων ελέγχου εκπομπών, όμως εφόσον στην 
Ευρώπη δεν υφίσταται ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
μετασκευής, η διάταξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής 
βελτίωση του στόλου των ΜΟΚΜ.

Τροπολογία 61
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Στην παράγραφο 1α, το δεύτερο 
εδάφιο διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 62
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Στην παράγραφο 1α, το δεύτερο 
εδάφιο διαγράφεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο χώρος ο οποίος υπάρχει στα περισσότερα παλαιότερα οχήματα δεν επαρκεί για την 
τοποθέτηση κινητήρων ίδιας ισχύος που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΒ, η δυνατότητα 
αντικατάστασης κινητήρων που ανταποκρίνονται στα πρότυπα πριν από το στάδιο ΙΙIΑ και στα 
πρότυπα του σταδίου ΙΙΙΑ, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε παλαιότερα οχήματα, με κινητήρες 
που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΑ θα επιτρέψει στον βιομηχανικό κλάδο να προχωρήσει 
στα καθαρότερα πρότυπα εκπομπών του σταδίου ΙΙΙΑ, αντί να διατηρηθούν οι περισσότερο 
ρυπογόνοι κινητήρες (προ του σταδίου ΙΙΙΑ), βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές 
προηγούμενων οχημάτων, να αποφύγει την απόσυρση οχημάτων πριν από τη φυσιολογική λήξη 
του κύκλου ζωής τους, και αποτρέποντας τελικά την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς, από 
σιδηροδρομικές σε οδικές.

Τροπολογία 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο -α (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Στην παράγραφο 1α, το δεύτερο 
εδάφιο διαγράφεται:

Or. en

Τροπολογία 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο -α
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 β, γ και δ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) Παρεμβάλλονται οι παράγραφοι 1β, 
1γ και 1δ:
«1β. Ένας κινητήρας αντικατάστασης ο 
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οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
αυτοκινητάμαξες, σύνθεση οχημάτων ή 
σιδηροδρομικές μηχανές που έχουν 
αρχικά εξοπλιστεί με κινητήρα ο οποίος 
δεν πληροί τις οριακές τιμές του σταδίου 
ΙΙΙΑ ή πληροί μόνο τις οριακές τιμές του 
σταδίου ΙΙΙΑ συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τις οριακές τιμές οι 
οποίες ορίζονται στο στάδιο ΙΙΙΑ. Για 
τους κινητήρες αυτούς δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 9 παράγραφος 3ζ, 3θ και 4α.
1γ. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος δύναται να 
εγκρίνει, εφαρμόζοντας τη διαδικασία 
παρέκκλισης η οποία περιγράφεται 
κατωτέρω, την παραγωγή και την 
τοποθέτηση κινητήρων αντικατάστασης, 
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του σταδίου ΙΙΙΑ, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
i) για την ανανέωση ή αναβάθμιση 
υφιστάμενης αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής, 
όταν η εφαρμογή των απαιτήσεων του 
σταδίου ΙΙΙΑ θα προκαλούσε σημαντικές 
τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά το εύρος 
των σιδηροτροχιών, το φορτίο άξονα, το 
σχέδιο του αμαξώματος/πλαισίου ή τα 
συστήματα ελέγχου του (των) κινητήρα (-
ων) για πολλαπλή λειτουργία και, κατά 
συνέπεια, θα υπονόμευε την οικονομική 
βιωσιμότητα του σχεδίου·
ii) στις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν 
ατυχήματος αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής ή 
καταστροφικής αστοχίας του (των)
κινητήρα (-ων) της, η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ θα 
προκαλούσε σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες και, κατά συνέπεια, θα 
υπονόμευε της οικονομική 
αποκατάσταση της αυτοκινητάμαξας ή 
της σιδηροδρομικής μηχανής που έχει 
υποστεί βλάβη.
Για τους κινητήρες αυτούς, δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφοι 3ζ, 
3θ και 4α.
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Στις περιπτώσεις στις οποίες εγκρίνεται 
παρέκκλιση, το κράτος μέλος το οποίο 
εγκρίνει την παρέκκλιση προσκομίζει, 
εντός έξι μηνών, τόσο στην Επιτροπή όσο 
και στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 
κρατών μελών ένα έγγραφο, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο 
αναφέρει:
— τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της 
παρέκκλισης, όπως εμφαίνεται στην 
ετικέτα που επικολλάται πάνω σε κάθε 
κινητήρα στον οποίο αναφέρεται,
— τη φύση της παρέκκλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των επιπέδων εκπομπών σε σύγκριση με 
τα κατώτατα όρια του προτύπου ΙΙΙΑ και 
τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών 
διατάξεων οι οποίες θα εφαρμοστούν,
— λεπτομερή αιτιολόγηση της έγκρισης 
παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων των 
κύριων τεχνικών δυσκολιών, μαζί με τις 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
συνέπειές τους, και περιγραφή των 
σχεδιαστικών προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν για την προσέγγιση των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ και, εάν 
είναι αναγκαίο, άλλης εξέλιξης του 
στόλου και λειτουργικών μέτρων,
— τον αριθμό των κινητήρων που 
υπόκεινται σε παρέκκλιση,
— τα στοιχεία του κατασκευαστή και 
των τύπων και των σειριακών αριθμών 
των κινητήρων που υπόκεινται στην 
παρέκκλιση,
— τα στοιχεία των σειρών 
σιδηροδρομικών οχημάτων στα οποία θα 
τοποθετηθούν οι κινητήρες μαζί με τις 
επιχειρησιακές περιοχές τους,
— κάθε άλλη πληροφορία η οποία βοηθά 
στην αιτιολόγηση του αιτήματος 
παρέκκλισης.
1δ. Για κινητήρες οι οποίοι διατίθενται 
στην αγορά βάσει των παραγράφων 1α, 
1β και 1γ, το κείμενο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται σε 
ετικέτα η οποία επικολλάται στον 
κινητήρα ή εισάγεται στο εγχειρίδιο του 
κατόχου για κινητήρες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further more, 
this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of transportation, 
like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is to improve air 
quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should support 
the derogation request.

Τροπολογία 65
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α β (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 β και γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αβ) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
1β. Ένας κινητήρας αντικατάστασης ο 
οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
αυτοκινητάμαξες, σύνθεση οχημάτων ή 
σιδηροδρομικές μηχανές που έχουν 
αρχικά εξοπλιστεί με κινητήρα ο οποίος 
δεν πληροί τις οριακές τιμές του σταδίου 
ΙΙΙΑ ή πληροί μόνο τις οριακές τιμές του 
σταδίου ΙΙΙΑ συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τις οριακές τιμές οι 
οποίες ορίζονται στο στάδιο ΙΙΙΑ. Για 
τους κινητήρες αυτούς δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 9 παράγραφος 3ζ, 3θ και 4α.
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1γ. Για κινητήρες οι οποίοι διατίθενται 
στην αγορά βάσει των παραγράφων 1α 
και 1β, το κείμενο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται σε 
ετικέτα η οποία επικολλάται στον 
κινητήρα ή εισάγεται στο εγχειρίδιο του 
κατόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο χώρος ο οποίος υπάρχει στα περισσότερα παλαιότερα οχήματα δεν επαρκεί για την 
τοποθέτηση κινητήρων ίδιας ισχύος που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΒ, η δυνατότητα 
αντικατάστασης κινητήρων που ανταποκρίνονται στα πρότυπα πριν από το στάδιο ΙΙΙΑ και στα 
πρότυπα του σταδίου ΙΙΙΑ, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε παλαιότερα οχήματα, με κινητήρες 
που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΑ θα επιτρέψει στον βιομηχανικό κλάδο να προχωρήσει 
στα καθαρότερα πρότυπα εκπομπών του σταδίου ΙΙΙΑ, αντί να διατηρηθούν οι περισσότερο 
ρυπογόνοι κινητήρες (προ του σταδίου ΙΙΙΑ), βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές 
προηγούμενων οχημάτων, να αποφύγει την απόσυρση οχημάτων πριν από τη φυσιολογική λήξη 
του κύκλου ζωής τους, και αποτρέποντας τελικά την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς, από 
σιδηροδρομικές σε οδικές.

Τροπολογία 66
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α γ (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφοι 1 δ και ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αγ) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
«1δ. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν την παραγωγή και 
την τοποθέτηση κινητήρων 
αντικατάστασης που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
σταδίου ΙΙΙΑ, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
i) για την ανανέωση ή αναβάθμιση 
υφιστάμενης αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
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οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής, 
όταν η εφαρμογή των απαιτήσεων του 
σταδίου ΙΙΙΑ θα προκαλούσε σημαντικές 
τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά το εύρος 
των σιδηροτροχιών, το φορτίο άξονα, το 
σχέδιο του αμαξώματος/πλαισίου ή τα 
συστήματα ελέγχου του (των) κινητήρα (-
ων) για πολλαπλή λειτουργία και, κατά 
συνέπεια, θα υπονόμευε την οικονομική 
βιωσιμότητα του σχεδίου· υπό τον όρο ότι 
η εφαρμογή συνοδεύεται από εκτίμηση 
των επιπτώσεων η οποία παρέχει 
κατάλληλη αιτιολόγηση για την 
παρέκκλιση και αποδεικνύει ότι τα 
συνολικά επίπεδα εκπομπών σε σύγκριση 
με τους αρχικούς κινητήρες θα 
βελτιωθούν.
ii) στις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν 
ατυχήματος αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής ή 
καταστροφικής αστοχίας του (των)
κινητήρα (-ων) της, η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ θα 
προκαλούσε σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες και, κατά συνέπεια, θα 
υπονόμευε την οικονομικά αποδοτική 
επισκευή της αυτοκινητάμαξας, της 
σύνθεσης οχημάτων ή της 
σιδηροδρομικής μηχανής που έχει 
υποστεί βλάβη. Για τους κινητήρες που 
καλύπτονται από αυτήν την παράγραφο, 
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφοι 
3ζ, 3θ και 4α. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες εγκρίνεται παρέκκλιση, το κράτος 
μέλος το οποίο εγκρίνει την παρέκκλιση 
προσκομίζει, εντός έξι μηνών, τόσο στην 
Επιτροπή όσο και στις εγκρίνουσες αρχές 
των άλλων κρατών μελών ένα έγγραφο, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το 
οποίο αναφέρει:
— τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της 
παρέκκλισης, όπως εμφαίνεται στην 
ετικέτα που επικολλάται πάνω σε κάθε 
κινητήρα στον οποίο αναφέρεται,
— τη φύση της παρέκκλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των επιπέδων εκπομπών σε σύγκριση με 
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τα κατώτατα όρια του σταδίου ΙΙΙΑ και 
τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών 
διατάξεων οι οποίες θα εφαρμοστούν,
— λεπτομερή αιτιολόγηση της έγκρισης 
παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων των 
κύριων τεχνικών δυσκολιών, μαζί με τις 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
συνέπειές τους, και περιγραφή των 
σχεδιαστικών προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν για την προσέγγιση των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ και, εάν 
είναι αναγκαίο, άλλης εξέλιξης του 
στόλου και λειτουργικών μέτρων,
— τον αριθμό των κινητήρων που 
υπόκεινται στην παρέκκλιση,— τα 
στοιχεία του κατασκευαστή και τους 
τύπους και τους σειριακούς αριθμούς των 
κινητήρων που υπόκεινται στην 
παρέκκλιση,
— τα στοιχεία των σειρών 
σιδηροδρομικών οχημάτων στα οποία θα 
τοποθετηθούν οι κινητήρες μαζί με τις 
επιχειρησιακές περιοχές τους,
— κάθε άλλη πληροφορία η οποία βοηθά 
στην αιτιολόγηση του αιτήματος 
παρέκκλισης.
1ε. Για κινητήρες οι οποίοι διατίθενται 
στην αγορά βάσει των παραγράφων 1α, 
1β και 1γ, το κείμενο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται σε 
ετικέτα η οποία επικολλάται πάνω στον 
κινητήρα ή εισάγεται στο εγχειρίδιο του 
κατόχου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications
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Τροπολογία 67
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α β (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφοι 1 β και γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αβ) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
«1β. Ένας κινητήρας αντικατάστασης ο 
οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
αυτοκινητάμαξες, σύνθεση οχημάτων ή 
σιδηροδρομικές μηχανές που έχουν 
αρχικά εξοπλιστεί με κινητήρα ο οποίος 
δεν πληροί τις οριακές τιμές του σταδίου 
ΙΙΙΑ ή πληροί μόνο τις οριακές τιμές του 
σταδίου ΙΙΙΑ συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τις οριακές τιμές οι 
οποίες ορίζονται στο στάδιο ΙΙΙΑ. Για 
τους κινητήρες αυτούς δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 9 παράγραφος 3ζ, 3θ και 4α.
1γ. Για κινητήρες οι οποίοι διατίθενται 
στην αγορά βάσει των παραγράφων 1α 
και 1β, το κείμενο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται σε 
ετικέτα η οποία επικολλάται πάνω στον 
κινητήρα ή εισάγεται στο εγχειρίδιο του 
κατόχου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο χώρος ο οποίος υπάρχει στα περισσότερα παλαιότερα οχήματα δεν επαρκεί για την 
τοποθέτηση κινητήρων ίδιας ισχύος που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΒ, η δυνατότητα 
αντικατάστασης κινητήρων που ανταποκρίνονται στα πρότυπα πριν από το στάδιο ΙΙΙΑ και στα 
πρότυπα του σταδίου ΙΙΙΑ, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε παλαιότερα οχήματα, με κινητήρες 
που συμμορφώνονται με το στάδιο ΙΙΙΑ θα επιτρέψει στον βιομηχανικό κλάδο να προχωρήσει 
στα καθαρότερα πρότυπα εκπομπών του σταδίου ΙΙΙΑ, αντί να διατηρηθούν οι περισσότερο 
ρυπογόνοι κινητήρες (προ του σταδίου ΙΙΙΑ), βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές 
προηγούμενων οχημάτων, να αποφύγει την απόσυρση οχημάτων πριν από τη φυσιολογική λήξη 
του κύκλου ζωής τους, και αποτρέποντας τελικά την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς, από 
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σιδηροδρομικές σε οδικές.

Τροπολογία 68
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο -α γ (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφοι 1 δ και ε (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αγ) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
«1δ. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν την παραγωγή και 
την τοποθέτηση κινητήρων 
αντικατάστασης που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
σταδίου ΙΙΙΑ, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
i) για την ανανέωση ή αναβάθμιση 
υφιστάμενης αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής, 
όταν η εφαρμογή των απαιτήσεων του 
σταδίου ΙΙΙΑ θα προκαλούσε σημαντικές 
τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά το εύρος 
των σιδηροτροχιών, το φορτίο άξονα, το 
σχέδιο του αμαξώματος/πλαισίου ή τα 
συστήματα ελέγχου του (των) κινητήρα (-
ων) για πολλαπλή λειτουργία και, κατά 
συνέπεια, θα υπονόμευε την οικονομική 
βιωσιμότητα του σχεδίου· υπό τον όρο ότι 
η εφαρμογή συνοδεύεται από εκτίμηση 
των επιπτώσεων η οποία παρέχει 
κατάλληλη αιτιολόγηση για την 
παρέκκλιση και αποδεικνύει ότι τα 
συνολικά επίπεδα εκπομπών σε σύγκριση 
με τους αρχικούς κινητήρες θα 
βελτιωθούν.
ii) στις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν 
ατυχήματος αυτοκινητάμαξας, σύνθεσης 
οχημάτων ή σιδηροδρομικής μηχανής ή 
καταστροφικής αστοχίας του (των)
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κινητήρα (-ων) της, η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ θα 
προκαλούσε σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες και, κατά συνέπεια, θα 
υπονόμευε την οικονομικά αποδοτική 
επισκευή της αυτοκινητάμαξας, της 
σύνθεσης οχημάτων ή της 
σιδηροδρομικής μηχανής που έχει 
υποστεί βλάβη.
Για τους κινητήρες που καλύπτονται από 
αυτήν την παράγραφο, δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3ζ, 3θ και 4α.
Στις περιπτώσεις στις οποίες εγκρίνεται 
παρέκκλιση, το κράτος μέλος το οποίο 
εγκρίνει την παρέκκλιση προσκομίζει, 
εντός έξι μηνών, τόσο στην Επιτροπή όσο 
και στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων 
κρατών μελών ένα έγγραφο, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο 
αναφέρει:
— τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της 
παρέκκλισης, όπως εμφαίνεται στην 
ετικέτα που επικολλάται πάνω σε κάθε 
κινητήρα στον οποίο αναφέρεται,
— τη φύση της παρέκκλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των επιπέδων εκπομπών σε σύγκριση με 
τα κατώτατα όρια του σταδίου ΙΙΙΑ και 
τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών 
διατάξεων οι οποίες θα εφαρμοστούν,
— λεπτομερή αιτιολόγηση της έγκρισης 
παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων των 
κύριων τεχνικών δυσκολιών, μαζί με τις 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
συνέπειές τους, και περιγραφή των 
σχεδιαστικών προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν για την προσέγγιση των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙΑ και, εάν 
είναι αναγκαίο, άλλης εξέλιξης του 
στόλου και λειτουργικών μέτρων,
— τον αριθμό των κινητήρων που 
υπόκεινται σε παρέκκλιση,
— στοιχεία του κατασκευαστή και των 
τύπων και των σειριακών αριθμών των 
κινητήρων που υπόκεινται στην 
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παρέκκλιση,
— τα στοιχεία των σειρών 
σιδηροδρομικών οχημάτων στα οποία θα 
τοποθετηθούν οι κινητήρες μαζί με τις 
επιχειρησιακές περιοχές τους,
— κάθε άλλη πληροφορία η οποία βοηθά 
στην αιτιολόγηση του αιτήματος 
παρέκκλισης.
1ε. Για κινητήρες οι οποίοι διατίθενται 
στην αγορά βάσει των παραγράφων 1α, 
1β και 1γ, το κείμενο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται σε 
ετικέτα η οποία επικολλάται στον 
κινητήρα ή εισάγεται στο εγχειρίδιο του 
κατόχου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Τροπολογία 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 - σημείο α
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii), iv) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii), iv) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 
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ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII.

ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII. Οι 
κινητήρες ανάφλεξης, όπως ορίζονται 
στο στοιχείο iii) του σημείου Α του 
τμήματος 1 του παραρτήματος I, και οι 
κινητήρες για την πρόωση πλοίων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας εξαιρούνται από 
τη διαδικασία αυτή.
Το ευέλικτο σύστημα θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται, όταν η διάθεση κινητήρων 
στην αγορά καταστεί υποχρεωτική για 
κάθε συγκεκριμένο στάδιο και θα έχει τη 
διάρκεια κάθε συγκεκριμένου σταδίου, 
όχι όμως μεγαλύτερη από τρία έτη. Οι 
κινητήρες υποβάλλονται σε έγκριση 
τύπου σύμφωνα με το στάδιο το οποίο 
προηγείται αμέσως πριν από το υπό 
εξέταση στάδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Τροπολογία 70
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο α 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii), iv) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII.

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii), iv) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII. Οι 
κινητήρες ανάφλεξης, όπως ορίζονται 
στο στοιχείο iii) του σημείου Α του 
τμήματος 1 του παραρτήματος I, και οι 
κινητήρες για την πρόωση πλοίων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας εξαιρούνται από 
τη διαδικασία αυτή.
Το ευέλικτο σύστημα θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται, όταν η διάθεση κινητήρων 
στην αγορά καταστεί υποχρεωτική για 
κάθε συγκεκριμένο στάδιο και θα έχει τη 
διάρκεια κάθε συγκεκριμένου σταδίου, 
όχι όμως μεγαλύτερη από τρία έτη. Οι 
κινητήρες υποβάλλονται σε έγκριση 
τύπου σύμφωνα με το στάδιο το οποίο 
προηγείται αμέσως πριν από το υπό 
εξέταση στάδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.
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Τροπολογία 71
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο α 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii), iv) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII.

(7) Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση 
στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στα στοιχεία i), ii) και v) του 
σημείου Α του τμήματος 1 του 
παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος XIII.

Οι κινητήρες μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά βάσει του ευέλικτου 
συστήματος από την ημερομηνία κατά 
την οποία ένα συγκεκριμένο στάδιο 
καθίσταται εφαρμοστέο έως το τέλος του 
εν λόγω σταδίου, όχι όμως για διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών ετών από την 
έναρξη του σταδίου αυτού. Οι κινητήρες 
υποβάλλονται σε έγκριση τύπου σύμφωνα 
με το στάδιο το οποίο προηγείται αμέσως 
πριν από το εφαρμοστέο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
8:

διαγράφεται

«(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.»

Or. en

Τροπολογία 73
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
8:

διαγράφεται

«(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.»

Or. en

Τροπολογία 74
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
8:

διαγράφεται

«(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
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IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.»

Or. en

Τροπολογία 75
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB.

Or. en

Τροπολογία 76
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
Μετά από αυτήν την ημερομηνία, δεν 
χορηγείται περισσότερη ευελιξία για τη 
μετάβαση από το στάδιο ΙΙΙΑ στο στάδιο 
ΙΙΙΒ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν έχει εισαχθεί στάδιο IV για ορισμένες κατηγορίες κινητήρων, πρέπει να τηρηθεί μια 
προθεσμία για τη λήξη των μέτρων ευελιξίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
υλοποίηση του σταδίου ΙΙΙΒ για όλες τις κατηγορίες / εφαρμογές κινητήρων.

Τροπολογία 77
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως 
ακολούθως:
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών 
να ορίζουν, τηρώντας δεόντως τη 
συνθήκη, τις απαιτήσεις που κρίνουν 
ενδεχομένως αναγκαίες για την 
εξασφάλιση της προστασίας των 
εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση 
των μηχανημάτων στα οποία αναφέρεται 
η παρούσα οδηγία, και τα οποία 
ανταποκρίνονται στην τεχνολογία αιχμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί την πλεονάζουσα διατύπωση στο υφιστάμενο άρθρο 13 και 
ευθυγραμμίζει την οδηγία 97/68/ΕΚ όσον αφορά την τεχνολογία των εκπομπών με την οδηγία
98/24/ΕΚ (οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών). Η ευθυγράμμιση αυτή είναι επίσης απαραίτητη, 
επειδή οι κατασκευαστές, σε περίπτωση τοποθέτησης φίλτρων σωματιδίων σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα, απειλούν με αφαίρεση του σήματος CE και απαιτήσεις εγγύησης. Η τροπολογία 
συμπληρώνει επίσης το παράρτημα 4.1. της οδηγίας 97/68/ΕΚ.
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Τροπολογία 78
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο1β
Καθώς η αναθεώρηση της οδηγίας 
97/68/ΕΚ για τις εκπομπές αερίων ρύπων 
και σωματιδίων που παράγουν οι 
κινητήρες μη οδικών κινητών 
μηχανημάτων βρίσκεται ήδη σε στάδιο 
προετοιμασίας στην Επιτροπή, 
εννοώντας ότι αναμένεται μια πιο 
ολοκληρωμένη επανεξέταση της οδηγίας 
στις αρχές του 2011, η ευρύτερη 
διευθέτηση ζητημάτων σε σχέση με την 
οδηγία, αντί της θέσπισης δυνητικά 
επιζήμιας αποσπασματικής νομοθεσίας, 
αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική 
επιλογή· παροτρύνει, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προωθήσει την 
προγραμματισμένη αυτή αναθεώρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της COM(2010)362 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
97/68/ΕΚ με σχετική καθυστέρηση, δεδομένου ότι τα μέτρα που η Επιτροπή επιθυμεί να 
τροποποιήσει θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011. Επειδή η πρόταση της Επιτροπής 
ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός ανεπιθύμητου προηγούμενου χαλάρωσης της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των συμφωνηθέντων προτύπων και δεδομένου ότι η 
αναθεώρηση ολόκληρης της οδηγίας 97/68/ΕΚ βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας, τα 
σχετικά ζητήματα πρέπει και μπορούν να εξετασθούν διεξοδικότερα.

Τροπολογία 79
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με την 
πρόοδο της ανάπτυξης σιδηροδρομικών 
μηχανών, οι οποίες συμμορφώνονται με 
το ευρώ ΙΙΙβ.

Or. en

Τροπολογία 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 97/68/ΕΚ
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα 1 του παραρτήματος XIII
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το παράρτημα XIII αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 81
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 97/68/ΕΚ
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα 1 του παραρτήματος XIII
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το παράρτημα XIII αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en
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Τροπολογία 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII - τμήμα 1 - σημείο 1.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Με εξαίρεση τη μεταβατική περίοδο 
που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου IIIA και 
σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να 
κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος 
ζητά από οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή 
την άδεια να αγοράσει από τους δικούς 
του προμηθευτές κινητήρων τις
ποσότητες κινητήρων που περιγράφονται 
στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2, οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν 
λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

1.1. Ο ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση 
του ευέλικτου συστήματος, με εξαίρεση 
τους κινητήρες για την πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών, ζητά από 
οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή την άδεια 
να διαθέσουν στην αγορά οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ 
κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για 
αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Με 
εξαίρεση το στάδιο IIIB, οι ποσότητες 
κινητήρων δεν υπερβαίνουν εκείνες που 
περιγράφονται στα σημεία 1.1.1. και 1.1.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση υποβολής των κινητήρων ευελιξίας σε έγκριση τύπου βάσει του προηγούμενου 
σταδίου μεταφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7.

Τροπολογία 83
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Με εξαίρεση τη μεταβατική περίοδο 
που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου IIIA και 
σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να 

1.1. Με την επιφύλαξη του σημείου 1.2, ο 
ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση του 
ευέλικτου συστήματος, με εξαίρεση τους 
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κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος 
ζητά από οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή 
την άδεια να αγοράσει από τους δικούς 
του προμηθευτές κινητήρων τις
ποσότητες κινητήρων που περιγράφονται 
στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2, οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν 
λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

κινητήρες για την πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών, ζητά από 
οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή την άδεια 
να διαθέσουν στην αγορά οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ 
κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για 
αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Με 
εξαίρεση το στάδιο IIIB, οι ποσότητες 
κινητήρων δεν υπερβαίνουν εκείνες που
περιγράφονται στα σημεία 1.1.1. και 1.1.2.

Or. en

Τροπολογία 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20% των 
ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά
της ΕΕ.

1.1.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20% των 
ετήσιων ποσοτήτων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας που διατίθεται στην αγορά, 
υπολογιζόμενων ως μέσος όρος των 
τελευταίων πέντε ετών. Σε περίπτωση που 
ο ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό για 
λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος 
υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό 
στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 85
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20% των 
ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά
της ΕΕ.

1.1.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20% των 
ετήσιων ποσοτήτων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας που διατίθεται στην αγορά, 
υπολογιζόμενων ως μέσος όρος των 
τελευταίων πέντε ετών. Σε περίπτωση που 
ο ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό για 
λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος 
υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.1.1 και 
εξαιρουμένων των κινητήρων για χρήση 
στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ μπορεί 
να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι δικοί 
του προμηθευτές κινητήρων να διαθέσουν 
στην αγορά έναν καθορισμένο αριθμό 

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.1.1 και 
εξαιρουμένων των κινητήρων για την
πρόωση αυτοκινηταμαξών, ο ΚΑΕ μπορεί 
να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων για αποκλειστική 
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κινητήρων στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος. Ο αριθμός των κινητήρων 
για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τις 
ακόλουθες τιμές:

χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των 
κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Or. en

Τροπολογία 87
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.1.1 και 
εξαιρουμένων των κινητήρων για χρήση 
στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ μπορεί 
να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι δικοί 
του προμηθευτές κινητήρων να διαθέσουν 
στην αγορά έναν καθορισμένο αριθμό 
κινητήρων στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος. Ο αριθμός των κινητήρων 
για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τις 
ακόλουθες τιμές:

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.1.1 και 
εξαιρουμένων των κινητήρων για την
πρόωση αυτοκινηταμαξών, ο ΚΑΕ μπορεί 
να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων για αποκλειστική 
χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των 
κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Or. en

Τροπολογία 88
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.1.2 - πίνακας - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατηγορία κινητήρα Φάσμα ισχύος κινητήρα
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Or. en

Τροπολογία 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB, και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να αγοράσει 
από τους δικούς του προμηθευτές 
κινητήρων τις ποσότητες κινητήρων που 
περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2, 
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά 
έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

1.2 Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.1, 
κατά τη διάρκεια του σταδίου ΙIIB, αλλά 
όχι για διάστημα μεγαλύτερο από τρία 
έτη μετά την έναρξη του εν λόγω σταδίου,
και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσουν 
στην αγορά οι κατασκευαστές κινητήρων 
του ΚΑΕ κινητήρες οι οποίοι 
προορίζονται για αποκλειστική χρήση 
από τον ΚΑΕ. Οι ποσότητες κινητήρων 
δεν υπερβαίνουν εκείνες που 
περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2.

Or. en

Τροπολογία 90
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB, και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 

1.2. 1.2 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB, και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
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σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να αγοράσει 
από τους δικούς του προμηθευτές 
κινητήρων τις ποσότητες κινητήρων που 
περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2, 
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά 
έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να αγοράσει 
από τους δικούς του προμηθευτές 
κινητήρων τις ποσότητες κινητήρων που 
περιγράφονται είτε στο σημείο 1.2.1 είτε 
στο 1.2.2, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται 
με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, 
αλλά έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 91
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου από το στάδιο IIIA στο στάδιο 
IIIB, και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να αγοράσει 
από τους δικούς του προμηθευτές 
κινητήρων τις ποσότητες κινητήρων που 
περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2, 
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά 
έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

1.2. Κατά τη διάρκεια του σταδίου ΙΙΙΒ, 
και εξαιρουμένων των κινητήρων για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και 
σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που 
επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου 
συστήματος ζητά από οποιαδήποτε 
εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσουν 
στην αγορά οι κατασκευαστές κινητήρων 
του ΚΑΕ κινητήρες οι οποίοι 
προορίζονται για αποκλειστική χρήση 
από τον ΚΑΕ. Οι ποσότητες κινητήρων 
δεν υπερβαίνουν εκείνες που 
περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2. 
Οι κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 10 παράγραφος 7.

Or. en

Τροπολογία 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
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Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50% 
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά
της ΕΕ.

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50% των 
ετήσιων ποσοτήτων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας που διατίθεται στην αγορά, 
υπολογιζόμενων ως μέσος όρος των 
τελευταίων πέντε ετών. Σε περίπτωση που 
ο ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό για 
λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος 
υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 93
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50% 
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για 
κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50% των 
ετήσιων ποσοτήτων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας που διατίθεται στην αγορά, 
υπολογιζόμενων ως μέσος όρος των 
τελευταίων πέντε ετών. Σε περίπτωση που 
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που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά
της ΕΕ.

ο ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό για 
λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος 
υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 94
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50%
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά 
της ΕΕ.

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 40%
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των θέσεων των πολιτικών 
ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 95
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50%
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά 
της ΕΕ.

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων που 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο αυτού 
του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, 
για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20%
των ετήσιων πωλήσεων του ΚΑΕ σε 
εξοπλισμό με κινητήρες αυτής της 
κατηγορίας (υπολογιζόμενων ως μέσος 
όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 
ετών στην αγορά της ΕΕ). Σε περίπτωση 
που ο ΚΑΕ εμπορεύεται στην αγορά της 
ΕΕ εξοπλισμό για περίοδο μικρότερη των 
5 ετών, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 
βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ΚΑΕ εμπορεύεται εξοπλισμό στην αγορά 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.2.1, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος. Ο αριθμός των 

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.2.1, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων για αποκλειστική 
χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των 
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κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Or. en

Τροπολογία 97
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.2.1, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος. Ο αριθμός των 
κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση 
σε σχέση με το σημείο 1.2.1, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο 
αριθμό κινητήρων για αποκλειστική 
χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των 
κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Or. en

Τροπολογία 98
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.2.2. - πίνακας - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατηγορία κινητήρα Φάσμα ισχύος κινητήρα

Or. en
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Τροπολογία 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3 Όσον αφορά τους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών, 
το ευέλικτο σύστημα όπως ορίζεται στο 
σημείο 1.1.1 εφαρμόζεται αρχής 
γενομένης από τη μεταβατική περίοδο 
που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου IIIA
και του σταδίου IIIB.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 1.1.1 του παραρτήματος XIII

Τροπολογία 100
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη 
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3 Όσον αφορά τους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών, 
το ευέλικτο σύστημα όπως ορίζεται στο 
σημείο 1.1.1 εφαρμόζεται αρχής 
γενομένης από τη μεταβατική περίοδο 
που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου IIIA
και του σταδίου IIIB.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 1.1 του παραρτήματος XIII.

Τροπολογία 101
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3 Όσον αφορά τους κινητήρες για 
χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών, 
το ευέλικτο σύστημα όπως ορίζεται στο 
σημείο 1.1.1 εφαρμόζεται αρχής 
γενομένης από τη μεταβατική περίοδο 
που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου IIIA
και του σταδίου IIIB.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου IIIA και του σταδίου IIIB, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12 
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο 

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για την
πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12 
κινητήρες για αποκλειστική χρήση από 
τον ΚΑΕ.
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του ευέλικτου συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 103
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12 
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο 
του ευέλικτου συστήματος.

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για την
πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ να 
διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12 
κινητήρες για αποκλειστική χρήση από 
τον ΚΑΕ.

Or. en

Τροπολογία 104
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
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ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 10
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος. Ο ΚΑΕ μπορεί 
επίσης να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε 
οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά επιπλέον ποσότητα 
το πολύ έως 10 κινητήρων για 
εγκατάσταση σε σιδηροδρομικές μηχανές 
οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του 
εύρους κατασκευής των σιδηροτροχιών 
του τεύχους 2 του GERT 8073, όπως 
ορίζεται στους εθνικούς τεχνικούς 
κανόνες οι οποίοι κοινοποιήθηκαν βάσει 
του άρθρου 17.3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 105
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 20
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος. Ο ΚΑΕ μπορεί 
επίσης να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε 
οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά επιπλέον ποσότητα 
το πολύ έως 20 κινητήρων για 
εγκατάσταση σε σιδηροδρομικές 
μηχανές, οι οποίες πληρούν τις 



PE458.785v01-00 64/70 AM\857770EL.doc

EL

απαιτήσεις του εύρους κατασκευής των 
σιδηροτροχιών του τεύχους 2 του GERT
8073, όπως ορίζεται στους εθνικούς 
τεχνικούς κανόνες οι οποίοι 
κοινοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 17.3 
της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και διαθέτουν 
πιστοποιητικό ασφάλειας λειτουργίας στο 
εθνικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου ή 
πληρούν τις απαιτήσεις για τη λήψη του 
εν λόγω πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 106
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 20
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος. Ο ΚΑΕ μπορεί 
επίσης να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε 
οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά επιπλέον ποσότητα 
το πολύ έως 20 κινητήρων για 
εγκατάσταση σε σιδηροδρομικές 
μηχανές, οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις του εύρους κατασκευής των 
σιδηροτροχιών του τεύχους 2 του GERT
8073, όπως ορίζεται στους εθνικούς 
τεχνικούς κανόνες οι οποίοι 
κοινοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 17.3 
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της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις σιδηροδρομικές μηχανές δεν μπορούν να τοποθετούν κινητήρες με συμμόρφωση σταδίου 
ΙΙΙΒ. Οι μικρότερες σιδηροδρομικές μηχανές αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες τεχνικές 
δυσκολίες και θα πρέπει να επωφεληθούν από περισσότερη ευελιξία.

Τροπολογία 107
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 20
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του
ευέλικτου συστήματος. Ο ΚΑΕ μπορεί 
επίσης να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε 
οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά επιπλέον ποσότητα 
το πολύ έως 10 κινητήρων για 
εγκατάσταση σε σιδηροδρομικές 
μηχανές, οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις του εύρους κατασκευής των 
σιδηροτροχιών του τεύχους 2 του GERT
8073, όπως ορίζεται στους εθνικούς 
τεχνικούς κανόνες οι οποίοι 
κοινοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 17.3 
της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 108
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4. Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

1.4. Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 25
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 40
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 



AM\857770EL.doc 67/70 PE458.785v01-00

EL

σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κόστος σχεδίασης των σιδηροδρομικών μηχανών είναι υψηλό και χρειάζεται συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για την τεχνολογική ωρίμανση. Δεδομένου ότι οι εκπομπές που προέρχονται
από τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σημαντικά λιγότερες από αυτές των άλλων μέσων
μεταφοράς, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί ο μέγιστος αριθμός των κινητήρων που θα μπορούν
να κυκλοφορούν στο εμπόριο κατά τη μεταβατική περίοδο, προκειμένου να μην περιορίζεται 
ούτε η διαθέσιμη προσφορά, με ανεπιθύμητες επιπτώσεις για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, 
ούτε ο ελεύθερος ανταγωνισμός.

Τροπολογία 110
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του
ευέλικτου συστήματος.

1.4 Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου III A και του σταδίου III B, ο 
ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια 
ώστε οι δικοί του προμηθευτές κινητήρων 
να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 8
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος, όταν υπάρχουν 
τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι 
δυνατή η συμμόρφωση με τις οριακές 
τιμές του σταδίου ΙΙΙΒ.

Or. en



PE458.785v01-00 68/70 AM\857770EL.doc

EL

Τροπολογία 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.5. - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Ο ΚΑΕ περιλαμβάνει στην αίτησή του
προς την εγκρίνουσα αρχή τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1.5. Ο ΚΑΕ περιλαμβάνει στην αίτηση
προς την εγκρίνουσα αρχή τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 112
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.5. - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Ο ΚΑΕ περιλαμβάνει στην αίτησή του
προς την εγκρίνουσα αρχή τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1.5. Ο ΚΑΕ περιλαμβάνει στην αίτησή 
προς την εγκρίνουσα αρχή τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII - τμήμα 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.1. Ένας κατασκευαστής κινητήρων 
μπορεί να διαθέσει στην αγορά 
κινητήρες στο πλαίσιο ενός ευέλικτου 
συστήματος οι οποίοι καλύπτονται από 
την άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τα 
τμήματα 1 και 3 του παρόντος 
Παραρτήματος.
2.2. Ο κατασκευαστής κινητήρων
αναγράφει επί των κινητήρων αυτών το 
ακόλουθο κείμενο: «Ο κινητήρας 
διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του 
συστήματος ευελιξίας», σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3 του 
Παραρτήματος Ι.

Or. en
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Οδηγία 97/68/ΕΚ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ
3.1. Η εγκρίνουσα αρχή εκτιμά το 
περιεχόμενο του αιτήματος για χρήση 
του συστήματος ευελιξίας και τα
συνημμένα έγγραφα. Ακολούθως, 
ενημερώνουν τον ΚΑΕ για την απόφασή 
τους όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για 
το σύστημα ευελιξίας που έχει ζητηθεί.

Or. en
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