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Τροπολογία 2
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Ανάλογα με την κατηγορία των 
καυσίμων και την ισχύ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι κύκλοι δοκιμών για 
τους κινητήρες ναυτικών εφαρμογών που 
περιγράφονται στο σχετικό πρότυπο ISO.
Θα πρέπει να αναπτυχθεί ειδικός κύκλος 
δοκιμών για θαλάσσιους υβριδικούς 
κινητήρες, δεδομένου ότι οι υβριδικοί 
κινητήρες έχουν διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά από τους κοινούς 
κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Or. de

Τροπολογία 3
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι προβαίνουν στη λήψη 
αποτελεσματικών εθνικών μέτρων, 
ειδικών ανά περιοχή, όπως είναι πχ η 
εφαρμογή ή προσαρμογή των ορίων 
ταχύτητας έτσι ώστε να μειώνονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο οι εκπομπές 
θορύβου.

Or. de

Τροπολογία 4
Matthias Groote
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE 
στο προϊόν θα πρέπει οι κατασκευαστές 
να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για 
την τήρηση των εφαρμοστέων 
απαιτήσεων. Κατασκευαστές και χρήστες 
θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των 
στόχων της σήμανσης CE.

Or. de

Τροπολογία 5
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 6
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο xiii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiii) αμφίβια σκάφη· (xiii) αμφίβια σκάφη που μπορούν να 
κινηθούν τόσο στη θάλασσα όσο και στην 
ξηρά·

Or. en

Τροπολογία 7
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «σκάφος»: κάθε πλωτή κατασκευή 
που κινείται στην θάλασσα με πηδάλια, 
κουπιά, ιστία ή κινητήρα·

Or. de

Τροπολογία 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
διατάξεις που αφορούν τη ναυσιπλοΐα σε
ορισμένα ύδατα με σκοπό την προστασία 

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

προστασία του περιβάλλοντος -και από 
την ηχορρύπανση-, τη διαμόρφωση των 
πλωτών οδών και την ασφαλή επ’ αυτών 
ναυσιπλοΐα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
διατάξεις δεν απαιτούν μετατροπές 
σκαφών για τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη χρήση ατομικών σκαφών 
σε ορισμένες περιοχές και ορισμένες ώρες 
της ημέρας προκειμένου να προασπίζουν 
άλλα αντικρουόμενα δημόσια 
συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 10
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνει το τρέχον κείμενο της οδηγίας. Δεν είναι ορθό ένα σκάφος της κατηγορίας Γ 
μήκους άνω των 12 μέτρων να μπορεί να διατεθεί στην αγορά να ελέγχεται ο σχεδιασμός του 
από κοινοποιημένο οργανισμό.

Τροπολογία 11
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 2 και 
παράρτημα Ι μέρος Γ σημείο 1, εκτός από 
τις άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις των 
οριακών τιμών εκπομπής καυσαερίων και 
θορύβου που έχουν ως αποτέλεσμα να 
μειώνεται το επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, και των τιμών Froude και 
του λόγου ισχύος/εκτοπίσματος·

Or. en

Τροπολογία 12
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα σκάφη σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε 
οι κίνδυνοι από πτώση στη θάλασσα να 
είναι οι ελάχιστοι δυνατοί και έτσι ώστε να
υπάρχουν μέσα επανεπιβίβασης που να 
είναι προσβάσιμα και να μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν χωρίς βοήθεια άτομα 
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που βρίσκονται μέσα στο νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός του σκάφους θα πρέπει να επιτρέπει την επανεπιβίβαση χωρίς βοήθεια για 
λόγους ασφαλείας, ιδίως μάλιστα σε συνθήκες όπου το νερό είναι κρύο. Με την εν λόγω 
τροπολογία ευθυγραμμίζεται το κείμενο με τις υπάρχουσες απαιτήσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 13
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 5 – σημείο 5.8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ονομαστική ισχύς κινητήρα
(ενός κινητήρα) σε kW

Ανώτατη στάθμη ηχητικής 
πίεσης = LpASmax

σε dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Τροπολογία
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Ονομαστική ισχύς κινητήρα
(ενός κινητήρα) σε kW

Ανώτατη στάθμη ηχητικής 
πίεσης = LpASmax

σε dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του αντικτύπου από την Επιτροπή,  ο θόρυβος είναι δυνατόν να 
μειωθεί κατά 5 dB στις μικρότερες μηχανές (έως 40 kW) και κατά 8 dB στις μεγαλύτερες. (Με 
την αλλαγή αυτή, η τιμή της απαίτησης γίνεται ίδια για τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία.)


