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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη αφορά την
αναθεώρηση της οδηγίας που εγκρίθηκε το 1994 η οποία καθόριζε τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας των σκαφών που διοχετεύονται στην αγορά. Η οδηγία 94/25/ΕΚ είχε ήδη
τροποποιηθεί από την οδηγία 2003/44/ΕΚ που καθιέρωσε μια σειρά οριακών τιμών για τα 
σκάφη αναψυχής τόσο για τα καυσαέρια όσο και για τα επίπεδα θορύβου. Η νέα πρόταση της
Επιτροπής καθιστά αυστηρότερα τα όρια εκπομπών μετά την τεχνολογική εξέλιξη των 
κινητήρων σκαφών αναψυχής  και των ατομικών σκαφών και τείνει προς την εναρμόνιση των 
ορίων σε παγκόσμιο επίπεδο προσαρμόζοντά τα ιδίως με εκείνα που ισχύουν στις ΗΠΑ. Οι
επιπτώσεις του τομέα των σκαφών αναψυχής στο περιβάλλον είναι περιορισμένες δεδομένου
του περιορισμένου αριθμού τους σε σχέση με άλλα οχήματα με κινητήρα αλλά και της 
περιορισμένης χρήσης τους σε λίγους μήνες το χρόνο. 

Η οδηγία καθορίζει τα όρια εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων όπως τα σωματίδια, τα 
οξείδια του αζώτου και τους υδρογονάνθρακες. Δεν αφορά το CO2.

Προτού καταλήξει στην τελική μορφή της πρότασης, η Επιτροπή πραγματοποίησε ευρείες 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη δηλαδή τη ναυτική βιομηχανία, τους 
κατασκευαστές κινητήρων, τους ναυτικούς συνδέσμους και τα κράτη μέλη. Επί της
πρότασης, υπάρχει γενική συναίνεση εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η υπό εξέταση
πρόταση φέρνει μια νέα ρύθμιση για έναν κλάδο που απαριθμεί 270.000 απασχολούμενους 
και 37.000 επιχειρήσεις. Ο κλάδος της ναυτικής βιομηχανίας αποτελείται ιδιαίτερα από ΜΜΕ
(το 95% των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων). Για το λόγο αυτό ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη
οι ΜΜΕ του κλάδου των σκαφών αναψυχής και των σχετικών κινητήρων, έχοντας κατά νου 
ότι ορισμένες επιχειρήσεις περιορίζονται στην κατασκευή μικρού αριθμού κινητήρων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Από το 2007, η οικονομική κρίση
έπληξε τον κλάδο δεδομένου ότι οι συνολικές πωλήσεις των σκαφών αναψυχής κατήλθαν στο
ήμισυ. 

Η άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής δέχεται ευνοϊκά την πρόταση της Επιτροπής, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τους  
στόχους εναρμόνισης της ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμβάλει η
νέα οδηγία, έστω και αν καθιστά αυστηρότερα ορισμένα μέτρα προκειμένου να τηρηθούν τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια, στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου προσαρμόζοντάς τον στους 
πλέον προηγμένους σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο θα επέτρεπε προπάντων την αντιμετώπιση
του ισχυρού ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ, επιτρέποντας την ΕΕ να διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό.

Ένα σημαντικό στοιχείο της οδηγίας συνίσταται στην πρόβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου
σε σχέση με την προσαρμογή όσον αφορά τις εκπομπές. Ο εισηγητής συμφωνεί να παραταθεί
η περίοδος αυτή στα τρία έτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν
εξωλέμβιους κινητήρες ισχύος μέχρι 15 kW. Σε σχέση με την ηχορύπανση, δεν προτείνεται
αντίθετα κάποια τροποποίηση των ισχυόντων ορίων και τούτο λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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όρια αυτά δεν αφορούν αποκλειστικά τον παράγοντα του θορύβου αλλά και τις εξωτερικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή δύο στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την 
τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού. 

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι οι ακουστικές εκπομπές πρέπει να ελέγχονται σε τοπικό 
επίπεδο με μέτρα που καθιστούν αυστηρότερα τα όρια ταχύτητας. Ο θόρυβος εξάλλου
συνδέεται στενά με τη συμπεριφορά των χρηστών και την τήρηση των κανονισμών για τη 
ναυτιλία αναψυχής. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να μελετήσει εντός 5 ετών μια νέα φάση
για τη μείωση των εκπομπών των κινητήρων θαλάσσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και εντάσσοντας στο νομικό πλαίσιο το πρόβλημα της διαρροής καυσίμων. Τέλος, ο
εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να εγκριθεί λίαν επειγόντως η πρόταση προκειμένου να 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμοσθεί από τα κράτη μέλη το συντομότερο 
δυνατόν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφοι 2α και 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία
που αναφέρεται στη δεύτερη 
υποπαράγραφο του άρθρου 57(1) και 
λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες 
σημαντικές πρωτοβουλίες της αγοράς, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά 
με:
- το κατά πόσον είναι τεχνικώς εφικτή η
περαιτέρω μείωση των εκπομπών από
τους κινητήρες των σκαφών αναψυχής, 
συνυπολογίζοντας τη σχέση κόστους-
αποτελέσματος των τεχνολογιών και την 
ανάγκη συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο 
σε σχέση με εναρμονισμένες τιμές για τον 
τομέα και
- την ανάγκη μείωσης των διαρροών 
καυσίμου.
Η έκθεση θα συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για



PA\890866EL.doc 5/5 PE480.787v01-00

EL

το σκοπό αυτό.
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