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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες 
που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0362),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0171/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 20101,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή προετοιμάζει σήμερα 

                                               
1 ΕΕ C ... Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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την αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ, 
ούτως ώστε εντός 12 μηνών να μπορεί να 
αναμένεται μια ριζικότερη αναθεώρηση 
της οδηγίας αυτής. Η τροποποίηση της 
οδηγίας 97/68/ΕΚ από την παρούσα 
οδηγία αποσκοπεί να ρυθμίσει ευρύτερα 
ζητήματα προκειμένου να αποφευχθεί η 
θέσπιση αποσπασματικών νομοθετικών 
διατάξεων με αρνητικές ενδεχομένως 
συνέπειες. Η Επιτροπή θα έπρεπε να 
ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τη 
σχεδιασθείσα ευρεία 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 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα ειδικά πρότυπα εκπομπών για τα 
σιδηροδρομικά οχήματα πρέπει, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
97/68/ΕΚ να προσαρμοστούν προς τα 
αμερικανικά πρότυπα EPA προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
οικονομικά προσιτών κινητήρων που 
πληρούν τις θεσπισθείσες οριακές τιμές 
εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά μεγάλων κινητήρων για σιδηροδρομικά οχήματα στην Ευρώπη είναι σχετικά μικρή σε 
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σύγκριση με τη μαζική παραγωγή κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ) και εξοπλισμό. Στις 
περισσότερες αγορές που έχουν θεσπιστεί πρότυπα, αυτά έχουν εναρμονιστεί με τα αμερικανικά 
πρότυπα EPA. Δυστυχώς, δεν υφίσταται σήμερα εναρμόνιση μεταξύ των οριακών τιμών της 
EPA και εκείνων τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ) της κατηγορίας ΙΙΙΒ, με 
αποτέλεσμα οι κατασκευαστές αυτοί να μην έχουν κίνητρο να αναπτύξουν κινητήρες ειδικά για 
την πολύ μικρότερη ευρωπαϊκή αγορά. 

Τροπολογία 3

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. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος 
συμμόρφωσης προς τις νέες οριακές 
τιμές θα είναι αναλογικά υψηλότερο, θα 
δυσκολευτούν ενδεχομένως να 
καταβάλουν το κόστος αυτό.

Or. en

Τροπολογία 4

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 

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
το στάδιο IIIA στο στάδιο IIIB, ο μέγιστος 
αριθμός κινητήρων που μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται 
στον πίνακα του παραρτήματος XIII, 
σημείο 1.2.2.
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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.

Or. en

Τροπολογία 5

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 αποκλειστικά στους 
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών.

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 πρέπει να υπαχθούν στο ευέλικτο σύστημα, όπως ορίζεται ήδη στην 
οδηγία 2004/26/ΕΚ.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στα εργοτάξια οι εργαζόμενοι είναι 
διαρκώς εκτεθειμένοι σε εκπομπές από 
κατασκευαστικό εξοπλισμό και πρέπει, 
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συνεπώς, να τύχουν 
αποτελεσματικότερης προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 7

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

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του σταδίου ΙΙΙΒ κλιμακώνεται ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα και οι 
ημερομηνίες για τη μετάβαση στο στάδιο ΙV έχουν ήδη θεσπιστεί στην οδηγία (αρχής γενομένης 
από το 2014). Η προσθήκη χρονικού ορίου με βάση το ημερολογιακό έτος είναι περιττή και 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ευελιξίας για τον υπολειπόμενο 
χρόνο. Η διαγραφή της πρόσθετης προθεσμίας επιτρέπει επίσης στις επιμέρους επιχειρήσεις να 
χρησιμοποιήσουν τη μεγαλύτερη ευλυγισία σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί στην 
εκάστοτε επιχείρηση.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 2, πριν την πρώτη 
περίπτωση παρεμβάλλεται η εξής 
περίπτωση:
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- ως κατασκευαστικός τομέας νοούνται οι 
δραστηριότητες σε εργοτάξια που 
αφορούν την κατασκευή κατοικιών, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημοσίων 
κτιρίων και γραφείων, εργασίες πολιτικού 
μηχανικού και υποδομών καθώς και την 
εγκατάσταση εργοταξίων και τις εργασίες 
κατεδάφισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου ο κατασκευαστικός τομέας να μην υπαχθεί στο 
ευέλικτο σύστημα.

Τροπολογία 9

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 ή στον τομέα των 
κατασκευών 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

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη αυτοκινητάμαξες και κατασκευαστικός εξοπλισμός 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. Μεγάλο μέρος του κατασκευαστικού εξοπλισμού στην αγορά 
είναι ήδη συμβατό με το στάδιο ΙΙΙΒ.  Συνεπώς, και οι δύο κατηγορίες κινητήρων πρέπει να 
εξαιρεθούν από το ευέλικτο σύστημα, όπως ορίζεται ήδη στην οδηγία 2004/26/ΕΚ.



PR\853247EL.doc 11/20 PE454.694v02-00

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο 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, εκτός των 
κινητήρων που χρησιμοποιούνται στον 
οικοδομικό τομέα, 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.»

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο 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

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του σταδίου ΙΙΙΒ κλιμακώνεται ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα και οι 
ημερομηνίες για τη μετάβαση στο στάδιο ΙV έχουν ήδη θεσπιστεί στην οδηγία (αρχής γενομένης 
από το 2014). Η προσθήκη χρονικού ορίου με βάση το ημερολογιακό έτος είναι περιττή και 
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προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ευελιξίας για τον υπολειπόμενο 
χρόνο. Η διαγραφή της πρόσθετης προθεσμίας επιτρέπει επίσης στις επιμέρους επιχειρήσεις να 
χρησιμοποιήσουν τη μεγαλύτερη ευλυγισία σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί στην 
εκάστοτε επιχείρηση.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – 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 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 στο σημείο 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

Αιτιολόγηση

Το εξαιρετικό αυτό μέτρο επέκτασης του ευέλικτου συστήματος πρέπει να περιοριστεί αυστηρά 
στον τομέα των ΜΜΕ, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την τήρηση των νέων 
προτύπων του σταδίου ΙΙΙΒ λόγω των υψηλότερων σχετικά δαπανών της συμμόρφωσης.

Τροπολογία 13

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εξαιρετικό αυτό μέτρο επέκτασης του ευέλικτου συστήματος πρέπει να περιοριστεί αυστηρά 
στον τομέα των ΜΜΕ, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την τήρηση των νέων 
προτύπων του σταδίου ΙΙΙΒ λόγω των υψηλότερων σχετικά δαπανών της συμμόρφωσης. 
Συνεπώς, η παράγραφος 1 πρέπει να διαγραφεί και να διατηρηθεί η παράγραφος 1.2.2. που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράτημα XIII – point 1.2.2 – εισαγωγική φράση

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 1.1.1, 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:
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Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 1997/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – 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

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 πρέπει να υπαχθούν στο ευέλικτο σύστημα, όπως ορίζεται ήδη στην 
οδηγία 2004/26/ΕΚ.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – 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

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
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κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών μεταφοράς 
εμπορευμάτων και σύνδεσης στο πλαίσιο 
του ευέλικτου συστήματος, το σύνολο των 
οποίων θα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι 
ικανές να λειτουργούν στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις μικρές ειδικές αγορές, η μη διαθεσιμότητα σιδηροδρομικών μηχανών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για συνδέσεις και μεταφορά εμπορευμάτων θα μπορούσε να 
διαταράξει τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 97/68/ΕΚ ρυθμίζει τα ανώτατα όρια εκπομπών καυσαερίων που περιέχουν διοξείδιο 
του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (HC), οξείδια του αζώτου (NOx) και σωματίδια από 
κινητήρες ντίζελ και μη οδικά κινητά μηχανήματα. Κατά την αναθεώρηση το 2004 της 
οδηγίας 2004/26/ΕΚ θεσπίστηκαν τα ισχύοντα σήμερα όρια εκπομπών του σταδίου ΙΙΙΑ 
καθώς και οι προθεσμίες και οι ανώτατες τιμές για το επόμενο στάδιο IIIB. Η εφαρμογή των 
αυστηρότερων αυτών ορίων θα ξεκινήσει προοδευτικά από τον Ιανουάριο του 2011, ανάλογα 
με την κατηγορία ισχύος των κινητήρων. Στα μηχανήματα που καλύπτονται από την οδηγία 
περιλαμβάνονται διάφορα επίγεια μηχανήματα, όπως κατασκευαστικά, γεωργικά και δασικά 
μηχανήματα. Η οδηγία ισχύει επίσης για τις σιδηροδρομικές μηχανές, τις αυτοκινητάμαξες 
και τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Η οδηγία ισχύει για ένα μεγάλο αριθμό κατασκευαστών μηχανημάτων (1500 περίπου 
επιχειρήσεις), πολλοί από τους οποίους δεν κατασκευάζουν τους κινητήρες που 
χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα αυτά. Οι κινητήρες κατασκευάζονται από ένα μικρό 
αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων.

Με την οδηγία του 2004 θεσπίστηκε το λεγόμενο ευέλικτο σύστημα προκειμένου να καταστεί 
δυνατή για τους κατασκευαστές μια ομαλότερη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο. Το 
ευέλικτο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να διαθέσει στην αγορά, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων ανώτατων τιμών για τις εκπομπές 
καυσαερίων, περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί κινητήρες που 
συμμορφώνονται ακόμα με τα όρια εκπομπών καυσαερίων του προηγούμενου σταδίου. Το 
ανώτατο όριο είναι είτε το 20% των ετήσιων πωλήσεων του κατασκευαστή – το οποίο 
υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των συνολικών πωλήσεών του κατά την τελευταία 
πενταετία – ή ένας συγκεκριμένος αριθμός μηχανημάτων. Η εναλλακτική δυνατότητα του 
συγκεκριμένου αριθμού μηχανημάτων προβλέφθηκε για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Το 
ευέλικτο σύστημα ισχύει για γεωργικά, δασικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, ενώ οι 
σιδηροδρομικές μηχανές, οι αυτοκινητάμαξες και τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεν 
υπάγονται στο σύστημα.

Η οδηγία για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης και συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των 
σχετικών εκπομπών. Τα σωματίδια και οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ευθύνονται κυρίως 
για την ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από τον τομέα αυτό. Υπολογίζεται ότι οι 
εκπομπές σωματιδίων από ΜΟΚΜ ανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 σε 7% 
(έναντι 13% από τις οδικές μεταφορές)· και το 16% όλων των εκπομπών οξειδίου του αζώτου 
στην ΕΕ των 27 προκαλείται από τον τομέα των ΜΟΚΜ (έναντι του 42% από τις οδικές 
μεταφορές). 

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποσκοπεί με την παρούσα πρόταση να διευρύνει το ευέλικτο σύστημα. 

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό από το 20% που ισχύει σήμερα σε 
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50% με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μηχανημάτων. 

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν στο ευέλικτο σύστημα κινητήρες που 
χρησιμοποιούνται για την πρόωση των αυτοκινηταμαξών και των σιδηροδρομικών μηχανών. 
Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μηχανές, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού τους στην 
αγορά, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί το ευέλικτο σύστημα για 12 από αυτές. Όσον 
αφορά τις αυτοκινητάμαξες, η ευελιξία πρέπει να ισχύει για το 20%.

Τα νε λόγω μέτρα μεγαλύτερης ευελιξίας προτείνεται να ισχύσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013.

Η Επιτροπή αιτιολογεί κατά βάση την πρόταση με την οικονομική κρίση. Από το φθινόπωρο 
του 2008, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων κατασκευής μη οδικών κινητών 
μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ έχουν πληγεί από την κρίση, ιδίως δε ο 
κατασκευαστικός και ο γεωργικός τομέας έχουν υποστεί δραστική μείωση των πωλήσεων. Η 
Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για την τήρηση των νέων οριακών τιμών του σταδίου 
ΙΙΙΒ είναι πολύ υψηλές ώστε είναι αδύνατον να καταβληθούν από ένα κλάδο που έχει πληγεί 
σοβαρά από την κρίση. 

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης την έλλειψη τεχνικών λύσεων για την τήρηση των οριακών 
τιμών του σταδίου ΙΙΙΒ ως επιχείρημα για μεγαλύτερη ευελιξία, δεδομένου ότι οι 
κατασκευαστές δεν μπορούν να ξεκινήσουν τον επανασχεδιασμό του σώματος των 
μηχανημάτων ενόσω δεν διαθέτουν τον αντίστοιχο κινητήρα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό 
αποτελεί το σοβαρότερο λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές 
σιδηροδρομικών μηχανών κατά την τήρηση των οριακών τιμών.

Η Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση αυτή με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι οι νέες 
οριακές τιμές του πρώτου σταδίου εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2011. 

Δεδομένου ότι η Επιτροπή σχεδιάζει την αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ στο σύνολό της, 
η εισηγήτρια προτείνει να προηγηθεί η αναθεώρηση αυτή προκειμένου να αποφευχθεί ένας 
κατακερματισμός των νομοθετικών διατάξεων με αρνητικές επιπτώσεις.

Η πρόταση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει πολυάριθμα προβλήματα. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ζήτημα αρχής, δεδομένου ότι η πρόταση απειλεί σοβαρά να 
δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την υπόσκαψη της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας με βάση γενικές οικονομικές απαιτήσεις. 

Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, θα παραβιαζόταν και η αρχή της συμμόρφωσης προς τα 
πρότυπα και της ανταμοιβής των πρωτοπόρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ το 2004 παρέχοντας 
στις επιχειρήσεις επαρκή χρόνο προσαρμογής. Οι επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τις 
προθεσμίες αυτές, δεν πρέπει να ανταμειφθούν για την αδράνειά τους· αλλά ούτε και θα 
πρέπει οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους να τιμωρηθούν επειδή 
ενήργησαν εγκαίρως.
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Αν και η πρόταση είναι σχετικά περιορισμένη, η κατεύθυνση αναφορικά με την εφαρμογή 
της συμφωνηθείσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας αμφισβητείται σοβαρά. Οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις πρέπει να παρέχουν ασφάλεια στις επιχειρήσεις όσον αφορά τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και την τήρηση των διατάξεων από όλους τους φορείς, αρχές που παραβιάζει 
ωστόσο η παρούσα πρόταση. 

Υγεία και περιβάλλον

Τα ανώτατα όρια εκπομπών που θεσπίζει η οδηγία είναι για τα σωματίδια 90% περίπου και 
για τα οξείδια του αζώτου 30% περίπου χαμηλότερα στο στάδιο ΙΙΙΒ από ό,τι στο στάδιο 
ΙΙΙΑ. Η Επιτροπή δηλώνει στην εκτίμησή της για τις επιπτώσεις ότι, υπό την προϋπόθεση ότι 
όλοι οι κατασκευαστές θα χρησιμοποιήσουν κατά τον πρώτο χρόνο ολόκληρο το ποσοστό της 
ευελιξίας, οι εκπομπές θα αυξάνονταν τον πρώτο χρόνο κατά 0,3% περίπου εφόσον η 
ευελιξία αυξηθεί από 20% σε 50%.

Η εκτίμηση αυτή παραβλέπει ωστόσο τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απόφασης. Η 
διάρκεια ζωής των σχετικών μηχανημάτων είναι σχετικά μακρά: για κινητήρες 
κατασκευαστικού εξοπλισμού η διάρκεια αυτή ανέρχεται σε 16 περίπου χρόνια ή σε 10.000 
ώρες1, και για σιδηροδρομικές μηχανές ακόμη περισσότερο. Συνεπώς, οι επιζήμιες συνέπειες 
της μεγαλύτερης ευλυγισίας θα συνεχιστούν επί δεκαετίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών αντιμετωπίζει δυσκολίες στη 
συμμόρφωση με τις οδηγίες που θεσπίζουν προδιαγραφές για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, όπως οι οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα 
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων (IIASA) σχετικά με τις προβλέψεις για 
την τήρηση των εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών, η συμμετοχή των ΜΟΚΜ στις 
συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου μπορεί να αυξηθεί έως 20% έως το 2020. Η 
καταπολέμηση των εκπομπών στην πηγή έχει μείζονα σημασία για την τήρηση των προτύπων 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η χαλάρωση των απαιτήσεων για μία από τις 
πιο σημαντικές πηγές δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα.

Επιπλέον, η συνολική εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνέπειες των υπό εξέταση 
εκπομπών. Πολύ συχνά, τα ΜΟΚΜ λειτουργούν σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και 
κοντά σε εργαζόμενους. Από μελέτες προκύπτει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν σημαντικά 
ποσά στον τομέα της υγείας όταν μειώνονται οι επιβλαβείς αυτές εκπομπές, πράγμα το οποίο 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των δαπανών των μέτρων όπως τα 
προτεινόμενα.

Κατά τον υπολογισμό των δυνητικών εξοικονομήσεων με τη μεγαλύτερη ευλυγισία, η 
Επιτροπή παραβλέπει την περίπλοκη αλληλεξάρτηση μεταξύ υγείας, περιβάλλοντος και 
αυστηρότερων προτύπων εκπομπών. Ενώ οι επιχειρήσεις μπορεί να επιτύχουν οικονομικά 
κέρδη, τις εξωτερικές δαπάνες θέτει στην πραγματικότητα η κοινωνία στο σύνολό της.

Στη συνάρτηση αυτή, η περίπτωση του κατασκευαστικού τομέα είναι αποκαλυπτική: 
καθημερινά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων στην ΕΕ εκτίθενται σε εκπομπές στα 

                                               
1 Βλ. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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εργοτάξια. Θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία μελέτη σχετικά με τις συνέπειες για 
την υγεία τους και τα συστήματα υγείας. 

Οικονομικές εκτιμήσεις

Η οικονομική κρίση αποτελεί πραγματικότητα, παρατηρούνται ωστόσο ήδη ενδείξεις 
ανάκαμψης. Με την αύξηση των πωλήσεων, η δικαιολογητική βάση της πρότασης της 
Επιτροπής εξασθενεί. Για ορισμένους μεγάλους κατασκευαστές, για τους οποίους υπάρχουν 
άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, οι πωλήσεις φαίνεται να υπολείπονται σε σύγκριση με τα χρόνια 
στα οποία ο κλάδος γνώρισε δυναμική ανάπτυξη, ωστόσο οι πωλήσεις δεν είναι σήμερα πολύ 
μικρότερες σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από τη μεγάλη ανάπτυξη. Εν κατακλείδι, μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οι νομοθετικές διατάξεις και οι οριακές τιμές για το νέο στάδιο ΙΙΙΒ που 
ισχύουν από το 2004 και στη συνέχεια ορισμένα αρκετά θετικά χρόνια για τον κλάδο, 
αποδυναμώνουν το επιχείρημα της έλλειψης πόρων για την ανάπτυξη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει εκτιμήσεις όσον αφορά το 
ποσοστό του κλάδου που αντιμετωπίζει δυσκολίες συμμόρφωσης.

Σε ένα ευρύτερο ωστόσο πλαίσιο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις που 
υφίστανται ζημία από τη μεγαλύτερη ευλυγισία: στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές μεγάλες και 
μικρότερες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συστήματα επεξεργασίας των καυσαερίων και 
φίλτρα σωματιδίων. Για τις επιχειρήσεις αυτές, οι νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν 
αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. 

Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης αμφιβολίες ως προς την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία οι κατασκευαστές χάνουν την ανταγωνιστικότητα τους στο βαθμό που είναι 
υποχρεωμένοι να τηρήσουν μια αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι πράσινες 
καινοτομίες και οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο στο πλαίσιο 
ενός υποστηρικτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020 και η υλοποίηση μιας κοινωνίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα προϋποθέτει βήματα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η κατάσταση μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δυσχερής για τους μικρούς 
και μεσαίους κατασκευαστές, για τους οποίους το κόστος συμμόρφωσης είναι σχετικά 
υψηλότερο, η εισηγήτρια προτείνει να αυξηθεί η ευλυγισία για τις ΜΜΕ, δηλαδή να 
αυξηθούν οι συγκεκριμένοι αριθμοί του πίνακα του άρθρου 1.2.2. του παραρτήματος ΧΙΙΙ, 
σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.

Αυτό θα διευκόλυνε τις ΜΜΕ να μειώσουν τις δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη και 
επανασχεδιασμού, προσφέροντάς τους συγχρόνως τη δυνατότητα να καταβάλουν τις δαπάνες 
αυτές εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μηχανές, η εισηγήτρια αναγνωρίζει τις δυσκολίες 
συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεδομένου ότι μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός 
κατασκευαστών προσφέρει σιδηροδρομικές μηχανές που πληρούν τις απαιτήσεις του σταδίου 
ΙΙΙΒ και καθόσον είναι εξαιρετικά δυσχερής η τοποθέτηση των νέων και ογκωδέστερων 
κινητήρων του σταδίου ΙΙΙΒ στις παλαιότερες σιδηροδρομικές μηχανές. Επειδή η αγορά είναι 
ωστόσο σχετικά περιορισμένη, υπάρχουν ήδη λύσεις συμβατές με το στάδιο ΙΙΙΒ και η 
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ευλυγισία σημαίνει περιορισμένη δυνατότητα χρησιμοποίησης μηχανών από το προηγούμενο 
στάδιο, η εισηγήτρια προτείνει να διατηρηθεί ο αριθμός των σιδηροδρομικών μηχανών για τις 
οποίες ισχύει το ευέλικτο σύστημα σε 20, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. 

Επιπλέον, καθώς η πρόοδος στην ανάπτυξη λύσεων συμμόρφωσης προς το στάδιο ΙΙΙΒ για 
τις σιδηροδρομικές μηχανές εξελίσσεται με μεγάλη βραδύτητα, η Επιτροπή θα έπρεπε να 
αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις. 

Τέλος, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 97/68/ΕΚ, η εισηγήτρια προτείνει 
να ακολουθήσει η Επιτροπή μια διορατική προσέγγιση όσον αφορά τα νέα στάδια για τις 
σιδηροδρομικές μηχανές καθώς και μια συντονισμένη προσπάθεια για να προσαρμόσει τις 
απαιτήσεις προς την αντίστοιχη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.


