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PR_COD_1amCom

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 
που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των 
φάσεων των εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0001),

– 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 (C7-0018/2011),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2011),

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

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) δεν υφίσταται σήμερα τεχνική λύση
για συμμόρφωση της τεχνολογίας με τη 
φάση IV ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
των ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο. Ως
εκ τούτου, καλό θα ήταν να
πραγματοποιηθεί μια τεχνική
επανεξέταση προ της 31ης Δεκεμβρίου 
2014 και, κατά περίπτωση, να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο μιας περαιτέρω 
μεταβατικής περιόδου για τη φάση IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση επιπτώσεων της Επιτροπής αναγνωρίζει σαφώς ότι δεν υφίσταται σήμερα λύση 
έστω και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης που θα επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της 
φάσης ΙV διατηρώντας τη λειτουργικότητα των ελκυστήρων. Η διαδικασία ενσωμάτωσης
διαφόρων τεχνολογιών μετεπεξεργασίας σε ένα σώμα, βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη ακόμη και 
για τα βαρέα οχήματα που πρέπει να τηρούν παρόμοιες απαιτήσεις πριν από τη φάση ΙV. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που παρατηρείται σήμερα, είναι αναγκαία μια περαιτέρω 
επαλήθευση του κατά πόσον είναι εφικτή η φάση IV για τους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2000/25/ΕΚ
Άρθρο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
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-1. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 2α
Η Επιτροπή πρέπει, έως την 31η
Δεκεμβρίου 2014 να εξετάσει ποια
τεχνολογία ικανή να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της φάσης IV και 
συμβιβαζόμενη με τις κατηγορίες T2, C2 
και T4.1 είναι διαθέσιμη και να υποβάλει, 
όπου κριθεί σκόπιμο, προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ημερομηνία είναι επαρκής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πιθανές 
τεχνολογικές εξελίξεις στις τεχνολογίες μετεπεξεργασίας για τη φάση IV και τη φάση Euro VI. Η
μελέτη θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το κατά πόσον είναι εφικτή η φάση ΙV ή, εναλλακτικά, 
να προτείνει μια περαιτέρω μεταβατική περίοδο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ αφορά τους κινητήρες εσωτερική καύσης ισχύος από 18 kW έως 560 
kW που προορίζονται να εγκατασταθούν σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Καθορίζει 
δε τα όρια εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων και 
σωματιδίων. Η οδηγία θέτει ολοένα αυστηρότερες οριακές τιμές, σε διάφορες φάσεις, που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ημερομηνίες και προβλέπουν την προσαρμογή των 
ανωτάτων ορίων εκπομπών αερίων ρύπων και σωματιδίων. Οι ήδη καθορισθείσες προσεχείς
φάσεις φέρουν την ονομασία IIIB (έναρξη ισχύος στις 01/01/2011) και IV (έναρξη ισχύος 
στις 01/01/2014).

Τα όρια εκπομπών αερίων ρύπων των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων έχουν 
τροποποιηθεί το 2005. Κατά την τροποποίηση αυτή, οι απαιτήσεις που είχαν καθορισθεί για
τους κινητήρες των γεωργικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (βάσει της οδηγίας 
97/68/ΕΚ, που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/26/ΕΚ) εφαρμόσθηκαν εξ ολοκλήρου 
στους κινητήρες των γεωργικών ελκυστήρων χωρίς κάποια ειδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων σε σχέση με το κατά πόσον είναι εφικτή η ενέργεια αυτή. Το άρθρο 4, 
παράγραφος 8 της οδηγίας, καθορίζει ωστόσο την υποχρέωση εκπόνησης μιας μελέτης 
εφικτού προτού καταστούν δεσμευτικές οι απαιτήσεις των φάσεων ΙΙΙΒ και IV. Στην Ευρώπη
οι ελκυστήρες για ειδική χρήση τελειοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 40 έτη προκειμένου να 
πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες ενέργειες σε ειδικές καλλιέργειες οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε εδάφη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επί παραδείγματι, οπωρώνες, 
αμπελώνες και ανάλογες καλλιέργειες, ιδίως στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Δεδομένου ότι
πρόκειται για απαιτήσεις λειτουργίας αναγκαίες αποκλειστικά για τις ευρωπαϊκές 
καλλιέργειες, οι ελκυστήρες αυτοί ειδικής χρήσης κατασκευάζονται μόνο για την ευρωπαϊκή 
αγορά. Βάσει της οδηγίας πλαισίου για τους ελκυστήρες 2003/37/ΕΚ, οι γεωργικοί και 
δασικοί ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για τις καλλιέργειες αυτές ταξινομούνται στις 
κατηγορίες T2, C2 και T4.1 και επονομάζονται γενικά "ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο".

Οι αυστηρές απαιτήσεις που προβλέπονται στις φάσεις ΙΙΙΒ και IV συνεπάγονται την 
εγκατάσταση στο χώρο του κινητήρα συστημάτων μετ' επεξεργασίας τα οποία είναι πολύ 
ογκώδη σε σχέση με τις διαστάσεις του ίδιου του κινητήρα. Και ότι μόνον αυτό, αλλά η
δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων είναι σημαντικά περιορισμένη από τις
απαιτήσεις λειτουργίας των κινητήρων. Στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο, 
χρησιμοποιούνται πράγματι οι ίδιοι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στους ελκυστήρες 
άλλου τύπου με μια όμως σημαντική διαφορά: οι μειωμένες διαστάσεις του χώρου για τον 
κινητήρα και τα όρια χώρου γύρω από το χώρο του κινητήρα. Οι κατασκευαστές ελκυστήρων
δεν είναι σε θέση να εγκαταστήσουν κινητήρες εξοπλισμένους με συστήματα 
μετεπεξεργασίας και να διασφαλίσουν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις εκείνες λειτουργίας, από 
πλευράς διαστάσεων και ευκολίας χειρισμών, που αποτελούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού 
οι οποίες είναι ουσιώδεις για τα οχήματα του τύπου αυτού.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διάφορες μελέτες που παρήγγειλε η
Επιτροπή, οι οποίες συνιστούν να εξαιρούνται οι ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο στο 
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σύνολό τους από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των φάσεων ΙΙΙΒ και IV ή να αναβληθεί 
για μία πενταετία τουλάχιστον η υποχρέωση της συμμόρφωσης αυτής.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2000/25/ΕΚ προβλέπει να αναβληθεί για μία τριετία η
υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις φάσεις IIIB και IV για 
τους ελκυστήρες που ανήκουν στις κατηγορίες T2, C2 και T4.1.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί απόλυτα με την πολιτική της ΕΕ η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των 
εκπομπών και υποστηρίζει την οδηγία 2000/25/ΕΚ. Ωστόσο, ανεξάρτητες μελέτες και
στοιχεία που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύουν ότι χρειάζεται περισσότερος 
χρόνος για τους κατασκευαστές προκειμένου να επιτύχουν την ανάπτυξη συστημάτων τα 
οποία θα είναι κατάλληλα για την τεχνολογία ΙΙΙΒ.

Ο εισηγητής δέχεται, ως εκ τούτου, ευνοϊκά την πρόταση της Επιτροπής να αναβληθούν για 
μία τριετία οι ημερομηνίες καθιέρωσης της φάσης IIIB και της φάσης IV για τους ελκυστήρες 
των κατηγοριών T2, T4.1, C2. Είναι, εξάλλου, σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι
αναλύσεις που οδήγησαν στην εκπόνηση της πρότασης αυτής δεν αποδεικνύουν με την
αναγκαία βεβαιότητα ότι οι κινητήρες με μικρό μετατρόχιο μπορούν να επιτύχουν και να
εξασφαλίσουν στο μέλλον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη φάση ΙV. Για το λόγο αυτό, 
ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να εξετασθεί περισσότερο σε βάθος και με μεγαλύτερα χρονικά
περιθώρια το κατά πόσον είναι εφικτή η φάση IV αφού η τεχνολογία επιτελέσει επαρκείς 
προόδους προς την κατεύθυνση αυτή και, αν χρειασθεί, να προταθούν περαιτέρω 
τροποποιήσεις στις απαιτήσεις ή το χρονοδιάγραμμα που προβλέπονται για τη φάση IV. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φάση IIIB θα ισχύει από 01/01/2012, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο 
να εγκριθεί η πρόταση όσο το δυνατό συντομότερα προκειμένου να διασφαλισθεί η μεταφορά 
της νομοθεσίας στο δίκαιο των κρατών μελών και η σχετική εφαρμογή της το συντομότερο 
δυνατό.


