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Τροπολογία 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων 
παρέχει κοινές αρχές και διατάξεις 
αναφοράς για τους σκοπούς της 
νομοθεσίας, που βασίζονται στις αρχές της 
νέας προσέγγισης. Για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με άλλα τομεακά νομοθετήματα 
για τα προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να 
προσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με την εν λόγω οδηγία, 
στο βαθμό που οι τομεακές ιδιαιτερότητες 
δεν απαιτούν διαφορετική λύση. Ως εκ 
τούτου, ορισμένοι ορισμοί, οι γενικές 
υποχρεώσεις για τους οικονομικούς 
παράγοντες, το τεκμήριο συμμόρφωσης, οι 
επίσημες ενστάσεις κατά εναρμονισμένων 
προτύπων, οι κανόνες σχετικά με τη 
σήμανση CE, οι απαιτήσεις για τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και οι διαδικασίες 
κοινοποίησης, καθώς και οι διατάξεις 
σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν 
προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την εν λόγω 
απόφαση.

(6) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων 
παρέχει κοινές αρχές και διατάξεις 
αναφοράς για τους σκοπούς της 
νομοθεσίας, που βασίζονται στις αρχές της
νέας προσέγγισης. Για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με άλλα τομεακά νομοθετήματα 
για τα προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να 
προσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με την εν λόγω οδηγία, 
στο βαθμό που οι τομεακές ιδιαιτερότητες 
δεν απαιτούν διαφορετική λύση. Ως εκ 
τούτου, ορισμένοι ορισμοί, οι γενικές 
υποχρεώσεις για τους οικονομικούς 
παράγοντες, το τεκμήριο συμμόρφωσης, οι 
κανόνες σχετικά με τη σήμανση CE, οι 
απαιτήσεις για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και οι 
διαδικασίες κοινοποίησης, καθώς και οι 
διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που 
αφορούν προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν 
κίνδυνο πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την 
εν λόγω απόφαση. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [../..] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της … σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση1* προβλέπει 
διαδικασία ενστάσεων κατά 
εναρμονισμένων προτύπων, όταν τα εν 
λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
_____________
1 ΕΕ L ...
* ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός, η 
ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης 
του εν λόγω κανονισμού στην Επίσημη 
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Εφημερίδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τελεί σε συνάρτηση με τις τροπολογίες για τη διαγραφή των άρθρων 15 και 
33 (ΜΗ).

Τροπολογία 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Όσον αφορά τους κινητήρες που 
έχουν προσαρμοστεί για χρήση σε σκάφη 
και ο αρχικός κινητήρας έχει ήδη λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
97/68/ΕΚ1 ή την οδηγία 2005/55/ΕΚ2, οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να μπορούν να 
βασιστούν στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης του αρχικού 
κατασκευαστή του κινητήρα, εφόσον οι 
προσαρμογές αυτές δεν έχουν μεταβάλει 
τις τιμές των εκπομπών καυσαερίου. 
Αντίστοιχα, ο ορισμός του κατασκευαστή 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσαρμοστεί προκειμένου να καταστεί 
σαφές τι εμπίπτει στη δραστηριότητα του 
κατασκευαστή.
______________
1 Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1997, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά 
της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται 
σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 
59, 27.2.1998, σ. 1).
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2 Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και 
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 
υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα (ΕΕ L 275, 20.10.2005, σ.1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τελεί σε συνάρτηση με την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 
13 (ΜΗ). Οι κατασκευαστές που προσαρμόζουν τους κινητήρες προκειμένου να 
κατασκευαστούν σε σκάφη, οι λεγόμενοι «ναυτικοποιητές», είχαν κατά το παρελθόν 
αντιμετωπίσει νομικές ασάφειες όσον αφορά την πιστοποίηση των κινητήρων. Με την 
προσαρμογή της έννοιας του κατασκευαστή στην παρούσα οδηγία, αίρεται η αβεβαιότητα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι κατασκευαστές που δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά του 
κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων, με αποτέλεσμα να μπορούν πλέον να 
βασίζονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του αρχικού κατασκευαστή του κινητήρα.

Τροπολογία 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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.
Κύκλοι δοκιμής πρέπει να αναπτυχθούν 
για όλους τους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης που αποτελούν μέρος του 
προωστικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών 
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κινητήρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τροποποιείται το κείμενο της τροπολογίας 4 του σχεδίου έκθεση και 
επιπλέον καλύπτεται η τροπολογία 3, την οποία ο εισηγητής προτίθεται να αποσύρει και σε 
συνδυασμό με την τροπολογία 10 του σχεδίου έκθεσης που παραμένει αμετάβλητη, καθίσταται 
αρκούντως σαφές ότι, οι κινητήρες φόρτισης που χρησιμοποιούνται σε υβριδικές διατάξεις εν 
σειρά, όντως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 43
Toine Manders

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) Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει 
σαφές και στους κατασκευαστές και στους 
χρήστες ότι θέτοντας τη σήμανση CE στο 
προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το 
προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και ότι 
αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, και ότι 
πρέπει να διεξάγονται συστηματικοί 
έλεγχοι συμμόρφωσης σχετικά με τη 
χρήση της εν λόγω σήμανσης CΕ.

Or. nl

Τροπολογία 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Προκειμένου να παρασχεθούν 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά το 
κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας 
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ατομικών σκαφών, οι τίτλοι των 
κατηγοριών σχεδιασμού, οι οποίοι ήταν 
δυνητικά παραπλανητικοί για τους 
χρήστες, πρέπει πλέον να βασίζονται στις 
βασικές περιβαλλοντικές συνθήκες για τη 
ναυσιπλοΐα, όπως η ισχύς του ανέμου και 
το ύψος των κυμάτων και όχι σε στοιχεία 
σχετικά με την περιοχή και το είδος της 
ναυσιπλοΐας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη σχετικά με τις κατηγορίες σχεδιασμού προκειμένου να καταστεί σαφές το
ζήτημα αυτό.

Τροπολογία 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που 
αναφέρονται στην κατηγορία σχεδιασμού 
Α μπορεί να επικρατούν σε παρατεταμένα 
ταξίδια, για παράδειγμα στους ωκεανούς, 
ή κοντά στις ακτές όταν, για εκατοντάδες 
ναυτικά μίλια, δεν υπάρχει προφύλαξη 
από τον άνεμο και τα κύματα. Οι 
συνθήκες που αναφέρονται στην 
κατηγορία σχεδιασμού Β μπορεί να 
επικρατούν σε ταξίδια ανοικτού πελάγους 
μεγάλης διάρκειας ή σε ακτές στις οποίες 
μπορεί να μην είναι πάντοτε άμεσα 
διαθέσιμη προστασία. Οι συνθήκες αυτές 
μπορεί επίσης να επικρατούν σε 
εσωτερικές θάλασσες στις οποίες μπορεί 
να προκληθούν υψηλά κύματα. Οι 
συνθήκες που αναφέρονται στην 
κατηγορία σχεδιασμού Γ μπορεί να 
επικρατούν σε εκτεθειμένα εσωτερικά 
ύδατα, σε εκβολές ποταμών, και σε 
παράκτια ύδατα υπό ήπιες καιρικές 
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συνθήκες. Οι συνθήκες που αναφέρονται 
στην κατηγορία σχεδιασμού Δ μπορεί να 
εμφανιστούν σε προφυλαγμένα εσωτερικά 
ύδατα και σε παράκτια ύδατα υπό 
συνθήκες καλού καιρού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί μια λεπτομερή επεξήγηση των προσαρμοσθεισών (προσφάτως 
προταθεισών) κατηγοριών σχεδιασμού του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή 
να διεξάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(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, ιδίως 
για να συμπεριλάβει κύκλους δοκιμών για 
υβριδικούς κινητήρες και για να εισαγάγει 
καύσιμα δοκιμών αναμεμειγμένα με 
βιοκαύσιμα στον πίνακα των καυσίμων 
δοκιμών, εφόσον τα εν λόγω καύσιμα 
γίνουν διεθνώς αποδεκτά, 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 
ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
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εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί τεχνική προσαρμογή στην τροπολογία 6 του σχεδίου έκθεσης 
που πρόκειται να αποσυρθεί. Η τροπολογία αυτή αντανακλά επιπλέον τις απαραίτητες αλλαγές 
που προκύπτουν από τα νέα μείγματα βιοκαυσίμων και την εισαγωγή των υβριδικών 
συστημάτων. .

Τροπολογία 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «σκάφος αναψυχής»: σκάφος παντός 
τύπου που προορίζεται για αθλητικούς 
σκοπούς και αναψυχή, με μήκος γάστρας 
από 2,5 έως 24 m, μετρούμενο σύμφωνα 
με το εναρμονισμένο πρότυπο, ανεξάρτητα 
από το μέσο πρόωσης·

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή 
αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την 
κατασκευή προϊόντος και το διοχετεύει 
στην αγορά υπό την επωνυμία ή το 

13. «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή 
αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την 
κατασκευή προϊόντος και το διοχετεύει 
στην αγορά υπό την επωνυμία ή το 
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εμπορικό σήμα του· εμπορικό σήμα του· αυτό περιλαμβάνει 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προσαρμόζει κινητήρες για την 
τοποθέτησή τους σε σκάφη, εφόσον ο 
αρχικός κινητήρας έχει ήδη λάβει έγκριση 
τύπου σύμφωνα με την οδηγία 97/68/ΕΚ 
ή την οδηγία 2005/55/ΕΚ χωρίς να 
μεταβάλει τα χαρακτηριστικά εκπομπών 
καυσαερίων του κινητήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή αντιμετωπίζεται η υφιστάμενη ασάφεια που αντιμετωπίζουν οι 
κατασκευαστές εκείνοι που προσαρμόζουν κινητήρες προκειμένου να τοποθετηθούν σε σκάφη 
και δεν μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων του κινητήρα, προκειμένου να 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό καταλληλότητας του αρχικού κατασκευαστή 
του κινητήρα.

Τροπολογία 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία στην επικράτειά τους των εξής:

4. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία στην επικράτειά τους 
προωστικών κινητήρων, είτε είναι 
εγκατεστημένοι σε σκάφη αναψυχής είτε 
όχι, που πληρούν την παρούσα οδηγία.

α) προωστικών κινητήρων, ανεξαρτήτως 
του εάν είναι εγκατεστημένοι σε σκάφος, 
που πληρούν την παρούσα οδηγία·
β) κινητήρων οι οποίοι έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και πληρούν τα όρια 
εκπομπών των σταδίων IIIA, IIIB ή IV 
για τους κινητήρες ανάφλεξης με 
συμπίεση προς χρήση σε άλλες εφαρμογές 
εκτός από την πρόωση πλοίων 
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εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
σιδηροδρομικών μηχανών και 
αυτοκινηταμαξών, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι σημείο 4.1.2 της εν λόγω 
οδηγίας·
γ) κινητήρων οι οποίοι έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, 
εφόσον ο κατασκευαστής δηλώνει, 
σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 9, 
ότι ο κινητήρας θα πληροί τις απαιτήσεις 
για τις εκπομπές καυσαερίων της 
παρούσας οδηγίας όταν εγκατασταθεί σε 
σκάφος σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Τροπολογία 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται επίσης:
α) στους κινητήρες οι οποίοι έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
97/68/ΕΚ και πληρούν τα όρια εκπομπών 
των σταδίων IIIA, IIIB ή IV για τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση προς 
χρήση σε άλλες εφαρμογές εκτός από την 
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πρόωση πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
σιδηροδρομικών μηχανών και 
αυτοκινηταμαξών, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι σημείο 4.1.2 της εν λόγω 
οδηγίας· και
β) στους κινητήρες οι οποίοι έχουν λάβει 
έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 
2005/55/ΕΚ·
εφόσον ο κατασκευαστής δηλώνει, 
σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 9, 
ότι ο κινητήρας θα πληροί τις απαιτήσεις 
για τις εκπομπές καυσαερίων της 
παρούσας οδηγίας όταν εγκατασταθεί σε 
σκάφος σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή αποκαθίσταται ένα σφάλμα μορφοποίησης στην πρόταση της 
Επιτροπής και διασφαλίζεται ότι η εν λόγω διάταξη της ισχύουσας οδηγίας 1994/25 για τα 
ατομικά σκάφη μεταφέρεται αποτελεσματικότερα και σαφέστερα από ό,τι στην πρόταση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 51
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η συμμόρφωση προϊόντος με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με 
τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
που αναφέρεται στο άρθρο και θέτουν τη 
σήμανση CE που καθορίζεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 1.

Εφόσον η συμμόρφωση προϊόντος με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με 
τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
που αναφέρεται στο άρθρο και θέτουν τη 
σήμανση CE που καθορίζεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 1, η οποία μπορεί να 
ελέγχεται ανά πάσα στιγμή.

Or. nl
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Τροπολογία 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, 
όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος 
μέλος.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, 
στα κράτη μέλη στα οποία πωλείται το 
προϊόν. Η γλώσσα αυτή καθορίζεται από
το σχετικό κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου 

προτύπου
1. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
πληροί απολύτως τις απαιτήσεις που 
αφορά και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1και στο παράρτημα Ι, η 
Επιτροπή ή το κράτος μέλος 
παραπέμπουν το ζήτημα στην επιτροπή 
που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, και υποβάλλουν τα 
επιχειρήματά τους. Η επιτροπή αυτή, 
αφού ζητήσει τη γνώμη των σχετικών 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
γνωμοδοτεί αμελλητί.
2. Με βάση τη γνωμοδότηση της εν λόγω 
επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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αποφασίζει να δημοσιεύσει, να μην 
δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει υπό 
περιορισμούς, να διατηρήσει, να 
διατηρήσει υπό περιορισμούς ή να 
αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του 
σχετικού εναρμονισμένου προτύπου στην 
ή από την Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η Επιτροπή ενημερώνει τον οικείο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, ζητεί την 
αναθεώρηση του εναρμονισμένου 
προτύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πραγματοποιείται σήμερα μια οριζόντια νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος τυποποίησης 
της ΕΕ (2011/0150(COD)) το οποίο καλύπτει τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις ενστάσεις 
κατά εναρμονισμένου προτύπου, πράγμα που επεξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να διαγραφεί το 
παρόν άρθρο από την παρούσα πρόταση για μια τομεακή οδηγία. Σε μια αντίστοιχη τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 6 γίνεται αναφορά στον κανονισμό για την πιστοποίηση.

Τροπολογία 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου 

προτύπου
Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή έχει 
επίσημη ένσταση κατά των 
εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 
32, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 15.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πραγματοποιείται σήμερα μια οριζόντια νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος τυποποίησης 
της ΕΕ (2011/0150(COD)) το οποίο καλύπτει τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις ενστάσεις 
κατά εναρμονισμένου προτύπου, πράγμα που επεξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να διαγραφεί το 
παρόν άρθρο από την παρούσα πρόταση για μια τομεακή οδηγία. Σε μια αντίστοιχη τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 6 γίνεται αναφορά στον κανονισμό για την πιστοποίηση.

Τροπολογία 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) επιτρέπεται να περιλαμβάνουν 
τροποποιήσεις των καυσίμων αναφοράς 
και των απαιτήσεων για τις δοκιμές 
εκπομπής καυσαερίων και θορύβου και 
των κριτηρίων ανθεκτικότητας.

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) επιτρέπεται να περιλαμβάνουν 
τροποποιήσεις των καυσίμων αναφοράς 
και των απαιτήσεων για τις δοκιμές 
εκπομπής καυσαερίων και θορύβου και 
των κριτηρίων ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, οι τροπολογίες αυτές 
μπορούν να περιλαμβάνουν κύκλους 
δοκιμών για υβριδικούς κινητήρες και να 
εισαγάγουν καύσιμα δοκιμών 
αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα στον 
πίνακα των καυσίμων δοκιμών που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τμήμα 2, 
μέρος Β, εφόσον τα εν λόγω καύσιμα 
γίνουν διεθνώς αποδεκτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά τις τροπολογίες 17 και 18 του σχεδίου έκθεσης που πρόκειται 
να διαγραφούν και καθιστά σαφή την έκταση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α
Επανεξέταση

Έως …* η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
δυνατότητα εισαγωγής ενός συστήματος 
κατηγοριών σχεδιασμού σκαφών το οποίο 
βασίζεται στην αντίσταση στην ισχύ του 
ανέμου και το ύψος των κυμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στη 
διεθνή τυποποίηση. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει μία αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που θα έχει η εισαγωγή ενός 
τέτοιου συστήματος στη βιομηχανία 
κατασκευής σκαφών. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από 
νομοθετικές προτάσεις.
_____________
* ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικά προς την επανεξέταση των κατηγοριών σχεδιασμού που πρότεινε ο εισηγητής στο 
σχέδιο έκθεσης και οι οποίες προσαρμόστηκαν στις τροπολογίες στο εν λόγω σχέδιο έκθεσης, 
επαφίεται με την παρούσα τροπολογία στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένες 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη επί του θέματος αυτού και να υποβάλει έκθεση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι συντονιστές της επιτροπής IMCO έχουν συμφωνήσει να 
αναθέσουν την εκπόνηση ενός ενημερωτικού εγγράφου, στο οποίο θα αξιολογούνται τα 
επιμέρους πλεονεκτήματα των αναθεωρηθεισών κατηγοριών σχεδιασμού σκαφών, προκειμένου 
τα μέλη της επιτροπής IMCO να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση όσον αφορά τις δύο αυτές 
επιλογές.

Τροπολογία 57
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε
λειτουργία των προϊόντων που 
καλύπτονται από την οδηγία 94/25/ΕΚ τα 
οποία είναι σύμφωνα με την οδηγία αυτή 
και διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε 
λειτουργία πριν από [ηη/μμ/εεεε] (ένα έτος 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 δεύτερο εδάφιο).

1. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία των προϊόντων που 
καλύπτονται από την οδηγία 94/25/ΕΚ τα 
οποία είναι σύμφωνα με την οδηγία αυτή 
και διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε 
λειτουργία πριν από ...*.

_____________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 57 παράγραφος 1, ή η 31 
Δεκεμβρίου 2014, αναλόγως του ποια εξ 
αυτών είναι η μεταγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στην τροπολογία 20 του σχεδίου έκθεσης, η οποία θα αποσυρθεί αν και η 
πρόθεση παραμένει αμετάβλητη: Με εξαίρεση τους εξωλέμβιους κινητήρες βενζίνης ανάφλεξης 
με σπινθήρα που καλύπτονται από την ειδική διάταξη του άρθρου 58 παράγραφος 2, οι 
κατασκευαστές άλλων τύπων κινητήρων θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την οδηγία από τα 
τέλη του 2014 και ως εκ τούτου η τροπολογία αυτή προτείνει να καταστεί σαφέστερη η 
προθεσμία αυτή στην οδηγία.

Τροπολογία 58
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 58α
Νέες νομοθετικές προτάσεις

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο νομοθετικές 
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προτάσεις σχετικά με την εναρμόνιση 
των αδειών για ατομικά σκάφη σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την 
πραγματοποίηση τακτικών (ανά 
πενταετία) τεχνικών ελέγχων στα σκάφη, 
προκειμένου να ελέγχεται η ασφάλεια του 
εξοπλισμού των σκαφών που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή άλλα 
αναφλέξιμα αέρια, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα σκάφη πληρούν ανά πάσα στιγμή 
τις απαιτήσεις ασφάλειας, καθώς και 
νομοθετικές προτάσεις για την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω 
της απαγόρευσης της χρήσης καυσίμων 
που προορίζονται για γεωργικούς 
σκοπούς. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

[Εφόσον η τροπολογία αυτή εγκριθεί, θα προστεθεί στην τελική έκθεση ως άρθρο 58α].

Τροπολογία 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A – σημείο – σημείο Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α. «ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ»: σχεδιασμένα για 
παρατεταμένα ταξίδια όπου μπορεί να 
επικρατούν συνθήκες ανέμου ισχύος άνω 
των 8 μποφόρ και κύματος σημαντικού 
ύψους άνω των 4 μέτρων, χωρίς όμως να 
περιλαμβάνονται μη φυσιολογικές 
συνθήκες, και σκάφη εν γένει 
αυτοδύναμα.

Α. Η κατηγορία σχεδιασμού Α για σκάφη 
αναψυχής προβλέπεται για συνθήκες 
ανέμου ισχύος άνω των 8 μποφόρ και 
κύματος σημαντικού ύψους άνω των 4 
μέτρων, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται 
μη φυσιολογικές συνθήκες, όπως θύελλες, 
καταιγίδες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και 
ακραίες συνθήκες στη θάλασσα ή 
τεράστια κύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την προσαρμογή των 
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ορισμών, με το νέο αυτό ορισμό διατηρείται η ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού Α, διαγράφεται 
ωστόσο η περιοχή και το είδος της ναυσιπλοΐας («ποντοπόρα») δεδομένου ότι οι συνθήκες που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη είναι η ισχύς του ανέμου και το ύψος των 
κυμάτων. Διατηρούνται επίσης οι ισχύοντες περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ των ανέμων και 
τα κύματα σημαντικού ύψους, δημιουργείται δε ασφάλεια δικαίου με την περιγραφή μη 
φυσιολογικών συνθηκών. Οι τροπολογίες 22, 23 και 24 του σχεδίου έκθεσης πρόκειται συνεπώς 
να αποσυρθούν.

Τροπολογία 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A – σημείο – σημείο Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α. «ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ»: σχεδιασμένα για 
παρατεταμένα ταξίδια όπου μπορεί να 
επικρατούν συνθήκες ανέμου ισχύος άνω 
των 8 μποφόρ και κύματος σημαντικού 
ύψους άνω των 4 μέτρων, χωρίς όμως να 
περιλαμβάνονται μη φυσιολογικές 
συνθήκες, και σκάφη εν γένει 
αυτοδύναμα.

Α. «ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ»: Η κατηγορία 
σχεδιασμού Α για σκάφη αναψυχής 
προβλέπεται για συνθήκες ανέμου ισχύος 
άνω των 8 μποφόρ και κύματος 
σημαντικού ύψους άνω των 4 μέτρων, 
χωρίς όμως να περιλαμβάνονται μη 
φυσιολογικές συνθήκες. Στις μη 
φυσιολογικές αυτές συνθήκες 
περιλαμβάνονται τυφώνες, 
ανεμοστρόβιλοι τεράστια κύματα ή άλλες 
συνθήκες στις οποίες η ισχύς του ανέμου 
μπορεί να υπερβαίνει τα 10 μποφόρ και/ή 
το ύψος του κύματος να υπερβαίνει τα 7 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα ατομικά σκάφη μήκους έως 24 μέτρων δεν μπορούν να αντέξουν σε 
ανεμοστρόβιλους, για την ασφάλεια των καταναλωτών η οδηγία θα πρέπει να αναφέρει 
ορισμένα ανώτατα όρια, όπως τα 10 μποφόρ ή/και ύψος κύματος 7 μέτρων.

Τροπολογία 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1 – σημείο Β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ»: 
σχεδιασμένα για ταξίδια ανοικτού 
πελάγους όπου μπορεί να εμφανιστούν 
συνθήκες ανέμου ισχύος έως και 8 μποφόρ 
χαρακτηριστικού ύψους έως και 4 μέτρων.

Β. Η κατηγορία σχεδιασμού Β για σκάφη 
αναψυχής προβλέπεται για συνθήκες 
ανέμου ισχύος έως και 8 μποφόρ και 
κύματος χαρακτηριστικού ύψους έως και 4 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την προσαρμογή των 
ορισμών, με το νέο αυτό ορισμό διατηρείται η ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού Β, διαγράφεται 
ωστόσο η περιοχή και το είδος της ναυσιπλοΐας («ανοικτού πελάγους») δεδομένου ότι οι 
συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη είναι η ισχύς του ανέμου και το 
ύψος των κυμάτων. Η τροπολογία 25 του σχεδίου έκθεσης πρόκειται συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1 – σημείο Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. «ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ»: σχεδιασμένα για 
ταξίδια σε παράκτια ύδατα, μεγάλους 
κόλπους, εκβολές ποταμών, λίμνες και 
ποτάμια όπου μπορεί να εμφανισθούν 
συνθήκες ανέμου ισχύος έως και 6 μποφόρ 
κύματος χαρακτηριστικού ύψους έως 2 
μέτρων.

Γ. Η κατηγορία σχεδιασμού Γ για 
ατομικά σκάφη προβλέπεται για συνθήκες 
ανέμου ισχύος έως και 6 μποφόρ κύματος 
χαρακτηριστικού ύψους έως 2 μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την προσαρμογή των 
ορισμών, με το νέο αυτό ορισμό διατηρείται η ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού Γ, διαγράφεται 
ωστόσο η περιοχή και το είδος της ναυσιπλοΐας («ακτοπλοϊκά») δεδομένου ότι οι συνθήκες που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη είναι η ισχύς του ανέμου και το ύψος των 
κυμάτων.  Η τροπολογία 26 του σχεδίου έκθεσης πρόκειται συνεπώς να διαγραφεί.
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Τροπολογία 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1 – σημείο Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. «ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»: 
σχεδιασμένα για ταξίδια σε 
προφυλαγμένα παράκτια ύδατα, 
ορμίσκους, μικρές λίμνες, ποτάμια και 
διώρυγες, όπου μπορεί να εμφανισθούν 
συνθήκες ανέμου ισχύος έως και 4 μποφόρ 
και κύματος σημαντικού ύψους έως και 0,3 
μέτρων, με ενίοτε κύματα μέγιστου ύψους 
0,5 μέτρων, για παράδειγμα από 
περαστικά σκάφη.

Δ. Η κατηγορία σχεδιασμού Δ για 
ατομικά σκάφη προβλέπεται για συνθήκες 
ανέμου ισχύος έως και 4 μποφόρ και 
κύματος σημαντικού ύψους έως και 0,3 
μέτρων, με ενίοτε κύματα μέγιστου ύψους 
0,5 μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την προσαρμογή των 
ορισμών, με το νέο αυτό ορισμό διατηρείται η ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού Δ, διαγράφεται 
ωστόσο η περιοχή και το είδος της ναυσιπλοΐας («προφυλαγμένων υδάτων») δεδομένου ότι οι 
συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη είναι η ισχύς του ανέμου και το 
ύψος των κυμάτων. Η τροπολογία 27 του σχεδίου έκθεσης πρόκειται συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος Α – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) χώρα κατασκευής, β) κωδικός χώρας του κράτους μέλους 
που εκδίδει τον κωδικό του 
κατασκευαστή,

Or. en



PE486.112v02-00 22/22 AM\898084EL.doc

EL

Τροπολογία 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος Α – σημείο 5 – σημείο 5.1 – σημείο 5.1.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1.5α. Εξωλέμβιοι κινητήρες με μοχλό 
ελέγχου 
Οι εξωλέμβιοι κινητήρες με μοχλό 
ελέγχου πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με 
μία διάταξη παύσης λειτουργίας 
έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να 
είναι συνδεδεμένη με τον χειριστή 
(διακόπτης παύσης λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης με καλώδιο απενεργοποίησης 
του κινητήρα).

Or. en

Τροπολογία 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – υποτμήμα 5 – σημείο 5.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται συγκέντρωση αερίων από 
τους συσσωρευτές. Οι συσσωρευτές είναι 
σταθερά στερεωμένοι και προστατευμένοι 
από εισροή νερού.

Ο αερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται συγκέντρωση αερίων που 
μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη. Οι 
συσσωρευτές είναι σταθερά στερεωμένοι 
και προστατευμένοι από εισροή νερού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της τροπολογίας 36 του σχεδίου έκθεσης. Οι εκρήξεις από αέρια αποτελούν το 
μεγαλύτερο κίνδυνο και βασικό παράγοντα ασφάλειας στα σκάφη. Η τροπολογία αυτή διευρύνει 
την έκταση του εν λόγω μέτρου ασφαλείας.


