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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 
που αφορά σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0456),

– 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 (C7-0212/2011),

– 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 8 Φεβρουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
(A7-0000/2012),

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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0./δεν δημοσιεύτηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθούν 
ορισμοί για τα «σκάφη που ναυπηγούνται 
για ιδία χρήση» και για τον «ιδιώτη 
εισαγωγέα» όσον αφορά τον συγκεκριμένο 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατανόηση και η ενιαία εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

(8) Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθούν 
ορισμοί για τα «σκάφη που ναυπηγούνται 
για ιδία χρήση» και για τον «ιδιώτη 
εισαγωγέα» όσον αφορά τον συγκεκριμένο 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατανόηση και η ενιαία εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Ο ισχύων ορισμός του 
«προωστικού κινητήρα» πρέπει να 
διευρυνθεί προκειμένου να καλύψει και 
τα καινοτόμα συστήματα πρόωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των «προωστικών κινητήρων» πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της εισαγωγής νέων 
υβριδικών συστημάτων καθώς και άλλων συστημάτων που ενδέχεται να κυκλοφορήσουν στο 
μέλλον στην αγορά. 

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι επιλογές για περαιτέρω μείωση των 
ορίων εκπομπών καυσαερίων από 
κινητήρες σκαφών αναψυχής έχουν 
αξιολογηθεί στην έκθεση σχετικά με τις 
δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
κινητήρων σκαφών αναψυχής, η οποία 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
οδηγίας 2003/44/ΕΚ, με την οποία 
τροποποιήθηκε η οδηγία 94/25/ΕΚ σχετικά 
με τα σκάφη αναψυχής. Η εν λόγω έκθεση 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι 
σκόπιμο να καθοριστούν αυστηρότερα 
όρια από τα καθορισμένα στην οδηγία 
2003/44/ΕΚ. Τα όρια αυτά πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδο που να 
αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική εξέλιξη 
προς καθαρότερους κινητήρες σκαφών και 
να καθιστούν δυνατή την εξέλιξη προς την 

(21) Οι επιλογές για περαιτέρω μείωση των 
ορίων εκπομπών καυσαερίων από 
κινητήρες σκαφών αναψυχής έχουν 
αξιολογηθεί στην έκθεση σχετικά με τις 
δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
κινητήρων σκαφών αναψυχής, η οποία 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
οδηγίας 2003/44/ΕΚ, με την οποία 
τροποποιήθηκε η οδηγία 94/25/ΕΚ σχετικά 
με τα σκάφη αναψυχής. Η εν λόγω έκθεση 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι 
σκόπιμο να καθοριστούν αυστηρότερα 
όρια από τα καθορισμένα στην οδηγία 
2003/44/ΕΚ. Τα όρια αυτά πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδο που να 
αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική εξέλιξη 
προς καθαρότερους κινητήρες σκαφών και 
να καθιστούν δυνατή την εξέλιξη προς την 
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εναρμόνιση των ορίων εκπομπών 
καυσαερίων παγκοσμίως. Ωστόσο, πρέπει 
να αυξηθούν τα όρια για το μονοξείδιο του 
άνθρακα, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η σημαντική μείωση άλλων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι το κόστος συμμόρφωσης 
παραμένει ανάλογο.

εναρμόνιση των ορίων εκπομπών 
καυσαερίων παγκοσμίως. Ωστόσο, πρέπει 
να αυξηθούν τα όρια για το μονοξείδιο του 
άνθρακα, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η σημαντική μείωση άλλων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι το κόστος συμμόρφωσης 
παραμένει ανάλογο. Τα προτεινόμενα όρια 
για το μονοξείδιο του άνθρακα αποτελούν 
μέρος μιας στρατηγικής με στόχο να 
επιτευχθούν οι αυστηρότερες συνολικές 
μειώσεις εκπομπών, να 
αντικατοπτριστούν οι τεχνολογικές 
δυνατότητες και να επιτευχθεί η 
ταχύτερη δυνατή υλοποίηση,
διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι 
κοινωνικοικοκονομικές επιπτώσεις στον 
οικονομικό αυτό κλάδο είναι αποδεκτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει εκτεταμμένες διαβουλεύσεις προτού καθορίσει στην πρότασή 
της τα όρια εκπομπών καυσαερίων, τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά από όλα τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέλη ως ένας βέλτιστος συμβιβασμός για τη μείωση της ρύπανσης. 

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
καταστεί σαφές ότι οι παράλληλες 
υβριδικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία,
ενώ αυτό δεν ισχύει για τα υβριδικά 
συστήματα εν σειρά που χρησιμοποιούν 
μια γεννήτρια για τους συσσωρευτές.
Συνεπώς, οι κινητήρες σε υβριδικά 
συστήματα πρόωσης θα πρέπει,
ενδεχομένως, να είναι συμβατοί με τις 
οριακές εκπομπές καυσαερίων που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ορίζει με σαφήνεια ποιοι κινητήρες πρέπει να ανταποκρίνονται στις οριακές 
εκπομπές καυσαερίων και ποιοι όχι. Τα υβριδικά συστήματα εν σειρά αποτελούνται από μια 
γεννήτρια, μια μεγάλη συστοιχία συσσωρευτών και ένα ηλεκτρικό κινητήρα που συνδέεται με 
τον άξονα του ρότορα. Δεδομένου ότι ο κινητήρας φόρτισης δεν συνδέεται με τον άξονα, μια 
υβριδική διάταξη εν σειρά δεν ταξινομείται ως προωστικός κινητήρας και οι γεννήτριες αυτές 
δεν υπάγονται στις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 4
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.
Επιπλέον, δεδομένου ότι τα υβριδικά 
συστήματα πρόωσης έχουν διαφορετικές 
ιδιότητες σε σχέση με τους κλασικούς
κινητήρες εσωτερικής καύσης, θα πρέπει 
για το λόγο αυτό να αναπτυχθεί ένας 
κύκλος δοκιμής για τους υβριδικούς 
κινητήρες θαλάσσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτεξήγητη τροπολογία.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να μην θίγουν το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις που κρίνουν 
αναγκαίες σε θέματα ναυσιπλοΐας σε 

(26) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να μην θίγουν το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις που κρίνουν 
αναγκαίες σε θέματα ναυσιπλοΐας σε 
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ορισμένα ύδατα με σκοπό την προστασία 
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 ώστε να συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία.

ορισμένα ύδατα με σκοπό την προστασία 
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 ώστε να συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία και ότι είναι 
δικαιολογημένες και ανάλογες σε σχέση 
με το στόχο που επιδιώκουν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτεξήγητη τροπολογία.

Τροπολογία 6
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 
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 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 και των τιμών 
του αριθμού Froude και του λόγου P/D, για  
να συμπεριλάβει κύκλους δοκιμών για 
υβριδικούς κινητήρες, για να εισαγάγει 
καύσιμα δοκιμών αναμεμειγμένα με 
βιοκαύσιμα στον πίνακα των καυσίμων 
δοκιμών, εφόσον τα εν λόγω καύσιμα 
γίνουν διεθνώς αποδεκτά και για να 
τροποποιήσει τα παραρτήματα 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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντανακλά τις απαραίτητες αλλαγές που προκύπτουν από τα νέα μείγματα 
βιοκαυσίμων και την εισαγωγή των υβριδικών συστημάτων. .

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το γεγονός ότι το ίδιο σκάφος είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για ναύλωση 
ή για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής δεν 
το εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον το σκάφος 
διατίθεται στην αγορά της Ένωσης για 
σκοπούς αναψυχής.

3. Το σκάφος που χρησιμοποιείται επίσης 
για ναύλωση ή για εκπαίδευση σε πλόες 
αναψυχής υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον οδηγό του 2008 για την εφαρμογή της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής, τα  
ναυλωμένα σκάφη αναψυχής υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όπως και τα σκάφη 
αναψυχής που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής. Η διευκρίνιση αυτή 
διασφαλίζει την ενιαία ερμηνεία στα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
για την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία 
(MARPOL) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Τροπολογία 8
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· «ατομικό σκάφος»:

2. δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «ατομικό σκάφος»: σκάφος που 
προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και 
αναψυχή, μήκος μικρότερου των 4 m, το 
οποίο χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής 
καύσης με αντλία εκτόξευσης νερού ως 
κύριο μέσο πρόωσης και προορίζεται να 
χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα που 
είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω 
του και όχι μέσα στη γάστρα· 

3. «ατομικό σκάφος»: σκάφος μήκος 
μικρότερου των 4 m, το οποίο 
χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης 
με αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο μέσο 
πρόωσης και προορίζεται να 
χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα που 
είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω 
του και όχι μέσα στη γάστρα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση του προθέντος ορισμού με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στην οδηγία 
2003/44/EΚ ο οποίος είναι σύμφωνος με το διεθνή ορισμό και το σχετικό πρότυπο ISO.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «προωστικός κινητήρας»: κινητήρας 
εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται 
για πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη 
γίνεται είτε με ηλεκτρικό σπινθήρα είτε με 
συμπίεση·

5. «προωστικός κινητήρας»: κινητήρας 
εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται 
άμεσα ή έμμεσα για πρόωση, στον οποίον 
η ανάφλεξη γίνεται είτε με ηλεκτρικό 
σπινθήρα είτε με συμπίεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι των υβριδικών διατάξεων θα πρέπει 
να είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων του παραρτήματος Ι μέρος B
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Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «σημαντική μετασκευή σκάφους»: 
μετασκευή σκάφους με την οποία 
μεταβάλλεται το μέσο πρόωσης του 
σκάφους, επέρχεται σημαντική μετατροπή 
του κινητήρα ή αλλοιώνεται το σκάφος σε 
βαθμό που να θεωρείται νέο σκάφος··

7. «σημαντική μετασκευή σκάφους»: 
μετασκευή σκάφους με την οποία 
μεταβάλλεται το μέσο πρόωσης του 
σκάφους, επέρχεται σημαντική μετατροπή 
του κινητήρα ή αλλοιώνεται το σκάφος σε 
βαθμό που να θίγονται οι βασικές
προδιαγραφές για την ασφάλεια και το 
περιβάλλον που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «σημαντικής μετασκευής σκάφους» καθίσταται ακριβέστερος δεδομένου ότι το 
αρχικό κείμενο μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο. Η «σημαντική μετατροπή του 
κινητήρα» ορίζεται στην παρούσα οδηγία και το σχετικό κείμενο είναι προσεκτικά διατυπωμένο 
ώστε να μη θεωρείται ως σημαντική μετασκευή οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των 
κινητήρων. 

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων Υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων σε 
περίπτωση αξιολόγησης μετά την 
κατασκευή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός τίτλος του άρθρου12 μπορεί να είναι παραπλανητικός επειδή δεν είναι σαφές ότι και 
οι τρεις παράγραφοι αφορούν την αξιολόγηση μετά την κατασκευή. Εάν αυτό δεν ορίζεται 
σαφώς στον τίτλο, το άρθρο αυτό θα εφαρμοζόταν σε όλες τις εισαγωγές ιδιωτών, ανεξαρτήτως 
του εάν ο εισαγωγέας εισάγει ένα σκάφος για το οποίο απαιτείται αξιολόγηση μετά την 
κατασκευή ή εάν ο εισαγωγέας εισάγει ένα σκάφος που φέρει ήδη τη σήμανση CE.
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Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα σκάφη και συστατικά μέρη που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και τα 
οποία θεωρείται ότι πληρούν τις 
αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα I·

(α) τα σκάφη και συστατικά μέρη που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και τα 
οποία θεωρείται ότι πληρούν τις 
αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα I·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή παρερμηνειών όσον αφορά τα συστατικά μέρη, η σήμανση CE αφορά εκείνα 
τα συστατικά μέρη που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι εσωλέμβιοι κινητήρες και οι 
εσω/εξωλέμβιοι κινητήρες χωρίς 
ενσωματωμένη εξάτμιση οι οποίοι 
θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι μέρη Β και Γ.

(δ) οι εσωλέμβιοι κινητήρες και οι 
εσω/εξωλέμβιοι κινητήρες χωρίς 
ενσωματωμένη εξάτμιση οι οποίοι 
θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι μέρος Β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Γ του παραρτήματος Ι αφορά τις οριακές εκπομπές θορύβου και δεν έχει εφαρμογή εν 
προκειμένω. Η σήμανση CE για εσωλέμβιους και εξωλέμβιους κινητήρες χωρίς ενσωματωμένη 
εξάτμιση αφορά μόνο εκπομπές καυσαερίων και όχι εκπομπές θορύβου, δεδομένου ότι η δοκιμή 
θορύβου για τους εν λόγω τύπους κινητήρων πραγματοποιείται (και πρέπει να 
πραγματοποιείται) μόνο από τον κατασκευαστή του σκάφους, μετά την τοποθέτηση του 
κινητήρα στο κύτος.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – περίπτωση 1



PE480.885v01-00 14/32 PR\891766EL.doc

EL

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 
(συμμόρφωση με βάση την πλήρη 
διασφάλιση ποιότητας)· 

– 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)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει στο κείμενο της παρούσας οδηγίας τις διατάξεις που είχαν τεθεί 
σε εφαρμογή από 1994. Ένα σκάφος άνω των 12 μέτρων της κατηγορίας Γ δεν επιτρέπεται να 
πλέει στη θάλασσα όταν ο σχεδιασμός του δεν έχει ελεχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό. 
Με την παρούσα τροπολογία επαναλαμβάνεται η δοκιμασία ευστάθειας και άντωσης και 
προστίθενται και άλλες κατάλληλες δοκιμασίες. 

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας τύπος μπορεί να καλύπτει διάφορες 
παραλλαγές του προϊόντος, εφόσον οι 
διαφορές μεταξύ των παραλλαγών δεν 
επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις 
άλλες απαιτήσεις επιδόσεων του 
προϊόντος.

Ένας τύπος μπορεί να καλύπτει διάφορες 
παραλλαγές του προϊόντος, εφόσον:

a) οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών 
δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και 
τις άλλες απαιτήσεις επιδόσεων του 
προϊόντος·  και

β) οι παραλλαγές ενός προϊόντος 
αναφέρονται στο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, 
ενδεχομένως με τροποποιήσεις στο 
αρχικό πιστοποιητικό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα με διαφορετικό ορισμό τύπου από εκείνο που 
αναφέρεται στο πιστοιποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Αυτό προκαλεί σύγχυση σχετικά με το εάν 
το προϊόν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται από το πιστοποιητικό. Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει 
το εν λόγω κενό.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – σημείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) παράρτημα I μέρος Β σημείο 2.3.1 
προκειμένου να συμπεριληφθούν κύκλοι 
δοκιμών για υβριδικούς προωστικούς 
κινητήρες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των υβριδικών προωστικών κινητήρων καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ειδικών 
κύκλων δοκιμών για τις τεχνολογίες αυτές. Με την τροπολογία αυτή προτείνεται η προσθήκη, 
στο πλαίσιο των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής, των δοκιμών και για υβριδικούς 
κινητήρες, εφόσον συμφωνηθεί διεθνώς μια κοινή δέσμη για τους εν λόγω κύκλους δοκιμών.  

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) παράρτημα Ι, μέρος Β, σημείο 2.5 
προκειμένου να συμπεριληφθούν καύσιμα 
δοκιμών αναμειγμένα με βιοκαύσιμα, 
εφόσον γίνουν διεθνώς αποδεκτές οι 
προδιαγραφές για κοινά καύσιμα 
διεξαγωγής δοκιμών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενικευμένη εισαγωγή βιοκαυσίμων στα συνήθη καύσιμα καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη 
παρόμοιων καυσίμων δοκιμών. Με την τροπολογία αυτή προτείνεται η προσθήκη, στο πλαίσιο 
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των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής, των δοκιμών και για υβριδικούς κινητήρες, 
εφόσον γίνει διεθνώς αποδεκτή μια κοινή δέσμη για τους εν λόγω κύκλους δοκιμών.

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο ...* και λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν μείζονες εμπορικές πρωτοβουλίες, 
η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών των 
κινητήρων θαλάσσης για σκάφη 
αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών 
τεχνολογιών και την ανάγκη θέσπισης
διεθνώς εναρμονισμένων τιμών στον 
τομέα αυτόν. Η έκθεση θα συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από σχετική νομοθετική 
πρόταση. 
__________________

* ΕΕ: να προστεθεί πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 57 παράγραφος 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει τη δυνατότητα καθιέρωσης στο μέλλον ενός σταδίου 3 σχετικά με τις 
οριακές εκπομπές καυσαερίων. Η πρώτη πρόταση αποσκοπεί να διασφαλίσει μια ευέλικτη 
προσέγγιση από την Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί η έγκυρη συμμετοχή σε τυχόν πρωτοβουλία 
της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ σχετικά με νέες ρυθμίσεις όσον 
αφορά τους κινητήρες θαλάσσης ανάφλεξης με σπινθήρα (βενζίνης) και ανάφλεξης με συμπίεση 
(ντίζελ) που προορίζεται για σκάφη αναψυχής. 

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 1. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
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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)

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 
εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 57 παράγραφος 1 ή η 31 
Δεκεμβρίου 2014, αναλόγως του ποια 
εξαυτών είναι η εγγύτερη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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 παρούσα οδηγία προτείνει να ενσωματωθεί στην οδηγία η προθεσμία αυτή. 

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – πίνακας – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατηγορία σχεδιασμού Κατηγορία σχεδιασμού
A – «Ποντοπόρα» A

B – «Ανοικτού πελάγους» B
Γ – «Ακτοπλοϊκά» Γ

Δ – «Προφυλαγμένων υδάτων» Δ

Or. en

Αιτιολόγηση

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις κατωτέρω τροπολογίες σχετικά με τις κατηγορίες σχεδιασμού. 
Η τροπολογία αυτή ορίζει τις οριακές τιμές της κατηγορίας σχεδιασμού Α τόσο όσον αφορά την 
ισχύ του ανέμου όσο και το ύψος των κυμάτων (σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο). Η 
κατηγορία σχεδιασμού Α εξαιρεί τις «μη φυσιολογικές συνθήκες», μολονότι μόνο οδηγός 
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εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραθέτει παραδείγματα για τις εν λόγω συνθήκες. 
Σκάφη αναψυχής μήκους έως και 24 μέτρων δεν μπορούν να αντέξουν σε συνθήκες 
δυσμενέστερες από εκείνες που αναφέρονται στην τροπολογία αυτή. 

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – πίνακας – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισχύς ανέμου (Κλίμακα μποφόρ) Ισχύς ανέμου (Κλίμακα μποφόρ)

άνω των 8 έως και 10
έως και 8 έως και 8

έως και 6 έως και 6
έως και 4 έως και 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις κατωτέρω τροπολογίες σχετικά με τις κατηγορίες σχεδιασμού. 
Η τροπολογία αυτή ορίζει τις οριακές τιμές της κατηγορίας σχεδιασμού Α τόσο όσον αφορά την 
ισχύ του ανέμου όσο και το ύψος των κυμάτων (σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο). Η 
κατηγορία σχεδιασμού Α εξαιρεί τις «μη φυσιολογικές συνθήκες», μολονότι μόνο οδηγός 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραθέτει παραδείγματα για τις εν λόγω συνθήκες. 
Σκάφη αναψυχής μήκους έως και 24 μέτρων δεν μπορούν να αντέξουν σε συνθήκες 
δυσμενέστερες από εκείνες που αναφέρονται στην τροπολογία αυτή. 

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – πίνακας – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντικό ύψος κύματος (H 1/3, μέτρα) Σημαντικό ύψος κύματος (H 1/3, μέτρα)

άνω των 4 έως και 7
έως και 4 έως και 4 

έως και 2 έως και 2 
έως και 0,3 έως και 0,5

Or. en
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Αιτιολόγηση

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις κατωτέρω τροπολογίες σχετικά με τις κατηγορίες σχεδιασμού. 
Η τροπολογία αυτή ορίζει τις οριακές τιμές της κατηγορίας σχεδιασμού Α τόσο όσον αφορά την 
ισχύ του ανέμου όσο και το ύψος των κυμάτων (σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο). Η 
κατηγορία σχεδιασμού Α εξαιρεί τις «μη φυσιολογικές συνθήκες», μολονότι μόνο οδηγός 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραθέτει παραδείγματα για τις εν λόγω συνθήκες. 
Σκάφη αναψυχής μήκους έως και 24 μέτρων δεν μπορούν να αντέξουν σε συνθήκες 
δυσμενέστερες από εκείνες που αναφέρονται στην τροπολογία αυτή. 

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο A

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

A. «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.

A. Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Α 
θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για να 
πλέουν σε συνθήκες ανέμου ισχύος έως 10 
μποφόρ και στο αντίστοιχο ύψος κύματος 
και να αντέχουν σε δυσμενέστερες 
συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές 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 ριπές του
ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 28 m/s.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει τον ορισμό της κατηγορίας σχεδιασμού σκαφών στην ορολογία 
που χρησιμοποιείται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 12217 και η οποία αναφέρεται η θα 
αναφερθεί σε μια σειρά σχετικών εναρμονισμένων προτύπων για μικρά σκάφη (π.χ. EN ISO 
12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, κλπ). Διατηρεί την ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού 
Α, διαγράφοντας ωστόσο τον τόπο και το είδος του πλου επειδή οι συνθήκες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη αφορούν την ισχύ του ανέμου και το ύψος των κυμάτων. 

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για 
κύματα σημαντικού ύψους έως και 4 
μέτρων και ισχύ ανέμου έως και 8 
μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές 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 ριπές 
του ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 21 m/s.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει τον ορισμό της κατηγορίας σχεδιασμού σκαφών στην ορολογία 
που χρησιμοποιείται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 12217 και η οποία αναφέρεται η θα 
αναφερθεί σε μια σειρά σχετικών εναρμονισμένων προτύπων για μικρά σκάφη (π.χ. EN ISO 
12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, κλπ). Διατηρεί την ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού 
Β, διαγράφοντας ωστόσο τον τόπο και το είδος του πλου επειδή οι συνθήκες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη αφορούν την ισχύ του ανέμου και το ύψος των κυμάτων

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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. Τα σκάφη της κατηγορίας σχεδιασμού 
Γ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για 
κύματα σημαντικού ύψους έως και 2 
μέτρων και μια τυπική σταθερή ισχύ
ανέμου έως και 6 μποφόρ. Οι συνθήκες 
αυτές μπορεί να επικρατούν σε 
εκτεθειμένα εσωτερικά ύδατα, σε εκβολές 
ποταμών, και σε παράκτια ύδατα υπό 
ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι ριπές του 
ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 17 m/s.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει τον ορισμό της κατηγορίας σχεδιασμού σκαφών στην ορολογία 
που χρησιμοποιείται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 12217 και η οποία αναφέρεται η θα 
αναφερθεί σε μια σειρά σχετικών εναρμονισμένων προτύπων για μικρά σκάφη (π.χ. EN ISO 
12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, κλπ). Διατηρεί την ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού 
Γ, διαγράφοντας ωστόσο τον τόπο και το είδος του πλου επειδή οι συνθήκες που πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη αφορούν την ισχύ του ανέμου και το ύψος των κυμάτων.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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. Τα σκάφη της κατηγορίας σχεδιασμού 
Δ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για 
κύματα σημαντικού ύψους έως και 0,3 
μέτρων και ενίοτε κύματα ύψους 0,5 
μέτρων και μια τυπική σταθερή ισχύ 
ανέμου έως και 4 μποφόρ. Οι συνθήκες 
αυτές μπορεί να εμφανιστούν σε 
προφυλαγμένα εσωτερικά ύδατα και σε 
παράκτια ύδατα υπό συνθήκες καλού 
καιρού. Οι ριπές του ανέμου μπορεί να 
φθάσουν τα 13 m/s.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει τον ορισμό της κατηγορίας σχεδιασμού σκαφών στην ορολογία 
που χρησιμοποιείται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 12217 και η οποία αναφέρεται η θα 
αναφερθεί σε μια σειρά σχετικών εναρμονισμένων προτύπων για μικρά σκάφη (π.χ. EN ISO 
12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, κλπ). Διατηρεί την ισχύουσα κατηγορία σχεδιασμού 
Δ, διαγράφοντας ωστόσο τον τόπο και το είδος του πλου επειδή οι συνθήκες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη αφορούν την ισχύ του ανέμου και το ύψος των κυμάτων.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σκάφη κάθε κατηγορίας είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά 
τρόπον ώστε να αντιμετωπίζουν τις 
προαναφερόμενες παραμέτρους, όσον 
αφορά την ευστάθεια, την άντωση και τις 
υπόλοιπες σχετικές βασικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι και να έχουν 
ικανοποιητική συμπεριφορά όσον αφορά 
τη δυνατότητα χειρισμών.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) χώρα κατασκευής, (30) ) χώρα της έδρας του κατασκευαστή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας, η τροπολογία αυτή καθιστά σαφές ότι ο τόπος της 
νόμιμης έδρας του κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνεται στον αποτελούμενο από 14 ψηφία 
αναγνωριστικό αριθμό μαζί με τον κωδικό κατασκευαστή( βλέπε σημείο 29). Ο εισηγητής έλαβε 
επίσης υπόψη του το σύστημα που ισχύει στον τομέα των αυτοκινήτων, χωρίς ωστόσο να το 
θεωρεί ενδεδειγμένο δεδομένου ότι οι αναγνωριστικοί αριθμοί οχημάτων αποτελούμενοι από 
τον κωδικό κατασκευαστή και από τον κωδικό της μονάδας παραγωγής θα απαιτούσαν την 
τροποποίηση του ισχύοντος διεθνούς συστήματος για τους αναγνωριστικούς αριθμούς των 
σκαφών. 

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση ιδιωτικής εισαγωγής, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και οι συστάσεις 
που αναφέρονται στα σημεία α), δ) και ε), 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας και οι συστάσεις του 
κοινοποιημένου οργανισμού που 
διενήργησε την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο επειδή ο αναγνωριστικός αριθμός του σκάφους αναφέρει 
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ήδη την ταυτότητα του κοινοποιημένου οργανισμού και συνεπώς η ανιχνευσιμότητα είναι 
εξασφαλισμένη, ο δε κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί πάντοτε εκθέσεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση. 

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2a. Πινακίδα του εισαγωγέα
Κάθε σκάφος φέρει μια σταθερά 
τοποθετημένη πινακίδα, ξεχωριστά από 
τον αριθμό αναγνώρισης της γάστρας, η 
οποία περιλαμβάνει το όνομα του 
εισαγωγέα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία του ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα του και την πλήρη 
διεύθυνσή του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτούμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του εισαγωγέα 
μπορούν να παρασχεθούν ευκολότερα με την αναγραφή τους στην «πινακίδα του εισαγωγέα» · η 
τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η πινακίδα αυτή. 

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 3 – εδάφιο 3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκάφος είναι κατασκευασμένο κατά 
τρόπο που να έχει τα χαρακτηριστικά 
άντωσης που αρμόζουν στην κατηγορία 
σχεδιασμού του σύμφωνα με το σημείο 1, 
και στο μέγιστο συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή φορτίο σύμφωνα με το 
σημείο 3.6. Όλα τα καμπινάτα σκάφη με 
περισσότερες από μία γάστρες είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να έχουν 
αρκετή άντωση για να επιπλέουν ακόμη 
και όταν έχουν ανατραπεί.

Το σκάφος είναι κατασκευασμένο κατά 
τρόπο που να έχει τα χαρακτηριστικά 
άντωσης που αρμόζουν στην κατηγορία 
σχεδιασμού του σύμφωνα με το σημείο 1, 
και στο μέγιστο συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή φορτίο σύμφωνα με το 
σημείο 3.6. Τα καμπινάτα σκάφη που είναι 
επιρρεπή σε κίνδυνο ανατροπής είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να έχουν 
αρκετή άντωση για να επιπλέουν ακόμη 
και όταν έχουν ανατραπεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει την έννοια του κινδύνου ανατροπής η οποία διαφέρει σε μεγάλο 
βαθμό από σκάφος σε σκάφος. 

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 3 – εδάφιο 3.7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλα τα σκάφη κατηγορίας Α και Β, 
καθώς και Γ και Δ μήκους άνω των 6 
μέτρων, προβλέπεται χώρος ή χώροι 
στοιβασίας για μια ή περισσότερες 
σωστικές σχεδίες αρκετά μεγάλες ώστε να 
δέχονται τον αριθμό επιβατών για τον 
οποίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει το 
σκάφος. Ο χώρος ή οι χώροι στοιβασίας 
είναι εύκολα προσπελάσιμοι ανά πάσα 
στιγμή.

Σε όλα τα σκάφη αναψυχής κατηγορίας Α 
και Β, καθώς και Γ και Δ μήκους άνω των 
6 μέτρων, προβλέπεται χώρος ή χώροι 
στοιβασίας για μια ή περισσότερες 
σωστικές σχεδίες αρκετά μεγάλες ώστε να 
δέχονται τον αριθμό επιβατών για τον 
οποίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει το 
σκάφος. Ο χώρος ή οι χώροι στοιβασίας 
είναι εύκολα προσπελάσιμοι ανά πάσα 
στιγμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός των ατομικών σκαφών με σωστικές σχεδίες ή με χώρους στοιβασίας  στερείται 
πρακτικότητας. 

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 5 – εδάφιο 5.2 – σημείο 5.2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χώροι των δεξαμενών βενζίνης πρέπει 
να αερίζονται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναφέρει τις απαιτήσεις αερισμού για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τη 
μεταφορά. Επαναφέρει το κείμενο της οδηγίας 1994/25 περιορίζοντας ωστόσο τις απαιτήσεις 
μόνο στους χώρους των δεξαμενών βενζίνης, δεδομένου ότι το καύσιμο ντίζελ δεν απαιτεί 
αερισμό για λόγους ασφαλείας. 
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Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 5 – εδάφιο 5.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίδεται προσοχή στην εξασφάλιση της 
προστασίας όλων των κυκλωμάτων έναντι 
υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος, 
εκτός από τα κυκλώματα εκκίνησης της 
λειτουργίας του κινητήρα τα οποία 
τροφοδοτούνται από συσσωρευτές.

Δίδεται προσοχή στην εξασφάλιση 
επαρκούς προστασίας όλων των 
κυκλωμάτων έναντι υπερφόρτισης και 
βραχυκυκλώματος, εκτός από τα 
κυκλώματα εκκίνησης της λειτουργίας του 
κινητήρα τα οποία τροφοδοτούνται από 
συσσωρευτές. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα 
πρόωσης σχεδιάζονται και τοποθετούνται 
κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε 
ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση με όλα τα 
υπόλοιπα κυκλώματα. Η εγκατάσταση 
διασφαλίζει ότι οι διατάξεις που 
αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια δεν 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια 
θερμοκρασίας που συνιστά ο 
κατασκευαστής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα πρόωσης μπορούν να προκαλέσουν πρωτόγνωρους κινδύνους στα 
σκάφη λόγω υπερθέρμανσης των συσσωρευτών με καταστροφικές δυνητικά συνέπειες και 
αυξήσεις της τάσης από τον ισχυρό υβριδικό ηλεκτροκινητήρα που μπορεί να θέσουν εκτός 
λειτουργίας όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων ελέγχου του κινητήρα, εφόσον δεν έχουν απομονωθεί καταλλήλως από τα 
υπόλοιπα κυκλώματα. 

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 5 – εδάφιο 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. Οι 
συσσωρευτές είναι σταθερά στερεωμένοι 
και προστατευμένοι από εισροή νερού.
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Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος A – σημείο 5 – εδάφιο 5.5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα σκάφη με μόνιμη εγκατάσταση 
υγραερίου είναι εξοπλισμένα με χώρο στον 
οποίο να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 
όλες οι φιάλες υγραερίου. Ο χώρος αυτός 
είναι απομονωμένος από τους χώρους 
διαμονής, είναι προσπελάσιμος μόνον απ’ 
έξω και αερίζεται προς τα έξω έτσι ώστε 
κάθε εκλυόμενο αέριο να διοχετεύεται 
πλήρως εκτός του σκάφους.

Όλα τα σκάφη με μόνιμη εγκατάσταση 
υγραερίου είναι εξοπλισμένα με χώρο στον 
οποίο να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 
όλες οι φιάλες υγραερίου. Ο χώρος αυτός 
είναι απομονωμένος από τους χώρους 
διαμονής, είναι προσπελάσιμος μόνον απ’ 
έξω και αερίζεται προς τα έξω έτσι ώστε 
κάθε εκλυόμενο αέριο να διοχετεύεται 
πλήρως εκτός του σκάφους. Οποιαδήποτε 
μόνιμη εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να 
υποβάλλεται σε δοκιμή μετά την 
τοποθέτησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται μια απαίτηση ασφάλειας που περιλαμβάνεται στην οδηγία  1994/25. Το
Παράρτημα I μέρος A σημείο 5.5 θεωρήθηκε υπερβολικά λεπτομερές για μια βασική απαίτηση 
στην παρούσα πρόταση οδηγίας στο πλαίσιο των αρχών του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου. Η 
δοκιμασία του συστήματος υγραερίου μετά την εγκατάστασή του πρέπει να αναφέρεται ρητώς 
δεδομένου ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο ασφάλειας στα σκάφη. Η τροπολογία αυτή 
διασφαλίζει ότι σε δοκιμή υποβάλλεται ολόκληρη η εγκατάσταση υγραερίου και όχι μόνο
μεμονωμένες συσκευές. 

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος B – σημείο 2 – εδάφιο 2.3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Κύκλοι δοκιμών και καύσιμα 
αναφοράς:

2.3. Κύκλοι δοκιμών :

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα αναφοράς καλύπτονται από το σημείο 2.5

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – μέρος Γ – σημείο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ειδικές προδιαγραφές
1a. Ειδικές προδιαγραφές για τον έλεγχο 
των επιπέδων εκπομπών θορύβου των 
σκαφών θεσπίζοντας στο σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/44/EΚ ορίζει ότι οι εκπομπές θορύβου μετρώνται σύμφωνα με τις δοκιμασίες 
που θεσπίζει το εναρμονισμένο πρότυπο. Αυτό απαλείφτηκε στην παρούσα πρόταση δεδομένου 
ότι όλες οι ειδικές αναφορές σε εναρμονισμένα πρότυπα απαλείφθηκαν σύμφωνα με τις αρχές 
του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου. Ένας βαθμός βεβαιότητας για τη χρησιμοποίηση του 
εναρμονισμένου προτύπου για τη δοκιμασία θορύβου ορίζεται στις επί μέρους ενότητες του 
άρθρου 23. Ωστόσο προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή στην πράξη του εναρμονισμένου 
προτύπου, το κείμενο αυτό επαναφέρεται από το παράρτημα A 2.1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βασικοί βιομηχανικοί αριθμοδείκτες και σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση για μια νέα οδηγία που αφορά σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη 
εκσυγχρονίζει σημαντικά τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τις προδιαγραφές 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης για τα σκάφη που είναι σχεδιασμένα για ιδιωτική 
χρήση, όπως δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, αθλητισμού και εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης με ή χωρίς πλήρωμα. 

Ως «σκάφη» κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται σκάφη μήκους 2.5 έως 24
μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «σκάφη αναψυχής» (μηχανοκίνητα σκάφη και 
θαλαμηγοί καθώς και σκάφη εξοπλισμένα με εσωλέμβιους ή εξωλέμβιους κινητήρες) και τα 
«ατομικά σκάφη», όπως μοτοσικλέτες θαλάσσης, διευκρινίζεται δε ότι και αυτές υπάγονται 
πλέον στους σχετικούς κανόνες.

 Επισημαίνεται ότι η οδηγία εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής και στα ατομικά σκάφη που 
είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα ή στα εσωτερικά ύδατα 
αλλά δεν αφορά τα σκάφη εκείνα που είναι σχεδιασμένα και χρησιμοποιούνται για τις 
εμπορικές μεταφορές επιβατών (τα οποία ρυθμίζονται από την οδηγία 2009/45/ΕΚ για τα 
επιβατικά πλοία και/ή την οδηγία 2006/87/ΕΚ για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας). 

Συνοπτικά, η οδηγία καλύπτει όλα τα σκάφη από τα μικρά φουσκωτά σκάφη με εξωλέμβιο 
κινητήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε λίμνη για ψάρεμα έως τις μεγάλες 
μηχανοκίνητες θαλαμηγούς που συναντά κανείς στην Ιταλική Ριβιέρα. 

Οι κύριες προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα σχετικά σκάφη αφορούν την 
ευστάθεια και την πλοϊμότητα, την ασφάλεια των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 
και τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης αφορούν:

1) Μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι ισχύοντες κανόνες 
με τις αρχές του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου (ΜΝΠ). Επιπλέον, προστίθεται μια γενική 
ρήτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά μόνον εφόσον πληρούνται οι γενικές 
προδιαγραφές ασφάλειας των παραρτημάτων της οδηγίας. 

2) Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς

3) Προσαρμογή στα εναρμονισμένα πρότυπα (βλ. κατωτέρω)

4) Τη διατήρηση των οριακών εκπομπών θορύβου, με δυνατότητα λήψης αυστηρότερων 
εθνικών μέτρων σε ευαίσθητες γεωγραφικές περιοχές (κατά βάση κανονισμοί για τα όρια 
ταχύτητας ή την ελάχιστη απόσταση από τις ακτές). 

5) Την υποχρεωτική εγκατάσταση δεξαμενών λυμάτων ή ενσωματωμένων συστημάτων 
επεξεργασίας νερού σε σκάφη εξοπλισμένα με τουαλέτες για την αποτελεσματικότερη 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
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6) Κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση μετά την κατασκευή την οποία διενεργεί κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που θέτει ένα καλυπτόμενο από την 
οδηγία προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο 
κατασκευαστής ούτε ο νόμιμος εκπρόσωπός του διαθέτει αρμοδιότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του προϊόντος. Αυτό προκύπτει ήδη από τους ισχύοντες κανόνες, ωστόσο 
καλύπτονται πλέον ρητώς και τα ατομικά σκάφη· διευκρινίζεται επίσης το καθεστώς και οι 
υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων. 

7) Την υποχρέωση τοποθέτησης της σήμανσης CE, σε όλους τους εσωλέμβιους και 
εξωλέμβιους κινητήρες χωρίς ενσωματωμένη εξάτμιση.

8) Ενημερωμένους κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου (βλ. κατωτέρω).

9) Νέες διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων. Εντός 5 ετών, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας. 

10) Την ευθυγράμμιση με τις οριζόντιες διατάξεις για τη διαπίστευση, τη σήμανση CE καθώς 
και την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην 
EΕ. 

11) Την εισαγωγή πιο ευέλικτων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε εντατικές διαβουλεύσεις με τα κυριότερα ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως τα κράτη μέλη, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
κατασκευής σκαφών (πρωτίστως ΜΜΕ), οι κατασκευαστές κινητήρων και οι ενώσεις 
κατόχων σκαφών. 

Ο εισηγητής κατά την επεξεργασία του παρόντος σχεδίου έκθεσης έλαβε σε μεγάλο βαθμό 
υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, φαίνεται δε ότι όλοι συγκλίνουν γενικώς
στην άποψη ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ισορροπημένη. Αυτό εξηγεί επίσης το λόγο 
για τον οποίο ο εισηγητής έχει προτείνει στο παρόν σχέδιο έκθεσης ένα περιορισμένο αριθμό 
προσαρμογών και διευκρινήσεων τεχνικού κατά βάση περιεχομένου. 

Οι τροπολογίες του εισηγητή αφορούν κυρίως την προσαρμογή των ορισμών με στόχο να 
καταστούν ακριβέστεροι και τον καθορισμό του ακριβούς πεδίου εφαρμογής ορισμένων 
ειδικών διατάξεων. Επιπλέον ο εισηγητής αποσκοπεί να καταστήσει σαφείς τις υποχρεώσεις 
των εισαγωγέων όσον αφορά την αξιολόγηση μετά την κατασκευή· προτείνει συνεπώς τη 
βελτίωση της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος, τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες 
η σήμανση CE είναι απαραίτητη και διασφαλίζει τη διατήρηση των υφισταμένων ελέγχων 
που διενεργούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για τα μεγάλα, ποντοπόρα ενδεχομένως, 
σκάφη. Ο εισηγητής θεώρησε επίσης απαραίτητο να παράσχει περισσότερα στοιχεία όσον 
αφορά την εφαρμογή μιας σειράς σημαντικών προδιαγραφών ασφάλειας (πλοϊμότητα, 
ηλεκτρικά κυκλώματα, εγκαταστάσεις υγραερίου και αερισμός των δεξαμενών καυσίμων). 

Ο εισηγητής αποφάσισε επίσης να υποβάλει ένα ενημερωμένο σύστημα για τον ορισμό των 
κατηγοριών σχεδιασμού σκαφών με το οποίο καταργείται ο υφιστάμενος δεσμός μεταξύ 
κατηγορίας σχεδιασμού και σκοπούμενης χρήσης με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. 
ακτοπλοϊκά ή προφυλαγμένων υδάτων), διατηρώντας, αντιθέτως, ως δύο κύριες παραμέτρους 
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την ισχύ του ανέμου και το ύψος των κυμάτων, πράγμα που είναι περισσότερο ακριβές και 
ενδεδειγμένο. Η προτεινόμενη αυτή αλλαγή αντανακλά εξάλλου την ορολογία που 
χρησιμοποιείται στα σχετικά διεθνή εναρμονισμένα πρότυπα. Ο εισηγητής διατηρεί ωστόσο 
στο σημείο αυτό μια επιφύλαξη, εφόσον αποδειχθεί ότι η προσαρμογή στην πρόταση θα είναι 
υπερβολικά δαπανηρή για τους κατασκευαστές της ΕΕ. Ο εισηγητής προτίθεται επίσης να 
ζητήσει από τους συναδέλφους ΒΕΚ να εγκρίνουν την ανάθεση στην Επιτροπή IMCO μιας 
περιορισμένης εκτίμησης επιπτώσεων πριν από τη διατήρηση ή απόσυρση των τροπολογιών 
αυτών, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες αυτές αλλαγές στο σύστημα δεν καλύπτονται από την 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση. 

Παγκόσμια ευθυγράμμιση

Η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της ΕΕ με τους πρόσφατους 
κανονισμούς της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ όσον αφορά τόσο 
τους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα όσο και τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η ΕΕ και η Ιαπωνία θα διαθέτουν κοινές οριακές 
εκπομπές για τους κινητήρες θαλάσσης για σκάφη αναψυχής, πράγμα που θα λειτουργήσει ως 
ισχυρό κίνητρο, ώστε και άλλα κράτη, όπως η Αυστραλία που εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
ρυθμίσουν τον τομέα αυτό να υιοθετήσουν την προσέγγιση αυτή. 

O κλάδος κατασκευής κινητήρων θαλάσσης για σκάφη αναψυχής είναι μικρός. Ακόμη και ο 
τομέας των εξωλέμβιων κινητήρων που είναι ο μεγαλύτερος, πέτυχε το 2009 συνολικές 
πωλήσεις 457.000 μονάδων, οι οποίες ήταν κατανεμημένες σε 105 ομάδες κινητήρων. Η 
επόμενη γενεά των εξωλέμβιων κινητήρων, των κινητήρων για ατομικά σκάφη και των 
κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση – ντίζελ με διατάξεις επεξεργασίας καυσαερίων που 
απαιτούν πολύ υψηλές δαπάνες εξέλιξης και κατασκευής προϋποθέτει μια διεθνή προσέγγιση 
προκειμένου να έχει αποδεκτό οικονομικό κόστος. Η πρόταση της Επιτροπής εγκαινιάζει τη 
διαδικασία αυτή και η τροπολογία 19 αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η διεθνής αυτή 
προσέγγιση θα διατηρηθεί και στο επόμενο στάδιο μείωσης των εκπομπών καυσαερίων. 

Εκπομπές καυσαερίων

Επικρατεί γενικώς η αντίληψη ότι ο κλάδος αυτός επηρεάζει σε περιορισμένο βαθμό το 
περιβάλλον, δεδομένου ότι ο αριθμός των σκαφών που κυκλοφορούν είναι μικρός σε 
σύγκριση με άλλα μηχανοκίνητα οχήματα, συνδυάζεται δε με τη μείωση (κατά το ήμισυ) του 
όγκου των πωλήσεων από το 2007 και τις περιορισμένες ώρες χρήσης ανά έτος. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις με βάση τις εφαρμοζόμενες σήμερα τεχνολογίες και υποστηρίζει 
τη ταχύτερη δυνατή εφαρμογή με ένα αποδεκτό για τις επιχειρήσεις οικονομικό κόστος. Ο 
εισηγητής συμμερίζεται το συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων που διενήργησε η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο οι προτεινόμενες οριακές εκπομπές καυσαερίων 
αντανακλούν την πιο αυστηρή και συγχρόνως εφικτή μείωση στα πλαίσια του δεδομένου 
χρονοδιαγράμματος. 

Η πρόταση αφενός θεσπίζει μια μείωση των οριακών τιμών για τις εκπομπές μονοξειδίου του 
άνθρακα για ορισμένες κατηγορίες εσωλέμβιων και εξωλέμβιων κινητήρων βενζίνης 
ανάφλεξης με σπινθήρα και αφετέρου δεν προβλέπει αλλαγές όσον αφορά τους κινητήρες 
ντίζελ ανάφλεξης με συμπίεση, οι οποίοι παράγουν σε κάθε περίπτωση χαμηλά επίπεδα 
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μονοξειδίου του άνθρακα. Μια δραστικότερη μείωση και των τριών ρύπων 
(υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και μονοξείδιο του άνθρακα) σε κινητήρες ανάφλεξης 
με σπινθήρα είναι δυνατή μόνο με τη χρήση διατάξεων επεξεργασίας καυσαερίων μέσω της 
τεχνολογίας των τριοδικών καταλυτικών μετατροπέων, η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμη 
επαρκώς εξελιχθεί για τους εξωλέμβιους κινητήρες και τους κινητήρες ατομικών σκαφών. 
Υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν στο 
παρόν στάδιο τις απαιτούμενες επενδύσεις.

Η πρόταση μειώνει τις συνολικές εκπομπές υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου για 
τους εξωλέμβιους κινητήρες και τους κινητήρες ατομικών σκαφών κατά τουλάχιστον 25% 
αλλά η επίτευξη του στόχου αυτού καθιστά απαραίτητη την αύξηση των εκπομπών 
μονοξειδίου του άνθρακα. Πρόκειται για ένα συμβιβασμό σε θέματα άμεσης καύσης. Η 
μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου συνεπάγεται αύξηση των 
εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα. Ο εισηγητής καλεί μετ’επιτάσεως τους συναδέλφους 
του ΒΕΚ να λάβουν υπόψη τους το γεγονός αυτό και να υποστηρίξουν τις προτάσεις της 
Επιτροπής στο βασικό αυτό ζήτημα των εκπομπών στο περιβάλλον.

Ο εισηγητής έλαβε ωστόσο υπόψη του τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να τηρήσουν 
εγκαίρως τις προδιαγραφές για τις εκπομπές  και  υποστηρίζει τη μείωση της μεταβατικής 
περιόδου που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή και τη θέσπιση αποτελεσματικών διατάξεων για 
τους περισσότερους κινητήρες έως τα τέλη του 2014 (βλ. τροπ. 20). Η μεγαλύτερη 
μεταβατική περίοδος θα ισχύει μόνο για εξωλέμβιους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα και 
ισχύ μικρότερη των 15 kilowatts, οι οποίοι κατασκευάζονται μόνο από ΜΜΕ, για τους 
οποίους απαιτείται περισσότερος χρόνος (βλ. άρθρο 58 παράγραφος 2 της πρότασης της 
Επιτροπής).

Ο εισηγητής έχει εξάλλου καταθέσει μια τροπολογία για την προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων και έχει επίσης προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει εντός 5 ετών τη 
δυνατότητα θέσπισης ενός ακόμη σταδίου μείωσης των εκπομπών των κινητήρων. 

Εκπομπές θορύβου

Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συζητήσεων στην επιτροπή κατέστη σαφές ότι οι ΒΕΚ
έπρεπε να εξετάσουν προσεκτικότερα τα επίπεδα εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον. Στο 
σημείο αυτό ο εισηγητής θα επιθυμούσε επίσης να λάβουν οι συνάδελφοι υπόψη τους 
φυσικούς περιορισμούς όσον αφορά τη βελτίωση των προδιαγραφών που πρότεινε η 
Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Μετά από διεξοδικές δοκιμές θορύβου σε σκάφη από τις επιχειρήσεις συγκεντρώθηκε μια 
εμπεριστατωμένη δέσμη στοιχείων όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου από τα σκάφη 
προκειμένου να αναπτυχθούν τόσο οι οριακές τιμές της οδηγίας όσο και ένα πρότυπο δοκιμής 
ISO. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με ανεξάρτητο τρόπο από ένα σχέδιο FP6 . Κατά τη 
ρυμούλκηση ενός τυπικού ταχύπλοου σκάφους μήκους 5.5 μέτρων με ταχύτητα 70km/h 
προέκυψε εκπομπή θορύβου από το κύτος στο νερό ύψους 72dB σε απόσταση 25μέτρων από 
το μικρόφωνο. Οι κατασκευαστές συμφώνησαν ότι οι κινητήρες τους δεν πρέπει να 
εκπέμπουν υψηλότερα επίπεδα θορύβου απ’ό,τι το κύτος του σκάφους και με ορισμένες 
αλλαγές στο σχεδιασμό κατέστη δυνατή η επίτευξη του ορίου αυτού. Συνεπώς, από την
εκπομπή θορύβου ύψους 72dB από το κύτος και τον κινητήρα αντιστοίχως προκύπτει μια
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συνδυασμένη τιμή ύψους 75db, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας. Για 
μικρότερα σκάφη και μικρότερους κινητήρες αναπτύχθηκαν χαμηλότερες τιμές ενώ μια 
επιπλέον ανοχή 3db υπήρξε απαραίτητη για πολλαπλές διατάξεις κινητήρων. 

Η ισχύουσα σήμερα μέθοδος δοκιμής ορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 14509 
Μέρος 1. Οι οριακές τιμές που θεσπίζει η παρούσα πρόταση αντιπροσωπεύουν ό,τι είναι 
σήμερα εφικτό στα πλαίσια του σχεδιασμού σκαφών. Κατά την άποψη του εισηγητή οι 
εκπομπές θορύβου των κινητήρων δεν μπορούν να συμβάλλουν περισσότερη στην περαιτέρω 
μείωση των εκπομπών θορύβου των σκαφών. Για παράδειγμα, εάν προταθεί ένας στόχος για 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών θορύβου των κινητήρων κατά 10dB (πράγμα που δεν είναι 
εφικτό), αυτό θα μείωνε τα συνολικά επίπεδα θορύβου των σκαφών μόνο κατά 3dB. Ο 
εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τυχόν αυστηρότερα μέτρα μείωσης του θορύβου 
θα απαιτούσαν πλήρη επανασχεδιασμό των σκαφών, πράγμα που θα επηρέαζε αρνητικά τον 
χώρο των καταλυμάτων και κυρίως την ασφάλεια (αντοχή του κύτους, ευστάθεια του 
σκάφους και αξιοπλοΐα ). 

Τέλος, δεδομένου ότι τα σκάφη δεν πλέουν, ως επί το πλείστον σε ήρεμες επιφάνειες, τα 
κύματα όταν προσκρούουν στο κύτος συνιστούν το σημαντικότερο παράγοντα πρόκλησης 
θορύβου. Ο θόρυβος μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για μικρές ή ήσυχες λίμνες ή ορισμένα 
τμήματα ποταμών και διωρύγων, ασφαλώς όμως αυτό δεν ισχύει στην πλειοψηφία των 
καταστάσεων της πραγματικής ζωής. Η επικρατούσα αντίληψη επηρεάζεται επίσης από την 
ύπαρξη πολλών σκαφών που έχουν κατασκευαστεί πριν από την θέσπιση οριακών τιμών 
θορύβου της ΕΕ. Εξάλλου ο θόρυβος εξαρτάται πρωτίστως από τη συμπεριφορά του χρήστη 
και όχι από την υποκείμενη τεχνολογία και συνεπώς ο θόρυβος μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
μειωθεί αποτελεσματικά με την επιβολή καταλλήλων ορίων ταχύτητας και ελέγχων. Ο 
εισηγητής προτείνει στους συναδέλφους του ΒΕΚ να μην τροποποιήσουν την πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου.


