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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κύρια σημεία της πρότασης της Επιτροπής

Η οδηγία 97/68/ΕΚ σχετικά με τα μη οδικά κινητά μηχανήματα ρυθμίζει τις ανώτερες 
εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), υδρογονανθράκων (HC), οξειδίων του αζώτου 
(NOx) και σωματιδίων (PM) που προέρχονται από κινητήρες ντίζελ οι οποίοι τοποθετούνται 
σε κατασκευαστικά, γεωργικά και δασικά μηχανήματα, αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές 
μηχανές, σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, κινητήρες σταθερών στροφών και μικρούς 
βενζινοκινητήρες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων.

Τα ισχύοντα όρια του σταδίου ΙΙΙΑ θα αντικατασταθούν από τα αυστηρότερα όρια του 
σταδίου IIIΒ προοδευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η περίοδος έγκρισης τύπου για 
αυτούς τους κινητήρες άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2010. Επηρεάζεται ένα μεγάλο και 
πολύμορφο φάσμα παραγωγής μηχανημάτων (περίπου 1500 εταιρείες στην ΕΕ).

Ευέλικτο σύστημα
Με την οδηγία 2004/26/ΕΚ εισήχθη το λεγόμενο ευέλικτο σύστημα με σκοπό να 
διευκολυνθεί η μετάβαση από το ένα στάδιο εκπομπών στο άλλο. Το ευέλικτο σύστημα δίνει 
τη δυνατότητα στον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού (ΚΑΕ) να διαθέσει στην αγορά, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων ανώτατων τιμών για τις 
εκπομπές καυσαερίων, περιορισμένο αριθμό μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία 
έχουν τοποθετηθεί κινητήρες που συμμορφώνονται ακόμα με τα όρια εκπομπών καυσαερίων 
του προηγούμενου σταδίου. Το ευέλικτο σύστημα εφαρμόζεται για τους κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση (ντίζελ) που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά, γεωργικά και 
δασικά μηχανήματα, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και τις αντλίες που χρησιμοποιούν 
κινητήρες σταθερών στροφών, αλλά όχι και για τις σιδηροδρομικές μηχανές, τις 
αυτοκινητάμαξες και τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Επιτρέπει στον ΚΑΕ να διαθέσει 
στην αγορά είτε 1) για κάθε κατηγορία ισχύος κινητήρα, περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων 
που να μην υπερβαίνει το 20% των πωλήσεων μηχανημάτων από τον ΚΑΕ ετησίως, είτε 2) 
συγκεκριμένο αριθμό μηχανημάτων. Η δεύτερη επιλογή προβλέφθηκε για μικρότερες
επιχειρήσεις που παράγουν μικρότερες ποσότητες κινητήρων.

Οικονομικές πτυχές και ανταγωνιστικότητα
Το απαιτούμενο κόστος της συμμόρφωσης για να αντεπεξέλθουν οι κατασκευαστές στα νέα 
όρια εκπομπών είναι σημαντικό. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει για παράδειγμα δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, δαπάνες επανασχεδιασμού του εξοπλισμού, δαπάνες συσκευών 
μετεπεξεργασίας, δαπάνες τεκμηρίωσης και σήμανσης κ.λπ. Επιπλέον, η βιομηχανία της ΕΕ η 
οποία παράγει μη οδικά κινητά μηχανήματα έχει δεχθεί απρόσμενο και βαρύ πλήγμα από την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, με τον κατασκευαστικό και τον 
γεωργικό εξοπλισμό να επηρεάζονται σημαντικά. Η σοβαρή πτώση στις πωλήσεις (κατά 42% 
το 2009) επέφερε μεγάλη μείωση εσόδων και διαθέσιμων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 
της αναγκαίας τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης για μηχανήματα με κινητήρες που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του σταδίου IIIB σε όλες τις κατηγορίες ισχύος και τις 
εφαρμογές εντός των προβλεπόμενων από την οδηγία 97/68/EΚ προθεσμιών. Οι περιστάσεις 
αυτές επηρεάζουν ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις ΚΑΕ.

Όσον αφορά τις αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές, η Επιτροπή, αφού διεξήγαγε 
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διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, κατέληξε στο ότι ορισμένοι κατασκευαστές κινητήρων 
έχουν σημειώσει πρόοδο στην παραγωγή συμβατών με το στάδιο ΙΙΙ Β κινητήρων για 
σιδηροδρομικές μηχανές, ενώ οι ΚΑΕ δεν θα είναι ακόμη πλήρως έτοιμοι να διαθέσουν 
συμβατές με το στάδιο ΙΙΙ Β σιδηροδρομικές μηχανές στην αγορά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2010, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 97/68/EΚ. Η οδηγία δεν προβλέπει στάδιο ΙΙΙ Β για 
τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, επομένως δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή του ευέλικτου 
συστήματος σε αυτά.
Παγκοσμίως, μόνο η ΕΕ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και σε μικρότερο βαθμό η Ιαπωνία έχουν 
παρόμοιες φιλοδοξίες όσον αφορά τη νομοθεσία εκπομπών κινητήρων για τα μη οδικά κινητά 
μηχανήματα. Εκτός από την ΕΕ, ευέλικτα μέτρα έχουν επίσης εισαχθεί στις ΗΠΑ και τον 
Καναδά και θεωρείται ότι παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές σε σύγκριση 
με το εν ισχύι στην ΕΕ σύστημα.

Σε άλλες σημαντικές γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία ή η 
Λατινική Αμερική, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν υπάρχουν. Συνεπώς, οι κατασκευαστές μη 
οδικών κινητών μηχανημάτων της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
των παραγωγών από τρίτες χώρες καθώς τα μέτρα ελέγχου για τις εισαγωγές μηχανημάτων 
προς την ΕΕ δεν είναι αποτελεσματικά. 

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι του τομέα οι οποίοι συμβάλλουν στη συνολική 
ατμοσφαιρική ρύπανση είναι εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου. Σύμφωνα με 
την αξιολόγηση επιπτώσεων από την Επιτροπή, οι κατ' εκτίμηση εκπομπές σωματιδιακής 
ύλης PM10 από τον τομέα των μη οδικών κινητών μηχανημάτων για την ΕΕ27 ανέρχονται σε 
7% σε σύγκριση με το 13% για τις οδικές μεταφορές. Όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων του 
αζώτου, ο τομέας των μη οδικών κινητών μηχανημάτων ευθύνεται για το 16% όλων των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου στην ΕΕ27,ενώ ο τομέας των οδικών μεταφορών συμβάλει 
στο 42% των συνολικών εκπομπών οξειδίων του αζώτου.

Οι συνολικές εκπομπές των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση των μη οδικών κινητών 
μηχανημάτων θα αυξηθούν για το πρώτο έτος δυνάμει της προτεινόμενης ευελιξίας 50% κατά 
περίπου 0,3% σε σύγκριση με το εν ισχύι σύστημα ευελιξίας 20%. Θα πρέπει να σημειωθεί, 
ότι η τροποποίηση προβλέπει απλώς μεγαλύτερη περίοδο σταδιακής εφαρμογής για τα νέα 
αυστηρότερα όρια εκπομπών. Τα επίπεδα αυτών των ορίων παραμένουν αμετάβλητα. Τέλος, 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι εκπομπές έχουν μειωθεί εξαιτίας της αξιοσημείωτης 
πτώσης στις πωλήσεις, η οποία προκλήθηκε από την οικονομική κρίση.

Επομένως, η Επιτροπή προτείνει:
1) Αύξηση του ποσοστού του αριθμού κινητήρων, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία 

χερσαίων μηχανημάτων και διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος, για κάθε κατηγορία κινητήρα από το 20% στο 50% των ετήσιων πωλήσεων 
του ΚΑΕ σε εξοπλισμό, καθώς και προσαρμογή του μέγιστου αριθμού κινητήρων που 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ως 
εναλλακτική δυνατότητα επιλογής, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου 
IIIA και του σταδίου IIIB για τις εκπομπές.

2) Συμπερίληψη των κινητήρων που χρησιμοποιούνται για την πρόωση αυτοκινηταμαξών 
και σιδηροδρομικών μηχανών στο ευέλικτο σύστημα. 
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3) Τα μέτρα αυτά να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η άποψη της εισηγήτριας
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχθούν αφενός η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και αφετέρου η περιβαλλοντική προστασία. Επ' αυτού η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ είναι μια 
ισορροπημένη πρόταση η οποία στοχεύει στην άμβλυνση, στο βέλτιστο δυνατό σημείο, των 
επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα οικονομική κρίση για τους κατασκευαστές κινητήρων και 
μηχανημάτων για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα 
περιορίζει, όσο το δυνατό περισσότερο, τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
υστερότερη αντικατάσταση ενός καθορισμένου αριθμού κινητήρων οι οποίοι δεν είναι ακόμη 
συμβατοί με το νέο αυστηρότερο όριο εκπομπών.
Ταυτόχρονα, η εισηγήτρια θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο θέμα του θεμιτού 
ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και στην απαγόρευση εισαγωγών μη οικολογικών 
μηχανημάτων στην ΕΕ. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να κληθεί να παράσχει
πληροφορίες σχετικά με το πως σχεδιάζει να εξασφαλίσει ότι οι παραγωγοί της ΕΕ θα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές των κινητήρων στον τομέα των μη 
οδικών κινητών μηχανημάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την 
προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος των κατασκευαστών. Συνεπώς, τα 
μέτρα πρέπει να περιοριστούν στην 
περίοδο μετάβασης από το στάδιο IIIA στο 
στάδιο IIIB και να λήξουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του δικτύου του 
Ηνωμένου Βασιλείου και τον πρόσθετο 
χρόνο και κόστος ανάπτυξης λύσεων για 
το στάδιο ΙΙΙ Β, η ημερομηνία λήξεως σε 
ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να καθοριστεί για τις 31 
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Δεκεμβρίου 2015.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις της οδηγίας, όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις ιδιαιτερότητες του σιδηροδρομικού δικτύου του 
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το εύρος και το βάρος ούτε τους περιορισμούς που 
επιβάλλονται από τη μικρή αγορά η οποία υφίσταται για αυτού του τύπου τις μηχανές. Αυτό 
θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και να 
εμποδίσει τον τρόπο μετακίνησης από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές πράγμα το 
οποίο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτικής 
των μεταφορών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α α (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(-αα) Στην παράγραφο 1α, το δεύτερο
εδάφιο διαγράφεται.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α α (νέο) 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 β, 1 γ και 1 δ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(-αβ) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
"1β. η μηχανή αντικατάστασης που θα 
τοποθετηθεί σε αυτοκινητάμαξα, συρμό ή 
σιδηροδρομικές μηχανές που είναι 
εξοπλισμένες με μηχανή που δεν τηρεί τα 
όρια του σταδίου ΙΙΙ Α ή τηρεί μόνο τα 
όρια του σταδίου ΙΙΙ Α θα πρέπει, το 
λιγότερο, να είναι συμβατή με τις οριακές 
τιμές που καθορίζονται στο στάδιο ΙΙΙ Α.
Για παρόμοιες μηχανές, δεν θα 
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εφαρμόζεται το άρθρο 9 (3ζ), (3θ) και 4α.
1γ. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξουσιοδοτούν την παραγωγή 
και τοποθέτηση μηχανών 
αντικατάστασης οι οποίες δεν είναι 
συμβατές με τις απαιτήσεις του σταδίου 
ΙΙΙ Α στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) για ανανέωση ή αναβάθμιση 
υφιστάμενης αυτοκινητάμαξας, 
αυτοκινούμενης αμαξοστοιχίας ή 
σιδηροδρομικής μηχανής, όταν η 
εφαρμογή των απαιτήσεων του σταδίου 
ΙΙΙ Α θα δημιουργούσε σημαντικές 
τεχνικές δυσκολίες από απόψεως εύρους 
γραμμής, φορτίου στον άξονα, 
σχεδιασμού του αμαξώματος/σασί ή των 
συστημάτων ελέγχου της (των) μηχανής 
(μηχανών) για πολλαπλές λειτουργίες και, 
ως εκ τούτου, θα έθετε σε κίνδυνο την 
οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου·
ii) όταν, σε συνέχεια ατυχήματος 
αυτοκινητάμαξας, αυτοκινούμενης 
αμαξοστοιχίας ή σιδηροδρομικής 
μηχανής ή καταστροφικής αποτυχίας των 
μηχανών τους, η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του σταδίου ΙΙΙ Α θα 
δημιουργούσε σημαντικές τεχνικές 
λειτουργίες και ως εκ τούτου θα έθετε σε 
κίνδυνο την οικονομικά αποδοτική 
επιδιόρθωση της αυτοκινητάμαξας, 
αυτοκινούμενης αμαξοστοιχίας ή 
σιδηροδρομικής μηχανής που είχε 
υποστεί βλάβη.
Για τις μηχανές αυτές, δεν θα ισχύει το 
άρθρο 9 παράγραφος (3ζ), (3θ) και (4α).
Όπου χορηγείται παρέκκλιση, τα κράτη 
μέλη που χορηγούν αυτήν θα πρέπει εντός 
έξι μηνών να διαβιβάσουν τόσο στην 
Επιτροπή όσο και στις εγκρίνουσες αρχές 
των άλλων κρατών μελών έγγραφο και σε 
μορφή χαρτιού και σε ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα καθορίζει:
- τον ενιαίο αριθμό αναφοράς της 
παρέκκλισης όπως εμφαίνεται στη 
σήμανση που ευρίσκεται στην κάθε 
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μηχανή στην οποίαν αναφέρεται,
- τη φύση της παρέκκλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των επιπέδων εκπομπών σε σύγκριση με 
τις οριακές τιμές του σταδίου ΙΙΙ Α και 
τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών 
διατάξεων που θα εφαρμόζονται,
- λεπτομερή αιτιολόγηση για τη χορήγηση 
της παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων 
των κυρίων τεχνικών δυσκολιών, με τις 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους, και περιγραφή των 
προσπαθειών σχεδιασμού που έγιναν με 
σκοπό να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά 
από τις απαιτήσεις του σταδίου ΙΙΙ Α και, 
αν υπάρχει ανάγκη, άλλες εξελίξεις του 
στόλου και επιχειρησιακά μέτρα,
- τον αριθμό των μηχανών που αποτελούν 
αντικείμενο της παρέκκλισης,
- λεπτομέρειες του κατασκευαστή και 
των τύπων και σειριακών αριθμών των 
μηχανών που αποτελούν αντικείμενο της 
παρέκκλισης,
- λεπτομέρειες των σειρών των οχημάτων 
του σιδηροδρόμου στις οποίες θα 
εγκατασταθούν οι μηχανές μαζί με τις 
επιχειρησιακές τους περιοχές,
- οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
βοηθούν στην αιτιολόγηση του αιτήματος 
παρέκκλισης.
1δ. Για μηχανές που τίθενται στην αγορά 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1α, 1β και 
1γ, το κείμενο "ΜΗΧΑΝΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" θα τοποθετείται 
σε σήμανση επί της μηχανής ή θα 
προστίθεται στις οδηγίες χρήσης".

Αιτιολόγηση

Επειδή ο διαθέσιμος χώρος στα περισσότερα παλαιότερα οχήματα δεν είναι επαρκής για να 
υποδεχθεί μηχανές που είναι συμβατές με το στάδιο ΙΙΙ Β, της ιδίας ισχύος, η δυνατότητα να 
αντικατασταθούν μηχανές προσταδίου ΙΙΙ Α και τύπου σταδίου ΙΙΙ Α που έχουν τοποθετηθεί σε 
παλαιότερα οχήματα με μηχανές που είναι συμβατές με το στάδιο ΙΙΙ Α θα επιτρέψει στη 
βιομηχανία να προχωρήσει προς πλέον καθαρά πρότυπα εκπομπών του τύπου σταδίου ΙΙΙ Α. Σε 
ορισμένες, λίγες, περιπτώσεις, παρεκκλίσεις από την εγκατάσταση ΙΙΙ Α θα είναι επίσης 
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απαραίτητες, διότι το εύρος, το φορτίο του άξονα και οι περιορισμοί του σχεδιασμού των 
οχημάτων το υπαγορεύουν. Η βιομηχανία συμφωνεί ότι κάθε παρόμοια παρέκκλιση θα 
πραγματοποιείται μόνο κάτω από αυστηρούς ελέγχους και περιορισμούς και θα υπάρχει 
επαρκής αιτιολόγηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο III A στο στάδιο 
III B και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(8) Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1.2 του 
παραρτήματος XIII, ισχύει μόνο για τη 
μετάβαση από το στάδιο III A στο στάδιο 
III B και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Κατ' εξαίρεσιν, για σιδηροδρομικές 
μηχανές που είναι σε θέση να λειτουργούν 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το ευέλικτο σχήμα λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 2015.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις της οδηγίας, όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις ιδιαιτερότητες του σιδηροδρομικού δικτύου του 
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το εύρος και το βάρος ούτε τους περιορισμούς που 
επιβάλλονται από τη μικρή αγορά η οποία υφίσταται για αυτού του τύπου τις μηχανές. Αυτό 
θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και να 
εμποδίσει τον τρόπο μετακίνησης από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές πράγμα το 
οποίο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτικής 
των μεταφορών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

1.1. Με εξαίρεση τη μεταβατική περίοδο 1.1. Με εξαίρεση τη μεταβατική περίοδο 
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που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου IIIA και 
σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει 
χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από 
οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή την άδεια 
να αγοράσει από τους δικούς του 
προμηθευτές κινητήρων τις ποσότητες 
κινητήρων που περιγράφονται στα σημεία 
1.1.1 και 1.1.2, οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές 
τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση 
για το αμέσως προηγούμενο στάδιο ορίων 
εκπομπών.

που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου IIIA και 
σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει 
χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά,
και λαμβάνει χωρίς άσκοπη 
καθυστέρηση, την άδεια να αγοράσει από 
τους δικούς του προμηθευτές κινητήρων 
τις ποσότητες κινητήρων που 
περιγράφονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2, 
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά 
έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως 
προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 – σημείο 1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου IIIA και του σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 12
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση 
στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ του 
σταδίου IIIA και του σταδίου IIIB, ο ΚΑΕ 
μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι 
δικοί του προμηθευτές κινητήρων να 
διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 40
κινητήρες για χρήση στην πρόωση 
σιδηροδρομικών μηχανών στο πλαίσιο του 
ευέλικτου συστήματος.

Αιτιολόγηση

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
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economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 
Οδηγία 97/68/ΕΚ
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 - σημείο 1.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

1.7. Ο ΚΑΕ παρέχει σε κάθε αρχή 
έγκρισης τύπου στα κράτη μέλη όλες τις 
πληροφορίες που αυτή απαιτεί ώστε να 
επιβεβαιωθεί ότι οι κινητήρες που 
συνοδεύονται από δήλωση ή φέρουν 
ετικέτα από όπου προκύπτει ότι διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου 
συστήματος, ορθώς συνοδεύονται από 
τέτοια δήλωση ή φέρουν τέτοια ετικέτα.»

1.7. Ο ΚΑΕ παρέχει σε κάθε αρχή 
έγκρισης τύπου στα κράτη μέλη όλες τις 
πληροφορίες που αυτή απαιτεί ώστε να
εξακριβωθεί και επιβεβαιωθεί ότι οι 
κινητήρες που συνοδεύονται από δήλωση 
ή φέρουν ετικέτα από όπου προκύπτει ότι 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο 
ευέλικτου συστήματος, ορθώς 
συνοδεύονται από τέτοια δήλωση ή φέρουν 
τέτοια ετικέτα.»



PE450.581v02-00 12/12 AD\854727EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους 
κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήματος

Έγγραφα αναφοράς (COM(2010)0362 – C7–0167/2010 – 2010/0195(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή
   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
7.9.2010

Συντάκτης γνωμοδότησης
   Ημερομηνία ορισμού

Olga Sehnalová
2.9.2010

Εξέταση στην επιτροπή 9.11.2010 24.1.2011

Ημερομηνία έγκρισης 25.1.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

35
4
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean 
Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, 
Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique 
Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Σπύρος Δανέλλης, Anne E. Jensen, Petra 
Kammerevert, Guido Milana, Dominique Riquet, Janusz Władysław 
Zemke 


