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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα σκάφη 
αναψυχής (94/25/ΕΚ) (ΟΣΑ) επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση των 
σκαφών αναψυχής και των ατομικών σκαφών προβλέποντας την αναθεώρηση των ορίων των 
εκπομπών καυσαερίων από τους κινητήρες σκαφών και των ορίων θορύβου και 
εκσυγχρονίζοντας σημαντικά τις υφιστάμενες απαιτήσεις ασφάλειας. Πρόσθετος στόχος της 
πρωτοβουλίας είναι το να διασφαλίσει ίσες ρυθμιστικές συνθήκες με τους βασικούς 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ καθώς και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
σκαφών. Καλύπτει τα μηχανοκίνητα σκάφη, τα ιστιοπλοϊκά, τα ατομικά σκάφη (τζετ σκι), 
τους κινητήρες τους και τα συστατικά μέρη που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 
σκοπούς. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι τα μέσα του 2015.

Εκπομπές καυσαερίων

Θεσπίζοντας αυστηρότερα όρια για τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τους υδρογονάνθρακες
(HC), η αναθεωρημένη οδηγία ευθυγραμμίζει τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων 
σκαφών αναψυχής με τους - αυστηρότερους - κανόνες των ΗΠΑ. Η ύπαρξη των αυτών ορίων 
εκπομπών για τις αγορές της ΕΕ, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας, θα επιφέρει 
οικονομίες για τους κατασκευαστές της ΕΕ όσον αφορά την εξέλιξη, κατασκευή και 
τυποποίηση των γραμμών προϊόντων τους. Ο συντάκτης συμφωνεί με την Επιτροπή και τον 
εισηγητή της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής επί των κάτωθι:
Τα προτεινόμενα όρια των εκπομπών καυσαερίων αντικατοπτρίζουν την αυστηρότερη 
δυνατή, αλλά και επιτεύξιμη, μείωση δεδομένου του χρονοδιαγράμματος. Σημαντικότερες 
μειώσεις και των τριών ρυπαντών (HC, NOx και CO) για τους κινητήρες ανάφλεξης με 
ηλεκτρικό σπινθήρα είναι δυνατές μόνο με την μετεπεξεργασία των καυσαερίων μέσω 
τεχνολογίας τριοδικών καταλυτών. Η απαραίτητη τεχνολογία δεν είναι όμως αρκετά 
εξελιγμένη και θα απαιτούσε επενδύσεις που η βιομηχανία αδυνατεί να αναλάβει την 
παρούσα στιγμή. Επιπλέον, ο συντάκτης συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταβατική περίοδο των 3 ετών για όλους τους κατασκευαστές κινητήρων και 3 πρόσθετων 
ετών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξωλέμβιους κινητήρες 
ανάφλεξης με ηλεκτρικό σπινθήρα ≤ 15 kW, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
οικονομικές και κοινωνικές ζημίες.

Η πρόταση της Επιτροπής για την απαίτηση να εγκαθίστανται κατά την κατασκευή νέων 
σκαφών δεξαμενές λυμάτων ή συστήματα επεξεργασίας λυμάτων είναι ευπρόσδεκτη για την
προστασία του περιβάλλοντος, επειδή αποτρέπει την απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα.

Εκπομπές θορύβου

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη διατήρηση των σημερινών 
ορίων εκπομπών θορύβου, δεδομένου ότι οιαδήποτε νέα μείωση θα απαιτούσε εκ νέου 
σχεδιασμό των κινητήρων σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο θόρυβος που 
εκπέμπουν τα σκάφη αναψυχής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ο κινητήρας, 
το κύτος του σκάφους, η πυκνότητα σκαφών, η ταχύτητα, η συμπεριφορά του χρήστη, η 
γεωγραφική θέση και οι καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η οδηγία επιτρέπει τη λήψη 
μέτρων σε εθνικό επίπεδο προς θέσπιση αυστηρότερων ορίων, όπως τα όρια ταχύτητας, η 
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ελάχιστη απόσταση από την ακτή ή η απαγόρευση της διέλευσης σκαφών σε ορισμένες 
περιοχές. Ο συντάκτης πιστεύει ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά 
με τις βέλτιστες πρακτικές θα συνέβαλε στην αναλογικότητα των εθνικών διατάξεων και στη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης παραπέμπει σε διάφορες 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως στις υποθέσεις C-142/05 και
C-433/05). Οι τροπολογίες αριθ. 2 και 5 καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη διαδικασία 
αυτή.

Απαιτήσεις ασφάλειας

Ο συντάκτης τονίζει τη σημασία της νέας ρήτρας γενικής ασφάλειας που αποτελεί τη νομική 
βάση για την αφαίρεση ανασφαλών σκαφών από την αγορά, όταν ένα προϊόν δεν ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας ή εκπροσωπεί, σε γενικές γραμμές, κίνδυνο για την 
ασφάλεια και την υγεία ανθρώπων, περιουσίας ή του περιβάλλοντος.

Ο συντάκτης χαιρετίζει τις αυστηρότερες υποχρεώσεις για την εκ μέρους κατασκευαστών, 
εισαγωγέων και διανομέων απόδειξη της συμμόρφωσης των προϊόντων τους (σήμανση CE) 
μέσω κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των σκαφών ιδιωτικών εισαγωγέων εισάγεται από τρίτες χώρες, είναι 
ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι οι ιδιώτες εισαγωγείς θα υπάγονται πλέον ρητώς στις 
υποχρεώσεις της οδηγίας για την Αξιολόγηση μετά την κατασκευή. Όμως, για να 
εξασφαλιστεί ότι τα σκάφη αυτά ανταποκρίνονται στις ενισχυμένες απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διενεργούνται επαρκείς και 
αποτελεσματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και στο εσωτερικό της.

Υβριδικές τεχνολογίες

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υβριδικών κινητήρων για σκάφη 
αναψυχής πρέπει να ληφθεί υπόψη - στα πλαίσια της οδηγίας - ως μια καινοτόμος λύση για 
τα συστήματα πρόωσης. Οι τροπολογίες αριθ. 1, 3, 6 και 7 του συντάκτη διασφαλίζουν ότι η 
οδηγία θα καλύπτει τις καινοτόμους λύσεις πρόωσης και τους κύκλους δοκιμών για τους 
υβριδικούς κινητήρες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι επίσης σκόπιμο να ληφθούν 
στο μέλλον τα κατάλληλα μέτρα για τη 
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συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
από κινητήρες σκαφών αναψυχής και 
ατομικών σκαφών.

Αιτιολόγηση

Το αποτύπωμα άνθρακα από τα έξι εκατομμύρια σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη πρέπει 
να υπολογιστεί, προκειμένου καταρχάς να εκτιμηθεί η έκταση του προβλήματος και στη 
συνέχεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, εξακολουθεί να μην 
υπάρχει καταγραφή των εκπομπών άνθρακα από σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

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. Πρέπει να διευρυνθεί ο 
ορισμός του «προωστικού κινητήρα» που 
εκτίθεται στην οδηγία 94/25/ΕΟΚ, ώστε 
να καλύπτει και καινοτόμες λύσης 
πρόωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να διευρύνει τον ορισμό του «προωστικού κινητήρα», 
δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες υβριδικών κινητήρων που υπάρχουν σήμερα και ενδέχεται να 
επεκταθούν μελλοντικά δεν λαμβάνονται υπόψη από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
φύση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των ΜΜΕ που 
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κατασκευάζουν σκάφη αναψυχής και 
ατομικά σκάφη, θα πρέπει οι εν λόγω 
ΜΜΕ να χαίρουν ιδιαίτερης μορφής 
στήριξης ενόψει του σοβαρού 
επενδυτικού άχθους που συνεπάγονται 
αυτές οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν διαθέτουν στην αγορά προϊόν 
καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία, οι 
εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν επί του 
προϊόντος την επωνυμία και τη διεύθυνσή 
τους. Πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις 
για τις περιπτώσεις στις οποίες το 
μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού 
στοιχείου δεν επιτρέπουν τέτοια ένδειξη.

(15) Όταν διαθέτουν στην αγορά προϊόν 
καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία, οι 
εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν επί του 
προϊόντος την επωνυμία και τη διεύθυνσή 
τους. Όποτε το μέγεθος ή η φύση του 
κατασκευαστικού στοιχείου δεν 
επιτρέπουν τέτοια ένδειξη, οι εισαγωγείς 
θα πρέπει να υποβάλλουν κατάλληλη 
τεκμηρίωση με την οποία να μπορεί να 
ταυτοποιείται ένα τέτοιο κατασκευαστικό 
στοιχείο.

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 
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 

(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 
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 που συμμορφώνονται με την 
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παρούσα οδηγία. παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές 
αιτιολογούνται και είναι ανάλογες προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο. Η Επιτροπή 
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή 
του άρθρου 5 της παρούσας οδηγίας 
θεσπίζοντας ικανοποιητικό σύστημα για 
την ανταλλαγή αυτή.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η ανταλλαγή απόψεων επί των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 θα επέτρεπε την αποφυγή δυσανάλογων 
μέτρων και θα έπρεπε να υποστηριχθεί από την Επιτροπή.

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 
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εργασίες της τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων, με 
εμπειρογνώμονες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει στην οδηγία τα υβριδικά συστήματα, που δεν ελήφθησαν υπόψη 
από την Επιτροπή κατά την παγιοποίηση της πρότασης οδηγίας, λόγω έλλειψης πληροφοριών τη 
στιγμή εκείνη.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων της παρούσας 
οδηγίας και να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι εν λόγω ρήτρες πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(44) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων της παρούσας 
οδηγίας και να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους από υπηρεσίες που 
ορίζονται σαφώς για το σκοπό αυτό ή 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι εν 
λόγω ρήτρες πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, και να εφαρμόζονται χωρίς 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο α – στοιχείο xiii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiii) αμφίβια σκάφη· (xiii) αμφίβια σκάφη ικανά να λειτουργούν 
τόσο επί του ύδατος όσο και επί της 
ξηράς·
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Τροπολογία 9

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·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλα τα είδη υβριδικών εγκαταστάσεων 
θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις εκπομπών καυσαερίων του Παραρτήματος 
I.B, δεδομένου ότι η υβριδική τεχνολογία δεν έχει ληφθεί υπόψη από την οδηγία.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
διατάξεις που αφορούν τη ναυσιπλοΐα σε 
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 για τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
διατάξεις που αφορούν τη ναυσιπλοΐα σε 
ορισμένα ύδατα με σκοπό την προστασία 
του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων από 
ηχορύπανση, τη διαμόρφωση των πλωτών 
οδών και την ασφαλή επ’ αυτών 
ναυσιπλοΐα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
διατάξεις δεν απαιτούν μετατροπές 
σκαφών για τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές 
είναι αιτιολογημένες και ανάλογες. Η 
Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών και θα θεσπίσει 
ικανοποιητικό σύστημα για τις εν λόγω 
ανταλλαγές.
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Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η ανταλλαγή απόψεων επί των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 θα επέτρεπε την αποφυγή δυσανάλογων 
μέτρων και θα έπρεπε να υποστηριχθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) σημείο 2.3.1 του Μέρους Β του 
Παραρτήματος I, ώστε να περιληφθούν 
κύκλοι δοκιμών για υβριδικούς 
προωστικούς κινητήρες·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει την προσθήκη, μεταξύ των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων, κύκλων δοκιμών, μόλις συμφωνηθεί διεθνώς κοινή δέσμη τέτοιων κύκλων 
δοκιμών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 49 
είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 
60.

2. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 49 
ισχύει για επτά έτη αρχής γενομένης από 
την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 60. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της επταετούς περιόδου. Η ανάθεση 
εξουσίας θα παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθούν σε αυτή την 
παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο Α – στοιχείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σκάφη σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε 
οι κίνδυνοι από πτώση στη θάλασσα να 
είναι οι ελάχιστοι δυνατοί και να 
διευκολύνεται η επανεπιβίβαση.

Τα σκάφη σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε 
οι κίνδυνοι από πτώση στη θάλασσα να 
είναι οι ελάχιστοι δυνατοί και να 
διευκολύνεται η επανεπιβίβαση. Τα μέσα 
επανεπιβίβασης θα είναι προσβάσιμα και 
θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν 
χωρίς βοήθεια άτομα που βρίσκονται 
μέσα στο νερό.

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός των σκαφών πρέπει να επιτρέπει την άνευ βοηθείας επανεπιβίβαση για λόγους 
ασφαλείας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όταν το νερό είναι κρύο. Η τροπολογία ευθυγραμμίζει 
επίσης το κείμενο με τις απαιτήσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – Μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο 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. Ο 
αερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται συγκέντρωση αερίων από 
τους συσσωρευτές. Οι συσσωρευτές είναι 
σταθερά στερεωμένοι και προστατευμένοι 
από εισροή νερού.

Δίδεται προσοχή στην εξασφάλιση της 
επαρκούς προστασίας όλων των 
κυκλωμάτων έναντι υπερφόρτισης και 
βραχυκυκλώματος, εκτός από τα 
κυκλώματα εκκίνησης της λειτουργίας του 
κινητήρα τα οποία τροφοδοτούνται από 
συσσωρευτές. Θα σχεδιαστούν και 
εγκατασταθούν ηλεκτρικά κυκλώματα 
πρόωσης προς αποφυγή αθέλητων 
αλληλεπιδράσεων με τα λοιπά 
κυκλώματα. Η εγκατάσταση θα 
διασφαλίζει ότι οι συσκευές αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνουν τα 
συνιστώμενα από τον κατασκευαστή 
ανώτατα όρια θερμοκρασίας. Ο αερισμός 
είναι επαρκής ώστε να αποφεύγεται 
συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων. Οι 
συσσωρευτές είναι σταθερά στερεωμένοι 
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και προστατευμένοι από εισροή νερού.

Αιτιολόγηση

Οι υβριδικές εγκαταστάσεις πρόωσης μπορεί να δημιουργήσουν νέους κινδύνους για τα σκάφη 
εξαιτίας της υπερθέρμανσης συσσωρευτών με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες και εξαιτίας 
αιχμών τάσης από τους ισχυρούς υβριδικούς ηλεκτροκινητήρες που θα καθιστούσαν ανενεργούς 
όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων του 
κινητήρα, εάν δεν είναι δεόντως απομονωμένοι από τα άλλα κυκλώματα. Απαιτείται ένα 
χωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα με το οποίο ο εξοπλισμός ασφαλείας/επικοινωνίας θα παραμένει 
λειτουργικός ακόμη και στην περίπτωση αβαρίας του ηλεκτρικού κυκλώματος πρόωσης.
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