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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 
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και σιδηροδρομικών μηχανών στο ευέλικτο σύστημα. 
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. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ως αρμόδια επί της ουσίας να προτείνει έγκριση της 
πρότασης της Επιτροπής.

******

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.


