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συστήµατος 
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Πρόταση οδηγίας 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ∗ 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2011/…/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες 
που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήµατος 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

                                                 
∗  Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες· 

η διαγραφή κειµένου σηµειώνεται µε το σύµβολο ▌. 
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Αποφασίζοντας µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2000, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών 
ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων από κινητήρες προοριζόµενους για την πρόωση 
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων3  ρυθµίζει τις εκποµπές καυσαερίων από 
κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες µε 
στόχο την περαιτέρω προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η 
οδηγία 2000/25/ΕΚ προέβλεπε ότι τα όρια εκποµπών που εφαρµόζονταν το 2010 για 
την έγκριση τύπου της πλειονότητας των κινητήρων ανάφλεξης, αναφερόµενα ως 
στάδιο ΙΙΙ Α, θα αντικαθίσταντο από τα αυστηρότερα όρια του σταδίου ΙΙΙ Β, που θα 
άρχιζε να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011, όσον αφορά τη διάθεση 
στην αγορά, και από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον αφορά την έγκριση τύπου για 
τους εν λόγω κινητήρες. Το στάδιο IV, που προβλέπει αυστηρότερα όρια εκποµπών 
από αυτά του σταδίου ΙΙΙ Β, θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 
2013, όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες, και από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά. 

(2) Η µετάβαση στο στάδιο III B συνεπάγεται κλιµακωτή αλλαγή τεχνολογίας που 
απαιτεί σηµαντικές δαπάνες εφαρµογής για τον επανασχεδιασµό των κινητήρων και 
για την επεξεργασία προηγµένων τεχνικών λύσεων. Εντούτοις, η παρούσα 
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση ή οιαδήποτε οικονοµική 
κάµψη δεν θα πρέπει να οδηγεί σε έκπτωση των  περιβαλλοντικών προδιαγραφών. 
Κατά συνέπεια, η παρούσα αναθεώρηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως κατ’ εξαίρεση περίπτωση. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε φιλικές προς 
το περιβάλλον τεχνολογίες είναι σηµαντικές για την προώθηση της µελλοντικής 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ασφάλειας της υγείας. 

(3) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει ένα ευέλικτο σύστηµα που δίνει τη δυνατότητα 
στους κατασκευαστές ελκυστήρων να προµηθεύονται, στη διάρκεια ενός δεδοµένου 
σταδίου, περιορισµένο αριθµό κινητήρων που δεν συµµορφώνονται µε τα όρια 
εκποµπών που εφαρµόζονται κατά το εν λόγω στάδιο, αλλά οι οποίοι έχουν λάβει 
έγκριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σταδίου του αµέσως προηγούµενου του 
ισχύοντος. 

(4) Από το 2005, η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει την αξιολόγηση των ενδεχόµενων 
αναγκών για πρόσθετη ευελιξία σε σχέση µε τα όρια εκποµπών των σταδίων ΙΙΙ Β 
και IV. Για να υπάρξει προσωρινή ανακούφιση του βιοµηχανικού κλάδου κατά τη 
µετάβαση στο επόµενο στάδιο, είναι ανάγκη να προσαρµοστούν οι όροι για την 
εφαρµογή του ευέλικτου συστήµατος. 

                                                                                                                                                         
1 ΕΕ C 107, της 6.4.2011, σ. 26. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµη στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της …. 
3 ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. 1. 
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(5) Κατά τη διάρκεια ▌ του σταδίου III B, ο αριθµός ελκυστήρων που διατίθενται στην 
αγορά και τίθενται σε λειτουργία δεν θα πρέπει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, 
να υπερβαίνουν το 40% του αριθµού ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά από 
τον κατασκευαστή ελκυστήρων στην εν λόγω κατηγορία κινητήρων. Η προαιρετική 
εναλλακτική λύση να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία 
καθορισµένου αριθµού ελκυστήρων στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήµατος θα 
πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα. 

(5α) Οι κατασκευαστές ελκυστήρων που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
χρηµατοδοτικής υποστήριξης ή συναφή προγράµµατα υποστήριξης τα οποία 
παρέχονται από τα κράτη µέλη. Τα εν λόγω προγράµµατα υποστήριξης µπορούν 
να προάγουν έργα στα οποία γίνεται χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων 
τεχνολογιών µε τα υψηλότερα πρότυπα εκποµπών. 

(6) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 2000/25/ΕΚ. 

(7) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την προσωρινή 
δυσκολία που αντιµετωπίζει ο βιοµηχανικός κλάδος. Υπό αυτήν την έννοια, η 
εφαρµογή των εν λόγω µέτρων θα πρέπει να περιοριστεί στη διάρκεια του σταδίου 
ΙΙΙ Β ▌. 

(7α) Τα υφιστάµενα όρια εκποµπών θα πρέπει να καταστούν αυστηρότερα, µεταξύ 
άλλων σε ό,τι αφορά τα υπέρλεπτα σωµατίδια αιθάλης, κυρίως µε την εισαγωγή 
ορίων του αριθµού των σωµατιδίων στη µελλοντική νοµοθεσία, εφόσον η σχετική 
εκτίµηση επιπτώσεων τη δικαιολογεί, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 

Άρθρο 1 
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2000/25/ΕΚ 

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

- 1) Στο άρθρο 1, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

«- «ευέλικτο σύστηµα»: η διαδικασία εξαίρεσης µέσω της οποίας ένα κράτος 
µέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία 
περιορισµένου αριθµού ελκυστήρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 
3α, 

– «κατηγορία κινητήρα»: η ταξινόµηση κινητήρων που συνδυάζει το φάσµα ισχύος 
µε το στάδιο περιορισµού των εκποµπών καυσαερίων, 

– «κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά ελκυστήρα ή κινητήρα για διανοµή ή 
χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε 
έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν, 
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– «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη κυκλοφορία στην αγορά ελκυστήρα ή κινητήρα, 

– «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ενός ελκυστήρα ή κινητήρα, για το σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται, εντός της Ένωσης. Η ηµεροµηνία καταχώρισης, 
εφόσον απαιτείται, ή διάθεσης στην αγορά θεωρείται ως η ηµεροµηνία θέσης 
σε λειτουργία.», 

1) ▌ Το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 3α 
Ευέλικτο σύστηµα 
 
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη µέλη προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήµατος του κατασκευαστή ελκυστήρων και υπό τον όρο ότι η 
εγκρίνουσα αρχή έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια για τη θέση στην αγορά σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες του παραρτήµατος IV, µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία ένας 
περιορισµένος αριθµός ελκυστήρων εξοπλισµένων µε κινητήρες εγκριθέντες 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σταδίου ορίων εκποµπών του αµέσως προηγούµενου 
του ισχύοντος. 
 
Το ευέλικτο σύστηµα αρχίζει όταν ένα δεδοµένο στάδιο καθίσταται εφαρµοστέο και 
έχει την ίδια διάρκεια µε το ίδιο το στάδιο. Εντούτοις, το ευέλικτο σύστηµα που 
καθορίζεται στο τµήµα 1.2 του παραρτήµατος IV περιορίζεται στη διάρκεια του 
σταδίου ΙΙΙ Β ή σε 3 έτη εφόσον δεν υφίσταται επόµενο στάδιο.». 

2) ▌ Το παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας 
οδηγίας. 

 

Άρθρο 2 
Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως …∗∗∗∗ το αργότερο, τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την 
παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των 
διατάξεων. 
 
▌ 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των κύριων διατάξεων τις 
οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 

                                                 
∗  ΕΕ: δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας. 



 

AM\871452EL.doc 5/8 PE465.637 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 4 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

… 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το ▌ παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
3Α. 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ▌ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1.1. ▌ Εκτός κατά τη διάρκεια του σταδίου ΙΙΙ Β, ο κατασκευαστής ελκυστήρων που 
επιθυµεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήµατος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή 
την άδεια να διαθέσει τους ελκυστήρες στην αγορά σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις που ορίζονται στο παρόν παράρτηµα. Ο αριθµός ελκυστήρων δεν 
υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στα τµήµατα 1.1.1 και 1.1.2. Οι κινητήρες 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3α. 

1.1.1. Ο αριθµός των ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου 
συστήµατος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20% του ετήσιου 
αριθµού ▌ ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά από τον κατασκευαστή 
ελκυστήρων µε κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόµενου ως ο 
µέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε ετών στην αγορά της Ένωσης). 
Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε εµπορία στην Ένωση ελκυστήρες 
για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος θα υπολογίζεται µε 
βάση το πραγµατικό χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων 
έθεσε σε εµπορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης. 

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε το τµήµα 1.1.1, ο αριθµός των 
ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά υπό το ευέλικτο σύστηµα, δεν υπερβαίνει, 
για κάθε φάσµα ισχύος, τα ακόλουθες όρια: 

Φάσµα ισχύος 
κινητήρα 
P (kW) 

Αριθµός 
ελκυστήρων 

19 ≤ P < 37 200 
37 ≤ P < 75 150 
75 ≤ P < 130 100 
130 ≤ P ≤ 560 50 

 

1.2. Κατά ▌ το στάδιο III B, ο κατασκευαστής ελκυστήρων που επιθυµεί να κάνει χρήση 
του ευέλικτου συστήµατος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσει 
τους ελκυστήρες στην αγορά σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται 
στο παρόν παράρτηµα. Ο αριθµός ελκυστήρων δεν υπερβαίνει τα όρια που 
περιγράφονται στα τµήµατα 1.2.1 και 1.2.2. Οι κινητήρες πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 3α. 
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1.2.1. Ο αριθµός των ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήµατος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 40% του ετήσιου 
αριθµού ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά από τον κατασκευαστή 
ελκυστήρων µε κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόµενου ως ο 
µέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε ετών στην αγορά της Ένωσης). 
Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε εµπορία στην Ένωση ελκυστήρες 
για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση 
το πραγµατικό χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων έθεσε 
σε εµπορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης. 

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε το τµήµα 1.2.1, ▌ ο αριθµός των 
ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά υπό το ευέλικτο σύστηµα, δεν υπερβαίνει, 
για κάθε φάσµα ισχύος, τα ακόλουθες όρια: 

Φάσµα ισχύος 
κινητήρα 
P (kW) 

Αριθµός 
ελκυστήρων 

37 ≤ P < 56 200 
56 ≤ P < 75 175 
75 ≤ P < 130 250 
130 ≤ P ≤ 560 125 

 

1.3. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων περιλαµβάνει στην αίτησή του προς την εγκρίνουσα 
αρχή τα εξής στοιχεία: 

α) δείγµα ετικετών οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κάθε ελκυστήρα στον οποίο θα 
τοποθετηθεί κινητήρας που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήµατος. Στις ετικέτες αναγράφεται το ακόλουθο κείµενο: 
«ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΙΘ. … (σειρά ελκυστήρων) ΑΠΟ … (συνολικός αριθµός 
ελκυστήρων στο αντίστοιχο φάσµα ισχύος) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΘ. … ΜΕ 
ΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (Οδηγία 2000/25/ΕΚ) ΑΡΙΘ. …»· και 

β) δείγµα της συµπληρωµατικής ετικέτας που πρόκειται να επικολληθεί στον 
κινητήρα, στην οποία αναγράφεται το κείµενο του τµήµατος 2.2. 

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που συνδέονται µε την εφαρµογή του ευέλικτου συστήµατος τις οποίες 
η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει για να λάβει απόφαση. 

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξάµηνο έκθεση στην εγκρίνουσα 
αρχή κάθε κράτους µέλους στο οποίο ο ελκυστήρας διατίθεται στην αγορά σχετικά 
µε την εφαρµογή των ευέλικτων συστηµάτων που χρησιµοποιεί. Η έκθεσή του 
περιλαµβάνει σωρευτικά δεδοµένα για τον αριθµό ελκυστήρων που έχει διαθέσει 
στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήµατος, τους αριθµούς σειράς 
κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη µέλη στα οποία ο ελκυστήρας έχει τεθεί σε 
λειτουργία. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς καµία εξαίρεση για όσο διάστηµα 
εξελίσσεται ένα ευέλικτο σύστηµα. 
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

2.1. Ο κατασκευαστής κινητήρων µπορεί να διαθέτει στην αγορά κινητήρες στο 
πλαίσιο του ευέλικτου συστήµατος που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τα τµήµατα 1 
και 3 του παρόντος παραρτήµατος. 

2.2. Ο κατασκευαστής κινητήρων επισηµαίνει τους κινητήρες αυτούς µε το ακόλουθο 
κείµενο: «Κινητήρας που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου 
συστήµατος» σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τµήµατος 5 του παραρτήµατος I. 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 Η εγκρίνουσα αρχή αξιολογεί το περιεχόµενο της αίτησης προσφυγής στο ευέλικτο 
σύστηµα και τα συνηµµένα έγγραφα. Εν συνεχεία ενηµερώνει τον κατασκευαστή 
ελκυστήρων σχετικά µε την απόφασή της να εγκρίνει ή όχι το ζητούµενο ευέλικτο 
σύστηµα.» 

___________ 
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