
 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 15.7.2011 
SEC(2011) 919 τελικό 

  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ__που 
συνοδεύει το έγγραφο 

Πρόταση_ _Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των 
καυσίµων πλοίων σε θείο 

{COM(2011) 439 τελικό} 
{SEC(2011) 918 τελικό}  
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1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η παρούσα εκτίµηση επιπτώσεων συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 
1999/32/ΕΚ για την περιεκτικότητα ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο. Κατά την 
προετοιµασία της τροποποίησης αυτής, η Επιτροπή οργάνωσε διαδικτυακή διαβούλευση, 
στην οποία µπορούσαν να συµµετάσχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ζητούσε επίσης 
τακτικά τη γνώµη των αντιπροσώπων των κρατών µελών και άλλων εµπλεκόµενων φορέων.  

Η ατµοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον στο οποίο 
ζούµε. Για τον περιορισµό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λαµβάνει µέτρα σε διάφορα πεδία. 
Τα µέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα να µειωθούν κατά τις προηγούµενες δεκαετίες οι 
εκποµπές των περισσότερων ατµοσφαιρικών ρύπων, µεταξύ των οποίων οι εκποµπές 
διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων, 
αµµωνίας και αιωρούµενων σωµατιδίων (PM). Το µεγαλύτερο µέρος των µειώσεων αυτών 
επιτεύχθηκε στις χερσαίες πηγές εκποµπών, όπως οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και οι 
οδικές µεταφορές. Εντούτοις, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η περαιτέρω µείωση των 
συγκεκριµένων ρύπων θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη για την υγεία των πολιτών της ΕΕ και 
για το περιβάλλον, παραµένοντας αποτελεσµατική έναντι του κόστους.  

Στο παρελθόν, οι θαλάσσιες πηγές εκποµπών αντιµετωπίστηκαν σε πολύ µικρότερο βαθµό 
απ’ ό,τι οι χερσαίες. Επειδή όµως οι εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων µπορούν να διασχίζουν 
µεγάλες αποστάσεις, πολλές εκποµπές από τις θαλάσσιες µεταφορές έχουν επιπτώσεις και 
στην ξηρά, ιδίως όταν οι πηγές τους γειτνιάζουν µε ακτές. Έχει προβλεφθεί ότι, εάν δεν 
ληφθούν άλλα ρυθµιστικά µέτρα, η συνεχιζόµενη αύξηση των εκποµπών SO2 και NOx από 
τον ναυτιλιακό κλάδο θα έχει υπερβεί, µέχρι το 2020, τις συνολικές εκποµπές των ρύπων 
αυτών από χερσαίες πηγές1. Λαµβανοµένης υπόψη της ιστορικής καθυστέρησης της 
ρύθµισης της ρύπανσης στον συγκεκριµένο κλάδο, το ανά τόνο κόστος της µείωσης της 
ρύπανσης από πλοία είναι σήµερα σηµαντικά χαµηλότερο σε σχέση µε τις χερσαίες πηγές. 

Με την οδηγία 1999/32/EΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/33/EΚ) ρυθµίζεται η 
περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις θαλάσσιες µεταφορές και 
ενσωµατώνονται στο ενωσιακό δίκαιο ορισµένοι διεθνείς κανόνες που έχουν συµφωνηθεί στο 
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ). Ειδικότερα, µε την οδηγία, όπως έχει 
σήµερα, ενσωµατώνονται οι αυστηρότεροι κανόνες για την περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίµων πλοίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε περιοχές οι οποίες χρειάζονται 
ειδική προστασία του περιβάλλοντος, τις Περιοχές Ελέγχου των Εκποµπών Θείου (ΠΕΕΘ)2. 
Η περιεκτικότητα των υγρών καυσίµων σε θείο καθορίζει ουσιαστικά την ποσότητα SO2 που 
εκλύεται κατά την καύση τους, δηλ. η καύση καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο έχει 
ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα εκποµπών SO2. Μείωση των εκποµπών SO2 µπορεί επίσης 
να επιτευχθεί µε τη χρήση συνδυασµού καυσίµων υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο µε 
µεθόδους µείωσης εκποµπών.  

                                                 
1 SEC(2005) 1133: έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση 

σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση (COM(2005)446 τελικό) και την 
οδηγία για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 
(COM(2005)447 τελικό)  

2 Οι ΠΕΕΘ στην ΕΕ καλύπτουν τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη. 
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Ήδη το 2005, όταν εκδόθηκε η πράξη τροποποίησης της οδηγίας, οι νοµοθέτες της ΕΕ, 
προβλέποντας την ανάγκη περαιτέρω µείωσης των εκποµπών από τις θαλάσσιες µεταφορές, 
ζήτησαν από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την 
περιεκτικότητα των υγρών καυσίµων σε θείο. Οι κανόνες του ∆ΝΟ για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση αναθεωρήθηκαν τον Οκτώβριο του 2008, µεταξύ άλλων και ως προς το SO2, 
αναθεώρηση που υποστηρίχθηκε ένθερµα από τα κράτη µέλη. Οι εν λόγω κανόνες 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI της σύµβασης 73/78 για τη ρύπανση της θάλασσας 
(Παράρτηµα VI της MARPOL).  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1. Γενική περιγραφή του προβλήµατος 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές που επέφερε στο παράρτηµα VI της MARPOL η αναθεώρηση 
του 2008 από τον ∆ΝΟ αφορούν τη ρύπανση από SO2. Πρόκειται εν συντοµία για τις εξής: 

µείωση της περιεκτικότητας σε θείο όλων των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται εντός 
των ΠΕΕΘ από 1,50% κατά βάρος σε 

– 1,00% µέχρι την 1η Ιουλίου 2010, 

– 0,10% µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015· 

µείωση της περιεκτικότητας σε θείο όλων των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται 
γενικά εκτός ΠΕΕΘ («γενικό πρότυπο») από 4,50% κατά βάρος σε 

– 3,50% µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012,  

– 0,50% µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, µε την επιφύλαξη αναθεώρησης 
το 2018, µε πιθανότητα µετάθεσης στο έτος 2025· 

παροχή πρόσβασης σε ευρύ φάσµα µεθόδων µείωσης εκποµπών («ισοδυναµίες»), για 
παράδειγµα σε εξοπλισµό, µεθόδους, διαδικασίες ή εναλλακτικά καύσιµα. 

Η αναθεώρηση του παραρτήµατος VI της MARPOL από τον ∆ΝΟ, του 2008, προσφέρει 
στην ΕΕ οφέλη λόγω βελτίωσης της υγείας και µείωσης της θνησιµότητας τα οποία 
υπολογίζονται σε 15 έως 34 δισ ευρώ. Το κόστος εφαρµογής της αναθεώρησης κυµαίνεται 
µεταξύ 2,6 και 11 δισ. ευρώ. Συνεπώς, τα οφέλη που απορρέουν από την αναθεώρηση είναι 
τρεις έως δεκατρείς φορές µεγαλύτερα από το κόστος. 

Το παράρτηµα VI της MARPOL περιλαµβάνει επίσης νέες διατάξεις για τις εκποµπές NOx 
και προβλέπει τον καθορισµό Περιοχών Ελέγχου των Εκποµπών NOx (ΠΕΕΑ). 

Οι κανόνες του νέου παραρτήµατος VI της MARPOL για το θείο διαφέρουν πλέον σηµαντικά 
από την οδηγία 1999/32/EΚ: 

– η οδηγία επιτρέπει στα πλοία που δραστηριοποιούνται σε ΠΕΕΘ να χρησιµοποιούν 
καύσιµα περιεκτικότητας σε θείο έως 1,5%, ενώ το νέο παράρτηµα VI της MARPOL 
επιτρέπει µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 1,00% και, από τον Ιανουάριο του 2015, 0,1%·  
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– η οδηγία προσφέρει ισχυρό µηχανισµό ελέγχου της συµµόρφωσης των φορέων 
εκµετάλλευσης, ενώ το παράρτηµα VI της MARPOL δεν περιλαµβάνει αντίστοιχο 
µηχανισµό επιβολής της τήρησής του· 

– η οδηγία προβλέπει περιορισµένο φάσµα ισοδύναµων µεθόδων µείωσης εκποµπών σε 
σχέση µε το αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της MARPOL.  

Πέραν της εναρµόνισης της οδηγίας µε τους κανόνες του ∆ΝΟ, κατά την επανεξέτασή της 
εντοπίστηκαν και ορισµένα άλλα ζητήµατα. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκαν ορισµένες 
αδυναµίες στις διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την επιβολή της τήρησής της (ιδίως στις 
σχετικές µε τη δειγµατοληψία και την υποβολή εκθέσεων), καθώς και ασάφειες σε ορισµένες 
άλλες διατάξεις, όπως ο ορισµός των εννοιών «περιοχή λιµένα» και «επιβατηγά πλοία που 
εκτελούν τακτικά δροµολόγια» ή της µεθόδου που πρέπει να χρησιµοποιείται για τη 
στατιστική ερµηνεία των αποτελεσµάτων του ελέγχου της περιεκτικότητας των καυσίµων 
πλοίων σε θείο. 

2.2. Στόχοι 

Γενικοί στόχοι είναι να εξασφαλιστούν στην πράξη τα οφέλη για την υγεία, το περιβάλλον 
και την ασφάλεια, τα οποία απορρέουν από τη συµφωνία του ∆ΝΟ για τον περιορισµό των 
δυσµενών επιπτώσεων των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων από τις θαλάσσιες µεταφορές, 
και να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις θαλάσσιες µεταφορές, 
τους ενωσιακούς λιµένες, όπως επίσης στα ναυτιλιακά καύσιµα και τεχνολογίες µείωσης 
εκποµπών. 

Για να υλοποιηθούν οι γενικοί αυτοί στόχοι, πρέπει να επιτευχθούν τρεις ειδικοί στόχοι: 

(1) εναρµόνιση του ενωσιακου δικαίου µε τους πλέον πρόσφατους διεθνείς 
κανόνες για τα καύσιµα πλοίων και τη ρύπανση από τις θαλάσσιες µεταφορές, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής σε προηγµένα τεχνικά πρότυπα και 
τεχνολογίες 

(2) εντοπισµός συµπληρωµατικών ή/και εναλλακτικών µέτρων µείωσης των 
δυσµενών επιπτώσεων που έχουν οι εκποµπές από τις θαλάσσιες µεταφορές 
στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον· 

(3) ενίσχυση και βελτίωση της εφαρµογής του ενωσιακού καθεστώτος 
παρακολούθησης και επιβολής της τήρησης, ώστε να διασφαλιστεί η 
συµµόρφωση µε την οδηγία.  

Στις ενότητες 3 έως 5 της παρούσας συνοπτικής παρουσίασης διατυπώνονται τέσσερις 
βασικές συστάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας, ενώ στην ενότητα 6 συνοψίζονται άλλα 
ζητήµατα σχετικά µε την αναθεώρησή της. 

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 

Εξειδικευµένη διατύπωση του προβλήµατος 

Μετά την αναθεώρηση του παραρτήµατος VI της MARPOL το 2008, η οδηγία δεν είναι 
πλέον εναρµονισµένη µε τους διεθνείς κανόνες (του ∆ΝΟ). 
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Ανάλυση των επιλογών 

Στο πλαίσιο της εκτίµησης επιπτώσεων εξετάστηκαν δέκα επιλογές για την αντιµετώπιση της 
αναντιστοιχίας της οδηγίας µε το παράρτηµα VI της MARPOL, από τις οποίες προέκυψαν οι 
ακόλουθες συστάσεις: 

• Να ενσωµατωθεί στην οδηγία η εκ µέρους του ∆ΝΟ τροποποίηση του 
παραρτήµατος VI της MARPOL σχετικά µε την περιεκτικότητα των καυσίµων 
πλοίων σε θείο.  

• Να εναρµονιστεί η οδηγία µε τις διατάξεις του ∆ΝΟ που επιτρέπουν ευρύτερο φάσµα 
ισοδύναµων µεθόδων µείωσης εκποµπών. Να συµπληρωθούν οι σχετικές διατάξεις µε 
πρόσθετα µέτρα διασφάλισης, ώστε οι ισοδύναµες µέθοδοι µείωσης εκποµπών να µην 
έχουν µη αποδεκτές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Να υιοθετηθεί η διαδικασία του ∆ΝΟ για τον έλεγχο των καυσίµων.  

Με τον συνδυασµό των ανωτέρω επιλογών, οι κανόνες της ΕΕ για την περιεκτικότητα των 
καυσίµων πλοίων σε θείο θα εναρµονιστούν µε τους αντίστοιχους διεθνείς. Με την 
ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων για τα καύσιµα, καθώς και της διαδικασίας ελέγχου της 
τήρησής τους στην ενωσιακή νοµοθεσία θα ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητά τους, καθώς η 
τήρησή τους θα παρακολουθείται και θα επιβάλλεται στο πλαίσιο του ενωσιακού καθεστώτος 
συµµόρφωσης, το οποίο είναι αποτελεσµατικότερο από το αντίστοιχο διεθνές σύστηµα. 
Παράλληλα, µε την επέκταση της πρόσβασης σε καινοτόµες µεθόδους µείωσης εκποµπών και 
την προώθηση της χρήσης τους ως ισοδύναµης επιλογής για τη συµµόρφωση, µειώνεται 
σηµαντικά το κόστος συµµόρφωσης προς τους κανόνες του ∆ΝΟ (κατά 50% έως 88%) και 
προωθούνται καινοτόµες λύσεις στη βιοµηχανία, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του άρθρου 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η ενσωµάτωση των αναθεωρηµένων κανόνων του ∆ΝΟ θα 
εξασφαλίσει την αποτελεσµατική επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονοµικών στόχων 
που υπαγόρευσαν την τροποποίηση από τον ∆ΝΟ, µε εναρµονισµένο και οικονοµικά 
συµφέροντα τρόπο σε όλη την ΕΕ.  

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Εξειδικευµένη διατύπωση του προβλήµατος 

Η ισχύουσα οδηγία απαιτεί από τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια σε 
περιοχές εκτός ΠΕΕΘ να τηρούν το ίδιο πρότυπο για την περιεκτικότητα των καυσίµων σε 
θείο όπως τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις ΠΕΕΘ, δηλ. το πρότυπο του 1,5% που ίσχυε 
πριν από την αναθεώρηση του παραρτήµατος VI της MARPOL από τον ∆ΝΟ, το 2008. Το 
πρότυπο αυτό δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VI της MARPOL και ισχύει µόνο σε 
ενωσιακό επίπεδο. Εισήχθη στην οδηγία επειδή τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε λιµένες ή κοντά στις ακτές και, ως εκ τούτου, έχουν κατά κανόνα 
δυσµενέστερες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον απ’ ό, τι άλλοι 
τύποι πλοίων. Όταν θεσπίστηκε του πρότυπο του 1,5% για τα επιβατηγά πλοία, συνέπιπτε µε 
το εφαρµοστέο στις ΠΕΕΘ πρότυπο ποιότητας καυσίµων και, συνεπώς, η διαθεσιµότητα 
καυσίµων ήταν εξασφαλισµένη. Ωστόσο, µετά την επιβολή της απαίτησης για περιεκτικότητα 
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σε θείο 0,1% στις ΠΕΕΘ από το 2015, το κόστος και τα οφέλη της διατήρησης ή της αλλαγής 
των διατάξεων της οδηγίας, όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά 
δροµολόγια σε περιοχές εκτός ΠΕΕΘ, πρέπει να επανεκτιµηθούν µε βάση τόσο τη 
διαθεσιµότητα καυσίµων, όσο και τα οφέλη και το κόστος των προτύπων περιεκτικότητας 
των καυσίµων σε θείο για τα συγκεκριµένα πλοία. 

Ανάλυση των επιλογών 

Αξιολογήθηκαν τέσσερις επιλογές, από τις οποίες προέκυψε η ακόλουθη σύσταση: 

• Να αποκατασταθεί η σύνδεση µε την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ περιεκτικότητα σε θείο 
στις διατάξεις για τα καύσιµα των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν τακτικά 
δροµολόγια σε περιοχές εκτός ΠΕΕΘ µε την επιβολή του νέου ορίου 0,1% από 
το 2020 (αντί του 2015). 

Η εναρµόνιση των απαιτήσεων για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια σε 
περιοχές εκτός ΠΕΕΘ µε το πρότυπο του 0,1% που ισχύει στις ΠΕΕΘ θα αποφέρει περαιτέρω 
οφέλη για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, τα οποία υπερβαίνουν το κόστος. 
Ωστόσο, η εκτίµηση επιπτώσεων συνιστά τη µετάθεση της επιβολής νέου προτύπου ΠΕΕΘ 
για τα επιβατηγά πλοία κατά 5 έτη, υπολογιζόµενα από το 2015, ώστε να αποφευχθούν 
πιθανά προβλήµατα διαθεσιµότητας καυσίµων. Η σχέση κόστους-οφέλους για τη 
συνιστώµενη επιλογή κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 6 (για το 2020) και µεταξύ 0,8 και 10 (για το 
2025).  

5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Εξειδικευµένη διατύπωση του προβλήµατος 

Η ισχύουσα συχνότητα δειγµατοληψίας είναι εξαιρετικά χαµηλή (συνήθως µία ανά χίλια 
πλοία) και υπάρχουν στοιχεία για σηµαντικό βαθµό µη συµµόρφωσης µε ορισµένες από τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο. 
Για τον λόγο αυτό, αλλά και εξαιτίας της απουσίας εναρµονισµένων κανόνων για την 
υποβολή εκθέσεων, οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη µέλη δυσχεραίνουν την 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης.  

Ανάλυση των επιλογών 

Αξιολογήθηκαν τέσσερις επιλογές. Στη εκτίµηση επιπτώσεων διατυπώνεται η ακόλουθη 
σύσταση: 

• Να προβλεφθεί η εκπόνηση µη δεσµευτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη 
δειγµατοληψία και την υποβολή εκθέσεων και, εάν η προσέγγιση αυτή δεν αποδώσει, 
να εξεταστεί το ενδεχόµενο θέσπισης δεσµευτικών κανόνων.  

Με την επιλογή αυτή επιδιώκεται η βελτίωση του βαθµού συµµόρφωσης µε τη βοήθεια 
χαλαρού µέσου. Εάν αυτό δεν αποδώσει, θα µπορούσαν να θεσπιστούν δεσµευτικές διατάξεις 
που να ρυθµίζουν τη συχνότητα δειγµατοληψίας, τις µεθόδους ανάλυσης, καθώς και το 
περιεχόµενο και τη µορφή των εκθέσεων των κρατών µελών. 
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6. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

Στην εκτίµηση επιπτώσεων εξετάστηκε επίσης η κάλυψη ορισµένων άλλων ζητηµάτων από 
την αναθεώρηση. 

6.1. Προσαρµογή της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο  

Η εκτίµηση επιπτώσεων εισηγείται την εναρµόνιση των παραποµπών και των ορισµών της 
οδηγίας µε τα πλέον πρόσφατα διεθνή τεχνικά πρότυπα (όπως τα πρότυπα ISO). 

6.2. Βελτίωση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου 

Η εκτίµηση επιπτώσεων εισηγείται την αποσαφήνιση του ορισµού των εννοιών «επιβατηγά 
πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια» και «περιοχή λιµένα» µε την έκδοση 
κατευθύνσεων από την Επιτροπή.  

6.3. Συµπληρωµατικά µέτρα για την αντιµετώπιση δυσανάλογων επιπτώσεων στις 
θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων 

Μια επισκόπηση των µελετών µε αντικείµενο τις επιπτώσεις, στις θαλάσσιες µεταφορές 
µικρών αποστάσεων, της απαίτησης για περιεκτικότητα σε θείο 0,1% στις ΠΕΕΘ καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι η διάταξη αυτή µπορεί να έχει κάποιες συνέπειες για τις συνθήκες των 
θαλασσίων µεταφορών, οι οποίες ενδεχοµένως δικαιολογούν ορισµένα µέτρα µετριασµού 
των επιπτώσεων.  

Η παρούσα εκτίµηση επιπτώσεων συνιστά: 

Βραχυπρόθεσµα, την προσαρµογή των υφιστάµενων µέσων της ΕΕ για την επί τούτου 
στόχευση των ανεπιθύµητων επιπτώσεων µεταστροφής σε άλλους τρόπους µεταφοράς. Η 
προσαρµογή αυτή θα παρείχε τη δυνατότητα λήψης µέτρων για τη στήριξη του κλάδου των 
θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων, µε σκοπό τον περιορισµό της ανεπιθύµητης 
στροφής από τις θαλάσσιες στις χερσαίες µεταφορές.  

Μεσοµακροπρόθεσµα, θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο λήψης εξειδικευµένων 
µέτρων, εφόσον διενεργηθεί πρόσθετη εκτίµηση επιπτώσεων.  

6.4. Καθαρισµός νέων Περιοχών Ελέγχου Εκποµπών (ΠΕΕ) 

Από τα τρέχοντα στοιχεία προκύπτει ότι η επέκταση των ΠΕΕ ώστε να καλύπτουν και άλλες 
θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ ενδέχεται να προσφέρει καθαρά οφέλη. Με τον τρόπο αυτό θα 
αντιµετωπίζονταν επίσης οι ανησυχίες σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα, οι οποίες 
πηγάζουν από τις διαφορές µεταξύ των προτύπων που ισχύουν για τις θαλάσσιες περιοχές της 
ΕΕ. Επιπλέον, µε την αναθεώρηση του παραρτήµατος VI της MARPOL, το 2008, δόθηκε η 
δυνατότητα ορισµού Περιοχών Ελέγχου των Εκποµπών NOx (ΠΕΕΑ) και καθορισµού 
προτύπων για τις εκποµπές NOx και, µελλοντικά, τις εκποµπές PM. Η δηµιουργία νέων ΠΕΕ 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ειδικά κριτήρια που καθορίζει ο ∆ΝΟ. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι αρµόδια να προτείνει περιοχές ελέγχου εκποµπών στον ∆ΝΟ. 
Επιπλέον, οι οριακές τιµές εκποµπών NOx και PM αποτελούν πρότυπα που αναφέρονται στις 
µηχανές. Η εισαγωγή τους στο ενωσιακό δίκαιο θα απαιτούσε είτε την επέκταση του πεδίου 
εφαρµογής της οδηγίας, δεδοµένου ότι η τελευταία επί του παρόντος ρυθµίζει µόνο τα 
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πρότυπα για τα καύσιµα, είτε την έκδοση νέας νοµοθετικής πράξης. Το θέµα αυτό θα 
µπορούσε να εξεταστεί στο µέλλον, λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων στο πλαίσιο του 
∆ΝΟ. Η προτιµώµενη επιλογή τη στιγµή αυτή είναι να µην οριστούν νέες ΠΕΕ, η δε 
Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάρτιση προτάσεων από τα κράτη µέλη για 
πρόσθετες ΠΕΕ και οριακές τιµές εκποµπών προς υποβολή στον ∆ΝΟ. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Με τις νέες διεθνείς οριακές τιµές για την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 
αναµένονται σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών διοξειδίου του θείου από τις θαλάσσιες 
µεταφορές. Οι µειώσεις αυτές θα συµβάλλουν κατά πολύ στην επίτευξη των γενικών 
περιβαλλοντικών στόχων της θεµατικής στρατηγικής του 2005 για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση και συνάδουν µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»3. Θα 
αποφέρουν επίσης συµπληρωµατικά οφέλη από την άποψη της µείωσης των εκποµπών NOx 
και αιωρούµενων σωµατιδίων. Από τους διεθνείς κανόνες θα προκύψουν οφέλη για την υγεία 
του ανθρώπου τρεις έως δεκατρείς φορές µεγαλύτερα από το κόστος, καθώς και άλλα 
σηµαντικά οφέλη που συνδέονται µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η εξασφάλιση της 
υλοποίησης των προβλεπόµενων αυτών οφελών είναι θεµελιώδους σηµασίας και για την 
προαγωγή της τήρησης των ισχυουσών οριακών τιµών που αφορούν την ποιότητα του 
ατµοσφαιρικού αέρα – ένα πρόβληµα για αρκετά κράτη µέλη, κατά των οποίων έχουν τώρα 
κινηθεί διαδικασίες λόγω παραβάσεων.  

Η εκτίµηση επιπτώσεων επιβεβαιώνει ότι η πλήρης εναρµόνιση της οδηγίας µε τους κανόνες 
του ∆ΝΟ που διέπουν τα πρότυπα για τα καύσιµα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
ισχύουν εκτός των ΠΕΕΘ, καθώς και µε τις διατάξεις για τις µεθόδους µείωσης εκποµπών, 
είναι αποτελεσµατική έναντι του κόστους. Με την ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων για 
τα καύσιµα στο ενωσιακό δίκαιο θα ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των προτύπων αυτών, 
καθώς η τήρησή τους θα παρακολουθείται και θα επιβάλλεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 
της ΕΕ, το οποίο είναι αποτελεσµατικότερο από το αντίστοιχο διεθνές σύστηµα. Με την 
προτεινόµενη επέκταση της χρήσης καινοτόµων µεθόδων µείωσης εκποµπών ως ισοδύναµης 
επιλογής για τη συµµόρφωση, αντιµετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά µε τις συνέπειες των 
νέων κανόνων του ∆ΝΟ από πλευράς κόστους. Η χρήση των εν λόγω µεθόδων µειώνει 
σηµαντικά το κόστος συµµόρφωσης προς τους κανόνες του ∆ΝΟ και προάγει καινοτόµες 
λύσεις στη βιοµηχανία, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
του άρθρου 3 της ΣΛΕΕ. Παράλληλα, η εκτίµηση επιπτώσεων συνιστά να διατηρηθεί η 
σύνδεση των αυστηρότερων προτύπων που ισχύουν για τα καύσιµα στις ΠΕΕΘ µε εκείνα που 
ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν τακτικά δροµολόγια εκτός των ΠΕΕΘ. 
Ωστόσο, η επιβολή νέου προτύπου ΠΕΕΘ για τα επιβατηγά πλοία θα µετατεθεί κατά 5 έτη 
ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα διαθεσιµότητας καυσίµων. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του ενωσιακού 
καθεστώτος παρακολούθησης και επιβολής της τήρησης, αν ληφθεί υπόψη ότι τα αρκετά 
αυστηρότερα πρότυπα για τα καύσιµα και το συνακόλουθο υψηλότερο κόστος συµµόρφωσης 
ενδέχεται να δηµιουργήσουν ισχυρότερα κίνητρα για καταστρατήγηση των διατάξεων από 
τους οικονοµικούς παράγοντες. 

                                                 
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τον τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό 
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Τέλος, στην εκτίµηση επιπτώσεων διατυπώνεται επίσης η σύσταση προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τα υφιστάµενα µέσα δηµόσιας 
χρηµατοδότησης και, εφόσον είναι δυνατόν και απαραίτητο, να τα προσαρµόσουν, 
προκειµένου να βοηθήσουν τον κλάδο κατά τη µετάβαση στα νέα πρότυπα του ∆ΝΟ.  
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