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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά

µε την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής, 1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 45 Ε, 25.2.2003, σ. 277.
2 ΕΕ C 208, 3.9.2003, σ. 27.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003. (), (ΕΕ 68 Ε, 18.3.2004, σ.

311), κοινή θέση του Συµβουλίου της..... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της..... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας, όπως καθορίζεται στα προγράµµατα δράσης για

το περιβάλλον και, ιδίως, στο Έκτο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον1, το

οποίο θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, βάσει των αρχών του άρθρου 174

της Συνθήκης, αποσκοπεί στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν οδηγούν σε

απαράδεκτες επιπτώσεις ή κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

(2) Η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά µε τη µείωση της

περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο2 ορίζει τη µέγιστη επιτρεπτή

περιεκτικότητα σε θείο του βαρέος µαζούτ, του gas oil και του πετρελαίου εσωτερικής

καύσης πλοίων που χρησιµοποιούνται στην Κοινότητα.

(3) Με την οδηγία 1999/32/ΕΚ ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει ποια µέτρα µπορούν να

λαµβάνονται για να µειωθεί η συµβολή των καυσίµων των πλοίων, πέραν του ντίζελ πλοίων,

στην οξίνιση, και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει πρόταση.

(4) Οι εκποµπές που προέρχονται από τη ναυτιλία λόγω της καύσης καυσίµων πλοίων µε υψηλή

περιεκτικότητα σε θείο συµβάλλουν στην ατµοσφαιρική ρύπανση µε τη µορφή διοξειδίου του

θείου και αιωρούµενων σωµατιδίων. Το γεγονός αυτό βλάπτει το περιβάλλον µέσω της

οξίνισης, καθώς και την υγεία, τα αγαθά και την πολιτιστική κληρονοµιά του ανθρώπου,

ιδίως σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές πλησίον λιµένων.

(5) Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη µείωση των εκποµπών που προέρχονται

από τη ναυτιλία στα διεθνή ύδατα συµπληρώνουν τα εθνικά µέτρα τα οποία λαµβάνουν τα

κράτη µέλη προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα ανώτατα όρια εκποµπών για τους

ατµοσφαιρικούς ρύπους που καθορίζονται µε την οδηγία 2001/81/EΚ3.

                                                
1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 121, 11.5.1999, σ. 13. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003,
σ. 1).

3 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 22). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την Πράξη προσχώρησης
του 2003.
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(6) Η µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων σε θείο έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα για τα

πλοία όσον αφορά τη λειτουργική αποδοτικότητα και τις δαπάνες συντήρησης, και

διευκολύνει την αποτελεσµατική χρήση ορισµένων τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών,

όπως η επιλεκτική καταλυτική µείωση.

(7) Η Συνθήκη απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξόχως

αποκέντρων περιοχών της Κοινότητας, και κυρίως των γαλλικών υπερποντίων

διαµερισµάτων, των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

(8) Το 1997, στο πλαίσιο διπλωµατικής διάσκεψης, υιοθετήθηκε Πρωτόκολλο για την

τροποποίηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης του 1973 για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία,

όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 (στο εξής «MARPOL»). Με το

Πρωτόκολλο αυτό προστίθεται νέο Παράρτηµα VI στη MARPOL, στο οποίο περιέχονται

κανονισµοί για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Το Πρωτόκολλο

του 1997 και, συνεπώς, το Παράρτηµα VI της MARPOL, αρχίζουν να ισχύουν στις

19 Μαΐου 2005.

(9) Με το Παράρτηµα VI της MARPOL προβλέπεται ότι ορισµένες περιοχές θα χαρακτηρισθούν

ως περιοχές ελέγχου των εκποµπών οξειδίου του θείου (στο εξής «περιοχές ελέγχου των

εκποµπών SOx»). Χαρακτηρίζεται ήδη η Βαλτική Θάλασσα ως τέτοια περιοχή. Μετά από

συζητήσεις στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ), επιτεύχθηκε κατ�

αρχήν συµφωνία για τον χαρακτηρισµό της Βόρειας Θάλασσας, συµπεριλαµβανοµένης της

Μάγχης, ως περιοχής ελέγχου των εκποµπών SOx µετά την έναρξη ισχύος του

Παραρτήµατος VI.
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(10) Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαία η επιβολή της

τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο.

Για να εξασφαλισθεί η αξιόπιστη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, απαιτούνται ουσιαστική

δειγµατοληψία και αποτρεπτικές κυρώσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα. Τα κράτη µέλη θα

πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες επιβολής του νόµου για τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία

τους και για τα σκάφη που καταπλέουν στους λιµένες τους. Είναι επίσης σκόπιµο να

συνεργάζονται στενά τα κράτη µέλη προκειµένου να προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες

επιβολής του νόµου για άλλα σκάφη, σύµφωνα µε το διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο.

(11) Προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος στο ναυτιλιακό κλάδο για την τεχνική προσαρµογή

ώστε το µέγιστο όριο θείου κατά βάρος να είναι 0,1% των καυσίµων πλοίων που

χρησιµοποιούνται από σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και από σκάφη ελλιµενισµένα σε

κοινοτικούς λιµένες, η ηµεροµηνία εφαρµογής της απαίτησης αυτής θα πρέπει να είναι η

1η Ιανουαρίου 2010. Επειδή η προθεσµία αυτή ενδέχεται να θέσει τεχνικά προβλήµατα στην

Ελλάδα, είναι σκόπιµο να εφαρµοσθεί προσωρινή παρέκκλιση για ορισµένα συγκεκριµένα

σκάφη που εκτελούν δροµολόγια εντός της ελληνικής επικράτειας.

(12) Είναι ουσιώδες να ενισχυθούν οι θέσεις των κρατών µελών στις διαπραγµατεύσεις του ∆ΝΟ,

ιδίως προκειµένου να προωθηθεί, στη φάση αναθεώρησης του Παραρτήµατος VI της

MARPOL 73/78, η εξέταση περισσότερο φιλόδοξων µέτρων όσον αφορά αυστηρότερα όρια

για το θείο στο βαρύ µαζούτ που χρησιµοποιείται από τα πλοία και η χρήση ισοδύναµων

εναλλακτικών µέτρων µείωσης των εκποµπών.

(13) Η Συνέλευση του ∆ΝΟ, µε το ψήφισµα A.926(22), κάλεσε τις κυβερνήσεις, ιδίως στις

περιοχές όπου έχουν ορισθεί περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx, να εξασφαλίζουν τη

διαθεσιµότητα καυσίµων πλοίων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο εντός της δικαιοδοσίας

τους.
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(14) Ο ∆ΝΟ έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές για τη δειγµατοληψία του µαζούτ για τον

έλεγχο της συµµόρφωσης προς το Παράρτηµα VI της MARPOL και οφείλει να καταρτίσει

κατευθυντήριες γραµµές για συστήµατα καθαρισµού των καυσαερίων και άλλες τεχνολογικές

µεθόδους για τον περιορισµό των εκποµπών SOx στις περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx.

(15) Με την οδηγία 2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων

ρύπων1 αναδιατυπώνεται η οδηγία 88/609/EΟΚ. Η οδηγία 1999/32/EΚ θα πρέπει να

αναθεωρηθεί αντιστοίχως, όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 4 αυτής.

(16) Είναι σκόπιµο η επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

η οποία έχει θεσπισθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 2, να συνδράµει την Επιτροπή

στο πλαίσιο της έγκρισης τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών.

(17) Οι τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών, εάν δεν έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα

οικοσυστήµατα και έχουν αναπτυχθεί µε τους κατάλληλους µηχανισµούς έγκρισης και

ελέγχου, µπορούν να προσφέρουν τουλάχιστον ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες µειώσεις

εκποµπών από ό,τι η χρήση καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο. Έχει ουσιώδη

σηµασία να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες για να προωθείται η ανάδειξη νέων τεχνολογιών

µείωσης των εκποµπών.

(18) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα πρέπει να συνδράµει την

Επιτροπή και τα κράτη µέλη, ανάλογα µε την περίπτωση, στην παρακολούθηση της

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την Πράξη προσχώρησης

του 2003.
2 ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 415/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 68, 6.3.2004, σ. 10).
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(19) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

(20) Η οδηγία 1999/32/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 1999/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του θείου, οι οποίες οφείλονται στην καύση

ορισµένων υγρών καυσίµων παραγώγων πετρελαίου επιτυγχάνεται µε την επιβολή ορίων

περιεκτικότητας των εν λόγω καυσίµων σε θείο, ως προϋπόθεση για τη χρήση τους εντός της

επικράτειας, των χωρικών υδάτων και των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών ή των ζωνών

ελέγχου της ρύπανσης των κρατών µελών.

Ωστόσο, οι περιορισµοί στην περιεκτικότητα σε θείο ορισµένων υγρών καυσίµων παραγώγων

πετρελαίου, οι οποίοι θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία, δεν ισχύουν για:

(α) τα καύσιµα που προορίζονται για έρευνα και δοκιµές,

(β) τα καύσιµα που προορίζονται να υποστούν επεξεργασία πριν από την τελική καύση,

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(γ) τα καύσιµα που προορίζονται να υποστούν επεξεργασία στη βιοµηχανία διύλισης,

(δ) τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται και διατίθενται στην αγορά στις εξόχως απόκεντρες

περιοχές της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη µέλη µπορούν να εξασφαλίσουν ότι στις

περιοχές αυτές:

- τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του αέρα,

- το βαρύ µαζούτ δεν χρησιµοποιείται εάν η περιεκτικότητά του σε θείο υπερβαίνει

το 3% κατά µάζα,

(ε) τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται από πολεµικά πλοία και άλλα σκάφη που εκτελούν

στρατιωτική υπηρεσία. Ωστόσο, µε τη θέσπιση κατάλληλων µέτρων τα οποία δεν

δυσχεραίνουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα ή ικανότητα των εν λόγω πλοίων, τα

κράτη µέλη επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι τα πλοία αυτά λειτουργούν κατά τρόπο

συµβιβαζόµενο µε την παρούσα οδηγία, στο µέτρο που αυτό είναι εύλογο και πρακτικά

εφικτό,

(στ) οιαδήποτε χρήση καυσίµων σε σκάφος που είναι αναγκαία ειδικά για την ασφάλεια των

πλοίων ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα,

(ζ) οιαδήποτε χρήση καυσίµων σε πλοίο που καθίσταται αναγκαία λόγω βλάβης του

σκάφους ή του εξοπλισµού του, υπό τον όρο ότι, µετά την εµφάνιση της βλάβης, έχουν

ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των υπερβολικών

εκποµπών και ότι λαµβάνονται, το ταχύτερο δυνατό, µέτρα για την αποκατάσταση της

βλάβης. Τούτο δεν εφαρµόζεται εάν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος προκάλεσαν τη

βλάβη εκ προθέσεως ή εξ αµελείας,

(η) τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται σε σκάφη τα οποία χρησιµοποιούν εγκεκριµένες

τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών σύµφωνα µε το άρθρο 4γ.».
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2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Στο σηµείο 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«- κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, πλην των καυσίµων των πλοίων,

το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 51 έως 2710 19 69, ή».

(β)  Στο σηµείο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):

- κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, πλην των καυσίµων των πλοίων,

το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29 ή 2710 19 45 ή

2710 19 49 *, ή

- κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, πλην των καυσίµων των πλοίων,

του οποίου λιγότερο από το 65% κατ� όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των

απωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία 250°C και του οποίου τουλάχιστον 85%

κατ� όγκον (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία

350°C µε τη µέθοδο ASTM D86.»

(γ)  Το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3) καύσιµο πλοίων: κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου που προορίζεται

για πλοία ή χρησιµοποιείται επ� αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων

που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217,».
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(δ) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία :

«3α) ντίζελ πλοίων: κάθε καύσιµο πλοίων του οποίου το ιξώδες ή η πυκνότητα

εµπίπτουν στο εύρος του ιξώδους ή της πυκνότητας που καθορίζονται για τις

ποιότητες DMB και DMC στον πίνακα I του ISO 8217,

3β) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων: κάθε καύσιµο πλοίων του οποίου το

ιξώδες ή η πυκνότητα εµπίπτουν στο εύρος του ιξώδους ή της πυκνότητας που

καθορίζονται για τις ποιότητες DMX και DMA στον πίνακα I του ISO 8217,

3γ) MARPOL: η ∆ιεθνής Σύµβαση για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973,

όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978,

3δ) Παράρτηµα VI της MARPOL: το Παράρτηµα µε τίτλο «Κανονισµοί για την

πρόληψη ρύπανσης του αέρα από πλοία», το οποίο προστίθεται στη MARPOL µε

το Πρωτόκολλο του 1997,

3ε) Περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx: θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται µε

αυτόν τον τρόπο από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) δυνάµει του

Παραρτήµατος VI της Σύµβασης MARPOL,

3στ) Επιβατηγά πλοία: πλοία που µεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες· ως

επιβάτης νοείται οιοδήποτε άτοµο, εκτός από:

(i) τον πλοίαρχο και τα µέλη του πληρώµατος ή άλλα άτοµα που

απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο

για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου, και

(ii) παιδιά κάτω του ενός έτους,
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3ζ) τακτικό δροµολόγιο: σειρά διαπλεύσεων επιβατηγού πλοίου που εξυπηρετεί τη

συγκοινωνία µεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιµανιών, ή σειρά ταξιδιών από

και προς το ίδιο λιµάνι χωρίς ενδιάµεσες στάσεις, είτε:

(i) σύµφωνα µε δηµοσιευµένο πρόγραµµα, είτε

(ii) όταν οι διαπλεύσεις είναι τόσο τακτικές ή συχνές που να συνιστούν αναγνωρίσιµο

πρόγραµµα,

3η) πολεµικό πλοίο: πλοίο το οποίο ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις ενός κράτους και φέρει

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητάς του, υπό τη

διοίκηση αξιωµατικού δεόντως τοποθετηµένου από την κυβέρνηση του κράτους και

του οποίου το όνοµα εµφαίνεται στη σχετική επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα, και το οποίο

πλοίο είναι επανδρωµένο µε πλήρωµα που τελεί υπό κανονική στρατιωτική πειθαρχία,

3θ) ελλιµενισµένα πλοία: πλοία που βρίσκονται ασφαλώς προσδεδεµένα ή

αγκυροβοληµένα σε κοινοτικό λιµένα κατά τη διάρκεια της παραµονής τους για

φόρτωση, εκφόρτωση ή διανυκτέρευση, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που

διανύουν όταν δεν εκτελούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης,

3ι) σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας: σκάφος που προορίζεται ιδίως να χρησιµοποιηθεί σε

εσωτερική πλωτή οδό, όπως ορίζεται στην οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

4ης Οκτωβρίου 1982, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής

ναυσιπλοΐας *, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σκαφών που διαθέτουν:

- κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως ορίζεται στην οδηγία

82/714/ΕΟΚ,
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- πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 22 της Αναθεωρηµένης

Σύµβασης για τη Ναυσιπλοΐα του Ρήνου,

3ια) διάθεση στην αγορά: η προµήθεια ή η διάθεση σε τρίτους, επί πληρωµή ή δωρεάν,

οπουδήποτε εντός της δικαιοδοσίας των κρατών µελών, καυσίµων πλοίων προς καύση

επ�αυτών. Εξαιρείται η προµήθεια ή η διάθεση καυσίµων πλοίων προς εξαγωγή στις

δεξαµενές φορτίου των πλοίων,

3ιβ) εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας: τα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, οι

Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 299 της

Συνθήκης,

3ιγ) τεχνολογία µείωσης των εκποµπών: σύστηµα καθαρισµού των καυσαερίων ή κάθε

άλλη εξακριβώσιµη και υποχρεωτικά εφαρµόσιµη τεχνολογική µέθοδος.

___________________________

* ΕΕ L 301, 28.10.1982, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη
προσχώρησης του 2003».

(ε)  Το σηµείο 6 απαλείφεται.
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3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 3

Μέγιστη περιεκτικότητα του βαρέος µαζούτ σε θείο

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν ότι, από την

1η Ιανουαρίου 2003, δεν χρησιµοποιείται, εντός της επικράτειάς τους, βαρύ µαζούτ

περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1% κατά µάζα.

2. (i) Με την επιφύλαξη της κατάλληλης παρακολούθησης των εκποµπών εκ µέρους

των αρµόδιων αρχών, η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται για το βαρύ µαζούτ που

χρησιµοποιείται:

(α) στις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην

ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων *, οι οποίες θεωρούνται νέες εγκαταστάσεις

σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2, παράγραφος 9, της εν λόγω οδηγίας

και οι οποίες τηρούν τις οριακές τιµές εκποµπών διοξειδίου του θείου που

ισχύουν για αυτές τις εγκαταστάσεις, ισχύοντα κατά τα οριζόµενα στο

Παράρτηµα ΙV, και σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτής,
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(β) στις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 2001/80/ΕΚ, οι οποίες θεωρούνται υφιστάµενες εγκαταστάσεις

σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2, παράγραφος 10 της εν λόγω

οδηγίας, όταν οι εκπεµπόµενες από αυτές ποσότητες διοξειδίου του θείου

είναι το πολύ 1.700 mg/Nm³, όταν το καυσαέριο έχει περιεκτικότητα

οξυγόνου 3% κατ� όγκο σε ξηρή βάση, και όταν, από την 1η Ιανουαρίου

2008, οι εκπεµπόµενες ποσότητες διοξειδίου του θείου από τις

εγκαταστάσεις καύσης που εµπίπτουν στο άρθρο 4, παράγραφος 3,

σηµείο (α) της οδηγίας 2001/80/ΕΚ είναι ίσες ή µικρότερες από εκείνες οι

οποίες προκύπτουν λόγω συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές εκποµπών

διοξειδίου του θείου για νέες εγκαταστάσεις που περιέχονται στο Μέρος A

του Παραρτήµατος IV της εν λόγω οδηγίας, καθώς και όταν είναι σκόπιµο

να εφαρµόζονται τα άρθρα 5, 7 και 8 αυτής,

(γ) σε άλλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο

εφαρµογής του σηµείου (α) ή του σηµείου (β), όταν οι εκπεµπόµενες από

αυτές ποσότητες διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνουν τα 1.700 mg/Nm³,

όταν το καυσαέριο έχει περιεκτικότητα οξυγόνου 3% κατ� όγκο σε ξηρή

βάση,

(δ) για την καύση σε διυλιστήρια, όταν ο µηνιαίος µέσος όρος των εκποµπών

διοξειδίου του θείου όλων των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου,

ανεξαρτήτως του τύπου του χρησιµοποιούµενου καυσίµου ή συνδυασµού

καυσίµων, είναι εντός ορίου το οποίο ορίζει κάθε κράτος µέλος και το οποίο

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.700 mg/Nm³. Αυτό δεν εφαρµόζεται σε

εγκαταστάσεις καύσης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου (α)

ή, από την 1η Ιανουαρίου 2008, στις εγκαταστάσεις καύσης που εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου (β).
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(ii) Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι

εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν βαρύ µαζούτ µε συγκέντρωση σε θείο

µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 λειτουργούν µόνο µε

άδεια εκδιδόµενη από την αρµόδια αρχή, στην οποία ορίζονται τα όρια εκποµπής.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 επανεξετάζονται και, εάν χρειάζεται, τροποποιούνται,

υπό το πρίσµα κάθε µελλοντικής τροποποίησης της οδηγίας 2001/80/EΚ.

___________________________

* ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη

προσχώρησης του 2003».

4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

(α) Από την 1η Ιανουαρίου 2010:

(i) στην παράγραφο 1, απαλείφονται οι λέξεις «περιλαµβανοµένου και του ντίζελ

πλοίων,»,

(ii) η παράγραφος 2 απαλείφεται.

(β) Από την �*, οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

                                                
* Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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5) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4α

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται σε περιοχές

ελέγχου των εκποµπών SΟx και από επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια από

ή προς λιµένες της Κοινότητας.

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν ότι, στα χωρικά

τους ύδατα, στις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες τους και στις ζώνες τους ελέγχου

ρύπανσης που ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx, δεν χρησιµοποιούνται

καύσιµα πλοίων εάν η περιεκτικότητα των καυσίµων αυτών σε θείο υπερβαίνει το 1,5% κατά

µάζα. Αυτό ισχύει για όλα τα σκάφη κάθε σηµαίας, συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών το

ταξίδι των οποίων άρχισε εκτός της Κοινότητας.

2. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής για την παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

(α) για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3,

σηµείο (α) του Παραρτήµατος VI της MARPOL, �*,

(β) για τη Βόρεια Θάλασσα και όλες τις άλλες θαλάσσιες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων

των λιµένων, που ο ΙΜΟ ορίζει στη συνέχεια ως περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx

σύµφωνα µε τον κανονισµό 14, παράγραφος 3, σηµείο (β) του Παραρτήµατος VI της

MARPOL:

- 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του ορισµού αυτού, ή

- � **,

εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη.

                                                
* Η 19η Μαΐου 2006 ή, εάν αργότερα, 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της εφαρµογής της παραγράφου 1

τουλάχιστον όσον αφορά:

- τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους, και

- στην περίπτωση κρατών µελών που συνορεύουν µε περιοχές ελέγχου των εκποµπών

SOx, τα σκάφη κάθε σηµαίας ενόσω βρίσκονται στους λιµένες τους.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες επιβολής του νόµου

για άλλα σκάφη, σύµφωνα µε το διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο.

4. Από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σηµείο (α), τα κράτη µέλη

λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν ότι δεν χρησιµοποιούνται στα

χωρικά τους ύδατα, στις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες τους και στις ζώνες τους ελέγχου

της ρύπανσης, από επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια από ή προς

οποιονδήποτε κοινοτικό λιµένα, καύσιµα πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο

υπερβαίνει το 1,5% κατά µάζα. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της

εφαρµογής απαίτησης αυτής τουλάχιστον όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους

και τα σκάφη κάθε σηµαίας ενόσω βρίσκονται στους λιµένες τους.

5. Από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σηµείο (α), τα κράτη µέλη

απαιτούν τη σωστή συµπλήρωση των ηµερολογίων των πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων των

εργασιών αλλαγής καυσίµου, ως προϋπόθεση για την είσοδο των πλοίων σε λιµένες της

Κοινότητας.

6. Από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σηµείο (α), τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα σε θείο όλων των καυσίµων πλοίων που πωλούνται στην

επικράτειά τους αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης του προµηθευτή που συνοδεύεται από

σφραγισµένο δείγµα.
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7. Από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σηµείο (α), τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, ντίζελ πλοίων, εάν η

περιεκτικότητα σε θείο του εν λόγω ντίζελ πλοίων υπερβαίνει το 1,5% κατά µάζα.

8. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη τις ηµεροµηνίες εφαρµογής που αναφέρονται στην

παράγραφο 2, σηµείο (β) και δηµοσιεύει τις εν λόγω ηµεροµηνίες στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4β

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται από σκάφη

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και από σκάφη ελλιµενισµένα σε κοινοτικούς λιµένες

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να

διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα σκάφη δεν χρησιµοποιούν καύσιµα πλοίων µε περιεκτικότητα σε

θείο που να υπερβαίνει το 0,1% κατά µάζα:

(α) σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και

(β) πλοία ελλιµενισµένα σε κοινοτικούς λιµένες· παρέχεται στο πλήρωµα επαρκής χρόνος για να

ολοκληρώσει κάθε αναγκαία αλλαγή καυσίµου, το συντοµότερο δυνατόν, µετά την άφιξη στη

θέση ελλιµενισµού και, όσο το δυνατόν αργότερα, πριν από την αναχώρηση.

Τα κράτη µέλη απαιτούν να καταχωρίζεται στα ηµερολόγια των πλοίων κάθε αλλαγή καυσίµου.
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2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται:

(α) όταν, σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα προγράµµατα δροµολογίων, τα πλοία αναµένεται να

παραµείνουν ελλιµενισµένα για λιγότερο από δύο ώρες,

(β) στα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης προς τη

∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, όπως

τροποποιήθηκε, ενόσω τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα,

(γ) µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, για τα σκάφη τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα και τα

οποία εκτελούν υπηρεσία αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά,

εντός της επικράτειάς τους, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων, εάν η περιεκτικότητα σε θείο

του εν λόγω πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων υπερβαίνει το 0,1 % κατά µάζα.

Άρθρο 4γ

∆οκιµές και χρήση νέων τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών

1. Κράτη µέλη, σε συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, κατά περίπτωση, µπορούν να εγκρίνουν

δοκιµές τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών σε σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους ή στις

θαλάσσιες περιοχές εντός της δικαιοδοσίας τους. Κατά τις δοκιµές αυτές, δεν είναι υποχρεωτική η

χρησιµοποίηση καυσίµων πλοίων που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β, υπό τον όρον

ότι:

- στην Επιτροπή και σε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος λιµένα απευθύνεται κοινοποίηση γραπτώς

τουλάχιστον 6 µήνες πριν από την έναρξη των δοκιµών,
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- η διάρκεια της άδειας για τη διενέργεια των δοκιµών δεν υπερβαίνει τους 18 µήνες,

- όλα τα πλοία τα οποία συµµετέχουν στις δοκιµές είναι εφοδιασµένα µε απαραβίαστο

εξοπλισµό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκποµπών καυσαερίων και τον χρησιµοποιούν

καθ� όλη τη διάρκεια των δοκιµών,

- όλα τα πλοία τα οποία συµµετέχουν στις δοκιµές επιτυγχάνουν µειώσεις των εκποµπών

τουλάχιστον ισοδύναµες προς εκείνες που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µέσω των ορίων

περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο που καθορίζονται µε την παρούσα οδηγία,

- υπάρχουν τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που

παράγονται από τις τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών καθ� όλη τη διάρκεια της δοκιµής,

- διενεργείται εκτίµηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα

οικοσυστήµατα σε περίκλειστους εσωτερικούς και σε εξωτερικούς λιµένες και εκβολές

ποταµών καθ� όλη τη διάρκεια της δοκιµής, και

- παρέχονται στην Επιτροπή και δηµοσιεύονται πλήρη αποτελέσµατα, εντός 6 µηνών από το

τέλος των δοκιµών.

2. Οι τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών για τα πλοία που φέρουν σηµαία κράτους µέλους

εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, για την

επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)*,

λαµβάνοντας υπόψη:

- τις κατευθυντήριες γραµµές που θα συντάξει ο ∆ΝΟ,

- τα αποτελέσµατα τυχόν δοκιµών που έχουν διενεργηθεί δυνάµει της παραγράφου 1,
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- τις συνέπειες για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των εφικτών µειώσεων των

εκποµπών και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα σε περίκλειστους εσωτερικούς και σε

εξωτερικούς λιµένες και εκβολές ποταµών,

- τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2, καθορίζονται κριτήρια για τη χρήση

τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών από τα πλοία κάθε σηµαίας σε περίκλειστους εσωτερικούς και

σε εξωτερικούς λιµένες και εκβολές ποταµών στην Κοινότητα. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα

κριτήρια αυτά στον ∆ΝΟ.

4. Αντί της χρήσης καυσίµων πλοίων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις

απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα πλοία να

χρησιµοποιούν εγκεκριµένες τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω

πλοία:

- επιτυγχάνουν µειώσεις των εκποµπών οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναµες προς εκείνες

που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µέσω των ορίων περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο

που προβλέπει η παρούσα οδηγία, και

- αποδεικνύουν σαφώς ότι τα τυχόν απόβλητα που απορρίπτουν σε περίκλειστους εσωτερικούς

και σε εξωτερικούς λιµένες και εκβολές ποταµών, δεν έχουν επιπτώσεις επί των

οικοσυστηµάτων, βάσει κριτηρίων τα οποία οι αρχές του κράτους του λιµένα γνωστοποιούν

στον ∆ΝΟ.

________________________

* ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 415/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 68, 6.3.2004, σ. 10).».
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(6) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

(α) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«1α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι η

περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις που

ορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4α και 4β.

Χρησιµοποιείται, ανάλογα µε την περίπτωση, κάθε ένα από τα ακόλουθα µέσα

δειγµατοληψίας, ανάλυσης και επιθεώρησης:

- δειγµατοληψία του καυσίµου πλοίων που προορίζεται για καύση επί των πλοίων

κατά την παράδοση του στα πλοία, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του

∆ΝΟ, και ανάλυση της περιεκτικότητάς του σε θείο,

- δειγµατοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο του καυσίµου πλοίων

που  προορίζεται για καύση επί των πλοίων και το οποίο περιέχεται σε δεξαµενές,

εφόσον είναι εφικτό, και σε σφραγισµένα δείγµατα καυσίµων επί των πλοίων,

- επιθεώρηση των ηµερολογίων των πλοίων και των δελτίων παράδοσης καυσίµων.

Η δειγµατοληψία αρχίζει από την ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το

σχετικό όριο για τη µέγιστη περιεκτικότητα του καυσίµου σε θείο. ∆ιεξάγεται µε

επαρκή συχνότητα, σε επαρκείς ποσότητες και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι

τα δείγµατα είναι αντιπροσωπευτικά του εξεταζόµενου καυσίµου και του καυσίµου που

χρησιµοποιείται από τα πλοία ενώ βρίσκονται σε σχετικές θαλάσσιες περιοχές, λιµένες

και εσωτερικές πλωτές οδούς.
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Τα κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης εύλογα µέτρα, ανάλογα µε την περίπτωση, για

να παρακολουθούν την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων, πλην

εκείνων για τα οποία εφαρµόζονται τα άρθρα 4α και 4β.».

(β) Στην παράγραφο 2, το σηµείο (α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«(α) τη µέθοδο ISO 8754 (1992) και τη µέθοδο PrEN ISO 14596 για το βαρύ µαζούτ

και τα καύσιµα πλοίων,».

(7) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

Σύνταξη εκθέσεων και επανεξέταση

1. Με βάση τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας, της ανάλυσης και των επιθεωρήσεων

που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, τα κράτη µέλη, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους,

υποβάλλουν στην Επιτροπή σύντοµη έκθεση σχετικά µε την περιεκτικότητα σε θείο των

υγρών καυσίµων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τα

οποία χρησιµοποιήθηκαν εντός της επικράτειάς τους κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό

έτος. Η έκθεση αυτή αναφέρει τον συνολικό αριθµό δειγµάτων που ελέγχθηκαν ανά τύπο

καυσίµου καθώς και την αντίστοιχη ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε και την

υπολογισµένη µέση περιεκτικότητα σε θείο. Τα κράτη µέλη αναφέρουν επίσης τον αριθµό

των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν επί των πλοίων, καθώς και τη µέση περιεκτικότητα σε

θείο των καυσίµων πλοίων τα οποία χρησιµοποιούνται στην επικράτειά τους και τα οποία δεν

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στις.....*

                                                
* Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Με βάση, µεταξύ άλλων:

(α) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,

(β) τις παρατηρούµενες τάσεις της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, της οξίνισης, του

κόστους των καυσίµων και της µεταστροφής από έναν τρόπο µεταφοράς σε άλλον, και

(γ) την πρόοδο όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών οξειδίων του θείου από τα πλοία µέσω των

µηχανισµών του ∆ΝΟ, κατόπιν των σχετικών κοινοτικών πρωτοβουλιών,

(δ) νέα ανάλυση κόστους- οφέλους, συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων και έµµεσων θετικών

επιπτώσεων στο περιβάλλον, των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4α, παράγραφος 4,

η Επιτροπή, έως το 2008, υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει την εν λόγω έκθεση µε προτάσεις τροποποίησης της παρούσας

οδηγίας, ιδίως όσον αφορά ένα δεύτερο στάδιο οριακών τιµών για το θείο, οι οποίες θεσπίζονται

για κάθε κατηγορία καυσίµου και, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες στο πλαίσιο του ∆ΝΟ, τις

θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να χρησιµοποιούνται καύσιµα πλοίων µε χαµηλή περιεκτικότητα

σε θείο.

3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο σχετικά µε τη ενδεχόµενη χρήση οικονοµικών µέσων, τα οποία,, περιλαµβάνουν

µηχανισµούς, όπως διαφοροποιηµένες επιβαρύνσεις και χιλιοµετρικά τέλη, εµπορεύσιµες άδειες

εκποµπών και αντισταθµίσεις.
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4. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την τεχνική προσαρµογή του άρθρου 2, σηµεία

1, 2, 3α), 3β) και 4, ή του άρθρου 6, παράγραφος 2, υπό το πρίσµα της επιστηµονικής και

τεχνολογικής προόδου, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2.

Οι προσαρµογές αυτές δεν οδηγούν σε άµεσες αλλαγές όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής ή τα

όρια για την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

8) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7

της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8

αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται τρίµηνη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________________

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.».

9) Προστίθεται το κείµενο που περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις �*. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή

σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________

                                                
* 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Παράρτηµα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΤΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΝΟ

ARIADNE
PALACE

2002 9221310

IKARUS
PALACE

1997 9144811

KNOSSOS
PALACE

2001 9204063

OLYMPIA
PALACE

2001 9220330

PASIPHAE
PALACE

1997 9161948

FESTOS
PALACE

2001 9204568

EUROPA
PALACE

2002 9220342

BLUE
STAR I

2000 9197105

BLUE
STAR II

2000 9207584

BLUE STAR
ITHAKI

1999 9203916

BLUE STAR
NAXOS

2002 9241786

BLUE STAR
PAROS

2002 9241774

HELLENIC
SPIRIT

2001 9216030

OLYMPIC
CHAMPION

2000 9216028

LEFKA
ORI

1991 9035876

SOPHOKLIS
VENIZELOS

1990 8916607

»

__________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 28 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

1999/32/ΕΚ σχετικά µε την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση κατά τη

σύνοδό του από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2003.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 14 Μαΐου 2003.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε στις 20 Ιανουαρίου 2003 ότι δεν σκοπεύει να

διατυπώσει γνώµη.

5. Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση την 1η Αυγούστου 2003.

6. Στις 9 ∆εκεµβρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής

της σε όλα τα είδη των υγρών καυσίµων παραγώγων πετρελαίου που χρησιµοποιούνται σε

πλοία και περιορίζουν την περιεκτικότητα σε θείο των εν λόγω καυσίµων πλοίων όταν

χρησιµοποιούνται από πλοία σε ορισµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων σωµατιδίων,

όπως καθορίζεται στην παράλληλη στρατηγική της ΕΕ για την µείωση των ατµοσφαιρικών

εκποµπών των ποντοπόρων πλοίων. Η πρόταση αποσκοπεί στην υλοποίηση των Περιοχών

Ελέγχου των εκποµπών οξειδίου του θείου οι οποίες καθορίστηκαν ήδη από τον ∆ιεθνή

Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) στη σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία,

MARPOL, Παράρτηµα VI. Η πρόταση τροποποιεί τις διατάξεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ

όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο, ως εξής:
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- θεσπίζει όριο περιεκτικότητας σε θείο 1,5% για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται από
όλα τα ποντοπόρα πλοία στη Βαλτική, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα VI της MARPOL, ώστε να µειωθούν οι συνέπειες των εκποµπών πλοίων
στο φαινόµενο οξίνισης στη Βόρεια Ευρώπη,

- θεσπίζει όριο περιεκτικότητας σε θείο 1,5% για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται από
επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δροµολόγια από ή προς όλους τους λιµένες της
Κοινότητας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, ιδίως γύρω από τα λιµάνια και τις
ακτές και να δηµιουργηθεί επαρκής ζήτηση ώστε να εξασφαλιστεί η προµήθεια
καυσίµων µε περιεκτικότητα σε θείο που να µην υπερβαίνει το 1,5% σε όλη την
επικράτεια της ΕΕ,

- τροποποιεί την ισχύουσα διάταξη για τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης πλοίων
απαιτώντας από τα ελλιµενισµένα πλοία ή τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας να
χρησιµοποιούν καύσιµα µε περιεκτικότητα σε θείο 0,1% ή λιγότερο (από 1ης
Ιανουαρίου 2010), ώστε να µειωθούν οι τοπικές εκποµπές θείου και αιωρουµένων
σωµατιδίων και να βελτιωθεί τοπικά η ποιότητα του αέρα. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2012 θα ισχύει παρέκκλιση για 16 συγκεκριµένα πλοία στην Ελλάδα,

- για να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα συµµορφούµενων καυσίµων, απαγορεύει την
πώληση πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων (ποιότητες DMA και DMX) η
περιεκτικότητα των οποίων σε θείο υπερβαίνει το 0,1% από το 2010 και καταργεί το
ισχύον όριο περιεκτικότητας σε θείο 0,2% για τις ποιότητες DMB και DMC του ντίζελ
πλοίων και στη συνέχεια απαγορεύει την πώληση τέτοιων καυσίµων µε περιεκτικότητα
σε θείο που υπερβαίνει το 1,5%.

ΙΙI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 36 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.

Κατά την άποψη του Συµβουλίου, η κοινή θέση αποτελεί ισορροπηµένη συµβιβαστική
λύση σύµφωνα µε την οποία :

- προβλέπονται συνεκτικές ηµεροµηνίες για την έναρξη ισχύος των διατάξεων της
οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη την επικείµενη έναρξη ισχύος του Παραρτήµατος
VI της MARPOL (τον Μάιο του 2005),

- δεν προβλέπονται παρεκκλίσεις αντίθετες µε την έναρξη ισχύος του
Παραρτήµατος VI της MARPOL και τη δηµιουργία των SOxECA,
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- λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα τεχνικά και πρακτικά προβλήµατα των νέων

απαιτήσεων για τα πλοία σε θέση αγκυροβολίας, συµπεριλαµβανοµένης της

προσωρινής παρέκκλισης που ζήτησε η ΕΛ για ορισµένα οχηµαταγωγά πλοία Ro-Ro.

To Παράρτηµα VI της Σύµβασης MARPOL τίθεται σε ισχύ διεθνώς ένα έτος µετά την

επικύρωσή του από τουλάχιστον 15 κράτη σηµαίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το

50% της ολικής χωρητικότητας της παγκόσµιας εµπορικής ναυσιπλοΐας. 17 χώρες το έχουν

µέχρι στιγµής (15 Οκτωβρίου 2004) επικυρώσει � Σουηδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη,

Μπαχάµες, Νήσοι Μάρσαλ, Λιβερία, ∆ανία, Γερµανία, Βανουάτου, Παναµάς, Ελλάδα,

Μπανγκλαντές, Ισπανία, Μπαρµπάντος, Σαµόα, Αζερµπαϊτζάν και Ηνωµένο Βασίλειο - που

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της παγκόσµιας ολικής χωρητικότητας. Η Σαµόα, η

15η χώρα, επικύρωσε το Παράρτηµα VI της Σύµβασης MARPOL στις 19 Μαΐου 2004,

ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για την έναρξη ισχύος του Παραρτήµατος VI στις 19 Μαΐου 2005

και του Κανονισµού 14 (SOxECA Βαλτικής Θάλασσας) στις 19 Μαΐου 2006. Έξι κράτη µέλη

της ΕΕ (∆Α, ΓΕ, ΕΛ, ΙΣ, Σ∆, ΗΒ) επικύρωσαν ήδη την MARPOL και τέσσερα κράτη µέλη

(ΚΧ, ΦΙ, ΚΥ, ΠΛ) βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της επικύρωσης, η οποία αναµένεται να

ολοκληρωθεί φέτος.

Η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τις θέσεις που έλαβαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο όσον αφορά τον στόχο επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας

1999/32/ΕΚ σε όλα τα παράγωγα πετρελαίου υγρά καύσιµα που χρησιµοποιούνται σε πλοία

που εκτελούν δροµολόγια στα ύδατα κρατών µελών.
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Το Συµβούλιο:

(α) Εισήγαγε στην κοινή θέση 21 τροπολογίες εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ�αρχήν, ως εξής:

Τροπολογία 1: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 4.

Τροπολογία 3: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 5.

Τροπολογία 4: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας περιλαµβάνεται στην αιτιολογική παράγραφο 4.

Τροπολογία 5: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 6.

Τροπολογία 6: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας εκφράζεται στις αιτιολογικές παραγράφους 6

και 17.

Τροπολογία 7: ενσωµατώθηκε πλήρως στην αιτιολογική παράγραφο 7.

Τροπολογία 8: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας περιλαµβάνεται στην αιτιολογική παράγραφο

10.

Τροπολογία 40: σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες για την κατάρτιση της κοινοτικής νοµοθεσίας,

οι αιτιολογικές παράγραφοι εκθέτουν συνοπτικά το σκεπτικό των βασικών

διατάξεων του διατακτικού και δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις κανονιστικού

χαρακτήρα ή πολιτικές επιθυµίες· ωστόσο, το πνεύµα αυτής της τροπολογίας

εκφράζεται στην αιτιολογική παράγραφο 12.

Τροπολογία 18: ο στόχος αυτής της τροπολογίας ενσωµατώθηκε στο άρθρο 1 παράγραφος 1

στοιχείο δ).

Τροπολογία 30: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας αναφέρεται στην αιτιολογική παράγραφο 19.

Τροπολογία 38: ο ορισµός που περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 η) ακολουθεί το

πνεύµα αυτής της τροπολογίας.

Τροπολογία 39: ο ορισµός που περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ηα) εκφράζει τον

στόχο αυτής της τροπολογίας µε πιο λεπτοµερή και συγκεκριµένο στόχο.

Τροπολογία 10: η τροπολογία αυτή περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 µε ορισµένες αλλαγές όσον

αφορά το χρονοδιάγραµµα.

Τροπολογία 23: λαµβάνεται υπόψη στο νέο άρθρο 4β το οποίο αναβάλλει µέχρι το 2010

την εφαρµογή για όλα τα είδη πλοίων.

Τροπολογία 43: λαµβάνεται υπόψη συνολικά σε νέο άρθρο 4βα.

Τροπολογία 27: εκφράζεται στο νέο κείµενο του άρθρου 6 µε σαφέστερη διατύπωση για να

αποφευχθούν τυχόν τεχνικές δυσκολίες εφαρµογής.
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Τροπολογία 29: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας εκφράζεται στην αιτιολογική παράγραφο

10 και λαµβάνεται υπόψη στο άρθρο 11 της οδηγίας 99/32.

Τροπολογία 31: η επιθυµία αυτή λαµβάνεται υπόψη µε τη χρήση των όρων «υγρά καύσιµα».

Τροπολογία 32: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας εκφράζεται στις αιτιολογικές

παραγράφους 4 και 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία 33: γίνεται δεκτή.

Τροπολογία 44: το πνεύµα αυτής της τροπολογίας εκφράζεται στο άρθρο 7.

(β) δεν ενσωµάτωσε στην κοινή θέση 15 τροπολογίες (2, 4, 13, 14, 15,16, 17, 21, 22,28, 41, 42,

24, 25, 26, 37):

Τροπολογία 2: η τροπολογία αυτή δεν µπορεί να ενσωµατωθεί εφόσον δεν κρίθηκε

ενδεδειγµένη.

Τροπολογία 14: η τροπολογία αυτή δεν µπορεί να ενσωµατωθεί εφόσον η παράγραφος στην

οποία αναφέρεται διαγράφηκε.

Τροπολογίες 15,16, 17:οι τροπολογίες αυτές δεν µπορούν να ενσωµατωθούν. Ωστόσο, το πνεύµα

αυτών των τροπολογιών εκφράζεται στο άρθρο 4α παράγραφος 2 το οποίο

έχει ως στόχο να αναβάλει την έναρξη ισχύος µέχρι τον Μάιο του 2006,

ώστε να ευθυγραµµιστεί µε το Παράρτηµα VI της σύµβασης MARPOL.

Τροπολογίες 21 και 22:δεν µπορούν να ενσωµατωθούν.

Τροπολογία 28: δεν µπορεί να ενσωµατωθεί.

Τροπολογίες 41 και 42:δεν µπορούν να γίνουν δεκτές γιατί το Συµβούλιο κρίνει πρόωρο να

προβλεφθεί µελλοντική νοµοθεσία (δεύτερη φάση) η οποία θα εξαρτάται

από την αξιολόγηση της εφαρµογής των υφισταµένων τροπολογιών.

Ωστόσο, η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης στο µέλλον αναγνωρίζεται στο νέο

άρθρο 7 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 24 : δεν µπορεί να ενσωµατωθεί.

Τροπολογία 25 : δεν µπορεί να ενσωµατωθεί καθότι θεωρήθηκε δυσανάλογη.

Τροπολογία 26 : δεν µπορεί να ενσωµατωθεί διότι η τροπολογία 42 απορρίφθηκε (νέο άρθρο

4αα).

Τροπολογία 37 : δεν µπορεί να ενσωµατωθεί διότι το Συµβούλιο έκρινε ότι για την µεταφορά

χρειάζονται 12 µήνες.

(γ) Το Συµβούλιο θέσπισε άρθρο 4α παράγραφοι 3 και 4 για να διευκρινίσει θέµατα που

αφορούν την επιβολή των διαφόρων διατάξεων της οδηγίας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο, παρά το γεγονός ότι δεν µπορεί να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που

εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι η κοινή θέση λαµβάνει σε µεγάλο

βαθµό υπόψη τις επιθυµίες του Κοινοβουλίου και ότι είναι σύµφωνη µε την τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής. Μειώνει ουσιαστικά τις εκποµπές διοξειδίου του θείου στην ΕΕ και

έχει ευεργετικά αποτελέσµατα κυρίως σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές πλησίον

λιµένων καθώς και σε ευαίσθητα στην οξύτητα οικοσυστήµατα.

Η κοινή αυτή θέση δίνει κίνητρο στα κράτη µέλη της ΕΕ να καταβάλλουν περισσότερες

προσπάθειες σε παγκόσµιο επίπεδο ώστε να βελτιωθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τα

πλοία, ιδίως µέσω της κύρωσης και της ενίσχυσης του Παραρτήµατος VI της σύµβασης

MARPOL.

______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2004 (3.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0259 (COD)

15023/04
ADD 1

ENV 633
ΜΑΡ 203
ΜΙ 299
CODEC 1271

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "I/A"
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
Θέµα : Έγκριση κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/32/ΕΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της σουηδικής αντιπροσωπίας

«Η Σουηδία επικροτεί τις προταθείσες βελτιώσεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά µε την

περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων. Η πρόταση συνιστά ένα µικρό βήµα προς τη σωστή

κατεύθυνση, ενώ ιδιαιτέρως θετικό είναι ότι η τροποποίηση της οδηγίας περιλαµβάνει και το βαρύ

πετρέλαιο.

Η Σουηδία απέχει ωστόσο της ψηφοφορίας για την πρόταση δεδοµένου ότι θα επιθυµούσαµε να

περιέχονται σηµαντικά µεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των

καυσίµων πλοίων. Η προσδοκία µας είναι ότι οι µελλοντικές διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο θα είναι εποικοδοµητικές και θα καταλήξουν σε µια περισσότερο φιλόδοξη οδηγία.
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Προκειµένου η εναπόθεση όξινων ρύπων να είναι χαµηλότερη από το κρίσιµο φορτίο, σύµφωνα µε

τη δέσµευση στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιµετώπιση της αύξησης της οξύτητας

και προκειµένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι στην υγεία από τις εκποµπές στη θάλασσα,

απαιτούνται εκτεταµένοι περιορισµοί των εκποµπών, µεταξύ άλλων και του θείου, στην Ευρώπη οι

οποίες υπερβαίνουν τις υπάρχουσες δεσµεύσεις.

Τα µέτρα υπέρ της ναυτιλίας µε στόχο τη µείωση των εκποµπών θείου είναι επιπλέον πολύ

αποδοτικά από οικονοµική άποψη σε σύγκριση µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων µείωσης των

εκποµπών θείου από χερσαίες πηγές.»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 10.12.2004 
COM(2004) 801 tτελικό 

2002/0259 COD 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ΄ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

δυνάµει του άρθρου 251 παράγραφος 2 δεύτερη υποπαράγραφος της Συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ όσον αφορά την 

περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 
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2002/0259 COD 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ΄ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

δυνάµει του άρθρου 251 παράγραφος 2 δεύτερη υποπαράγραφος της Συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ όσον αφορά την 

περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 
 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2002)595 τελικό – 2002/0259COD): 

20 Νοεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

14 Μαΐου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

4 Ιουνίου 2003 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 1η Αυγούστου 2003 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσεως (µε ειδική πλειοψηφία) 09.12.2004 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι ο περιορισµός των επιπτώσεων από τις εκποµπές διοξειδίου του 
θείου (SO2 ή SOx) και αιωρούµενων σωµατιδίων (particulate matter/PM) από τα πλοία, στην 
οξίνιση του περιβάλλοντος και στην υγεία του ανθρώπου. Οι εκποµπές SOx και PM 
συναρτώνται άµεσα µε το περιεχόµενο των καυσίµων σε θείο. Το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης για πλοία έχει σήµερα µέση περιεκτικότητα σε θείο (S) 2,7% ή 27.000 µέρη ανά 
εκατοµµύριο (ppm), σε σύγκριση µε τα καύσιµα των οδικών µεταφορών τα οποία έχουν νέο 
όριο 10 ppm για το θείο. Η πρόταση περιελάµβανε νέα όρια για τη µέγιστη περιεκτικότητα 
των καυσίµων πλοίου σε θείο, ειδικότερα δε: 

– όριο των καυσίµων 1,5% για όλα τα πλοία στη Βόρειο Θάλασσα, στη Μάγχη και 
στη Βαλτική Θάλασσα, σύµφωνα µε τις Περιοχές Ελέγχου των Εκποµπών SOx που 
υιοθετήθηκαν στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό. Αυτό θα συµβάλει στη µείωση 
της οξίνισης και στη βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα· 

– όριο θείου καυσίµων 1,5% για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά 
δροµολόγια προς και από οιοδήποτε λιµένα της ΕΕ, σύµφωνα µε τη θεσπισθείσα 
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πολιτική της ΕΕ για τα υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά πλοία. Αυτό θα 
βελτιώσει την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα γύρω από τις παραλίες και θα 
συµβάλει στην εξασφάλιση µιας – σε επίπεδο ΕΕ - προµήθειας καυσίµων χαµηλής 
περιεκτικότητας σε S· 

– όριο καυσίµων σε S 0,2% για τα πλοία τα ελλιµενισµένα σε λιµένες της ΕΕ και για 
όλα τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να περιοριστούν οι τοπικές 
εκποµπές SOx και PM, και να βελτιωθεί η ποιότητα του τοπικού ατµοσφαιρικού 
αέρα. 

3 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

3.1 Γενικά σχόλια 

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή απεδέχθη πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, 30 
από τις 36 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Εξ 
αυτών, 21 τροπολογίες έχουν ενσωµατωθεί, είτε αυτολεξεί είτε εν πνεύµατι, στην κοινή θέση.  

Η Επιτροπή έκανε δεκτές όλες τις τροπολογίες µε τις οποίες επιδιωκόταν η αποσαφήνιση του 
πεδίου εφαρµογής της πρότασης και των περιβαλλοντικών ωφελειών, τις τροπολογίες που 
θέσπιζαν σαφέστερες ρυθµίσεις για τις δοκιµές εναλλακτικών τεχνολογιών µείωσης των 
καυσαερίων, καθώς και τις περισσότερες τροπολογίες που προέβλεπαν ηµεροµηνίες 
εφαρµογής. ∆εν έκανε δεκτές τις τροπολογίες που θέσπιζαν δεύτερη φάση χαµηλότερων 
ορίων θείου για τα καύσιµα πλοίων, σε όλα τα κοινοτικά ύδατα, επειδή πιστεύει ότι επί του 
παρόντος αυτό είναι πρόωρο. 

Το Συµβούλιο συµφώνησε να ενσωµατώσει τις περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου 
που συνιστούσαν αποσαφηνίσεις, και αυτές που πρότειναν δοκιµές για τον καθαρισµό των 
καυσαερίων. Εις ό,τι αφορά τις ηµεροµηνίες εφαρµογής, υπήρξε µία σηµαντική εξέλιξη αφ’ 
ότου ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Η σύµβαση του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισµού για τη Ρύπανση του Ατµοσφαιρικού Αέρα, MARPOL, Παράρτηµα 
VI, έγινε αντικείµενο επαρκών επικυρώσεων ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ. Οι ηµεροµηνίες 
εφαρµογής στην Κοινή Θέση προσαρµόστηκαν ανάλογα, ούτως ώστε να αντιστοιχούν µε τις 
ηµεροµηνίες εφαρµογής που προβλέπονται στο Παράρτηµα VI της MARPOL. Εις ό,τι αφορά 
τα όρια της δεύτερης φάσης, το Συµβούλιο συµφώνησε στη σύνταξη πιο συγκεκριµένου 
κειµένου στη ρήτρα αναθεώρησης (άρθρο 7), προτείνοντας αυστηρότερα όρια στον ∆ΝΟ στο 
πλαίσιο µιας αναθεώρησης του παραρτήµατος VI της MARPOL, καθώς και την συντοµότερη 
υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, ως πιθανού 
συµπληρωµατικού µέτρου. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Θέση που εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία στις 09.12.2004 
δεν αλλάζει την προσέγγιση, ούτε στοχεύει στην πρόταση και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
είναι σε θέση να την υποστηρίξει ως έχει. 

3.2 Επιµέρους σχόλια 

3.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έκανε δεκτές η Επιτροπή και ενσωµάτωσε πλήρως 
εν µέρει ή κατ’ αρχήν στην Κοινή Θέση 

Οι τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 43 και 44 
ενσωµατώθηκαν στον ένα ή στον άλλο βαθµό. Οι τροπολογίες αυτές εξασφάλισαν 
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αποσαφηνίσεις, µετέβαλαν διατάξεις παρεκκλίσεων και καθόρισαν διατάξεις για τις δοκιµές 
και τη χρήση εις ό,τι αφορά τον καθορισµό των καυσαερίων. 

3.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απέρριψε η Επιτροπή, οι οποίες όµως 
ενσωµατώθηκαν πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, στην Κοινή Θέση 

Η τροπολογία 13 απερρίφθη από την Επιτροπή, πλην όµως ενσωµατώθηκε εν µέρει στην 
Κοινή Θέση. Στην τροπολογία αυτή προτεινόταν η συντόµευση της θέσεως σε ισχύ της 
διάταξης για τα επιβατηγά πλοία. Το Συµβούλιο αποφάσισε ότι ήταν λογική η ενωρίτερη 
εφαρµογή, ούτως ώστε να συµβαδίσει µε τη θέση σε ισχύ του παραρτήµατος VI της 
MARPOL.  

3.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απέρριψε η Επιτροπή και το Συµβούλιο και δεν 
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση 

Οι τροπολογίες 22, 25, 26, 32 και 42 απερρίφθησαν και από τα δύο θεσµικά όργανα και δεν 
ενσωµατώθηκαν. Στις εν λόγω τροπολογίες προτείνονταν όρια δεύτερης φάσης και άλλες 
προσθήκες οι οποίες κρίθηκαν περιττές. 

3.2.4 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή κατ΄αρχήν, από 
την Επιτροπή, οι οποίες όµως δεν ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση 

Οι τροπολογίες 2, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 37 και 41 έγιναν δεκτές εν µέρει ή κατ’ αρχήν 
από την Επιτροπή, πλην όµως δεν ενσωµατώθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές πρότειναν πι 
σφιχτά χρονοδιαγράµµατα, τα οποία δεν αντιστοιχούν µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής που 
καταρτίστηκε τώρα συνεκτιµώντας το παράρτηµα VI της MARPOL. 

3.2.5 Πρόσθετες αλλαγές που επέφερε στην πρόταση το Συµβούλιο 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προσετέθησαν τέσσερις νέες εξαιρέσεις για τα καύσιµα που 
χρησιµοποιούνται από πλοία τα οποία ενέχονται σε στρατιωτικές δραστηριότητες, 
συµβάλλουν στην ασφάλεια στη θάλασσα, σε πλοία που εµπλέκονται στην αποκατάσταση 
βλαβών ή στη χρήση εγκεκριµένων τεχνολογιών µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών. 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, προσετέθησαν νέοι ορισµοί, για την MARPOL, το παράρτηµα 
VI, τα πολεµικά πλοία, την «διάθεση στην αγορά», «τις εξόχως απόκεντρες περιοχές» και τις 
«τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών».  

Στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η κατάργηση των υφιστάµενων διατάξεων που αφορούν το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων αναβάλλεται µέχρι το 2010 (συµπεριλαµβανοµένης της 
παρέκκλισης για την Ελλάδα και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που θα εξακολουθήσει 
να ισχύει µέχρι τότε).  

Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 που αφορά τις Περιοχές Ελέγχου των Εκποµπών SOx και τα 
επιβατηγά πλοία, αποσαφηνίζονται οι ευθύνες των κρατών µελών εις ό,τι αφορά την 
εφαρµογή των διατάξεων, ενώ διαγράφεται η διάταξη που απαιτεί από τα κράτη µέλη να 
εξασφαλίζουν τη διάθεση σύµµορφου καυσίµου και οι ηµεροµηνίες εφαρµογής 
µεταβάλλονται γενικώς, ούτως ώστε να ευθυγραµµιστούν µε το παράρτηµα VI της 
MARPOL, ή ισχύει το όριο των 12 µηνών µετά τη θέση της οδηγίας σε ισχύ, ανάλογα µε το 
ποια ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη. 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 6, η εφαρµογή της απαίτησης για χαµηλή περιεκτικότητα των 
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καυσίµων σε θείο για τα ελλιµενισµένα πλοία και για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
µετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2010. Για τα ελλιµενισµένα πλοία, υιοθετείται ευέλικτη 
στάση εις ό,τι αφορά τον «επαρκή χρόνο» για αλλαγή του τύπου καυσίµου, εξαιρούνται τα 
σκάφη βραχέος ελλιµενισµού (short-stay vessels), και επιτρέπεται διετής παρέκκλιση για 16 
ελληνικά επιβατηγά πλοία. Τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας εξαιρούνται καθ’ ον χρόνον 
πλέουν στη θάλασσα. 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 7, περιλαµβάνεται πολύ πληρέστερο κείµενο σχετικά µε τις δοκιµές 
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναθεωρηµένων διαδικασιών επιτροπολογίας για την έγκρισή 
τους. 

Το άρθρο 1 παράγραφος 8 σχετικά µε τη δειγµατοληψία και τις αναλύσεις είναι ελαφρώς 
συντοµευµένο και αποσαφηνίζεται η σύνταξη. 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 9, η έκθεση της Επιτροπής συντοµεύεται για το 2008, και η βάση 
της αναθεωρείται ούτως ώστε να περιλαµβάνονται οι τάσεις σχετικά µε το κόστος των 
καυσίµων, τη στροφή σε άλλους τρόπους µεταφοράς, τις εξελίξεις στον ∆ΝΟ και µία νέα 
ανάλυση κόστους/οφέλους εις ό,τι αφορά την προσφορά επιβατηγών πλοίων. Η έκθεση 
µπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις για οριακές τιµές της δεύτερης φάσης εις ό,τι αφορά το 
θείον. ∆ιατυπώνεται αίτηµα για την υποβολή χωριστής έκθεσης σχετικής µε τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα µέχρι το 2005. Περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. 

Το άρθρο 1 παράγραφος 10, το οποίο προβλέπει τη σύσταση ρυθµιστικής επιτροπής, 
υφίσταται ελαφρές αλλαγές στη διατύπωση. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο συµβάλλουν στην αποσαφήνιση της πρότασης και 
την ευθυγράµµιση της εφαρµογής της µε το παράρτηµα VI της σύµβασης MARPOL του 
∆ΝΟ Επίσης, προάγουν την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, καθώς και την θεώρηση στενότερων ορίων στον ∆ΝΟ και στην ΕΕ εις ό,τι αφορά την 
δεύτερη φάση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στηρίζει την Κοινή Θέση που εγκρίθηκε µε ειδική 
πλειοψηφία στις 09.12.2004. 


