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Θέμα: Προφορική ερώτηση για την οδηγία σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών (NEC) και τη μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων 
πλοίων

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να αναθεωρήσει 
την νομοθεσία της ΕΕ περί της ποιότητας του αέρα, όπως την οδηγία σχετικά με τα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών (NEC) και τον νόμο για τη μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των 
καυσίμων πλοίων έως το 2013.

Η αναθεώρηση της οδηγίας NEC είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για 
την ποιότητα του αέρα, που είχε εγκριθεί το 2006 και είχε προγραμματιστεί για τα μέσα του 
2007 (αρχικά για το 2005). Η αναθεώρηση του νόμου για την περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων έχει επίσης καθυστερήσει και η ΕΕ δεν έχει προβεί σε ενέργειες για την 
εφαρμογή των επιτρεπτών επιπέδων θείου βάσει των προτύπων του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ). Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν ήδη συμμορφωθεί με τον εν λόγω νόμο.

Έχει αποδειχθεί ότι τα οφέλη που θα προκύψουν για την υγεία, το περιβάλλον και την 
οικονομία από την αναθεώρηση της οδηγίας NEC θα υπερκεράσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
συνεπακόλουθες δαπάνες. Υπολογίζεται ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι η αιτία περίπου 
μισού εκατομμυρίου πρόωρων θανάτων ετησίως στην Ευρώπη καθώς και σημαντικής 
περιβαλλοντικής ζημίας εξαιτίας του ευτροφισμού, της αύξησης της οξύτητας και του 
όζοντος σε επίπεδο εδάφους. Αν δεν αναθεωρηθεί τώρα η νομοθεσία περί εκπομπών, τα 
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κράτη μέλη θα συνεχίσουν να παραβιάζουν τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα.

Σκοπεύει η Επιτροπή να αναβάλει εκ νέου την αναθεώρηση της οδηγίας NEC και της οδηγίας 
για την ποιότητα των καυσίμων πλοίων, και αν ναι, με ποια επιχειρήματα;


