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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων
(COM(2011)0439 – C7-0199 – 2011/0190(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0439),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0199/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
[...],

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της [...],

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία 
δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε 
λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα 
πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν 
καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε 
θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ 
(1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν 
αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις 
ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ 
περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί 
την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα 
επιβατηγά πλοία. Ωστόσο, η επιβολή νέου 
προτύπου ΠΕΕΘ για τα επιβατηγά πλοία 
θα μετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να 
αποφευχθούν πιθανά προβλήματα 
διαθεσιμότητας καυσίμων.

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία 
δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε 
λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα 
πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν 
καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε 
θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ 
(1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν 
αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις 
ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ 
περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί 
την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα 
επιβατηγά πλοία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Για να διασφαλιστούν τα οφέλη από 
την ποιότητα του αέρα στα κράτη μέλη 
των οποίων οι ακτές δεν είναι μέρος των 
ΠΕΕΘ και να καθοριστεί ένα ελάχιστο 
ίσων όρων για τον τομέα καθ’ όλη την 
ΕΕ, πρέπει να επεκταθεί η απαίτηση για 
ίδια ποιότητα καυσίμων στα εγχώρια 
ύδατα των κρατών μελών και στις 
περιοχές ελέγχου της ρύπανσης εκτός των 
ΠΕΕΘ.
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Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Επιπλέον, για να αντιμετωπιστούν οι 
εκπομπές δευτερογενών αιωρούμενων 
σωματιδίων που προκαλούνται από 
καύσιμα πλοίων με περιεκτικότητα σε 
θείο, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
για την καταπολέμηση των πρωτογενών 
αιωρούμενων σωματιδίων και τη μείωση 
των κλιματικών επιπτώσεων από τις 
θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων και 
όσων προκαλούνται από τις εκπομπές 
μαύρου άνθρακα.  Η Επιτροπή πρέπει να 
μελετήσει την απόδοση κόστους μέτρων 
όπως η επιβολή ορίων στην ταχύτητα 
των πλοίων όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων και τις κλιματικές 
επιπτώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Για να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη 
υιοθέτηση μεθόδων μείωσης των 
εκπομπών που θα επιτυγχάνουν 
τουλάχιστον τις ίδιες μειώσεις εκπομπών 
θείου που προβλέπει η παρούσα οδηγία, 
πρέπει να προωθηθούν εναλλακτικές 
όπως η χρήση συστημάτων καθαρισμού 
καυσαερίων επί του πλοίου εντός της ΕΕ 
μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών 
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κινήτρων από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12b) Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν 
επίσης χρήση μηχανισμών όπως 
διαφοροποιημένες επιβαρύνσεις και 
χιλιομετρικά τέλη με βάση τις επιδόσεις
των εκπομπών, μέχρι να τεθεί σε 
εφαρμογή η οικουμενική απαίτηση του 
0,50% όσον αφορά τη μέγιστη 
περιεκτικότητα των καυσαερίων σε θείο. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Είναι σημαντικό να ζητείται από τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν πολιτική που 
δεν επιβάλλει ειδικά τέλη σε εκροές από 
συστήματα καθαρισμού καυσαερίων σε 
λιμένες, για να διασφαλιστεί η δέουσα 
μέριμνα για λύματα από τη χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων μείωσης 
εκπομπών.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12d) Οποιαδήποτε χρηματικά κίνητρα εκ 
μέρους κρατών μελών για μεθόδους 
μείωσης των εκπομπών, οι οποίες 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών 
τουλάχιστον ίση με αυτήν που θα 
επιτυγχανόταν με τη χρήση καυσίμων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη επενδύσεις που 
έγιναν πριν τις 5 Ιουλίου 2011, εφόσον ο 
εξοπλισμός συμφωνεί με τα κριτήρια του 
ΔΝΟ, καθώς εκκρεμεί η έγκριση 
συμπληρωματικών κριτηρίων εκ μέρους 
της Επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12e) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την 
ισορροπημένη κατανομή συμβατών 
καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
αναθεωρημένου παραρτήματος VI της 
MARPOL.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12f) Με δεδομένες τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην 
επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα 
τους οποίους ορίζει η ενωσιακή 
νομοθεσία και το χάσμα που εξακολουθεί 
να υπάρχει μεταξύ αυτών των στόχων και 
των συστάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, η Επιτροπή πρέπει 
να βοηθήσει στην ετοιμασία της 
αναγκαίας ανάλυσης για την υποβολή 
αίτησης στον ΔΝΟ για τον χαρακτηρισμό 
επιπρόσθετων ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
περιοχών ως ΠΕΕΘ, και συγκεκριμένα 
στη Μεσόγειο, στον Βορειοανατολικό 
Ατλαντικό (συμπεριλαμβανομένης της 
Ιρλανδικής Θάλασσας) και στον Εύξεινο 
Πόντο.  Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
εξετάσει τη σκοπιμότητα του 
χαρακτηρισμού των ευρωπαϊκών 
θαλάσσιων περιοχών ως Περιοχών 
Ελέγχου των Εκπομπών NOx. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καθοριστούν η ημερομηνία 
εφαρμογής του ορίου περιεκτικότητας σε 
θείο 0,50% και νέες ΠΕΕΘ, να εγκριθούν 
νέες εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης 
εκπομπών και να καθοριστούν κατάλληλοι 
όροι χρήσης τους, να διασφαλιστούν η 
ενδεδειγμένη παρακολούθηση της 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, 

(13) Για να καθοριστούν νέες ΠΕΕΘ, να 
εγκριθούν νέες εναλλακτικές μέθοδοι 
μείωσης εκπομπών και να καθοριστούν 
κατάλληλοι όροι χρήσης τους, να 
διασφαλιστούν η ενδεδειγμένη 
παρακολούθηση της περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο, αφενός, και η 
εναρμόνιση του περιεχομένου και της 
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αφενός, και η εναρμόνιση του 
περιεχομένου και της μορφής των 
εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, 
αφετέρου, καθώς και για να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα εξής: 
καθορισμός της ημερομηνίας από την 
οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην 
Ένωση η μέγιστη τιμή περιεκτικότητας 
των καυσίμων σε θείο 0,50% κατά μάζα·
καθορισμός νέων ΠΕΕΘ με βάση την 
απόφαση του ΔΝΟ· έγκριση νέων μεθόδων 
μείωσης εκπομπών, οι οποίες δεν 
υπάγονται στην οδηγία 96/98/EΚ του 
Συμβουλίου, και καθορισμός, συμπλήρωση 
ή τροποποίηση των όρων χρήσης τους· 
εξειδίκευση των μέσων δειγματοληψίας 
και παρακολούθησης των εκπομπών, 
καθώς και του περιεχομένου και της 
μορφής των εκθέσεων· τροποποίηση του 
άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4 και 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
και παράγραφος 2 με βάση την 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο και, κατά 
περίπτωση, τις πράξεις του ΔΝΟ. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προκαταρτικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

μορφής των εκθέσεων που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη, αφετέρου, καθώς και για να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα εξής: 
καθορισμός νέων ΠΕΕΘ με βάση την 
απόφαση του ΔΝΟ· έγκριση νέων μεθόδων 
μείωσης εκπομπών, οι οποίες δεν 
υπάγονται στην οδηγία 96/98/EΚ του 
Συμβουλίου, και καθορισμός, συμπλήρωση 
ή τροποποίηση των όρων χρήσης τους· 
εξειδίκευση των μέσων δειγματοληψίας 
και παρακολούθησης των εκπομπών, 
καθώς και του περιεχομένου και της 
μορφής των εκθέσεων· τροποποίηση του 
άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4 και 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
και παράγραφος 2 με βάση την 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο και, κατά 
περίπτωση, τις πράξεις του ΔΝΟ. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προκαταρτικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

1 ΕΕ L 241, 29.8.1998, σ. 27. 1 ΕΕ L 241, 29.8.1998, σ. 27.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 3ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η παράγραφος 3ζ διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου 
της ρύπανσης των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών SΟx, καθώς και 
από επιβατηγά πλοία που εκτελούν 
τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένες 
της Ένωσης»

«Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου 
της ρύπανσης των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών SΟx, καθώς και 
από επιβατηγά πλοία προς ή από λιμένες 
της Ένωσης» 

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1α (νέα) – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α 
της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την 
ημερομηνία εφαρμογής του προτύπου για 
το θείο που προβλέπεται στο στοιχείο β) 
της παρούσας παραγράφου. Με βάση την 
εκτίμηση της διαθεσιμότητας καυσίμων 
πλοίων για την τήρηση της μέγιστης 
τιμής περιεκτικότητας σε θείο 0,50% 
κατά μάζα, η οποία αναφέρεται στον 
κανονισμό 14 παράγραφος 8 του 
παραρτήματος VI της MARPOL και θα 
διενεργηθεί από τον ΔΝΟ, η ημερομηνία 
αυτή είναι η 1η Ιανουαρίου 2020 ή η 1η 
Ιανουαρίου 2025.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της 
ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx, τα επιβατηγά 
πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια
προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με κατά 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της 
ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx, τα επιβατηγά 
πλοία προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με κατά 
μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:
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μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:
α) 1.5 %· α) 1.5 %;

β) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2020. β) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
στα οικεία χωρικά ύδατα  και ζώνες 
ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν 
σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, 
τα πλοία προς ή από λιμένες της Ένωσης 
δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με 
κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω 
του: 
α) 1.5 %·
β) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα 
σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων o πλους αρχίζει εκτός της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4βα
Διαθεσιμότητα σε καύσιμα πλοίων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα και την ισορροπημένη 
κατανομή συμβατών καυσίμων·
- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν 
ξεπερνά το 0,1% από την 1η Ιανουαρίου 
2015·
- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν 
ξεπερνά το 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 
2018
2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη 
θέσπιση τέτοιων μέτρων σε προηγούμενη 
ημερομηνία.  

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 4γ – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Member States shall ensure that port 
authorities include in the harbour fee or 
other charges any costs of reception, 
handling and disposal of effluents from 
exhaust gas cleaning systems, irrespective 
of whether or not wastes are delivered.

Or. en



PR\882049EL.doc 15/20 PE475.799v01-00

EL

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ 
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται· γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"2. Με βάση, μεταξύ άλλων:
α) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 1α·
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 και του 
αζώτου από τα πλοία μέσω των 
μηχανισμών του ΔΝΟ, κατόπιν των 
σχετικών ενωσιακών πρωτοβουλιών·
η Επιτροπή, έως τον Δεκέμβριο του 2013, 
θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή θα εξετάσει στην έκθεσή της, 
υποβάλλοντας ενδεχομένως σχετικές 
προτάσεις:
- τον ορισμό επιπρόσθετων περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών SOx και NOx ·
- εναλλακτικά συμπληρωματικά μέτρα 
για την περαιτέρω μείωση εκπομπών από 
πλοία."
γα) η παράγραφος 3 απαλείφεται.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α παράγραφοι 1α και 2, στο άρθρο 
4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α παράγραφος 2, στο άρθρο 4γ 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α παράγραφοι 1α και 2, στο 
άρθρο 4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 
1α και 4 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται σε αυτή. Παράγει 
αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α παράγραφος 2, στο άρθρο 4γ 
παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 είναι 
δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται σε αυτή. Παράγει 
αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 1999/32/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α 
παράγραφοι 1α και 2, του άρθρου 4γ 
παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1 
και του άρθρου 7 παράγραφοι 1α και 4 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί σε αυτή εντός 
2 μηνών από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όσο και το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
αντιταχθούν. Η ως άνω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α 
παράγραφος 2, του άρθρου 4γ παράγραφος 
4, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 7 παράγραφοι 1α και 4 τίθεται σε 
ισχύ μόνον εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν 
αντιταχθεί σε αυτή εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει την 
Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
αντιταχθούν. Η ως άνω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en



PE475.799v01-00 18/20 PR\882049EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Πρόταση της Επιτροπής

Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να εφαρμοστούν τα ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΝΔΟ) το 2008 σχετικά με την 
περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

Πρόκειται ίσως για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας κατά την παρούσα 
νομοθετική περίοδο. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από τα πλοία υπολογίζεται ότι προκαλούν 
σήμερα περίπου 50.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη. 

Τα όρια περιεκτικότητας σε θείο στο Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL του ΔΝΟ είναι 
0.1% στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ) από το 2015 και 0.5% στις άλλες 
θαλάσσιες περιοχές από το 2020. Οι χώρες στις οποίες αναλογεί το 85% της χωρητικότητας 
της παγκόσμιας ναυτιλίας έχουν κυρώσει αυτά τα όρια. 

Οι ΠΕΕΘ της Ευρώπης είναι η Βόρεια Θάλασσα, η Μάγχη και η Βαλτική Θάλασσα. 
Αμφότερες οι ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν επίσης χαρακτηριστεί περιοχές ελέγχου 
εκπομπών σε εύρος 200 μιλίων. Το όριο περιεκτικότητας σε θείο στις ΠΕΕΘ ανέρχεται 
σήμερα στο 1%. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ανοικτές θάλασσες μπορεί να 
περιέχουν έως 4.5% θείο μέχρι το τέλος του 2011 και εφεξής 3.5% μέχρι το 2019. 

Τα οξείδια του θείου και του αζώτου δημιουργούν δευτερογενή σωματίδια που αιωρούνται 
στον αέρα και βλάπτουν την υγεία. Η μείωση των εκπομπών από πλοία θα διευκολύνει την 
επίτευξη των προτύπων ποιότητας αέρα σε ορισμένα κράτη μέλη.

Αν οι εκπομπές οξειδίου του θείου από πλοία δεν μειωθούν, αυτές οι εκπομπές στις 
θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ θα ξεπεράσουν τις συνδυασμένες εκπομπές από τις χερσαίες 
περιοχές της ΕΕ πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας. Αυτές οι εκπομπές από χερσαίες 
περιοχές έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με το σημείο κορύφωσής τους και κατά 72% σε 
σχέση με την περίοδο μεταξύ 1990 και 2008.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιμα για οχήματα ξηράς είναι 10 
ppm, 100 φορές λιγότερο από το όριο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των ΠΕΕΘ 
από το 2015.

Σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα στο πλαίσιο του ΔΝΟ, θα ήταν δυνατή και η μείωση 
εκπομπών από θαλάσσιες μεταφορές με εναλλακτικό τρόπο. Τα καυσαέρια μπορούν να 
καθαρίζονται με πλυντρίδες, οι οποίες λειτουργούν με βάση την ίδια αρχή όπως οι συσκευές 
που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό οξειδίων του θείου από 
καυσαέρια που εκπέμπονται από εργοστάσια στην ξηρά και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ). 

Όλες αυτές οι μέθοδοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου μειώνουν επίσης τις 
εκπομπές οξειδίου του αζώτου και μαύρου άνθρακα (καπνιάς). Τα οξείδια του αζώτου δεν 



PR\882049EL.doc 19/20 PE475.799v01-00

EL

προκαλούν μόνο ατμοσφαιρική μόλυνση και όξινη βροχή αλλά και ευτροφισμό υδάτινων και 
χερσαίων περιοχών, ενώ ο μαύρος άνθρακας είναι παράγων αύξησης της θερμοκρασίας. 

Υπολογίζεται ότι η χρήση πλυντρίδων καυσαερίων θα περιορίσει το κόστος μείωσης των 
εκπομπών τουλάχιστον στο μισό, αν το πλοίο ταξιδεύει επί το πλείστον σε ΠΕΕΘ. 
Υπολογίζεται ότι το ΥΦΑ θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο για τα νέα 
πλοία, επειδή και όταν διαδοθούν στους λιμένες οι αναγκαίες υποδομές εφοδιασμού με 
καύσιμα. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής η χρηματική αξία του πιθανού οφέλους για 
την υγεία ξεπερνά το κόστος μείωσης των εκπομπών θαλάσσιων μεταφορών κατά 2 έως 25 
φορές. Η Επιτροπή υπολογίζει τη χρηματική αξία του οφέλους για την υγεία σε 8 έως 16 δις. 
ευρώ και το κόστος σε 0.6 έως 3.7 δις ευρώ. 

Η χρηματική αξία του οφέλους για το περιβάλλον δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Αλλά στη 
Φινλανδία για παράδειγμα οι όξινες βροχοπτώσεις θα μειωθούν κατά 60% σε σχέση με τα 
σημερινά δεδομένα. 

Η σημερινή οδηγία σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο εμπεριέχει 
πέρα από τα όρια που συμφωνήθηκαν νωρίτερα στο πλαίσιο του ΔΝΟ όρια περιεκτικότητας 
σε θείο για καύσιμα ελλιμενισμένων πλοίων (0.1%) και για σκάφη που εκτελούν τακτικά 
επιβατικά δρομολόγια (1.5%). Το όριο των τελευταίων ταυτίζεται με το πρώτο όριο για τις 
ΠΕΕΘ, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΔΝΟ. 

Η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί το νέο όριο περιεκτικότητας σε θείο της τάξης του 0.1% 
για τις ΠΕΕΘ σε όλα τα επιβατηγά σκάφη που εισπλέουν τακτικά σε λιμένες της ΕΕ, το όριο 
όμως αυτό θα τεθεί σε ισχύ το 2020. 

Οι τροπολογίες που προτείνει η εισηγήτρια επί της προτάσεως της Επιτροπής  

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει και στηρίζει τον πυρήνα της πρότασης της Επιτροπής, τονίζει δε 
ότι τα όρια που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ θα τεθούν σε ισχύ σε κάθε 
περίπτωση, ακόμη και εάν δεν ενεργοποιηθεί καμία οδηγία. Ωστόσο η οδηγία μπορεί να 
διασαφηνίσει και να τυποποιήσει την εφαρμογή και παρακολούθηση εντός της ΕΕ της 
τήρησης των ορίων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, να εξασφαλίσει ίσους 
όρους ανταγωνισμού, να διευκολύνει τη μεταβατική περίοδο και να ενθαρρύνει καινοτομίες. 

Με τη μετάβαση σε αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας σε θείο θα είναι πιθανότερο να 
επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον κατά οικονομικό τρόπο, αν 
εφαρμοστεί το όριο του 0.1% ευρύτερα στην Ευρώπη, και όχι αποκλειστικά στις υφιστάμενες 
ΠΕΕΘ. 

Επομένως η εισηγήτρια στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το όριο 
περιεκτικότητας σε θείο του 0.1% σε σκάφη που εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια. 
Παρ’ όλα αυτά η εισηγήτρια προτείνει να τεθεί σε ισχύ αυτό το όριο του 2015, ταυτόχρονα 
με τις ΠΕΕΘ.  

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να εφαρμοστεί το όριο περιεκτικότητας σε θείο του 0.1% σε 
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όλα τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της ΕΕ έως 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους. Με 
άλλα λόγια το όριο που ισχύει σήμερα στους λιμένες της ΕΕ θα επεκταθεί στα χωρικά ύδατα. 

Αυτές οι τροπολογίες θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη σημαντικών οφελών για την 
υγεία και το περιβάλλον και θα εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τις 
επιπτώσεις από το κόστος της μεταρρύθμισης. 

Για τα κράτη μέλη της ΕΕ οι ακτές των οποίων βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς εντός 
των ΠΕΕΘ οι εκπομπές οξειδίου του θείου που αναλογούν στις θαλάσσιες μεταφορές τους 
έχουν ως εξής: Δανία 39%,  Ολλανδία 31%, Σουηδία 25%, ΗΒ και Γαλλία 18% και Βέλγιο 
13%. Ωστόσο μερικές χώρες εκτός ΠΕΕΘ εμφανίζουν επίσης υψηλό ποσοστό: Ιρλανδία 21%, 
Πορτογαλία 20%, Ιταλία και Ισπανία 15%. Το ποσοστό για ορισμένα μεσογειακά νησιά και 
ακτές ξεπερνά το 20%, σε μερικές περιπτώσεις και το 30%.

Η εισηγήτρια προτείνει να διερευνήσει η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2013 τη δυνατότητα 
ορισμού νέων περιοχών περιορισμένων εκπομπών στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης 
καθώς και μεθόδους για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών, να υποβάλει σχετικές εκθέσεις 
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να διατυπώσει προτάσεις για πιθανές νέες περιοχές 
ελέγχου εκπομπών οξειδίου του θείου και του αζώτου. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης θα 
αναγκαστούν να επωμιστούν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος, ιδίως στην περίπτωση των 
ταξιδιών που πραγματοποιούνται κυρίως  η σε μεγάλο βαθμό σε ΠΕΕΘ, η εισηγήτρια 
προτείνει να διευκολυνθεί η χρήση των κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις. Κανονικά το 
ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων είναι 10% για περιβαλλοντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρία χρόνια πριν να καταστούν τα μέτρα υποχρεωτικά. 

Η εισηγήτρια προτείνει να επιτρέπεται σε αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη κρατική 
ενίσχυση μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η μείωση των 
εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές συνιστά μείζον οικονομικό όφελος για το δημόσιο 
τομέα λόγω της παρεπόμενης μείωσης δαπανών για την υγεία. Αυτό θα βοηθούσε επίσης 
στην κινητοποίηση της αγοράς πλυντρίδων καυσαερίων. 


