
 

 

 PE493.555/ 1 

 EL 

 

 

 

 

7.9.2012 A7-0038/ 001-056 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-056  

κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Satu Hassi A7-0038/2012 

Περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Το άρθρο 191, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η 
πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας 
υπόψη την ποικιλοµορφία των 
καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της 
Ένωσης. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Η οξίνιση παραµένει ευρέως 
διαδεδοµένο πρόβληµα στην Ευρώπη. 
Σηµαντικές περιφέρειες της Ευρώπης 
παραµένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 
θέµατα οξίνισης και η ΕΕ δεν έχει ακόµη 
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επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τα 
κρίσιµα φορτία και επίπεδα. 

Αιτιολόγηση 

Οι εκποµπές οξειδίων του θείου (SOx) συνιστούν βασικό παράγοντα οξίνισης στην Ευρώπη. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι εκποµπές από τη ναυτιλία που 

οφείλονται στη χρήση καυσίµων πλοίων µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν 

στην ατµοσφαιρική ρύπανση µε τη µορφή 

διοξειδίου του θείου και αιωρούµενων 

σωµατιδίων, η οποία βλάπτει την υγεία του 

ανθρώπου και συµβάλλει στην οξίνιση. 

(3) Οι εκποµπές από τη ναυτιλία που 

οφείλονται στη χρήση καυσίµων πλοίων µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν 

στην ατµοσφαιρική ρύπανση µε τη µορφή 

διοξειδίου του θείου και αιωρούµενων 

σωµατιδίων, η οποία βλάπτει την υγεία του 

ανθρώπου και το περιβάλλον και 
συµβάλλει στον σχηµατισµό όξινων 
ιζηµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Το διοξείδιο του θείου καθεαυτό (όχι ως προστάδιο του όξινου καθιζήµατος) δεν είναι µόνον 

επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, αλλά αποτελεί και παράγοντα µε ισχυρή διαβρωτική δράση 

επί των µετάλλων και των κραµάτων, του σκυροδέµατος, των ιστορικών µνηµείων από 

ασβεστόλιθο και των πετρωδών υλικών επικάλυψης. Τροπολογία για λόγους αποσαφήνισης. Τα 

όξινα ιζήµατα που σχηµατίζονται συµβάλλουν στην οξίνιση των επιφανειακών υδάτων και του 

εδάφους. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η ατµοσφαιρική ρύπανση που 
προκαλούν τα ελλιµενισµένα πλοία, και 
ιδίως τα κρουαζιερόπλοια, αποτελεί 
µείζον πρόβληµα για τις πόλεις - λιµένες 
στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν 
στις οριακές τιµές της Ένωσης για την 
ποιότητα του αέρα όσον αφορά τα 
σωµατίδια και το διοξείδιο του αζώτου 
(NO2). 
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Αιτιολόγηση 

Βοηθητικοί κινητήρες τροφοδοτούν τα πλοία µε ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτά είναι 

αγκυροβοληµένα. Η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τους κινητήρες παραγωγής 

ενέργειας των πλοίων όταν αυτά βρίσκονται σε λιµένες συνιστά πολύ οξύ πρόβληµα όσον αφορά 

την ποιότητα του αέρα για τις πόλεις – λιµένες. Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν 

πρόκειται για κρουαζιερόπλοια τα οποία, σε σύγκριση µε τα φορτηγά πλοία, έχουν πολύ 

µεγαλύτερη ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των 
υποδοµών που απαιτούνται για την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά, δεδοµένου 
ότι σήµερα η τροφοδότηση των πλοίων 
µε ηλεκτρική ενέργεια πραγµατοποιείται 
κατά κανόνα από βοηθητικούς κινητήρες. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) Ενώ οι εκποµπές ρύπων από 
χερσαίες πηγές έχουν µειωθεί, η 
ατµοσφαιρική ρύπανση από τη 
ναυσιπλοΐα προβλέπεται να αυξηθεί 
δραµατικά. Εάν δεν ληφθούν άλλα µέτρα, 
οι εκποµπές SOx και NOx από τη 
ναυσιπλοΐα θα υπερβούν, περίπου έως το 
2020, τις εκποµπές που προέρχονται από 
όλες τις χερσαίες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ. 

Σύµφωνα µε ένα σενάριο βασιζόµενο στην τρέχουσα πρακτική, οι εκποµπές από αυτόν τον τοµέα 

θα υπερβούν τις εκποµπές που προέρχονται από όλες τις χερσαίες πηγές. Τούτο ενισχύει την 

ανάγκη για ταχεία µείωση των εκποµπών SOx από τη ναυσιπλοΐα και αντιµετώπιση του 

προβλήµατος των εκποµπών NOx στο εγγύς µέλλον. 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3δ) Οι βλάβες στην ανθρώπινη υγεία ως 
αποτέλεσµα της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στους λιµένες και στις 
προσκείµενες πόλεις θα πρέπει να 
προληφθούν µε τη χρήση καυσίµων µε 
µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,10% 
κατά µάζα κατά τους χειρισµούς 
κατάπλου και απόπλου. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/32/EΚ, η 

Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της 

οδηγίας, καθώς και προτάσεις 

τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη 

µείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο 

για τα καύσιµα πλοίων που 

χρησιµοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου 

των Εκποµπών SOx (ΠΕΕΘ), 

λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες του 
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

(∆ΝΟ). 

(4) Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/32/EΚ, η 

Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της 

οδηγίας, καθώς και προτάσεις 

τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη 

µείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο 

για τα καύσιµα πλοίων που 

χρησιµοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου 

των Εκποµπών SOx (ΠΕΕΘ), σύµφωνα µε 
τις εργασίες του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισµού (∆ΝΟ). 

Αιτιολόγηση 

Η µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων πλοίων σε θείο καθορίζεται από τον ∆ΝΟ και 

αποτελεί ένα σηµαντικό έργο που πραγµατοποιείται σε διεθνές επίπεδο, το πλέον κατάλληλο 

επίπεδο λήψεως αποφάσεων.  Στην πρότασή της η Επιτροπή πρέπει να επιµείνει στη σηµασία της 

διεθνούς διάστασης και πρέπει, κατά συνέπεια, να µην δίνει την εντύπωση ότι οι εργασίες του 

∆ΝΟ είναι απλώς δευτερεύουσας σηµασίας και µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη 

ενηµέρωση των άλλων διεθνών ενδιαφεροµένων µερών. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Είναι επίσης σηµαντικό να 
αξιολογήσει η Επιτροπή τις συνέπειες της 
συµµόρφωσης του κλάδου θαλάσσιων 
µεταφορών µε βάση τις εκθέσεις των 
κρατών µελών, προκειµένου να µπορέσει 
να σχεδιάσει εκ των άνω τα 
προσαρµοσµένα συνοδευτικά µέτρα 
εκπονώντας ιδιαίτερα µελέτες για τη 
διαθεσιµότητα των καυσίµων, την τιµή 
τους, τους κινδύνους µεταστροφής σε 
άλλους τρόπους µεταφοράς, και σχετικά 
µε τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας 
στο σύνολο των οικονοµικών παραγόντων 
του κλάδου των θαλάσσιων µεταφορών. 
Τα πορίσµατα αυτών των µελετών θα 
επιτρέψουν να διευκρινισθούν οι 
προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την 
έµπρακτη ανάπτυξη της «εργαλειοθήκης» 
της (toolbox), όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, µε ηµεροµηνία 16 
Σεπτεµβρίου 2011 και τίτλο «Μείωση 
των εκποµπών ρυπαντών από τις 
θαλάσσιες µεταφορές και η βιώσιµη 
εργαλειοθήκη των πλωτών µεταφορών»* 
και τη βιώσιµη εφαρµογή των διατάξεων 
για τις θαλάσσιες µεταφορές. 

 _____________ 

 * SEC(2011)1052. 

Αιτιολόγηση 

Τα συνοδευτικά µέτρα είναι ουσιώδους σηµασίας προκειµένου να µπορέσει ο κλάδος των 

θαλάσσιων µεταφορών να προσαρµοστεί, κι αυτό ακριβώς είναι το νόηµα της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής COM(2011)441). Πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε µείωση των υπηρεσιών 

θαλασσίων µεταφορών και ως εκ τούτου να εκτιµηθούν εκ των προτέρων οι συνέπειες της 

παρούσας οδηγίας από πλευράς εξασφάλισης της συµµόρφωσης προκειµένου να προβλεφθούν τα 

δυνατά και δέοντα µέτρα σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε τα συνοδευτικά 

µέτρα για τους παράγοντες του κλάδου. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Ορισµένες µέθοδοι για τη µείωση 
των εκποµπών SOx είναι πιθανό να 
δηµιουργούν απόβλητα, ιδίως λύµατα που 
περιέχουν υδράργυρο, σελήνιο και άλλα 
ιχνοστοιχεία και ενδέχεται να επιβάλλεται 
επεξεργασία πριν από την έκχυσή τους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραµµές για την 
εναρµονισµένη ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
παραλαβής στους λιµένες της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Ενώ οι πλυντρίδες οξειδίων του θείου µπορεί να αποτελούν αποτελεσµατικά εργαλεία για τη 

µείωση των εκποµπών, ενδέχεται να δηµιουργούν απόβλητα που δεν πρέπει να απορρίπτονται στη 

θάλασσα. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη υποδοµής στους λιµένες της ΕΕ για την 

παραλαβή και επεξεργασία των λυµάτων από τις πλυντρίδες. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της 

MARPOL επιβάλλει, µεταξύ άλλων, 

αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των 

καυσίµων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ 

(1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 

0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο 

και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των 

ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 

και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η 

Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους 

υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη µέλη 

οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να 

χρησιµοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιµα 

µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% 

από την 1η Ιουλίου 2010. Για να 

διασφαλιστούν η συνοχή µε το διεθνές 

δίκαιο και η ορθή εφαρµογή στην Ένωση 

των νέων προτύπων για το θείο που 

θεσπίστηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο, οι 

διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ θα 

πρέπει να εναρµονιστούν µε το 

αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της 

(6) Το αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της 

MARPOL επιβάλλει, µεταξύ άλλων, 

αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των 

καυσίµων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ 

(1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 

0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο 

και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των 

ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 

και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η 

Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους 

υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη µέλη 

οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να 

χρησιµοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιµα 

µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% 

από την 1η Ιουλίου 2010. Για να 

διασφαλιστούν η συνοχή µε το διεθνές 

δίκαιο και ισότιµοι όροι ανταγωνισµού σε 
παγκόσµιο επίπεδο και η ορθή εφαρµογή 
στην Ένωση των νέων προτύπων για το 

θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσµιο 

επίπεδο, οι διατάξεις της οδηγίας 

1999/32/EΚ θα πρέπει τουλάχιστον να 
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MARPOL. Για να εξασφαλιστεί ένα 

ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίµων 

που χρησιµοποιούν τα πλοία προκειµένου 

να συµµορφωθούν µε ρυθµίσεις που 

αφορούν είτε τα καύσιµα είτε την 

τεχνολογία, θα πρέπει να µην επιτρέπεται η 

διάθεση στην αγορά ούτε η χρήση στην 

Ένωση καυσίµων πλοίων των οποίων η 

περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το 

γενικό πρότυπο των 3,5 % κατά µάζα. 

εναρµονιστούν µε το αναθεωρηµένο 

παράρτηµα VI της MARPOL. Λόγω της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι όλα τα 
κράτη µέλη έχουν αποτελεσµατική και 
ισότιµη πρόσβαση στην εσωτερική και 
στη διεθνή αγορά, έχει ζωτική σηµαία να 
αναγνωριστούν οι προκλήσεις που θα 
έχουν να αντιµετωπίσουν ορισµένοι 
κλάδοι της βιοµηχανίας όταν εισαχθούν 
στην Ένωση διαφορετικά επίπεδα 
εκποµπών θείου. Εποµένως, είναι 
σηµαντικό να παρακολουθείται η 
κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να 
εξευρεθούν λύσεις που θα επιτρέψουν να 
επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ισοτιµίας 
όσον αφορά τους όρους ανταγωνισµού. 
Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

ποιότητας των καυσίµων που 

χρησιµοποιούν τα πλοία προκειµένου να 

συµµορφωθούν µε ρυθµίσεις που αφορούν 

είτε τα καύσιµα είτε την τεχνολογία, θα 

πρέπει να µην επιτρέπεται η διάθεση στην 

αγορά ούτε η χρήση στην Ένωση 

καυσίµων πλοίων των οποίων η 

περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το 

γενικό πρότυπο των 3,5 % κατά µάζα. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

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%). ∆εδοµένου 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 

(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%). ∆εδοµένου 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 
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θα µετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα 

διαθεσιµότητας καυσίµων. 

θα µετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα 

διαθεσιµότητας καυσίµων. Αν αυτό 
οδηγήσει σε σηµαντικό αρνητικό 
κοινωνικό αντίκτυπο επί των τοπικών 
κοινοτήτων που ζουν στα νησιά στις 
πλέον απόκεντρες περιφέρειες της 
Ένωσης και επί του συνόλου ή µέρους 
της επικράτειας της Ελλάδας, τα οικεία 
κράτη µέλη µπορούν να µεταθέσουν για 
περαιτέρω διάστηµα µέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών την εφαρµογή του προτύπου 
που αφορά έναν περιορισµένο αριθµό 
επιβατηγών πλοίων που εκτελούν τακτικά 
δροµολόγια µεταξύ λιµένων της Ένωσης, 
υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά 
πρότυπα ποιότητας του ατµοσφαιρικού 
αέρα. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Για να εξασφαλιστούν οφέλη όσον 
αφορά την ποιότητα του αέρα στα κράτη 
µέλη των οποίων οι ακτές δεν ανήκουν 
στις ΠΕΕΘ, ο ορισµός νέων περιοχών 
ελέγχου των εκποµπών θα πρέπει να 
υπόκειται στη διαδικασία του ∆ΝΟ 
σύµφωνα µε το παράρτηµα VI της 
MARPOL και θα πρέπει να εδράζεται σε 
καλώς θεµελιωµένη πρόταση που 
τεκµηριώνεται µε περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά επιχειρήµατα και βασίζεται 
σε επιστηµονικά στοιχεία. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) 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 
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ίσων όρων για τον τοµέα σε όλη την 
Ένωση, θα πρέπει να επεκταθεί η 
απαίτηση για ίδια ποιότητα καυσίµων 
στα εγχώρια ύδατα των κρατών µελών 
και στις περιοχές ελέγχου της ρύπανσης 
εκτός των ΠΕΕΘ. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7γ) Για να διευκολυνθεί η µετάβαση σε 
νέες τεχνολογίες κινητήρων, µε τους 
οποίους µπορούν να επιτευχθούν 
σηµαντικές περαιτέρω µειώσεις των 
εκποµπών στον ναυτιλιακό κλάδο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προετοιµάσει 
χωρίς καθυστέρηση µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική στον τοµέα του 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου ώστε να 
καταστεί δυνατή και να ενθαρρυνθεί η 
χρησιµοποίηση κινητήρων υγραερίου στα 
πλοία. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Η πρόληψη της µεταστροφής προς 
άλλους τρόπους µεταφορών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι µια 
ενδεχόµενη αύξηση του µεριδίου των 
οδικών µεταφορών στο σύνολο των 
µεταφερόµενων εµπορευµάτων θα ήταν 
αντίθετη στους στόχους της Ένωσης 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος και, 
επιπλέον, θα επιδείνωνε την 
κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

Αιτιολόγηση 

Οι µέσες εκποµπές CO2 ανά τόνο ανά χιλιόµετρο στις οδικές µεταφορές είναι επτά φορές 

µεγαλύτερες από ό,τι στις διά θαλάσσης µεταφορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε 

η παρούσα οδηγία να µην έχει ως συνέπεια τη µεταστροφή από τις θαλάσσιες προς τις οδικές 
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µεταφορές εµπορευµάτων εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίµων για τα πλοία. Η 

αύξηση των οδικών µεταφορών θα προκαλούσε επίσης κυκλοφοριακή συµφόρηση και αύξηση 

των επιπέδων θορύβου, προβλήµατα που είναι ήδη σοβαρά για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β)Το κόστος των νέων απαιτήσεων για 
µείωση των εκποµπών θείου απειλεί να 
επιφέρει µεταστροφή σε άλλους τρόπους 
µεταφορών, πράγµα ιδιαίτερα 
ανησυχητικό για περιοχές και βιοµηχανίες 
που εξαρτώνται έντονα από τις θαλάσσιες 
µεταφορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα 
µέσα, όπως το Marco Polo και τα ∆Ε∆-
Μεταφορών, ιδίως σε κράτη µέλη που 
γειτονεύουν µε ΠΕΕΘ, ώστε να προσφέρει 
στοχευµένη βοήθεια για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µεταστροφής. Με δεδοµένη την τρέχουσα 
οικονοµική κατάσταση και τις 
ενδεχόµενες επιπτώσεις της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει συγκεκριµένα µέτρα, τα 
οποία θα παρέχουν στη βιοµηχανία 
οικονοµική και χρηµατοδοτική βοήθεια 
για την υποστήριξη φιλικών προς το 
περιβάλλον θαλάσσιων τεχνολογιών πριν 
από τον Ιανουάριο του 2015, 
λαµβανοµένων ιδιαίτερα υπόψη της 
διαθεσιµότητας των καυσίµων, των τιµών 
τους, των κινδύνων µεταστροφής σε 
άλλους τρόπους µεταφοράς και του 
αντικτύπου των µέτρων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σε 
όλους τους οικονοµικούς παράγοντες του 
τοµέα θαλάσσιων µεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

Η αύξηση του κόστους των καυσίµων των πλοίων αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα για τα 

αγαθά µε υψηλό λόγο όγκου προς αξία, όπως το χαρτί και τα ορυκτά. Υπάρχουν ήδη έργα για την 

υποστήριξη της διάδοσης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου ή των τεχνολογιών µείωσης της 

περιεκτικότητας σε θείο που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Marco Polo ή 

το πρόγραµµα "Θαλάσσιες Αρτηρίες" του ∆Ε∆-Μεταφορών. Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή θα 
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πρέπει να διατηρηθεί και να ενταθεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων µετατόπισης σε άλλα 

µεταφορικά µέσα. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στις µεθόδους µείωσης 

εκποµπών. Με τις εν λόγω µεθόδους είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν τουλάχιστον 

ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες µειώσεις 

εκποµπών απ’ ό,τι µε τη χρήση καυσίµων 

χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρές 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

όπως για παράδειγµα στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα, και ότι η ανάπτυξή τους 

υπόκειται στους κατάλληλους 

µηχανισµούς έγκρισης και ελέγχου. Τα 

κριτήρια για τη χρήση µεθόδων µείωσης 

εκποµπών θα πρέπει να καθορίζονται είτε 

από τον ∆ΝΟ, µε την επιφύλαξη 

συµπλήρωσης ή τροποποίησης µε 

απόφαση της Επιτροπής, είτε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν δεν υπάρχουν 

σχετικές πράξεις του ∆ΝΟ. Θα πρέπει να 

αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη 

γνωστές εναλλακτικές µέθοδοι, όπως είναι 

η χρήση συστηµάτων καθαρισµού 

καυσαερίων επί των πλοίων ή µειγµάτων 

καυσίµου µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο 

(ΥΦΑ). Είναι σηµαντικό να προωθηθούν 

οι δοκιµές και η ανάπτυξη νέων µεθόδων 

µείωσης εκποµπών. 

(12) Θα πρέπει να διευκολυνθεί και να 
στηριχθεί µε κατάλληλα κίνητρα η 
πρόσβαση στις µεθόδους µείωσης 

εκποµπών. Με τις εν λόγω µεθόδους είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν τουλάχιστον 

ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες µειώσεις 

εκποµπών απ’ ό,τι µε τη χρήση καυσίµων 

χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρές 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

όπως για παράδειγµα στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα ή τις εκποµπές CO2, ή 
στην υγεία του ανθρώπου, και ότι η 
ανάπτυξή τους υπόκειται στους 

κατάλληλους µηχανισµούς έγκρισης και 

ελέγχου. Τα κριτήρια για τη χρήση 

µεθόδων µείωσης εκποµπών θα πρέπει να 

καθορίζονται είτε από τον ∆ΝΟ, µε την 

επιφύλαξη συµπλήρωσης ή τροποποίησης 

µε απόφαση της Επιτροπής, είτε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν δεν υπάρχουν 

σχετικές πράξεις του ∆ΝΟ. Θα πρέπει να 

αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη 

γνωστές εναλλακτικές µέθοδοι, όπως είναι 

η χρήση συστηµάτων καθαρισµού 

καυσαερίων επί των πλοίων ή µειγµάτων 

καυσίµου µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο 

(ΥΦΑ). Είναι σηµαντικό να προωθηθούν 

και να ενισχυθούν οικονοµικά οι δοκιµές 
και η ανάπτυξη νέων µεθόδων µείωσης 

εκποµπών, και να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότητά τους ως προς το κόστος 
και η διαθεσιµότητά τους σε µεγάλη 
κλίµακα, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να 
αποφευχθεί η αντιπαραγωγική από 
περιβαλλοντική άποψη στροφή από τις 
θαλάσσιες µεταφορές µικρών 
αποστάσεων στις µεταφορές µε φορτηγά 
οχήµατα. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12a) Η χρήση υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου (LNG) εξαφανίζει ουσιαστικά τις 
εκποµπές θείου. Ένας νέος κώδικας για 
τα πλοία που χρησιµοποιούν 
υγροποιηµένο φυσικό αέριο αναµένεται 
να τεθεί σε ισχύ το 2014, µαζί µε την 
επόµενη αναθεώρηση της σύµβασης για 
την ασφάλεια στη θάλασσα (SOLAS). Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ασφάλεια και 
διαθεσιµότητα, καθώς και ασφαλείς 
επιχειρήσεις ανεφοδιασµού των σκαφών 
που χρησιµοποιούν υγροποιηµένο φυσικό 
αέριο, αποτρέποντας ταυτόχρονα το 
ενδεχόµενο η αναθεωρηµένη σύµβαση 
SOLAS να δηµιουργεί περιττά εµπόδια 
στη χρήση του LNG. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσει ευρωπαϊκούς 
πόρους όπως το Marco Polo όσο το 
δυνατόν περισσότερο προκειµένου να 
ενθαρρύνεται η χρήση του χαµηλής 
περιεκτικότητας σε θείο LNG ως 
θαλάσσιου καυσίµου. Τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να συµβάλλουν στην τάση αυτή 
καθιστώντας διαθέσιµες φορολογικές 
διευκολύνσεις για τους πλοιοκτήτες που 
επενδύουν στη χρήση LNG ή στην 
ανάπτυξη και χρήση πλυντρίδων. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η εµπειρία από την αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου VI της 

σύµβασης σχετικά µε τη θαλάσσια ρύπανση (MARPOL), που εγκρίθηκε το 2008, αλλά η Επιτροπή 

άργησε σχεδόν τρία χρόνια να παρουσιάσει την πρότασή της και, στη συνέχεια, ορισµένα κράτη 

µέλη έθεταν σε αµφισβήτηση αυτά που είχαν συµφωνηθεί. Ως µέλη του ∆ΝΟ, σε αντίθεση µε την 

Επιτροπή, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο νέος κώδικας για το LNG ενθαρρύνει 

τη χρήση αυτού του καθαρότερου καυσίµου, χωρίς να µειώνονται τα επίπεδα ασφαλείας. Πρέπει 

να ληφθούν υπόψη ασφαλείς κανόνες για επιχειρήσεις ανεφοδιασµού αλλά και η διαθεσιµότητα 

εγκαταστάσεων ανεφοδιασµού. 

Τροπολογία  20 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Τα κράτη µέλη µπορούν, ως 
εναλλακτική λύση για τη µείωση των 
εκποµπών, να διευκολύνουν τη χρήση 
από τα ελλιµενισµένα πλοία συστηµάτων 
παροχής ενέργειας από την ξηρά αντί της 
ενέργειας που παράγεται στο ίδιο το 
πλοίο. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12γ) Για να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη 
υιοθέτηση µεθόδων µείωσης των 
εκποµπών οι οποίες επιτυγχάνουν 
τουλάχιστον τις ίδιες µειώσεις εκποµπών 
θείου που προβλέπει η παρούσα οδηγία, 
θα πρέπει να προωθηθούν από την 
Ένωση και από τα κράτη µέλη 
εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση 
συστηµάτων καθαρισµού καυσαερίων επί 
του πλοίου και οι τεχνολογίες 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), 
µέσω κατάλληλων οικονοµικών 
κινήτρων. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12δ) Τα κράτη µέλη θα 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. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12ε) 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 που παράγονται από 
τη χρήση εναλλακτικών µεθόδων 
µείωσης εκποµπών. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12στ) 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, θα  
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη επενδύσεις 
που έγιναν πριν τις 5 Ιουλίου 2011, 
εφόσον ο εξοπλισµός συµφωνεί µε τα 
κριτήρια του ∆ΝΟ, καθώς εκκρεµεί η 
έγκριση συµπληρωµατικών κριτηρίων εκ 
µέρους της Επιτροπής.  

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 ζ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12ζ) Για να διευκολυνθεί η έγκαιρη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων, θα πρέπει να 
δίδονται κίνητρα που στηρίζουν την 
ταχεία προσαρµογή. Για να αποφευχθεί ο 
δυνητικός κίνδυνος της στροφής προς 
άλλα µέσα µεταφοράς και για να 
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περιορισθούν τα ανταγωνιστικά 
µειονεκτήµατα, θα πρέπει τα κράτη µέλη 
να καταρτίσουν χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα για την εφαρµογή των νέων 
απαιτήσεων για τη χρήση καυσίµων 
χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 η (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12η) Οι εναλλακτικές µέθοδοι µείωσης 
των εκποµπών, όπως οι πλυντρίδες, θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν απόβλητα 
που δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται 
στη θάλασσα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
εποµένως, να εκδώσει κοινές 
κατευθυντήριες γραµµές για να 
εξασφαλισθεί η δέουσα διαχείριση αυτών 
των αποβλήτων. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 θ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 ι (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12ι) 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 
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να υπάρχει µεταξύ αυτών των στόχων και 
των συστάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να βοηθήσει στην ετοιµασία της 
αναγκαίας ανάλυσης για την υποβολή 
αίτησης στον ∆ΝΟ 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 θα πρέπει επίσης να 
εξετάσει τη σκοπιµότητα του 
χαρακτηρισµού των ευρωπαϊκών 
θαλάσσιων περιοχών ως Περιοχών 
Ελέγχου των Εκποµπών NOx. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

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, 

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 ∆ΝΟ· έγκριση νέων µεθόδων 

µείωσης εκποµπών, οι οποίες δεν 

υπάγονται στην οδηγία 96/98/EΚ του 

(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 

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 ∆ΝΟ· 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· 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

πραγµατοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις προκαταρτικές 

εργασίες της, µεταξύ άλλων σε επίπεδο 
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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 ∆ΝΟ. 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. 

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. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Λαµβανοµένων υπόψη των 
εκποµπών που προκαλούνται από τη 
ναυσιπλοΐα και της παγκόσµιας 
διάστασης της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει 
την Ένωση και τα κράτη µέλη να 
προωθήσουν µε ενεργό τρόπο στο πλαίσιο 
του ∆ΝΟ το στόχο της επίτευξης ενιαίων 
προτύπων για τις εκποµπές για όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές του κόσµου. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) 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, καθώς και βιοκαύσιµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων 

που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217. 
Περιλαµβάνει κάθε υγρό καύσιµο 

παράγωγο του πετρελαίου που 

χρησιµοποιείται σε σκάφη εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1997 

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα 

µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και 

σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων 

από κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά 

µηχανήµατα και στην οδηγία 94/25/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1994 για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες 

αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν τα 

σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα·» 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση βιοκαυσίµων είναι ήδη σήµερα τεχνικά δυνατή και υπάρχουν διαθέσιµα καύσιµα και για 

πλοία. Εποµένως, η οδηγία πρέπει να έχει σαφή διατύπωση και να επιτρέπει επίσης τη χρήση 

βιοκαυσίµων. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 3α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 

χρησιµοποιούνται ούτε διατίθενται στην 

αγορά στην επικράτειά τους καύσιµα 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 

χρησιµοποιούνται ούτε διατίθενται στην 

αγορά στην επικράτειά τους καύσιµα 
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πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 

3,5 % κατά µάζα.» 

πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 

3,5 % κατά µάζα, εκτός από τα καύσιµα 
που προορίζονται για τον εφοδιασµό 
πλοίων τα οποία χρησιµοποιούν τις 
µεθόδους µείωσης των εκποµπών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4γ µε κλειστά 
συστήµατα.» 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα 

σκάφη ανεξαρτήτως σηµαίας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των 

οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης. 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα 

σκάφη ανεξαρτήτως σηµαίας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των 

οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης, 

υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων 
που προβλέπονται στο παράρτηµα VI της 
MARPOL. 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να 
θεσπίσουν οικονοµικά µέτρα υπέρ των 
κλάδων ή επιµέρους κλάδων για τους 
οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται 
σε κίνδυνο οικονοµικών δυσχερειών λόγω 
της εφαρµογής των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 
στοιχείο β) και να αντισταθµίσουν το 
κόστος εφαρµογής αυτών των 
απαιτήσεων. 

 Η Επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο έως το 
τέλος του 2013, κατευθυντήριες γραµµές 
για τους ισχύοντες κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες πρέπει να 
τηρηθούν σε αυτόν τον τοµέα. 
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Αιτιολόγηση 

Η τήρηση χαµηλότερων ορίων περιεκτικότητας των καυσίµων πλοίων σε θείο µπορεί να οδηγήσει 

σε σηµαντική αύξηση του κόστους των θαλάσσιων εµπορευµατικών µεταφορών. Τούτο θα έχει 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων της βιοµηχανίας που 

εξαρτώνται από τις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών. Τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε ΠΕΕΘ 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθµίζουν προσωρινά υπό τη µορφή κρατικών 

ενισχύσεων το κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται την πίεση του 

παγκόσµιου ανταγωνισµού και αντιµετωπίζουν σηµαντικά έξοδα που συνδέονται µε τις ρυθµίσεις 

για τις οριακές τιµές περιεκτικότητας σε θείο. 

Τροπολογία 35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 

στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές 

οικονοµικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της 

ρύπανσης, δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα 

πλοίων µε κατά µάζα περιεκτικότητα σε 

θείο άνω του: 

 

1α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 

στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές 

οικονοµικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της 

ρύπανσης, δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα 

πλοίων µε κατά µάζα περιεκτικότητα σε 

θείο άνω του: 

 

α) 3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012· α) 3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012· 

β) 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020. β) 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2015· 

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

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 ∆ΝΟ, η ηµεροµηνία 
αυτή είναι η 1η Ιανουαρίου 2020 ή η 1η 
Ιανουαρίου 2025.  

 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 
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4 και του άρθρου 4β, η παρούσα 

παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη 

ανεξαρτήτως σηµαίας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των 

οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης. 

4 και του άρθρου 4β, η παρούσα 

παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη 

ανεξαρτήτως σηµαίας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των 

οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο δ 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 9α 

της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον 

ορισµό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών 

ελέγχου των εκποµπών SOx βάσει 
απόφασης του ∆ΝΟ σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 14 παράγραφος 3 σηµείο 2 του 

παραρτήµατος VI της MARPOL. 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 9α 

της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον 

ορισµό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών 

ελέγχου των εκποµπών SOx σύµφωνα µε 
τον ορισµό του ∆ΝΟ σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 14 παράγραφος 3 σηµείο 2 του 

παραρτήµατος VI της MARPOL. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο ε 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα 
όρια που τίθενται στις παραγράφους 1, 1α 
και 4 και κατόπιν εξετάσεως όλων των 
αποδεικτικών στοιχείων, οι αρχές που 
ασκούν έλεγχο κράτους λιµένα έχουν 
εξουσία να κρατήσουν το πλοίο, µέχρι να 
επανορθωθεί η παράβαση. 

 Τα σκάφη που δεν συµµορφώνονται 
υποχρεούνται στην εκκένωση της 
δεξαµενής καυσίµων τους και υφίστανται 
πρόστιµο για κάθε παράβαση ηµερησίως. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να 
προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες 
επιβολής του νόµου σε σχέση µε άλλα 
σκάφη, σύµφωνα µε το διεθνές 
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ναυτιλιακό δίκαιο. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο ε 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 β (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 4 και 4a, αν η συµµόρφωση 
προς τις οριακές τιµές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 οδηγήσει σε σηµαντικό 
αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο επί των 
τοπικών κοινοτήτων που ζουν στα νησιά 
στις πλέον απόκεντρες περιφέρειες της 
Ένωσης και επί του συνόλου ή µέρους 
της επικράτειας της Ελλάδας, τα οικεία 
κράτη µέλη µπορούν να µεταθέσουν για 
περαιτέρω διάστηµα µέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών τις προθεσµίες που 
αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο 
όσον αφορά έναν περιορισµένο αριθµό 
επιβατηγών πλοίων που εκτελούν τακτικά 
δροµολόγια µεταξύ λιµένων της Ένωσης, 
υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά 
πρότυπα ποιότητας του ατµοσφαιρικού 
αέρα.  

 Τα κράτη µέλη που προτίθενται να κάνουν 
χρήση αυτής της διάταξης καταρτίζουν 
κατάλογο των πλοίων και δροµολογίων 
που είναι επιλέξιµα για να επωφεληθούν 
από αυτήν την παρέκκλιση και τον 
υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή. 
Τα οικεία κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τον 
εγκριθέντα κατάλογο. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο ε 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 
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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 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. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4β – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα 
κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την ευθυγράµµιση της 
περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων 
πλοίων που χρησιµοποιούνται από πλοία 
σε εσωτερικές πλωτές οδούς, σε χωρικά 
θαλάσσια ύδατα της Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε πλοία αγκυροβοληµένα σε 
λιµένες της Ένωσης, µε τις τιµές που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, 
της οδηγίας 98/70/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Υπό το υφιστάµενο καθεστώς, ισχύουν διαφορετικές οριακές τιµές περιεκτικότητας σε θείο για τα 

ωκεανοπόρα πλοία και διαφορετικές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ακόµη και όταν 

πλέουν στην ίδια εκβολή ποταµού. Αυτό το κενό πρέπει να κλείσει και οι οριακές τιµές για τα 

ωκεανοπόρα πλοία θα πρέπει να ευθυγραµµισθούν µε τις διατάξεις σχετικά µε την εσωτερική 

ναυσιπλοΐα και τα µη οδικά κινητά µηχανήµατα, που επιβάλλει επί του παρόντος η οδηγία της ΕΕ 

για την ποιότητα των καυσίµων. ∆εδοµένων των επιπτώσεων τις οποίες έχουν οι εκποµπές 

πλοίων (ιδίως σωµατιδιακής ύλης) στη δηµόσια υγεία και της πληθυσµιακής συγκέντρωσης στις 

παράκτιες περιοχές, καθίσταται απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για τη µείωση της ρύπανσης του 

τοπικού αέρα. Η θέσπιση παρεµφερών προτύπων περιεκτικότητας σε θείο για την παράκτια και 

την εσωτερική ναυσιπλοΐα δικαιολογείται από την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του αέρα 

γύρω από τους λιµένες και τις παράκτιες περιοχές. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4βα 

 ∆ιαθεσιµότητα σε καύσιµα πλοίων 

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα για να διασφαλίσουν τη 
διαθεσιµότητα και την ισορροπηµένη 
κατανοµή καυσίµων πλοίων· 

 - όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν 
ξεπερνά το 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 
2015· 

 - όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν 
ξεπερνά το 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 
2015. 

 2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη 
θέσπιση τέτοιων µέτρων σε προηγούµενη 
ηµεροµηνία.  

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ  

Άρθρο 4β β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4ββ 

 Ισοδύναµες απαιτήσεις 

 Η κυβέρνηση κράτους µέλους δύναται να 
επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο 
οιουδήποτε εξαρτήµατος, υλικού, 
συσκευής ή οργάνου ή άλλη διαδικασία, 
εναλλακτικό καύσιµο ή µέθοδο 
συµµόρφωσης που χρησιµοποιούνται ως 
εναλλακτική λύση στις απαιτούµενες από 
την παρούσα οδηγία προβλέψεις, εφόσον 
αυτό το εξάρτηµα, υλικό, συσκευή ή 
όργανο, ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό 
καύσιµο ή µέθοδος συµµόρφωσης είναι 



 

 

 PE493.555/ 25 

 EL 

τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσµατικά, 
όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών, µε 
τα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω 
οδηγία, περιλαµβανοµένων και όλων των 
προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 
4α και 4β. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός 4 του παραρτήµατος VI της MARPOL περί ισοδυναµιών περιλαµβάνει µη τεχνικές 

ή επιχειρησιακές διαδικασίες µε τις οποίες είναι δυνατόν να υιοθετηθούν µέθοδοι συµµόρφωσης 

που χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικές λύσεις. Αυτό πρέπει να ενσωµατωθεί στην αναθεωρηµένη 

οδηγία ΕΕ ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χορήγηση επενδύσεων σε 

καινοτόµες τεχνολογίες. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4γ – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα πλοία που χρησιµοποιούν τις 

αναφερόµενες στην παράγραφο 1 

µεθόδους µείωσης εκποµπών επιτυγχάνουν 

συνεχώς µειώσεις των εκποµπών 
διοξειδίου του θείου τουλάχιστον 

ισοδύναµες µε εκείνες που θα µπορούσαν 

να επιτευχθούν µε τη χρήση καυσίµων 

πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις 

των άρθρων 4α και 4β. Οι εκποµπές 
διοξειδίου του θείου που προκύπτουν από 
τη χρήση των µεθόδων µείωσης 
εκποµπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιµές που παρατίθενται στο παράρτηµα 1. 

2. Τα πλοία που χρησιµοποιούν τις 

αναφερόµενες στην παράγραφο 1 

µεθόδους µείωσης εκποµπών επιτυγχάνουν 

µειώσεις των εκποµπών διοξειδίου του 

θείου τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες 

που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε τη 

χρήση καυσίµων πλοίων τα οποία πληρούν 

τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β. 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή του "συνεχώς" θα διασφαλίσει ότι οι πλυντρίδες, οι οποίες ίσως προσωρινά να µην 

εµπίπτουν στη συµµόρφωση, εξακολουθούν να επιτρέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας. Η διαγραφή 

θα επιτρέψει επίσης τη χρήση άλλων µεθόδων συµµόρφωσης, όπως ο καθορισµός µέσης τιµής. Ο 

κλάδος εξετάζει ενεργά τη σκοπιµότητα καθορισµού µέσης τιµής σε ορισµένες γεωγραφικές 

περιοχές όπου αυτό φαίνεται πιο λογικό, όπως η Βορειοαµερικανική Περιοχή Ελέγχου Εκποµπών 

(ECA). ∆εν θα επιτύχουν όλες οι εναλλακτικές µέθοδοι συµµόρφωσης “συνεχώς” µειώσεις, όµως 

ο συνολικός τους αντίκτυπος στην υγεία και το περιβάλλον θα είναι, εξ ορισµού, ο ίδιος ή ακόµη 

καλύτερος από τη χρήση συµβατικών καυσίµων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν κλείνει ασύνετα την πόρτα στην περαιτέρω διερεύνηση καινοτόµων 

λύσεων. Η τελευταία πρόταση θα πρέπει να απαλειφθεί από το άρθρο 4γ, καθώς αφορά 
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συγκεκριµένα µόνο τη χρήση συστηµάτων καθαρισµού καυσαερίων και, κατά συνέπεια, θα ήταν 

καλύτερα να περιληφθεί στο σχετικό τµήµα του πίνακα του Παραρτήµατος 2. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7  

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4γ – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη, ως εναλλακτική λύση 
για τη µείωση των εκποµπών, 
ενθαρρύνουν τη χρήση συστηµάτων 
παραγωγής ενέργειας από την ξηρά εκ 
µέρους των ελλιµενισµένων πλοίων. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4γ – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
λιµενικές αρχές περιλαµβάνουν στο 
λιµενικό τέλος ή στις άλλες επιβαρύνσεις 
το κόστος παραλαβής, διακίνησης και 
διάθεσης αποβλήτων από συστήµατα 
καθαρισµού των καυσαερίων, σύµφωνα 
µε την οδηγία αριθ. 2000/59/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 20001, 
σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου, ανεξαρτήτως εάν 
παραδίδονται απόβλητα ή όχι.  

 
__________________ 

 1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ  

Άρθρο 4γ – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Η στήριξη εκ µέρους των κρατών 
µελών στην εγκατάσταση συστηµάτων 
καθαρισµού καυσαερίων επί του πλοίου 
που παραγγέλλονται πριν από τις 31 
∆εκεµβρίου 2013 θεωρείται συµβατή µε 
την εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε το 
άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4γ – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 

έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 9α, όσον αφορά. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 

έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 9α, και µε τα 
σχετικά πρότυπα και µέσα που εγκρίνει ο 
∆ΝΟ, όσον αφορά. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση τείνει να δείξει ότι η Επιτροπή θα µπορούσε να εγκρίνει µε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις µέτρα που θα µπορούσαν να διαφέρουν από τις αποφάσεις του ∆ΝΟ. Είναι ως εκ τούτου 

ουσιώδους σηµασίας να διατηρηθεί η πλήρης ευθυγράµµιση µε το παράρτηµα VI της MARPOL 

στον βαθµό που οι αποκλίσεις σε πλαίσιο ΕΕ σχετικά µε τις µεθόδους µείωσης των εκποµπών θα 

µπορούσαν να καταλήξουν στη µη προώθηση εναλλακτικών λύσεων στη χρήση καυσίµων µε 

µικρή περιεκτικότητα σε θείο, κάτι που αποτελεί ουσιώδη πτυχή της οδηγίας  

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 α (νέο) 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 4ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Εισάγεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 4εα 

 ∆ιαθεσιµότητα καυσίµων 

 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
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καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4: 

 1. Εάν κράτος µέλος διαπιστώσει ότι 
κάποιο πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τους 
κανόνες που ισχύουν για τα 
ανταποκρινόµενα στις προδιαγραφές 
καύσιµα όπως καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει από το πλοίο αυτό: 

 α) να παρουσιάσει κατάσταση των 
ενεργειών στις οποίες έχει προβεί στην 
προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση· και, 

 β) να παράσχει αποδείξεις ότι 
προσπάθησε να αγοράσει καύσιµα 
ανταποκρινόµενα στις προδιαγραφές 
σύµφωνα µε το σχέδιο ταξιδίου του και, 
σε περίπτωση που δεν διατίθεντο εκεί 
όπου προβλέπονταν, ότι προσπάθησε να 
εντοπίσει εναλλακτικές πηγές για να 
εφοδιαστεί µε τέτοια καύσιµα και ότι, 
παρά τις όποιες προσπάθειές του, δεν 
κατόρθωσε να βρει τέτοιο διαθέσιµο 
καύσιµο για αγορά. 

 2. ∆εν θα απαιτηθεί από το πλοίο να 
αλλάξει πορεία από το προγραµµατισµένο 
ταξίδι του ή να καθυστερήσει ασκόπως 
το ταξίδι του για να επιτύχει τη 
συµµόρφωση. 

 3. Ένα κράτος µέλος µπορεί να µην 
εφαρµόσει µέτρα ελέγχου εάν το πλοίο 
µπορεί να αποδείξει βάσει εγγράφων ότι 
προσπάθησε καλή τη πίστει να βρει 
καύσιµο ανταποκρινόµενο στις 
προδιαγραφές παρέχοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

 4. Ένα πλοίο ενηµερώνει τη διοίκηση της 
χώρας του και τις αρµόδιες αρχές του 
λιµένος προορισµού, όταν αδυνατεί να 
αγοράσει καύσιµα ανταποκρινόµενα στις 
προδιαγραφές. 

 5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 
Επιτροπή όταν ένα πλοίο έχει χορηγήσει 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την 
έλλειψη διαθεσιµότητας καυσίµων 
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ανταποκρινοµένων στις προδιαγραφές. 

 6. Τα έγγραφα αυτά λαµβάνονται υπόψη 
στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.» 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για να ελέγχεται µε 

δειγµατοληψία αν η περιεκτικότητα των 

χρησιµοποιούµενων καυσίµων σε θείο 

είναι σύµφωνη µε τα άρθρα 3, 3α, 4, 4α και 

4β. Η δειγµατοληψία αρχίζει την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

αντίστοιχου ανωτάτου ορίου 

περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο. 

∆ιεξάγεται µε επαρκή συχνότητα και κατά 

τρόπο ώστε τα δείγµατα να είναι 

αντιπροσωπευτικά του εξεταζόµενου 

καυσίµου και, στην περίπτωση των 

καυσίµων πλοίων, του καυσίµου που 

χρησιµοποιείται από τα σκάφη ενώ 

βρίσκονται στις οικείες θαλάσσιες περιοχές 

και λιµένες. 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για να ελέγχεται µε 

δειγµατοληψία αν η περιεκτικότητα των 

χρησιµοποιούµενων καυσίµων σε θείο 

είναι σύµφωνη µε τα άρθρα 3, 3α, 4, 4α και 

4β. Η δειγµατοληψία αρχίζει την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

αντίστοιχου ανωτάτου ορίου 

περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο. 

∆ιεξάγεται περιοδικώς µε επαρκή 
συχνότητα, σε επαρκείς ποσότητες και 
κατά τρόπο ώστε τα δείγµατα να είναι 

αντιπροσωπευτικά του εξεταζόµενου 

καυσίµου και, στην περίπτωση των 

καυσίµων πλοίων, του καυσίµου που 
προµηθεύεται και χρησιµοποιείται από τα 
σκάφη ενώ βρίσκονται στις οικείες 

θαλάσσιες περιοχές και λιµένες. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) δειγµατοληψία και ανάλυση για να 
εξακριβώνεται ότι η χρήση καυσίµων 
πλοίων για καύση επί των πλοίων 
συµφωνεί µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
που πρόκειται να συντάξει ο ∆ΝΟ· 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο  10 – στοιχεία γ και γ α (νέο) 

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 ∆ΝΟ, κατόπιν των 

σχετικών ενωσιακών πρωτοβουλιών· 

 η Επιτροπή, έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 
2013, θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο η οποία θα συνοδεύεται, 
ενδεχοµένως, από νοµοθετικές προτάσεις. 
Η Επιτροπή θα εξετάσει στην έκθεσή 
της: 

 - τις δυνητικές επιπτώσεις στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, από την εφαρµογή 
διαφορετικών προτύπων εκποµπών στην 
Ένωση· 

 - τον ορισµό επιπρόσθετων περιοχών 

ελέγχου των εκποµπών SOx και NOx · 

 - ποιοτικά πρότυπα για καύσιµα πλοίων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 
98/70/ΕΚ· 

 - πρόσθετα ή εναλλακτικά 
συµπληρωµατικά µέτρα για την 
περαιτέρω µείωση εκποµπών από πλοία.» 
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 γα) η παράγραφος 3 απαλείφεται. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 – στοιχείο γ β (νέο) 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 α και 2 β (νέες) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 2α και 2β: 

 «2α. η Επιτροπή διενεργεί εκτίµηση 
επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας και 
µέχρι το τέλος του 2012 προτείνει δέσµη 
αντισταθµιστικών µέτρων για να 
εξαλείψει τις αρνητικές επιπτώσεις στον 
κλάδο των θαλάσσιων µεταφορών καθ’ 
όλη την Ένωση. 

 2β. Στην περίπτωση που ο ∆ΝΟ 
αποφασίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2015 να τροποποιήσει το παράρτηµα VI 
της Σύµβασης MARPOL, η Επιτροπή 
υποβάλλει αυτοµάτως νέα πρόταση 
προκειµένου να ενσωµατωθεί η 
τροπολογία αυτή στο ενωσιακό δίκαιο.» 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

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 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται 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]. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

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. ∆εν 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. ∆εν θίγει την εγκυρότητα των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν 

ήδη τεθεί σε ισχύ. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνέπειας µε το υπόλοιπο κείµενο. 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

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 

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 

τριών µηνών από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
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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. 

αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

όσο και το Συµβούλιο έχουν πληροφορήσει 

την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 

αντιταχθούν. Η ως άνω προθεσµία 

παρατείνεται κατά τρεις µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Παράρτηµα 2 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- να τεκµηριώνουν µε λεπτοµερή στοιχεία 

την απουσία σοβαρών αρνητικών 

επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία 

του ανθρώπου και για το περιβάλλον από 

την απόρριψη ροών αποβλήτων στη 
θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένων των 

περίκλειστων λιµένων, αγκυροβολίων και 

εκβολών ποταµών.» 

– να τεκµηριώνουν µε λεπτοµερή στοιχεία 

την απουσία σοβαρών αρνητικών 

επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία 

του ανθρώπου και για το περιβάλλον από 

την απόρριψη λυµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των λυµάτων που 
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις για 
τα ύδατα καθαρισµού που ορίζονται στην 
απόφαση MEPC.184(59) του ∆ΝΟ, στη 
θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένων των 

περίκλειστων λιµένων, αγκυροβολίων και 

εκβολών ποταµών. 

 

 


