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Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2012/.../ΕΕ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την 

περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· η διαγραφή κειµένου σηµειώνεται µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 192 παράγραφος 1, 
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ▐ , 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στα 

προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον και, ιδίως, στο έκτο πρόγραµµα δράσης για 

το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3, συγκαταλέγεται η επίτευξη 

επιπέδων ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές 

αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

                                                 
1 ΕΕ C 68 της 6.3.2012, σ. 70. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
3 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
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(1α) Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος 

πρέπει να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας υπόψη την 

ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. 

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

µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο1, ορίζει τη µέγιστη 

επιτρεπτή περιεκτικότητα σε θείο του βαρέος µαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής 

καύσης και των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται στην Ένωση. 

(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. 

Χωρίς τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα επίπεδα εκποµπών 

από τη ναυτιλία σύντοµα θα είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα όλων των 

χερσαίων πηγών. 

                                                 
1 ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13. 
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(3α) Η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα ελλιµενισµένα πλοία αποτελεί µείζον 

πρόβληµα για τις πόλεις - λιµένες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις 

οριακές τιµές της Ένωσης για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

(3β) Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την ηλεκτροδότηση από την ξηρά, 

δεδοµένου ότι η τροφοδότηση των σηµερινών πλοίων µε ηλεκτρική ενέργεια 

πραγµατοποιείται κατά κανόνα από βοηθητικούς κινητήρες. 

(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 εν 

λόγω οδηγίας, και, µε την έκθεση αυτή, δύναται να υποβάλει προτάσεις για την 

τροποποίησή της, ιδίως όσον αφορά τη µείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο 

για τα καύσιµα πλοίων που χρησιµοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου των Εκποµπών 

οξειδίων του Θείου (SOx) (ΠΕΕΘ), σύµφωνα µε τις εργασίες του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ). 

(5) Το 2008 ο ∆ΝΟ εξέδωσε ψήφισµα για την τροποποίηση του παραρτήµατος VI του 

πρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίησης της διεθνούς σύµβασης για την πρόληψη 

της ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο του 

1978, (MARPOL). Το εν λόγω ψήφισµα περιλαµβάνει κανονισµό για την πρόληψη 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Το αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της 

MARPOL άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2010. 
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(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 (3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, 

κατ’ αρχήν, 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020). Τα περισσότερα κράτη µέλη 

οφείλουν, βάσει των διεθνών τους δεσµεύσεων, 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, η οδηγία 1999/32/EΚ θα πρέπει να εναρµονιστεί µε το 

αναθεωρηµένο παράρτηµα VI της 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 χρήση ▐ στην Ένωση καυσίµων πλοίων των οποίων η 

περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,50 % κατά µάζα, εκτός 

αν αυτά τα καύσιµα παρέχονται σε πλοία τα οποία χρησιµοποιούν µεθόδους  

µείωσης των εκποµπών σε κλειστό σύστηµα. 
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(6α) Η τροποποίηση του παραρτήµατος VI της MARPOL όσον αφορά τις ΠΕΕΘ είναι 

δυνατή µε βάση τις διαδικασίες του ∆ΝΟ. Σε περίπτωση που επέλθουν περαιτέρω 

αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων εξαιρέσεων, σε σχέση µε την εφαρµογή των ορίων 

των ΠΕΕΘ,  στο παράρτηµα VI της MARPOL, η Επιτροπή θα πρέπει να τις 

εξετάσει και, αν είναι σκόπιµο, να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση την αναγκαία 

πρόταση σύµφωνα µε τη ΣΛΕΕ, προκειµένου η οδηγία 1999/32/ΕΚ να 

ευθυγραµµιστεί πλήρως προς τους κανόνες του ∆ΝΟ.  

(6β) Ο ορισµός νέων περιοχών ελέγχου των εκποµπών θα πρέπει να υπόκειται στη 

διαδικασία που προβλέπει ο ∆ΝΟ σύµφωνα µε το παράρτηµα VI της MARPOL, 

θα πρέπει να υποστηρίζεται µε ισχυρά περιβαλλοντικά και οικονοµικά 

επιχειρήµατα και να τεκµηριώνεται µε επιστηµονικά στοιχεία. 

(6γ) Σύµφωνα µε τον κανονισµό 18 του αναθεωρηµένου παραρτήµατος VI της 

MARPOL, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα καυσίµων 

πλοίων συµβατών µε την παρούσα οδηγία. 

(6δ) ∆εδοµένης της παγκόσµιας διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής και 

λαµβανοµένων υπόψη των εκποµπών που προκαλούνται από τη ναυτιλία, θα 

πρέπει να οριστούν φιλόδοξα πρότυπα εκποµπών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

(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. Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα στα λιµάνια και στις ακτές, πλοία αυτά οφείλουν να 

χρησιµοποιούν καύσιµα µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 1,50 %, έως ότου 

ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο σε όλα τα πλοία που βρίσκονται σε 

χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης 

των κρατών µελών. 
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(7α) Σύµφωνα µε το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίσει 

κανένα κράτος µέλος να διατηρήσει ή να καθιερώσει αυστηρότερα µέτρα 

προστασίας προκειµένου να ενθαρρύνει την επίσπευση της εφαρµογής της όσον 

αφορά τη µέγιστη περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο, για παράδειγµα 

µε την εφαρµογή µεθόδων µείωσης εκποµπών εκτός ΠΕΕΘ. 

(7β) 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 διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες 

για να καταστεί δυνατή και να ενθαρρυνθεί η χρησιµοποίηση κινητήρων 

υγραερίου στα πλοία. 
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(8) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 1999/32/EΚ, είναι αναγκαία η ορθή 

επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την περιεκτικότητα των 

καυσίµων πλοίων σε θείο. Η πείρα από την εφαρµογή της οδηγίας 1999/32/ΕΚ έχει 

δείξει ότι είναι αναγκαίο να καταστεί αυστηρότερο το καθεστώς παρακολούθησης 

και επιβολής της τήρησής τους για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της εν λόγω 

οδηγίας. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουν τα κράτη µέλη τη 

δειγµατοληψία, µε επαρκή συχνότητα και ακρίβεια, των καυσίµων πλοίων που 

διατίθενται στην αγορά ή χρησιµοποιούνται επί των πλοίων, καθώς και τον τακτικό 

έλεγχο των ηµερολογίων και των δελτίων παράδοσης καυσίµου πλοίων. Είναι επίσης 

απαραίτητο τα κράτη µέλη να θεσπίσουν σύστηµα επιβολής αποτελεσµατικών, 

ανάλογων µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και αποτρεπτικών κυρώσεων για µη 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ. Για να εξασφαλιστεί 

µεγαλύτερη διαφάνεια στην πληροφόρηση, είναι επίσης σκόπιµο να προβλεφθεί η 

δηµοσιοποίηση του µητρώου τοπικών προµηθευτών καυσίµων πλοίων. 
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(9) Οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη µέλη βάσει της οδηγίας 1999/32/EΚ 

αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε την εν λόγω 

οδηγία, λόγω της έλλειψης εναρµονισµένων και αρκούντως σαφών διατάξεων 

σχετικά µε το περιεχόµενο και τη µορφή των εκθέσεων των κρατών µελών. 

Συνεπώς, απαιτούνται λεπτοµερέστερες κατευθύνσεις όσον αφορά το περιεχόµενο 

και τη µορφή των εν λόγω εκθέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πληρέστερη εναρµόνιση 

των υποβαλλόµενων στοιχείων. 

(10) Σε συνέχεια της έγκρισης της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών 

(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)1, µε την οποία 

αναδιατυπώθηκε η ενωσιακή νοµοθεσία για τις εκποµπές της βιοµηχανίας, 

καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 1999/32/EΚ 

σχετικά µε τη µέγιστη περιεκτικότητα του βαρέως µαζούτ σε θείο. 

                                                 
1 ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17. 
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(11) Η συµµόρφωση µε τα χαµηλά όρια περιεκτικότητας των καυσίµων πλοίων σε θείο, 

ιδίως για τις ΠΕΕΘ, µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική άνοδο της τιµής των εν λόγω 

καυσίµων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, και να επηρεάσει αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα, τόσο των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων έναντι 

άλλων τρόπων µεταφοράς, όσο και των βιοµηχανιών των παράκτιων χωρών των 

ΠΕΕΘ. Απαιτούνται κατάλληλες λύσεις για τη µείωση του κόστους συµµόρφωσης 

των θιγόµενων βιοµηχανιών, όπως η παροχή της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών 

µεθόδων συµµόρφωσης µε καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας σε 

σύγκριση µε την τήρηση προτύπων για τα καύσιµα, καθώς και η παροχή στήριξης, 

ανάλογα µε τις ανάγκες. Με βάση, µεταξύ άλλων, τις εκθέσεις των κρατών µελών, η 

Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο της συµµόρφωσης του ναυτιλιακού 

κλάδου µε τα νέα ποιοτικά πρότυπα για τα καύσιµα, ιδίως ως προς τη δυνατότητα 

στροφής από τις θαλάσσιες στις χερσαίες µεταφορές, και θα προτείνει, αν είναι 

σκόπιµο, κατάλληλα µέτρα για την αναχαίτιση της τάσης αυτής. 

(11α) Ο περιορισµός της µεταστροφής από τη θαλάσσιες στις χερσαίες µεταφορές έχει 

σηµασία, 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 κλιµατική αλλαγή και θα επιδείνωνε 

την κυκλοφοριακή συµφόρηση. 
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(11β) Το κόστος των νέων απαιτήσεων για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του θείου 

θα µπορούσε να έχει ως συνέπεια τη στροφή από τις θαλάσσιες στις χερσαίες 

µεταφορές και θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα 

των βιοµηχανιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιµοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα 

µέσα, όπως το Marco Polo και το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, για να 

προσφέρει στοχευµένη βοήθεια µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την 

αλλαγή µεταφορικού µέσου. Τα κράτη µέλη µπορεί να κρίνουν αναγκαίο να 

προσφέρουν στήριξη στους φορείς εκµετάλλευσης που ζηµιώνονται από την 

οδηγία, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

(11γ) Σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές 

ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, και µε την επιφύλαξη 

µελλοντικών αλλαγών τους, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν κρατικές 

ενισχύσεις σε φορείς εκµετάλλευσης που ζηµιώνονται από την παρούσα οδηγία, 

συµπεριλαµβανοµένων ενισχύσεων για τη µετασκευή υπαρχόντων πλοίων, εφόσον 

τα σχετικά µέτρα κριθούν συµβατά µε την εσωτερική αγορά σύµφωνα µε τα 

άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ, ιδιαίτερα υπό το φως των ισχυουσών κατευθυντήριων 

γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη ότι η χρήση ορισµένων 

µεθόδων µείωσης των εκποµπών υπερβαίνει τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας, διότι δεν µειώνει µόνο τις εκποµπές διοξειδίου του θείου αλλά και άλλες 

εκποµπές. 
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(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. ▌ Θα πρέπει να αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη γνωστές εναλλακτικές 

µέθοδοι, όπως είναι η χρήση συστηµάτων καθαρισµού καυσαερίων επί των πλοίων, 

η χρήση µειγµάτων καυσίµου µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), ή η χρήση 

βιοκαυσίµων. Είναι σηµαντικό να προωθηθούν οι δοκιµές και η ανάπτυξη νέων 

µεθόδων µείωσης εκποµπών, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να περιοριστεί η στροφή 

από τις θαλάσσιες στις χερσαίες µεταφορές. 

(12α) Οι µέθοδοι µείωσης των εκποµπών προσφέρουν δυνατότητες για σηµαντικές 

µειώσεις εκποµπών. Η Επιτροπή θα πρέπει εποµένως να προωθήσει  τη δοκιµή 

και την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, µεταξύ άλλων εξετάζοντας τη θέσπιση 

ενός συγχρηµατοδοτούµενου κοινού προγράµµατος µε τη βιοµηχανία, βασισµένου 

στις αρχές παρόµοιων προγραµµάτων όπως το πρόγραµµα CleanSky. 
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(12β) Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους, θα 

πρέπει αναπτύξει περαιτέρω µέτρα, τα οποία προσδιορίζονται στο έγγραφο 

εργασίας της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2011, µε τίτλο «Pollutant 

emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne 

transport toolbox» (Η µείωση των εκποµπών ρύπων από τις θαλάσσιες µεταφορές 

και τα µέσα για βιώσιµες πλωτές µεταφορές). 

(12γ) Οι εναλλακτικές µέθοδοι µείωσης των εκποµπών, όπως ορισµένοι τύποι 

πλυντρίδων, θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν απόβλητα που χρειάζονται ειδικό 

χειρισµό και δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στη θάλασσα. Εν αναµονή της 

αναθεώρησης της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου1, τα κράτη µέλη πρέπει να 

µεριµνούν, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις τους, για τη διαθεσιµότητα 

λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πλοίων τα οποία χρησιµοποιούν συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων. Κατά την 

αναθεώρηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη 

συµπερίληψη αποβλήτων από συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων στη βάση της 

αρχής ότι δεν πρέπει να προστίθεται στα τέλη ελλιµενισµού ειδικό τέλος για τη 

ρύπανση που προκαλούν τα πλοία, υπό την έννοια της ανωτέρω οδηγίας. 

                                                 
1  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81. 
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(12δ) Η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής της για την 

ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα το 2013, να εξετάσει τη δυνατότητα µείωσης 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µεταξύ άλλων και στα χωρικά ύδατα των κρατών 

µελών. 

(12ε)  Η ύπαρξη αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων είναι 

σηµαντική για την εφαρµογή της οδηγίας 1999/32/ΕΚ. Τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να περιλαµβάνουν στις κυρώσεις αυτές πρόστιµα υπολογιζόµενα µε τρόπο που να 

εξασφαλίζει την αφαίρεση από τους υπευθύνους τουλάχιστον του οικονοµικού 

οφέλους από την παράβασή τους και τη σταδιακή αύξηση των προστίµων αυτών 

σε περιπτώσεις υποτροπής. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τις σχετικές 

µε τα πρόστιµα διατάξεις στην Επιτροπή. 
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(13) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το 

άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την τροποποίηση των ισοδύναµων τιµών εκποµπών 

και των κριτηρίων για τη χρήση µεθόδων µείωσης των εκποµπών, προκειµένου να 

προσαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ µε βάση την επιστηµονική 

και τεχνική πρόοδο και µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συνέπεια προς 

τα αντίστοιχα µέσα του ∆ΝΟ, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 

2 σηµεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1α στοιχείο β) και του 

άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/32/ΕΚ προκειµένου να προσαρµόζονται 

οι διατάξεις της οδηγίας αυτής µε βάση την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόµα και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 



 

AM\912081EL.doc 17/57 PE493.555v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(13α) Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της 

οδηγίας 1999/32/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 

Επιτροπή. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 

(14) Είναι σκόπιµο η επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από 

τα πλοία, η οποία έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (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)2, να επικουρεί την Επιτροπή σε θέµατα έγκρισης µεθόδων µείωσης των 

εκποµπών που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής 

∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τον εξοπλισµό πλοίων3. 

                                                 
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
2 ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25. 
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(14α) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής 

για τα επεξηγηµατικά έγγραφα, της 28ης Σεπτεµβρίου 20111, τα κράτη µέλη έχουν 

αναλάβει να συνοδεύουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των 

µέτρων που λαµβάνουν για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα 

έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση µεταξύ των διαφόρων µερών της εν λόγω 

οδηγίας και των αντίστοιχων µερών των πράξεων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νοµοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων 

εγγράφων είναι αιτιολογηµένη. 

(14β) Εποµένως, η οδηγία 1999/32/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις στην οδηγία 1999/32/ΕΚ 

Η οδηγία 1999/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

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

«η) µε την επιφύλαξη του άρθρου 3α, τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται σε πλοία 

τα οποία εφαρµόζουν µεθόδους µείωσης των εκποµπών σύµφωνα µε τα άρθρα 

4γ και 4ε.» 

                                                 
1  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
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2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

-α) Τα σηµεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1) «βαρύ µαζούτ»: 

– κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των 

καυσίµων πλοίων, το οποίο υπάγεται σε κωδικό ΣΟ από 2710 19 

51 έως 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ή 

– κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου (εκτός από το 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που ορίζεται στα σηµεία 2 και 3, 

το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην 

κατηγορία των βαρέων ελαίων που προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα και του οποίου λιγότερο από 65 % 

κατ’ όγκο (περιλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε 

θερµοκρασία 250 °C, µε τη µέθοδο ASTM D86. Εάν η απόσταξη 

δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε τη µέθοδο ΑSΤΜ D86, το 

πετρελαϊκό προϊόν οµοίως κατατάσσεται στην κατηγορία του 

βαρέος µαζούτ· 
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2) «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης»: 

– κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των 

καυσίµων πλοίων, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 

25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19, 

ή 

– κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των 

καυσίµων πλοίων, του οποίου λιγότερο από το 65 % κατ’ όγκο 

(συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε 

θερµοκρασία 250 ºC και του οποίου τουλάχιστον 85 % κατ’ όγκο 

(συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε 

θερµοκρασία 350 ºC µε τη µέθοδο ASTM D86. 

Τα πετρέλαια ντίζελ που ορίζονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 της οδηγίας 

98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων 

βενζίνης και ντίζελ* αποκλείονται από τον παρόντα ορισµό. Επίσης 

εξαιρούνται από τον ορισµό αυτό τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται 

από µη οδικά κινητά µηχανήµατα και γεωργικούς ελκυστήρες· 

_____________________ 

* ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.» 
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α) τα σηµεία 3α και 3β αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3α) ντίζελ πλοίων: κάθε καύσιµο πλοίων, όπως ορίζεται για την ποιότητα 

DMB στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουµένης της 

αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο· 

3β) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων: κάθε καύσιµο πλοίων, όπως 

ορίζεται για τις ποιότητες DMX, DMA και DMZ στον πίνακα I του 

προτύπου ISO 8217, εξαιρουµένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα 

σε θείο·» 

β) το σηµείο 3ιγ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3ιγ) µέθοδος µείωσης εκποµπών: κάθε εξάρτηµα, υλικό, συσκευή ή όργανο 

προς εγκατάσταση σε πλοίο, ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιµο ή 

µέθοδος συµµόρφωσης, τα οποία χρησιµοποιούνται αντί του καυσίµου 

χαµηλής περιεκτικότητας σε πλοίο που πληροί τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας και είναι δυνατόν να εξακριβωθούν, να 

ποσοτικοποιηθούν και να επιβληθούν·» 
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3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιµοποιείται στην επικράτειά 

τους βαρύ µαζούτ περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1 % κατά µάζα. 

2. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και µε την επιφύλαξη της κατάλληλης 

παρακολούθησης των εκποµπών από τις αρµόδιες αρχές, η παράγραφος 

1 δεν εφαρµόζεται στο βαρύ µαζούτ που χρησιµοποιείται: 

α) σε µονάδες 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 από µεγάλες 

εγκαταστάσεις καύσης*, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 

παράγραφος 1 ή 2 ή του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν 

λόγω οδηγίας και τηρούν τις οριακές τιµές εκποµπών διοξειδίου 

του θείου που καθορίζονται για τις εγκαταστάσεις αυτές στην ίδια 

οδηγία· 
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β) σε µονάδες καύσης οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 

οδηγίας 2001/80/ΕΚ και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 

παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 4 παράγραφος 6 της εν 

λόγω οδηγίας, εφόσον ο µηνιαίος µέσος όρος των οικείων 

εκποµπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, 

µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί 

ξηρού· 

γ) σε µονάδες καύσης οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

των στοιχείων α) και β), εφόσον ο µηνιαίος µέσος όρος των 

οικείων εκποµπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 

mg/Nm3, µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 

3 % επί ξηρού· 
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δ) για καύση σε διυλιστήρια, εφόσον ο µηνιαίος µέσος όρος των 

εκποµπών διοξειδίου του θείου όλων των µονάδων καύσης που 

περιλαµβάνει το διυλιστήριο, εξαιρουµένων εκείνων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των στοιχείων α) και β), των 

αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών, δεν υπερβαίνει 

τα 1 700 mg/Nm3, µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων 

σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού, ανεξαρτήτως του τύπου του 

χρησιµοποιούµενου καυσίµου ή συνδυασµού καυσίµων.  

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µε την επιφύλαξη της κατάλληλης 

παρακολούθησης των εκποµπών από τις αρµόδιες αρχές, η παράγραφος 

1 δεν εφαρµόζεται στο βαρύ µαζούτ που χρησιµοποιείται: 
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α) σε µονάδες καύσης οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου** και τηρούν τις οριακές τιµές 

εκποµπών διοξειδίου του θείου που καθορίζονται για τις 

εγκαταστάσεις αυτές στο παράρτηµα V της εν λόγω οδηγίας ή, στις 

περιπτώσεις που, σύµφωνα µε την ίδια οδηγία, δεν έχουν 

εφαρµογή οι οριακές αυτές τιµές εκποµπών, εφόσον ο µηνιαίος 

µέσος όρος των οικείων εκποµπών διοξειδίου του θείου δεν 

υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των 

καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού· 

β) σε µονάδες καύσης οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του στοιχείου α), εφόσον ο µηνιαίος µέσος όρος των οικείων 

εκποµπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, 

µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί 

ξηρού· 
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γ) για καύση σε διυλιστήρια, εφόσον ο µηνιαίος µέσος όρος των 

εκποµπών διοξειδίου του θείου όλων των µονάδων καύσης που 

περιλαµβάνει το διυλιστήριο, εξαιρουµένων εκείνων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του στοιχείου α), των 

αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών, δεν υπερβαίνει 

τα 1 700 mg/Nm3, µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων 

σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού, ανεξαρτήτως του τύπου του 

χρησιµοποιούµενου καυσίµου ή συνδυασµού καυσίµων. 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 

καµία µονάδα καύσης στην οποία χρησιµοποιείται βαρύ µαζούτ µε 

συγκέντρωση θείου µεγαλύτερη από την αναφερόµενη στην παράγραφο 

1, δεν λειτουργεί χωρίς άδεια εκδιδόµενη από αρµόδια αρχή, στην οποία 

καθορίζονται οι οριακές τιµές εκποµπών. 

_____________________ 

* ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1. 

** ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.» 

β) η παράγραφος 3 διαγράφεται. 
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4) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 3α 

Μέγιστη περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιµοποιούνται ▐ στην επικράτειά τους 

καύσιµα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,50 % 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, σε κλειστό 

σύστηµα». 

5) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,10 % κατά 

µάζα.» 
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6) Το άρθρο 4α τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«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»· 

β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. 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 ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκποµπών 

SOx, δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα πλοίων µε κατά µάζα 

περιεκτικότητα σε θείο άνω του: 

α) 1,00 % έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014· 

β) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.  
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Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σηµαίας, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της 

Ένωσης. Η Επιτροπή λαµβάνει δεόντως υπόψη οποιεσδήποτε 

µελλοντικές αλλαγές στις απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο VI της 

MARPOL, που εφαρµόζονται µέσα στις περιοχές ελέγχου των 

εκποµπών SOx, και, αν είναι σκόπιµο, υποβάλλει προτάσεις για την 

αντίστοιχη τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.» 

γ) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«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 …*· 

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

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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▐ 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, και 

του άρθρου 4β, η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη 

ανεξαρτήτως σηµαίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των οποίων o 

πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.» 

▌ 

ε) οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«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 

περιεκτικότητα σε θείο άνω του ▐ 1,50 % κατά µάζα έως την 1η 

Ιανουαρίου 2020.  

 Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της εφαρµογής της 

απαίτησης αυτής τουλάχιστον όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη 

σηµαία τους και τα σκάφη κάθε σηµαίας ενόσω βρίσκονται στους 

λιµένες τους. 
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5. Τα κράτη µέλη απαιτούν την ορθή συµπλήρωση των ηµερολογίων των 

πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών αλλαγής καυσίµου. 

5α.  Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα προώθησης της 

διαθεσιµότητας καυσίµων πλοίων που συµµορφώνονται µε την 

παρούσα οδηγία και πληροφορούν την Επιτροπή για τη διαθεσιµότητα 

των εν λόγω καυσίµων πλοίων στους λιµένες και τους σταθµούς τους. 

5β.  Εάν κράτος µέλος διαπιστώσει ότι κάποιο πλοίο δεν συµµορφώνεται 

µε τα πρότυπα για καύσιµα πλοίων µε την παρούσα οδηγία, η αρµόδια 

αρχή του κράτους µέλους δικαιούται να απαιτήσει από το πλοίο: 

α) να παρουσιάσει µητρώο των ενεργειών που αναλήφθησαν στην 

προσπάθεια για επίτευξη συµµόρφωσης· και  
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β) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιµα πλοίου 

που συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία, ακολουθώντας το 

σχέδιο πλου του και, αν δεν υπήρχαν διαθέσιµα καύσιµα εκεί 

όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν 

εναλλακτικές πηγές για αυτά τα καύσιµα και ότι, παρά τις 

βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιµα πλοίων που 

συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία, δεν υπήρχαν 

διαθέσιµα για αγορά παρόµοια καύσιµα πλοίων.  

∆εν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από τον σχεδιασµένο πλου 

του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του για να επιτύχει τη 

συµµόρφωση.  

Αν ένα πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει υπόψη όλες τις 

συναφείς περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ώστε να 

προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, 

συµπεριλαµβανοµένης της µη λήψης µέτρων ελέγχου. 
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Όταν ένα πλοίο αδυνατεί να αγοράσει καύσιµα που συµµορφώνονται 

µε την παρούσα οδηγία, ενηµερώνει τη διοίκηση της χώρας στην 

οποία είναι νηολογηµένο και τις αρµόδιες αρχές του λιµένα 

προορισµού.  

Το κράτος στο οποίο ανήκει ο λιµένας ενηµερώνει την Επιτροπή όταν 

ένα πλοίο έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την έλλειψη 

διαθεσιµότητας καυσίµων πλοίων που συµµορφώνονται µε την 

παρούσα οδηγία. 

6. Σύµφωνα µε τον κανονισµό 18 του παραρτήµατος VI της MARPOL, τα 

κράτη µέλη: 

α) διατηρούν µητρώο τοπικών προµηθευτών καυσίµων πλοίων, το 

οποίο δηµοσιοποιείται· 

β) εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα σε θείο όλων των καυσίµων 

πλοίων που πωλούνται στην επικράτειά τους βεβαιώνεται από τον 

προµηθευτή σε δελτίο παράδοσης καυσίµων, το οποίο συνοδεύεται 

από σφραγισµένο δείγµα που φέρει την υπογραφή του 

αντιπροσώπου του παραλαµβάνοντος πλοίου· 
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γ) λαµβάνουν µέτρα κατά των προµηθευτών καυσίµων πλοίων για 

τους οποίους διαπιστώνεται ότι παραδίδουν καύσιµα τα οποία δεν 

συµµορφώνονται µε όσα δηλώνονται στο δελτίο παράδοσης 

καυσίµων· 

δ) εξασφαλίζουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων ώστε τα καύσιµα 

πλοίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές να συµµορφώνονται µε 

αυτές. 

7. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά της 

επικράτειάς τους ντίζελ πλοίων µε περιεκτικότητα σε θείο άνω του 

1,50 % κατά µάζα.» 

στ) η παράγραφος 8 διαγράφεται. 
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7) Τα άρθρα 4β και 4γ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 4β 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται από 

σκάφη ελλιµενισµένα σε λιµένες της Ένωσης 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 

στα σκάφη που είναι ελλιµενισµένα σε λιµένες της Ένωσης δεν 

χρησιµοποιούνται καύσιµα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,10 % 

κατά µάζα, παρέχοντας επαρκή χρόνο ώστε το πλήρωµα να ολοκληρώνει κάθε 

αναγκαία εργασία αλλαγής καυσίµου το συντοµότερο δυνατόν µετά την άφιξη 

στη θέση ελλιµενισµού και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αναχώρηση. 

Τα κράτη µέλη απαιτούν να καταχωρίζεται στα ηµερολόγια των πλοίων ο 

χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας αλλαγής καυσίµων. 
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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 διάστηµα 

µικρότερο από δύο ώρες· 

β) στα πλοία που, κατά τη διάρκεια του ελλιµενισµού τους, διακόπτουν τη 

λειτουργία όλων των µηχανών και τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική 

ενέργεια από την ξηρά. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά της επικράτειάς 

τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για πλοία µε περιεκτικότητα σε θείο άνω 

του 0,10 % κατά µάζα.  
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Άρθρο 4γ 

Μέθοδοι µείωσης εκποµπών 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη 

µέλη επιτρέπουν τη χρήση µεθόδων µείωσης εκποµπών από τα πλοία µε 

οποιαδήποτε σηµαία που βρίσκονται στους λιµένες, στα χωρικά ύδατα, στις 

αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης αυτών, 

εναλλακτικά της χρήσης καυσίµων πλοίων που πληρούν τις απαιτήσεις των 

άρθρων 4α και 4β.  

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 ισοδύναµες τιµές εκποµπών προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι. 

2α. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, ως εναλλακτική λύση για τη µείωση των 

εκποµπών, τη χρήση συστηµάτων παροχής ενέργειας από την ξηρά για τα 

ελλιµενισµένα πλοία. 
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3. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 µέθοδοι µείωσης των εκποµπών πληρούν 

τα κριτήρια που καθορίζονται στις νοµοθετικές πράξεις του παραρτήµατος ΙΙ 

▌.  

4. Όταν αυτό δικαιολογείται µε βάση την επιστηµονική και την τεχνική πρόοδο 

όσον αφορά εναλλακτικές µεθόδους µείωσης των εκποµπών και µε τρόπο 

που να εξασφαλίζει αυστηρή συµµόρφωση προς τα αντίστοιχα µέσα και 

πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο ∆ΝΟ: 

α) ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 9α, για την τροποποίηση των 

παραρτηµάτων Ι και ΙΙ· 

▌ 

β) η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών απαιτήσεων παρακολούθησης των εκποµπών, όπου είναι 

σκόπιµο. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 9 παράγραφος 

2. 

▌». 
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8) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 4δ 

Έγκριση µεθόδων µείωσης εκποµπών προς χρήση σε πλοία που φέρουν σηµαία 

κράτους µέλους 

1. Οι µέθοδοι µείωσης εκποµπών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 

οδηγίας 96/98/EΚ* εγκρίνονται σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία. 

2. Οι µέθοδοι µείωσης των εκποµπών που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου 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)**, 

λαµβανοµένων υπόψη:  
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α) των κατευθυντήριων γραµµών του ∆ΝΟ· 

β) των αποτελεσµάτων τυχόν δοκιµών που έχουν διεξαχθεί δυνάµει του 

άρθρου 4ε· 

γ) των αποτελεσµάτων στο περιβάλλον, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι 

εφικτές µειώσεις των εκποµπών, και των επιπτώσεων στα 

οικοσυστήµατα περίκλειστων λιµένων, αγκυροβολίων και εκβολών 

ποταµών· και 

δ) της δυνατότητας παρακολούθησης και εξακρίβωσης. 

Άρθρο 4ε 

∆οκιµές νέων µεθόδων µείωσης των εκποµπών 

Τα κράτη µέλη µπορούν, σε συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όταν είναι σκόπιµο, να 

εγκρίνουν δοκιµές µεθόδων µείωσης των εκποµπών σε σκάφη που φέρουν τη σηµαία 

τους ή σε θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Κατά τις δοκιµές 

αυτές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση καυσίµων πλοίων που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
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α) η Επιτροπή και κάθε ενδιαφερόµενο κράτος λιµένα ειδοποιούνται εγγράφως, 

τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την έναρξη των δοκιµών· 

β) η διάρκεια ισχύος των αδειών για τις δοκιµές δεν υπερβαίνει τους 18 µήνες· 

γ) όλα τα πλοία που συµµετέχουν στις δοκιµές είναι εφοδιασµένα µε 

απαραβίαστο εξοπλισµό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκποµπών αερίων 

από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια των 

δοκιµών· 

δ) όλα τα πλοία που συµµετέχουν στις δοκιµές επιτυγχάνουν µειώσεις των 

εκποµπών τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που θα µπορούσαν να 

επιτευχθούν µέσω των ορίων περιεκτικότητας των καυσίµων σε θείο τα οποία 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία· 

ε) εφαρµόζονται κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων, για όλα τα 

απόβλητα που προκύπτουν από τις µεθόδους µείωσης των εκποµπών σε όλη τη 

διάρκεια των δοκιµών· 

στ) διενεργείται εκτίµηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα 

οικοσυστήµατα περίκλειστων λιµένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταµών 

σε όλη τη διάρκεια των δοκιµών· και 
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ζ) παρέχονται στην Επιτροπή και δηµοσιεύονται πλήρη αποτελέσµατα, εντός έξι 

µηνών από το τέλος των δοκιµών. 

Άρθρο 4στ 

Οικονοµικά µέτρα 

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν οικονοµικά µέτρα υπέρ των φορέων 

εκµετάλλευσης που ζηµιώνονται από την παρούσα οδηγία, εφόσον τα µέτρα αυτά 

είναι σύµφωνα προς τους ισχύοντες και τους υπό έγκριση εθνικούς κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον συγκεκριµένο τοµέα. 

_____________________ 

* ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25. 

** ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.» 
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9) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 6 

∆ειγµατοληψία και ανάλυση 

1. 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 περιοδικά, µε επαρκή συχνότητα και σε 

επαρκείς ποσότητες, 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 δείγµατα αναλύονται χωρίς χρονοτριβή. 

1α.  Χρησιµοποιούνται ▌ τα ακόλουθα µέσα δειγµατοληψίας, ανάλυσης και 

επιθεώρησης καυσίµων πλοίων: 

α) επιθεώρηση των ηµερολογίων των πλοίων και των δελτίων παράδοσης 

των αποθηκών καυσίµων·  
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και, όταν είναι σκόπιµο, τα ακόλουθα µέτρα δειγµατοληψίας και ανάλυσης: 

β) δειγµατοληψία των καυσίµων πλοίων που προορίζονται για καύση επί 

των πλοίων, κατά την παράδοσή τους στα πλοία, σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές για τη δειγµατοληψία καύσιµου πετρελαίου µε 

σκοπό τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε το αναθεωρηµένο 

παράρτηµα VI της MARPOL, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 2009 

σύµφωνα µε το ψήφισµα 182(59) της Επιτροπής Προστασίας του 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ∆ΝΟ και ανάλυση της 

περιεκτικότητάς τους σε θείο· ή 

γ) δειγµατοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων 

πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, όταν είναι τεχνικά 

εφικτό και οικονοµικά σκόπιµο, και σε σφραγισµένα δείγµατα από τις 

δεξαµενές· 

1β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων 

όσον αφορά: 

α) τη συχνότητα δειγµατοληψίας,  

β) τις µεθόδους δειγµατοληψίας, 

γ) τον ορισµό του αντιπροσωπευτικού δείγµατος του εξεταζόµενου 

καυσίµου. 

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 9 παράγραφος 2. 

▌ 
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2. Η µέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε θείο είναι 

η µέθοδος ISO 8754 (2003) ή PrEN ISO 14596 (2007). 

Για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των καυσίµων πλοίων που παραδίδονται 

σε πλοία και χρησιµοποιούνται επ’ αυτών προς τα όρια περιεκτικότητας σε 

θείο που επιβάλλουν τα άρθρα ▌3α, 4, 4α και 4β, εφαρµόζεται η διαδικασία 

ελέγχου καυσίµων για τα δείγµατα καύσιµου πετρελαίου που προβλέπονται 

στο προσάρτηµα VI του παραρτήµατος VI της MARPOL.» 

. 
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10) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

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

επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, τα κράτη 

µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση 

σχετικά µε την τήρηση των προτύπων για το θείο που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία κατά το προηγούµενο έτος. 

Με βάση τις εκθέσεις που λαµβάνει σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου και τις κοινοποιήσεις που υποβάλλουν τα 

κράτη µέλη όσον αφορά τη µη διαθεσιµότητα καυσίµων πλοίων 

σύµφωνων προς την παρούσα οδηγία, σύµφωνα µε το άρθρο 4α 

παράγραφος 5β πέµπτο εδάφιο, η Επιτροπή καταρτίζει και δηµοσιεύει, 

µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 

της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για 

περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας 

και αν είναι σκόπιµο υποβάλλει σχετικές νοµοθετικές προτάσεις.» 
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β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 

«1α. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ▌ όσον αφορά τις 

πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση και τη µορφή 

της. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 9 παράγραφος 

2.» 

γ) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η οποία συνοδεύεται, 

ενδεχοµένως, από νοµοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή εξετάζει στην 

έκθεσή της τις δυνατότητες για µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων: τις ετήσιες εκθέσεις που 

υποβάλλονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 1α, τις 

παρατηρήσεις σχετικά µε την ποιότητα και την οξίνιση του 

ατµοσφαιρικού αέρα, το κόστος καυσίµων, τον ενδεχόµενο οικονοµικό 

αντίκτυπο, και τις παρατηρήσεις σχετικά µε την αλλαγή τρόπου 

µεταφοράς και την πρόοδο όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών από 

τα πλοία. 
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3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Επιτροπή καταρτίζει, συνεργασία µε 

τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους, κατάλληλα µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προσδιορίζονται στο έγγραφο 

εργασίας της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2011, µε τίτλο 

«Pollutant emission reduction from maritime transport and the 

sustainable waterborne transport toolbox» (Η µείωση των εκποµπών 

ρύπων από τις θαλάσσιες µεταφορές και τα µέσα για βιώσιµες πλωτές 

µεταφορές), για την προώθηση της συµµόρφωσης προς τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα που περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία, 

και για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων επιπτώσεων.» 

δ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 9α για την προσαρµογή στην 

επιστηµονική και τεχνική πρόοδο του άρθρου 2 σηµεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 

4, του άρθρου 6 παράγραφος 1α στοιχείο β) και του άρθρου 6 

παράγραφος 2. Οι προσαρµογές αυτές δεν οδηγούν σε άµεσες αλλαγές 

όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή τα όρια για 

την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο, που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία.» 

11) Το άρθρο 8 διαγράφεται. 
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12) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 9 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 

επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους 

ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 

από την Επιτροπή*. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, 

εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώµη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξη, και εφαρµόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο 

εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

___________________ 

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.» 
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13) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 9α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4γ παράγραφος 4 και στο άρθρο 7 παράγραφος 4 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από ... +. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις 

εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη 

λήξη της εκάστοτε περιόδου. 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4γ παράγραφος 4 και στο 

άρθρο 7 παράγραφος 4 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει 

την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 

ισχύει από την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτή. 

∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 4γ 

παράγραφος 4 και του άρθρου 7 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ µόνον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός 

τριών µηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά τρεις µήνες.» 
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13α) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 11 

Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 

παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές και µπορεί να περιλαµβάνουν πρόστιµα υπολογιζόµενα µε 

τρόπο που να εξασφαλίζει την αφαίρεση από τους υπεύθυνους τουλάχιστον 

του οικονοµικού οφέλους από την παράβασή τους και τη σταδιακή αύξηση 

των προστίµων αυτών σε περιπτώσεις υποτροπής.» 

14) Το παράρτηµα της οδηγίας 1999/32/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτηµα της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 2 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως …* το 

αργότερο. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων 

▌. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
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Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ισοδύναµες τιµές εκποµπών για τις µεθόδους µείωσης εκποµπών, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4γ παράγραφος 2 

Όρια περιεκτικότητας των καυσίµων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 4α και 4β 

και στον κανονισµό 14.1 και 14.4 του παραρτήµατος VI της MARPOL και οι αντίστοιχες ▌ 

τιµές εκποµπών που αναφέρονται στο άρθρο 4γ παράγραφος 2 

Περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε 
θείο (% m/m)  

Αναλογία εκποµπών SO2(ppm)/CO2(% v/v) 

▌ ▌ 

3,50  151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50  21,7 

0,10 4,3 

Σηµ.: 

– Τα όρια αναλογίας εκποµπών εφαρµόζονται µόνο όταν χρησιµοποιούνται καύσιµα 

που είναι αποστάγµατα ή υπολείµµατα απόσταξης πετρελαίου.  

– Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση του CO2 µειώνεται από τη 

µονάδα καθαρισµού καυσαερίων (ΜΚΚ), η µέτρησή της δύναται να γίνεται στην 

είσοδο της µονάδας, εφόσον µπορεί να αποδειχτεί σαφώς η ορθότητα µιας τέτοιας 

µεθοδολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κριτήρια για τη χρήση µεθόδων µείωσης των εκποµπών, αναφερόµενα στο άρθρο 4γ 

παράγραφος 3 

▌ Οι αναφερόµενες στο άρθρο 4γ µέθοδοι µείωσης των εκποµπών πληρούν τουλάχιστον τα 

κριτήρια που καθορίζονται στις ακόλουθες νοµοθετικές πράξεις, κατά περίπτωση: 

Μέθοδος µείωσης των εκποµπών Κριτήρια χρήσης 

Μείγµα καυσίµου πλοίων και 
απαερίων δεξαµενών ΥΦΑ 

Απόφαση 2010/769/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης 
∆εκεµβρίου 2010, για τη θέσπιση κριτηρίων όσον 
αφορά τη χρήση από τα πλοία µεταφοράς 
υγροποιηµένου αερίου τεχνολογικών µεθόδων ως 
εναλλακτικών λύσεων εκποµπών, αντί της χρήσης 
καυσίµων πλοίων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 4β της 
οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη 
µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών 
καυσίµων σε θείο, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε την περιεκτικότητα των 
καυσίµων πλοίων σε θείο1

 

Συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων Ψήφισµα MEPC.184(59) του ∆ΝΟ, που εκδόθηκε 
στις 17 Ιουλίου 2009 
Τα λύµατα από τα συστήµατα καθαρισµού 
καυσαερίων που χρησιµοποιούν χηµικές ουσίες, 
πρόσθετα, παρασκευάσµατα και σχετικά χηµικά που 
δηµιουργούνται επιτόπου, τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο 10.1.6.1 του ψηφίσµατος MEPC.184(59) 
του ∆ΝΟ, δεν απορρίπτονται στη θάλασσα, 
συµπεριλαµβανοµένων των περίκλειστων λιµένων, 
αγκυροβολίων και εκβολών ποταµών, εκτός αν ο 
φορέας εκµετάλλευσης του πλοίου αποδείξει ότι η 
απόρριψη των λυµάτων αυτών δεν έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις και δεν εγκυµονεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αν η 
χρησιµοποιούµενη χηµική ουσία είναι καυστική σόδα, 
αρκεί τα λύµατα να ικανοποιούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο ψήφισµα MEPC.184(59) και το pH 
να µην είναι µεγαλύτερο από 8,0. 
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Βιοκαύσιµα Η χρήση βιοκαυσίµων όπως ορίζεται στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές2 που συµµορφώνεται προς τα αντίστοιχα 
πρότυπα CEN και ISO. 

Τα µίγµατα βιοκαυσίµων και καυσίµων πλοίων 
συµµορφώνονται προς τα πρότυπα για το θείο που 
καθορίζονται στο άρθρο 3α, στο άρθρο 4α 
παράγραφοι 1, 1α και 4, και στο άρθρο 4β της 
παρούσας οδηγίας. 

1 ΕΕ L 328 της 14.12.2010, σ. 15. 

2 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 

▌»      
 

 

Αιτιολόγηση 

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου συµφώνησαν σε µια 

«συµβιβαστική δέσµη», προκειµένου ο συγκεκριµένος φάκελος να κλείσει ήδη στην πρώτη 

ανάγνωση. Η «συµβιβαστική δέσµη» συνίσταται σε µία τροπολογία που περιλαµβάνει το σύνολο 

του κειµένου. 
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