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Όπως αναφέρεται στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-3237/2019, η Επιτροπή 
συμφωνεί με τον κ. βουλευτή1 σχετικά με τη θέσπιση, το συντομότερο δυνατόν, σε όλα τα 
ύδατα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, μιας περιοχής ελέγχου εκπομπών 
οξειδίων του θείου (SOx) και οξειδίων του αζώτου (NOx), καθώς τα πλοία αποτελούν 
σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έκθεση της Επιτροπής2 κατέδειξε ότι η ορθή 
εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου προστατεύει την υγεία των πολιτών στις παράκτιες περιοχές3, 
του περιβάλλοντός τους, καθώς και των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη 
θάλασσα.
 
Εν προκειμένω, η Επιτροπή εργάζεται με παράκτια κράτη για τη δημιουργία αυτής της 
περιοχής στο πλαίσιο της σύμβασης της Βαρκελώνης. Κατά την 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών (3-5 Δεκεμβρίου 2019 στη Νάπολη), τα κράτη της Μεσογείου 
αποφάσισαν να υποβάλουν το 2022 κοινή πρόταση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για 
το ενδεχόμενο προσδιορισμού μιας ΠΕΕ για SOx στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ προτάθηκε η 
συνέχιση των εργασιών για τα NOx. Η Επιτροπή προωθεί επίσης τη στήριξη της 
μεσογειακής ΠΕΕ με τις χώρες της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Η Επιτροπή, σε εναρμόνιση με την περιβαλλοντική φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας4, 
υποστηρίζει επίσης μέτρα για τη βιωσιμότητα των λιμένων και των πλοίων, προωθώντας τη 
χρήση υποδομών, όπως η από ξηράς ηλεκτροδότηση5, διευκολύνοντας τις συζητήσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Λιμένων6 και χρηματοδοτώντας έργα στο πλαίσιο του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το 2021 
η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία 2014/94. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης υποχρέωσης για τα ελλιμενισμένα πλοία να χρησιμοποιούν από ξηράς 
ηλεκτροδότηση. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της 
υποδομής για την παροχή από ξηράς ηλεκτροδότησης.

1 2016, Ανάλυση κόστους-οφέλους από την Επιτροπή σχετικά με τη δημιουργία ΠΕΕ σε όλες τις θάλασσες της 
ΕΕ: 
https://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Shipping_emissions_reductions_main.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0188 
3 Directive 2008/50/EC.
4 COM(2019) 640. 
5 Οδηγία 2014/94 και οδηγία (ΕΕ) 2016/802.
6 2017 Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής — το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Λιμένων 
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3542  
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