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Περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Κοινή θέση του Συμβουλίου (12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α) Η μετάβαση από τις οδικές στις 
θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί σημαντικό 
μέσον για τη μείωση των οδικών 
μεταφορών, της, ρύπανσης και του 
εξωτερικού κόστους των μεταφορών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι η μετάβαση από τις οδικές στις θαλάσσιες μεταφορές 
αποτελεί μια αξιόλογη και ενίοτε τη μοναδική λύση στα προβλήματα που συνδέονται με τις 
οδικές μεταφορές και ως εκ τούτου πρέπει να προωθηθεί. Σε σχέση με την τροποποίηση που 
προτείνεται στο άρθρο 4α, παρ. 4, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί το να παρεμποδίσει η
επιβάρυνση που απορρέει από την εφαρμογή του κανόνα τη μετάβαση από τις οδικές στις 
θαλάσσιες μεταφορές.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9a) Δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα των θαλάσσιων μεταφορών 
πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 
την εξεύρεση λύσεων σε διεθνές επίπεδο. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποστηρίξουν στο πλαίσιο του ΔΝΟ μια 
παγκόσμια μείωση της μέγιστης
επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε θείο 
των καυσίμων πλοίων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει κατά πόσον 
θα ήταν σκόπιμο να οριστούν νέες 
θαλάσσιες περιοχές Κοινότητας,  ως 
περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx  στο 
Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τις συνέπειες του ορισμού νέων ζωνών ελέγχου των εκπομπών. 
Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα, θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση σε διεθνές επίπεδο. Δεν 
είναι όλα τα κράτη μέλη σε θέση να εγγυηθούν ότι τα σκάφη που διέρχονται τα χωρικά τους 
ύδατα χρησιμοποιούν τα καύσιμα που διευκρινίζονται στην οδηγία.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Η οδηγία πρέπει να θεωρηθεί ως το 
πρώτο στάδιο μιας εν εξελίξει διαδικασίας 
για τη μείωση των εκπομπών θείου στη 
θάλασσα και ως σταδιακή προσέγγιση για 
την επίτευξη της περαιτέρω μείωσης των 
εκπομπών.
Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τον έλεγχο 
των εκπομπών και να υποβάλλει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα έκθεση προόδου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί ότι θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία μια 
διαδικασία για τη μείωση των εκπομπών θείου.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12a) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις 
επιπτώσεις με βάση τη σχέση 
κόστους/οφέλους για τον προσδιορισμό 
νέων κοινοτικών θαλασσίων χώρων, όπως 
για παράδειγμα της Μεσογείου, του 
Βορείου Ατλαντικού, της Δυτικής Γαλλίας, 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ως 
περιοχών ελέγχου εκπομπών SOx του 
Παραρτήματος VI της Σύμβασης 
MARPOL.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση και όχι μόνο μέτρα σε περιφερειακή βάση με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου και άλλων ρύπων από τα καύσιμα πλοίων. Μια 
τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να καλύψει τη μελέτη των επιπτώσεων με βάση το 
κόστος/ωφέλεια για τον προσδιορισμό νέων Κοινοτικών θαλασσίων χώρων ως Περιοχών 
ελέγχου εκπομπών SOx.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4α, παράγραφος 7α (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

7α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το σύνολο 
της χρηματοδότησης της ΕΕ για τη 
μετάβαση στις μεταφορές ναυσιπλοίας, 
περιλαμβανομένων των προγραμμάτων 
Marco Polo και Θαλάσσιος 
Αυτοκινητόδρομος, θα εξαρτάται από τη 
χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα θείου 
που δεν θα υπερβαίνει:
- το 0,5% στη Βαλτική και τη Βόρεια 
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Θάλασσα·
- το 1,5% στις λοιπές θαλάσσιες περιοχές 
της ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2012 και 
0,5% στη συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4α, παράγραφος 7α (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

7a. Μέχρι το 2012, τα κράτη μέλη θα 
μπορούν να εξαιρούν, γνωστοποιώντας το 
στην Επιτροπή τα ποντοπόρα σκάφη που 
πραγματοποιούν ακτοπλοϊκές γραμμές 
εναλλακτικές των κυρίων χερσαίων 
γραμμών επικοινωνίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο εντοπισμός και η πρόβλεψη εξαιρέσεων για τις γραμμές ναυσιπλοίας που είναι 
ανταγωνιστικές των οδικών μεταφορών τόσο από πλευράς κόστους, όσο και από 
περιβαλλοντικής πλευράς, θα επέτρεπε την αποσυμφόρηση της οδικής κυκλοφορίας, τη μείωση 
του υψηλού κοινωνικού κόστους από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κατανάλωση 
ενέργειας, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων που έχουν οι οδικές μεταφορές. Η πρόταση 
ευθυγραμμίζεται με το στόχο μείωσης των εκπομπών κοντά στις πόλεις, αλλά και με τα 
προβλεπόμενα στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής επί της πολιτικής μεταφορών σε σχέση με την
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας υπό την ονομασία "Θαλάσσιοι Αυτοκινητόδρομοι".

Τροπολογία: Aldis Kušķis

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4α α (νέο), παράγραφος -1α (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

-1α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
καθίστανται δεσμευτικές μετά τη 
διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται  
στο άρθρο 7.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές της δεύτερης φάσης δεν θα καταστούν δεσμευτικές πριν από τη διαδικασία
αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4β, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(γα) για σκάφη που αποδεδειγμένα 
χρησιμοποιούν πάντοτε καύσιμο με 
περιεκτικότητα σε θείο κατώτερη του 
1,0%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη της εξαίρεσης αυτής παρέχει κίνητρα για τη μείωση του συνόλου των 
εκπομπών από τα πλοία. Το ισοδύναμο του 1,0% προτείνεται σε σχέση με το 0,5% δεδομένου 
ότι το ποσοστό αυτό είναι ευρύτερα διαθέσιμο και παρέχει επαρκείς μειώσεις έναντι ενός 
συνδυασμού καυσίμου με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο και την απαίτηση του λιμένα για 
περιεκτικότητα της τάξης του 0,1%, δεδομένου ότι μικρό μόλις μέρος του συνολικού καυσίμου 
καταναλώνεται στην προκυμαία.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4β, παράγραφος 2, στοιχείο (γ β) (νέο) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(γβ) για σκάφη που αποδεδειγμένα 
χρησιμοποιούν πάντοτε τεχνολογίες 
περιορισμού που μειώνουν τις εκπομπές 
οξειδίων του θείου, περιλαμβανομένων 
τόσο του βοηθητικού όσο και του κυρίως 
κινητήρα, σε 4,0g SO2/kWh ή λιγότερο 
υπολογιζόμενες ως το συνολικό βάρος της 
εκπομπής διοξειδίου του θείου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη της εξαίρεσης αυτής παρέχει κίνητρα για τη μείωση του συνόλου των 
εκπομπών από τα πλοία.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (νέο) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(β) Στην παράγραφο 2, το σημείο (α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

(β) Στην παράγραφο 2, το σημείο (α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(α) τη μέθοδο ISO 8754 (1992) και τη 
μέθοδο PrEN ISO 14596 για το βαρύ 
μαζούτ και τα καύσιμα πλοίων,».

«(α) τη μέθοδο ΕΝ ISO 8754 (2003) και τη 
μέθοδο EN ISO 14596 (1998) για το βαρύ 
μαζούτ και τα καύσιμα πλοίων,».

Or. es

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή για την επικαιροποίηση των μεθόδων δοκιμής που παρατίθενται στην 
Κοινή Θέση .

Τροπολογία: Aldis Kušķis

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 2 (δ α) (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(δα) την εφαρμογή του άρθρου 4γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του άρθρου 4γ σχετικά με "Δοκιμές και χρήση νέων τεχνολογιών ελάττωσης" θα 
έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στις εκθέσεις και τις προτάσεις αναθεώρησης της επιτροπής βάσει 
του άρθρου 7.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 2, (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

2. Με βάση, μεταξύ άλλων: 2. Με βάση, μεταξύ άλλων:
(α) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1,

(α) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1,

(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

(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 από τα πλοία 
μέσω των μηχανισμών του ΔΝΟ, κατόπιν 
των σχετικών κοινοτικών πρωτοβουλιών,

(γ) την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών οξειδίων του θείου από τα πλοία 
μέσω των μηχανισμών του ΔΝΟ, κατόπιν 
των σχετικών κοινοτικών πρωτοβουλιών,

(δ) νέα ανάλυση κόστους- οφέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και 
έμμεσων θετικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4α, παράγραφος 4,

(δ) νέα ανάλυση κόστους- οφέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και 
έμμεσων θετικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4α, παράγραφος 4,

η Επιτροπή, έως το 2008, υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

η Επιτροπή, έως το 2008, υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και προτάσεις τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά ένα 
δεύτερο στάδιο οριακών τιμών για το θείο, 
οι οποίες θεσπίζονται για κάθε κατηγορία 
καυσίμου και, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εργασίες στο πλαίσιο του ΔΝΟ επί του 
Παραρτήματος VI MARPOL, τις 
θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την εν 
λόγω έκθεση με προτάσεις τροποποίησης 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 
ένα δεύτερο στάδιο οριακών τιμών για το 
θείο, οι οποίες θεσπίζονται για κάθε 
κατηγορία καυσίμου και, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες στο πλαίσιο του ΔΝΟ, 
τις θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με 
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χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Or. es

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 2, (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την εν 
λόγω έκθεση με προτάσεις τροποποίησης 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 
ένα δεύτερο στάδιο οριακών τιμών για το 
θείο, οι οποίες θεσπίζονται για κάθε 
κατηγορία καυσίμου και, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες στο πλαίσιο του ΔΝΟ, 
τις θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την εν 
λόγω έκθεση με προτάσεις τροποποίησης 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
οριακές τιμές οι οποίες θεσπίζονται για κάθε 
κατηγορία καυσίμου και, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες στο πλαίσιο του ΔΝΟ, 
τις θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη
a) τον καθορισμό πρόσθετων περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών θείου στις 
θάλασσες της ΕΕ·
β) μια οριακή τιμή 0,5% της 
περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο, που 
χρησιμοποιείται στις περιοχές έλεγχου των 
εκπομπών θείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η σταδιακή πορεία προς τη μείωση του θείου σε δύο 
συγκεκριμένους τομείς.

Τροπολογία: Aldis Kušķis

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 4α (νέα), (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

4α. Βάσει των παραγράφων 1 έως 4 του 
άρθρου αυτού, η Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις για την τροποποίηση της 
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οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την έναρξη 
ισχύος του δευτέρου σταδίου των οριακών 
τιμών για το θείο, οι οποίες θεσπίζονται 
στο άρθρο 4α για κάθε κατηγορία 
καυσίμου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές του δευτέρου σταδίου δεν θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ πριν από τη διαδικασία 
τροποποίησης βάσει των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 7.


