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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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



PR\551981EL.doc 3/26 PE 353.332v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................22



PE 353.332v01-00 4/26 PR\551981EL.doc

EL



PR\551981EL.doc 5/26 PE 353.332v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002)0595)2,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2003)0476)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Οι εκπομπές που προέρχονται από τη 
ναυτιλία λόγω της καύσης καυσίμων 
πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο 
συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
με τη μορφή διοξειδίου του θείου και 
αιωρούμενων σωματιδίων. Το γεγονός 
αυτό βλάπτει το περιβάλλον μέσω της 
οξίνισης, καθώς και την υγεία, τα αγαθά 
και την πολιτιστική κληρονομιά του 

(4) Οι εκπομπές που προέρχονται από τη 
ναυτιλία λόγω της καύσης καυσίμων 
πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο 
συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
με τη μορφή διοξειδίου του θείου και 
αιωρούμενων σωματιδίων βλάπτουν την 
υγεία του ανθρώπου, προκαλούν ζημίες 
στο περιβάλλον, στη δημόσια και 
ιδιωτική περιουσία και την πολιτιστική 

  
1 ΕΕ C 068 της 18.3.2004, σελ. ...
2 ΕΕ C 045 (E) της 25.2.2003, σελ. 277.
3 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.



PE 353.332v01-00 6/26 PR\551981EL.doc

EL

ανθρώπου, ιδίως σε παράκτιες περιοχές 
και σε περιοχές πλησίον λιμένων.

κληρονομιά και συμβάλλουν στην οξίνιση. 

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα που προκαλεί η καύση υψηλής περιεκτικότητας σε θείο καυσίμων των πλοίων 
έχουν δύο διαστάσεις - η μία σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη, υπεράνω συνόρων ρύπανση 
(αντίκτυπος των δευτερογενών σωματιδίων στην υγεία και οξίνιση από την απόθεση θείου), η 
άλλη με τον τοπικό αντίκτυπο (κατά κύριον λόγο αντίκτυπος στην υγεία από το SO2 και τα 
πρωτογενή σωματίδια). Μολονότι αυτά τα προβλήματα έως κάποιον βαθμό είναι συνδεδεμένα, 
τα μέτρα προς επίλυσή τους δεν είναι κατ' ανάγκην τα ίδια· κατά συνέπειαν αξίζει να τους γίνει 
μνεία χωριστά. (Βλέπε επίσης τροπολογία 2 κατωτέρω.) (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τροπολογία 1).

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4Α (νέα)

(4α) Οι άνθρωποι και το φυσικό 
περιβάλλον σε παράκτιες περιοχές και σε 
περιοχές πλησίον λιμένων επηρεάζονται 
ιδιαίτερα από πλοία που χρησιμοποιούν 
καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
θείο. Κατά συνέπεια, απαιτείται η λήψη 
ειδικών μέτρων ως προς το θέμα αυτό.

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από πλοία δημιουργούν υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων (PM10
και PM2.5) και SO2 σε μερικές παράκτιες περιοχές και περιοχές λιμένων. Ως εκ τούτου 
απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. αυστηρότερο όριο για την σε θείο 
περιεκτικότητα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε παράκτιες περιοχές και περιοχές 
λιμένων ή ηλεκτρική σύνδεση με την ακτή) προς επίλυση των τοπικών προβλημάτων. (Πρώτη 
ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 4).

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τη μείωση των εκπομπών που 
προέρχονται από τη ναυτιλία στα διεθνή 
ύδατα συμπληρώνουν τα εθνικά μέτρα τα 
οποία λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τα 
ανώτατα όρια εκπομπών για τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους που καθορίζονται 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία συμπληρώνουν τα εθνικά μέτρα τα 
οποία λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τα 
ανώτατα όρια εκπομπών για τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους που καθορίζονται 
με την οδηγία 2001/81/EΚ.
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με την οδηγία 2001/81/EΚ.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα μειώσουν τις εκπομπές από τη ναυσιπλοΐα όχι 
μόνον στα διεθνή ύδατα αλλά και στα χωρικά ύδατα, τις περιοχές λιμένων και τα εσωτερικά 
ύδατα. Επί του παρόντος στην οδηγία περί εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών 
περιλαμβάνονται μόνον οι εκπομπές από τη ναυσιπλοΐα εντός των χωρικών υδάτων (12 
ναυτικά μίλια) και στα εσωτερικά ύδατα. Δεδομένου ότι συγκρινόμενο με εκείνο από τις κατά 
ξηράν πηγές το επίπεδο των εκπομπών από τη ναυσιπλοΐα είναι υψηλό και αυξανόμενο, η 
Επιτροπή πρέπει να μελετήσει ποίος είναι ο καλλίτερος τρόπος προς ενσωμάτωση των λοιπών 
εκπομπών από τα πλοία στην οδηγία 2001/81/ΕΚ.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Προκειμένου να δοθεί επαρκής 
χρόνος στο ναυτιλιακό κλάδο για την 
τεχνική προσαρμογή ώστε το μέγιστο όριο 
θείου κατά βάρος να είναι 0,1% των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
από σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 
από σκάφη ελλιμενισμένα σε κοινοτικούς 
λιμένες, η ημερομηνία εφαρμογής της 
απαίτησης αυτής θα πρέπει να είναι η 
1η Ιανουαρίου 2010. Επειδή η προθεσμία 
αυτή ενδέχεται να θέσει τεχνικά 
προβλήματα στην Ελλάδα, είναι σκόπιμο 
να εφαρμοσθεί προσωρινή παρέκκλιση 
για ορισμένα συγκεκριμένα σκάφη που 
εκτελούν δρομολόγια εντός της ελληνικής 
επικράτειας.

(11) Προκειμένου να δοθεί επαρκής 
χρόνος στο ναυτιλιακό κλάδο για την 
τεχνική προσαρμογή ώστε το μέγιστο όριο 
θείου κατά βάρος να είναι 0,1% των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
από σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 
από σκάφη ελλιμενισμένα σε κοινοτικούς 
λιμένες, η ημερομηνία εφαρμογής της 
απαίτησης αυτής θα πρέπει να είναι η 
1η Ιανουαρίου 2008.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αντίστοιχη τροπολογία κατωτέρω.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12Α

(12α) 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
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οφείλουν να υποστηρίξουν περισσότερο 
σθεναρά τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και να συμβάλουν στην 
ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο του ΔΝΟ. 
Στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις πρέπει 
να προσπαθήσουν, συγκεκριμένα, να 
εξασφαλίσουν παγκόσμια μείωση της 
μέγιστης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας 
σε θείο των καυσίμων πλοίων σε επίπεδο 
IMO. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να 
οριστούν νέες θαλάσσιες περιοχές 
Κοινότητας, π.χ. στη Μεσόγειο και τον 
Βορειοανατολικό Ατλαντικό,  ως περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx  στο 
Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL. 

Αιτιολόγηση

Ιδίως στον τομέα της ναυτιλίας είναι ουσιαστικό να εργάζεται κανείς προς επίτευξη διεθνώς 
αποδεκτών προτύπων. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που προτείνονται με την παρούσα οδηγία θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να πιέσουν προς την 
κατεύθυνση της υιοθέτησης των ίδιων προτύπων στο πλαίσιο του ΔΝΟ. (Πρώτη ανάγνωση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 40).

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 2, στοιχείο (ε) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(ε) τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από 
πολεμικά πλοία και άλλα σκάφη που 
εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία. Ωστόσο, 
με τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων τα 
οποία δεν δυσχεραίνουν την 
επιχειρησιακή δραστηριότητα ή 
ικανότητα των εν λόγω πλοίων, τα κράτη 
μέλη επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι τα 
πλοία αυτά λειτουργούν κατά τρόπο 
συμβιβαζόμενο με την παρούσα οδηγία, 
στο μέτρο που αυτό είναι εύλογο και 
πρακτικά εφικτό,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ουδείς λόγος φαίνεται να υπάρχει για την εξαίρεση των πολεμικών πλοίων και άλλων σκαφών 
που εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

Άρθρο 2, σημείο 3η (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

3η) πολεμικό πλοίο: πλοίο το οποίο 
ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός 
κράτους και φέρει τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια 
πλοία της εθνικότητάς του, υπό τη 
διοίκηση αξιωματικού δεόντως 
τοποθετημένου από την κυβέρνηση του 
κράτους και του οποίου το όνομα 
εμφαίνεται στη σχετική επετηρίδα ή 
ανάλογο πίνακα, και το οποίο πλοίο είναι 
επανδρωμένο με πλήρωμα που τελεί υπό 
κανονική στρατιωτική πειθαρχία,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 6 ανωτέρω.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α) (i)

Άρθρο 4, παράγραφος 1 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

(i) στην παράγραφο 1, απαλείφονται οι 
λέξεις «περιλαμβανομένου και του ντίζελ 
πλοίων,»,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος για να διαγραφεί η απαίτηση για τα καύσιμα ντήζελ που χρησιμοποιούνται 
εντός της επικρατείας των κρατών μελών.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α, τίτλος (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx

και από επιβατηγά πλοία σε τακτικές 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (πρώτη 
φάση)
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γραμμές από ή προς λιμάνια της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Αιτιολόγηση

(Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα της τροπολογίας 41).

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

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

1 α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
από 1ης Ιανουαρίου 2012 στις θάλασσες 
των χωρικών υδάτων τους και των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
πέραν των περιοχών ελέγχου των 
εκπομπών SOx δεν χρησιμοποιούνται 
καύσιμα πλοίων των οποίων η 
περιεκτικότητα κατά μάζα σε θείο 
υπερβαίνει το 1,5%. Τούτο ισχύει για όλα 
τα πλοία όλων των σημαιών, 
περιλαμβανομένων των πλοίων το ταξίδι 
των οποίων άρχισε εκτός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Τα SO2 and NOx, καθώς και οι δευτερογενείς ρύποι τους (θειϊκά και νιτρικά σωματίδια 
αερολυμάτων και όζον στο επίπεδο του εδάφους) μπορούν να μεταφέρονται σε μεγάλες 
αποστάσεις. Οι εκπομπές από τη ναυσιπλοΐα αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% 
των συγκεντρώσεων δευτερογενών ανοργάνων θειϊκών και νιτρικών σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα στις περισσότερες παράκτιες περιοχές και ακριβώς όπως τα SO2 και NOx έχουν 
αντίκτυπο στην υγεία. Η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής δεικνύει ότι δεν υπάρχει διαφορά 
στην απώλεια ετών ζωής λόγω μακροχρονίου εκθέσεως ανάμεσα, επί παραδείγματι, στη Βόρειο 
Θάλασσα και το βόρειο τμήμα της Μεσογείου ως αποτέλεσμα των εκπομπών από τη 
ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχουν λόγοι υγείας για την επιβολή αυστηροτέρων επιπέδων εκπομπών 
μόνον στις περιοχές SECA, ιδίως διότι οι παράκτιες περιοχές στον Νότο είναι μεταξύ εκείνων 
με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και τα προβλήματα με τα PM και το όζον είναι οξύτερα 
στα κράτη μέλη στον Νότο. Πέραν τούτων για οικονομικούς λόγους και λόγους ανταγωνισμού 
είναι λογικό να ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών για τη διεθνή ναυτιλία στην ευρύτερη δυνατή 
ευρωπαϊκή κλίμακα και όχι να περιορίζονται σε ορισμένες περιοχές. Επειδή οι θαλάσσιες 
περιοχές του Νότου δεν έχουν ακόμη ορισθεί ως  SECA, για τις περιοχές αυτές προτείνεται 
μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 41).



PR\551981EL.doc 11/26 PE 353.332v01-00

EL

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α, παράγραφος 2 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

2. Οι ημερομηνίες εφαρμογής για την 
παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

2. Οι ημερομηνίες εφαρμογής για την 
παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

(α) για την περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 3, σημείο (α) του 
Παραρτήματος VI της MARPOL, …*,

(α) για την περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 3, σημείο (α) του 
Παραρτήματος VI της MARPOL, …*,

(β) για τη Βόρεια Θάλασσα και όλες τις 
άλλες θαλάσσιες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, που 
ο ΙΜΟ ορίζει στη συνέχεια ως περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx σύμφωνα με 
τον κανονισμό 14, παράγραφος 3, σημείο 
(β) του Παραρτήματος VI της MARPOL:

(β) για τη Βόρεια Θάλασσα:

- 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
ορισμού αυτού, ή

- 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
ορισμού αυτού, ή

- … **, - … **,

εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
μεταγενέστερη·

εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
προγενέστερη·

(βα) για οιεσδήποτε άλλες θαλάσσιες 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
λιμένων, που ο ΔΝΟ ορίζει στη συνέχεια 
ως περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx 
σύμφωνα με τον κανονισμό 14, 
παράγραφος 3, σημείο (β) του 
Παραρτήματος VI της MARPOL, ...***

* Η 19η Μαΐου 2006 ή, εάν αργότερα, 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

* Η 19η Μαΐου 2006 ή 12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
όποια είναι η ενωρίτερη ημερομηνία.

** 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

** 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

*** 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ότι η SECA στη Βόρειο Θάλασσα θα τεθεί εν ισχύι εντός 12μήνου από της 
θέσεως της οδηγίας εν ισχύι.
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Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α, παράγραφος 3 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

3. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την 
επιβολή της εφαρμογής της παραγράφου 1
τουλάχιστον όσον αφορά:

3. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την 
επιβολή της εφαρμογής των παραγράφων 
1 και 1α τουλάχιστον όσον αφορά:

- τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, 
και

- τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, 
και

- στην περίπτωση κρατών μελών που 
συνορεύουν με περιοχές ελέγχου των 
εκπομπών SOx, τα σκάφη κάθε σημαίας 
ενόσω βρίσκονται στους λιμένες τους.

- τα σκάφη κάθε σημαίας ενόσω 
βρίσκονται στους λιμένες τους.

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

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

Αιτιολόγηση

Όλα τα παράκτια κράτη είναι αρμόδια να λαμβάνουν τα μέτρα επιβολής που έχουν στη διάθεσή 
τους σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο..

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α, παράγραφος 6 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

6. Από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, σημείο (α), τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα 
σε θείο όλων των καυσίμων πλοίων που 
πωλούνται στην επικράτειά τους 
αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης του 
προμηθευτή που συνοδεύεται από 
σφραγισμένο δείγμα.

6. Από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, σημείο (α), τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα 
σε θείο όλων των καυσίμων πλοίων που 
πωλούνται στην επικράτειά τους 
αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης του 
προμηθευτή με υπογραφή του 
εκπροσώπου του παραλαμβάνοντος 
πλοίου, που συνοδεύεται από σφραγισμένο 
δείγμα.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική παρακολούθηση έχει καίρια σημασία για την εφαρμογή της οδηγίας. Ο 
αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα της δειγματοληψίας είναι η αξιοπιστία του δείγματος. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το δείγμα που παρέχεται από τον προμηθευτή περιέχει 
πράγματι καύσιμο εντελώς ίδιο με εκείνο που παραδόθηκε στο πλοίο, επιβάλλεται να ελέγχεται 
το δείγμα από εκπρόσωπο του παραλαμβάνοντος πλοίου. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, τροπολογία 16).

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α, παράγραφος 6α (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

6α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2(α),  τα καύσιμα 
πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο όχι 
μεγαλύτερη από 1,5% κατά μάζα 
διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες 
προκειμένου να ανταποκριθούν στη 
ζήτηση σε όλα τα λιμάνια της 
Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Τύποι καυσίμων που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας πρέπει να είναι ευρέως 
διαθέσιμοι το αργότερο κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των υποχρεώσεων της οδηγίας. 
Επαναφέρει παράγραφο από την πρόταση της Επιτροπής η οποία στην κοινή θέση του 
Συμβουλίου έχει διαγραφεί. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 14).

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 α α (νέα) (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

Άρθρο 4αα
Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2η φάση).
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
από την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν 
χρησιμοποιούνται στις θάλασσες της 
επικράτειάς τους, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους και στις ζώνες 
τους ελέγχου ρύπανσής που ανήκουν σε 
περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, 
καύσιμα πλοίων εάν η περιεκτικότητα σε 
θείο των εν λόγω καυσίμων υπερβαίνει το 
0,5% κατά μάζα. Αυτό ισχύει για όλα τα 
πλοία όλων των σημαιών, 
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περιλαμβανομένων των πλοίων το ταξίδι 
των οποίων ξεκίνησε από μέρος εκτός 
της Κοινότητας.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στις θάλασσες της 
επικρατείας τους, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους και στις ζώνες 
τους ελέγχου ρύπανσής δεν 
χρησιμοποιούνται από επιβατηγά πλοία 
που εκτελούν τακτικά δρομολόγια από ή 
προς οιοδήποτε λιμάνι της Κοινότητας 
καύσιμα πλοίων, εάν η περιεκτικότητα σε 
θείο των εν λόγω καυσίμων υπερβαίνει το 
0,5% κατά μάζα.
3. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
επιβολή αυτής της απαιτήσεως 
τουλάχιστον όσον αφορά τα πλοία υπό 
σημαία τους και τα πλοία όλων των 
σημαιών ενόσω βρίσκονται στους λιμένες 
τους.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης 
πρόσθετα μέτρα επιβολής των διατάξεων 
όσον αφορά άλλα πλοία σύμφωνα με το 
διεθνές ναυτικό δίκαιο. 
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν 
χρησιμοποιούνται στα χωρικά τους ύδατα 
και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες 
τους σε περιοχές εκτός των περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών SΟx καύσιμα 
πλοίων εάν η περιεκτικότητα σε θείο των 
εν λόγω καυσίμων υπερβαίνει το 0,5% 
κατά μάζα. Αυτό ισχύει για όλα τα πλοία 
όλων των σημαιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πλοίων το 
ταξίδι των οποίων ξεκίνησε από μέρος 
εκτός της Κοινότητας.
5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 καύσιμα πλοίων με 
περιεκτικότητα σε θείο όχι μεγαλύτερη 
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από 0,5% κατά μάζα διατίθενται σε 
επαρκείς ποσότητες προκειμένου να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση σε όλα τα 
λιμάνια της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Επειδή οι εκπομπές πλοίων θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σημαντικά στην πρόκληση 
προβλημάτων για την υγεία και το περιβάλλον και μετά τη θέσπιση του ορίου περιεκτικότητας 
σε θείο 1,5% σε πρώτη φάση, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί δεύτερη φάση με περαιτέρω 
μείωση στο 0,5%. Αυτές οι μειώσεις χρειάζονται για την επίτευξη των συμπεφωνημένων 
στόχων για την υγεία και το περιβάλλον από το πέμπτο και έκτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
δράσεως της ΕΕ.  (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 42).

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 β, παράγραφος 1, εδάφιο 1, εισαγωγή (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα 
σκάφη δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων 
με περιεκτικότητα σε θείο που να 
υπερβαίνει το 0,1% κατά μάζα:

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα 
σκάφη δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων 
με περιεκτικότητα σε θείο που να 
υπερβαίνει το 0,1% κατά μάζα:

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την ημερομηνία για την τιμή ορίου 0,1 που πρότεινε η Επιτροπή χωρίς να ζητεί τη 
φάση του 0,2% (Τροπολογία 21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Δεν βλέπει κανείς γιατί η 
θέσπιση καυσίμων πλοίων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο προς χρήση στις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και κατά τον ελλιμενισμό πρέπει να καθυστερήσει έως το 2010. Δεδομένων των 
αποτελεσμάτων που έχουν κατά τόπους στην υγεία οι εκπομπές από τα πλοία (ιδίως σε PM) και 
της συγκεντρώσεως πληθυσμών σε πολλές περιοχές λιμένων και παράκτιες περιοχές είναι 
απαραίτητο και επείγει να μειωθεί η κατά τόπους ρύπανση του αέρα. Η χρήση καυσίμων 
πλοίων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στους λιμένες και στις εσωτερικές πλωτές οδούς 
συνάδει με τις προθέσεις της οδηγίας 99/32/ΕΚ (άρθρο 4(1)) η οποία θέτει όριο για το θείο στα 
καύσιμα ντήζελ των πλοίων κατ' ανώτατον 0,2% εντός της επικρατείας των κρατών μελών, ήτοι 
περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων (όριο 12 ναυτικών μιλίων) με περαιτέρω μείωση σε 
0,1% έως την 1η Ιανουαρίου 2008..

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

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

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
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(α) όταν, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
προγράμματα δρομολογίων, τα πλοία 
αναμένεται να παραμείνουν ελλιμενισμένα 
για λιγότερο από δύο ώρες,

(α) όταν, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
προγράμματα δρομολογίων, τα πλοία 
αναμένεται να παραμείνουν ελλιμενισμένα 
για λιγότερο από μία ώρα,

(β) στα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
που διαθέτουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης προς τη Διεθνή Σύμβαση 
για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα του 1974, όπως 
τροποποιήθηκε, ενόσω τα σκάφη αυτά 
βρίσκονται στη θάλασσα,

(β) στα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
που διαθέτουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης προς τη Διεθνή Σύμβαση 
για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα του 1974, όπως 
τροποποιήθηκε, ενόσω τα σκάφη αυτά 
βρίσκονται στη θάλασσα,

(γ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, για τα 
σκάφη τα οποία απαριθμούνται στο 
Παράρτημα και τα οποία εκτελούν 
υπηρεσία αποκλειστικά εντός της 
ελληνικής επικράτειας.

(γ) στα πλοία που συνδέονται παροχή 
ηλεκτρικής ενεργείας όσο είναι 
ελλιμενισμένα.

(γ α) έως τις ημερομηνίες στις οποίες 
παραπέμπει το άρθρο 4αα(1) και (3) 
αντιστοίχως: 
- στα πλοία που μπορούν να αποδείξουν 
ότι χρησιμοποιούν πάντοτε καύσιμο 
περιεκτικότητας σε θείο κατώτερης από 
0,5%·
- στα πλοία που μπορούν να αποδείξουν 
ότι χρησιμοποιούν πάντοτε τεχνολογίες 
μειώσεως των ρύπων οι οποίες μειώνουν 
τη συνολική εκπομπή οξειδίων του θείου, 
περιλαμβανομένων τόσο των βοηθητικών 
όσο και των κυρίων μηχανών προώσεως, 
σε 2,0 g SO2/kWh  ή ολιγότερο 
υπολογιζόμενο ως συνολικό βάρος 
εκπομπής διοξειδίου του θείου.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει διατάξεις εξαιρέσεως από την απαίτηση λιμένα. Η 
χρήση καυσίμου ντήζελ πλοίων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στους λιμένες αποτελεί θέμα 
υψηλής προτεραιότητας και οι παρεκκλίσεις/εξαιρέσεις πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Η χρήση ηλεκτρικής ενεργείας από την ακτή μειώνει σημαντικά τις εκπομπές 
αερίων και θορύβου στους λιμένες και πρέπει ως εκ τούτου να προωθείται.  Η παροχή 
δυνατότητας στα πλοία που χρησιμοποιούν πάντοτε καύσιμο περιεκτικότητας 0,5% ή 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες μειώσεως των ρύπων να εξαιρούνται από την απαίτηση 0,1% κατά 
τον ελλιμενισμό έως την 2η φάση των ορίων θείου (παράγραφος (γ α)) θα παρέχει κίνητρο για 
την πρώιμη εισαγωγή λειτουργίας χαμηλής εκπομπής πάντοτε.
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Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 4 γ, παράγραφος 4 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

4. Αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που 
πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 
4β, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στα πλοία να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες 
τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, υπό 
τον όρο ότι τα εν λόγω πλοία:

4. Αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων που 
πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α, 
4αα και 4β ή ως συμπλήρωμα προς 
αυτήν, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στα πλοία να χρησιμοποιούν 
εγκεκριμένες τεχνολογίες μείωσης των 
εκπομπών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω 
πλοία:

- επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών οι 
οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς 
εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
μέσω των ορίων περιεκτικότητας του 
καυσίμου σε θείο που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία, και

- μειώνουν τη συνολική εκπομπή οξειδίων 
του θείου, περιλαμβανομένων τόσο των 
βοηθητικών όσο και των κυρίων 
μηχανών προώσεως, σε 2,0 g SO2/kWh  ή 
ολιγότερο υπολογιζόμενο ως συνολικό 
βάρος εκπομπής διοξειδίου του θείου 
- έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό 
συνεχούς παρακολουθήσεως των 
εκπομπών και

- αποδεικνύουν σαφώς ότι τα τυχόν 
απόβλητα που απορρίπτουν σε 
περίκλειστους εσωτερικούς και σε 
εξωτερικούς λιμένες και εκβολές ποταμών, 
δεν έχουν επιπτώσεις επί των 
οικοσυστημάτων, βάσει κριτηρίων τα 
οποία οι αρχές του κράτους του λιμένα 
γνωστοποιούν στον ΔΝΟ.

- αποδεικνύουν σαφώς ότι τα τυχόν 
απόβλητα που απορρίπτουν σε 
περίκλειστους εσωτερικούς και σε 
εξωτερικούς λιμένες και εκβολές ποταμών, 
δεν έχουν επιπτώσεις επί των 
οικοσυστημάτων, βάσει κριτηρίων τα 
οποία οι αρχές του κράτους του λιμένα 
γνωστοποιούν στον ΔΝΟ.

Αιτιολόγηση

Η χρήση τεχνολογιών μειώσεως των ρύπων πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνον ως εναλλακτική 
δυνατότητα αλλά και ως συμπλήρωμα της χρήσεως καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, 
διότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες μειώσεις εκπομπών. Για να 
εξασφαλίζεται η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού, πρέπει να απαιτείται από τα πλοία που 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες μειώσεως των ρύπων να χρησιμοποιούν εξοπλισμό συνεχούς 
παρακολουθήσεως των εκπομπών. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τροπολογία 43)

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (-Α) (νέο)

Άρθρο 6, τίτλος (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)
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(-α) Να αντικατασταθεί ο τίτλος από το 
εξής:
"Παρακολούθηση και κυρώσεις"

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αλλάξει ο τίτλος ώστε να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου. (Πρώτη 
ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 24).

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 (Α)

Άρθρο 6, παράγραφος 1α, εδάφιο 1 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα των 
καυσίμων πλοίων σε θείο είναι σύμφωνη 
προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 4α και 4β.

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα των 
καυσίμων πλοίων σε θείο είναι σύμφωνη 
προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 4α, 4αα και 
4β.

Αιτιολόγηση

(Πρώτη ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 26 εν μέρει).

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 (Α)

Άρθρο 6, παράγραφος 1α, εδάφιο 4 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

Τα κράτη µέλη λαμβάνουν επίσης εύλογα
μέτρα, ανάλογα µε την περίπτωση, για να 
παρακολουθούν την περιεκτικότητα σε 
θείο των καυσίμων πλοίων, πλην εκείνων 
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 4α 
και 4β.

Τα κράτη µέλη λαμβάνουν επίσης μέτρα, 
για να παρακολουθούν την περιεκτικότητα 
σε θείο των καυσίμων πλοίων, πλην 
εκείνων για τα οποία εφαρμόζονται τα 
άρθρα 4α, 4αα και 4β..

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για 
αποτελεσματικές ποινές σε περιπτώσεις 
παραβίασης των διατάξεων 
παρακολούθησης και δειγματοληψίας και 
λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσουν το ανάλογο του χαρακτήρα 
τους και την εφαρμογή τους κατά 
αποτρεπτικό τρόπο.
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Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές ώστε να μην παρέχουν κίνητρα για απατηλά 
δείγματα. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογίες 26 και 29 εν μέρει).

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

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

(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-
αποτελεσματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και 
έμμεσων θετικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4α, παράγραφος 4 και δυνατών 
μέτρων για περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών,

Αιτιολόγηση

(Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 32 εν μέρει).

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 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 τις 
θαλάσσιες περιοχές όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο καθώς και 
προτάσεις για μείωση άλλης μορφής 
ρυπάνσεως του αέρα από πλοία της 
θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, 
συμπεριλαμβανομένων περιεκτικών 
προδιαγραφών για καύσιμα πλοίων, 
σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ. 
Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λήψη 
μέτρων για να βασίζονται οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας στη Σύμβαση 
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MARPOL.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της αυξανομένης σημασίας τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους που 
έχουν οι αντίκτυποι των εκπομπών των πλοίων στην υγεία και το περιβάλλον, είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας να διατυπώσει πράγματι η Επιτροπή νέες και πρόσθετες προτάσεις για 
περαιτέρω μέτρα μειώσεως των εκπομπών. Πέραν τούτου, δεδομένων των πολλαπλών 
επιπτώσεων και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων ποιότητας 
καυσίμων, η Επιτροπή πρέπει κατά προτεραιότητα να διερευνήσει και να εκπονήσει πρόταση 
οδηγίας ΕΕ με την οποία να θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας για καύσιμα πλοίων σύμφωνα με 
την οδηγία 98/70/ΕΚ. (Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 32 εν 
μέρει).

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7, παράγραφος 3α (Οδηγία 1999/32/ΕΚ)

3α. Όσον αφορά τη δυνατότητα 
προτάσεων βάσει των οποίων φορείς 
εκμετάλλευσης πλοίων ή ομάδες φορέων 
εκμετάλλευσης πλοίων που 
χρησιμοποιούν μέτρα τεχνικής μείωσης 
επιτρέπεται να αντισταθμίζουν τις 
εκπομπές SO2 από πλοία που έχουν 
υποστεί τροποποίηση με μη 
τροποποιημένα πλοία, τα συστήματα 
αυτά επιτρέπονται μόνον εάν μπορούν να 
καταδειχθούν σαφώς οφέλη για το 
περιβάλλον και την υγεία εν συγκρίσει 
προς τη χρήση των καυσίμων πλοίων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Αιτιολόγηση

Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία 44 αναδιατυπωμένη.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

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

4. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για 
την τεχνική προσαρμογή του άρθρου 2, 

4. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για 
την τεχνική προσαρμογή του άρθρου 2, 
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σημεία 1, 2, 3α), 3β) και 4, ή του άρθρου 6, 
παράγραφος 2, υπό το πρίσμα της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 9, παράγραφος 2. Οι προσαρμογές 
αυτές δεν οδηγούν σε άμεσες αλλαγές 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ή τα όρια 
για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε 
θείο που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία.

σημεία 1, 2, 3α), 3β) και 4, του άρθρου 4α, 
του άρθρου 4αα ή του άρθρου 6, 
παράγραφος 2, υπό το πρίσμα της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 9, παράγραφος 2. Οι προσαρμογές 
αυτές δεν οδηγούν σε άμεσες αλλαγές 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ή τα όρια 
για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε 
θείο που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία εκτός των περιπτώσεων όπου 
αυτές οι αλλαγές είναι σύμφωνες με 
αυστηρότερα πρότυπα που έχουν 
συμφωνηθεί στον ΔΝΟ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εκπομπές που προέρχονται από τη χρήση καυσίμων που περιέχουν θείο επιβαρύνουν τόσο 
την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Τα οξείδια θείου και αζώτου (SO2 (ήτοι 
διοξείδιο του θείου) και NOx) προκαλούν οξίνιση, η οποία πέραν του ότι είναι επιβλαβής για 
το φυσικό περιβάλλον προκαλεί και αποσάθρωση των κτιρίων και των πολιτιστικών 
μνημείων. Αυτά τα οξείδια σχηματίζουν δευτερογενή αιωρούμενα σωματίδια (PM) στον αέρα 
Όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτές τις εκπομπές το αποτέλεσμα είναι αύξηση της 
θνησιμότητας και ασθενειών όπως είναι το άσθμα, η βρογχίτιδα και τα καρδιακά νοσήματα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η έκθεση σε αιωρούμενα 
σωματίδια στο εξωτερικό αέρα προκαλεί κατά προσέγγιση 100 000 θανάτους στην Ευρώπη 
ενώ η απώλεια ετών ζωής ανέρχεται σε 725 000. Επιπροσθέτως τα οξείδια του αζώτου 
οδηγούν στον σχηματισμό όζοντος και προκαλούν ευτροφισμό στα κατώτερα στρώματα της 
ατμοσφαίρας. 

Οι εκπομπές από τη ναυτιλία αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό των ατμοσφαιρικών ρύπων 
στις περισσότερες παράκτιες περιοχές της ΕΕ. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου από πηγές 
κατά ξηράν σημείωσαν στην ΕΕ15 μείωση κατά περίπου 60% από το 1990 έως το 2000 και 
υποθέτει κανείς ότι θα μειωθούν περαιτέρω, κατά 75% και 80%, έως το 2010. Αντιθέτως οι 
εκπομπές SO2 από πλοία που πλέουν στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης σημειώνουν 
αύξηση, έως το 2010 δε ο όγκος τους θα υπερβεί το 75% των συνολικών εκπομπών από 
πηγές κατά ξηράν, περιλαμβανομένων των μεταφορών και της παραγωγής ενεργείας.

Δεδομένου ότι από 1ης Ιανουαρίου 2005 άρχισαν να ισχύουν οι νέες απαιτήσεις καθαρότητας 
για το πετρέλαιο ντήζελ που χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές, οι ανά τόννο και 
χιλιόμετρο εκπομπές θείου από τα πλοία είναι τώρα 150- έως 300πλάσιες από εκείνες που 
οφείλονται στα φορτηγά οχήματα.

Η οξίνιση πέραν ενός βιώσιμου επιπέδου για το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πρόβλημα προ 
πάντων στη Βόρεια Ευρώπη. Όμως η φθορά κτιρίων και μνημείων αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα που εκτείνεται και σε νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης. Οι βλαβερές συνέπειες 
των εκπομπών από τη ναυτιλία στην υγεία επίσης καλύπτουν ολόκληρη την Ευρώπη. Ο 
σχηματισμός όζοντος στην κατώτερη ατμόσφαιρα που προκαλείται από τα οξείδια αζώτου 
αποτελεί τεράστιο πρόβλημα υγείας στην περιοχή της Μεσογείου.

Κατά συνέπειαν οι εκπομπές από τα πλοία χρειάζεται να μειωθούν ουσιαστικά απ' άκρου εις 
άκρο της ΕΕ για να φθάσει κανείς στον στόχο που έχει ορισθεί στο λευκό βιβλίο της 
Επιτροπής για την πολιτική μεταφορών (ήτοι να καταστεί η ναυτιλία περισσότερο βιώσιμο 
μέσο μεταφορών) και να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο που θέτουν τα πέμπτο και έκτο 
προγράμματα δράσης υπέρ του περιβάλλοντος (σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να υπάρχει 
υπέρβαση των επιπέδων και των συγκεντρώσεων κρισίμου φορτίου και όλοι πρέπει να 
προστατεύονται αποτελεσματικά από τις βλαβερές για την υγεία συνέπειες των εναερίων 
ρύπων.

Η πρόταση της Επιτροπής

Τα κύρια σημεία στην πρόταση της Επιτροπής είναι:
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– ορίζεται όριο 1,5% για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων στις περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx, ήτοι στη Βόρειο Θάλασσα, τη Μάγχη και τη Βαλτική Θάλασσα, 
όπως προβλέπει το Παράρτημα VI στη Σύμβαση MARPOL·

– εισάγεται όριο 1,5% για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που 
χρησιμοποιούνται από επιβατηγά πλοία σε τακτικές γραμμές από ή προς τους λιμένες της 
Κοινότητας·

– εισάγεται όριο 0,2% για την περιεκτικότητα σε θείο των πετρελαίων ντήζελ για πλοία 
ελλιμενισμένα στους λιμένες της ΕΕ.

Τα οφέλη από τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπής δεν μπορούν να εκφρασθούν πλήρως σε 
χρηματικά ποσά. Στην έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή, όπου δεν περιλαμβάνονται τα 
οφέλη από τη μείωση στην οξίνιση, το κατ' έτος όφελος εκτιμάται σε € 2,7 δισ. και το κόστος 
σε € 1,1 δισ.

Η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο

Κατά την πρώτη ανάγνωση1 το Κοινοβούλιο είχε τη γνώμη ότι η δράση την οποία προτείνει η 
Επιτροπή είναι ανεπαρκής για να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. 

Τι Κοινοβούλιο επέκτεινε το όριο 1,5% για την περιεκτικότητα σε θείο σε όλες τις θαλάσσιες 
περιοχές της ΕΕ. Επιπροσθέτως ενσωμάτωσε δεύτερο στάδιο στην οδηγία, όπου το όριο 
περιεκτικότητας σε θείο μειώνεται έως και σε 0,5% για τις περιοχές ελέγχου των εκπομπών 
SOx (SECAs) και για τα επιβατηγά πλοία τακτικών δρομολογίων από το 2011 και για όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ από το 2013. (Οι κύριες μεταβολές που επήλθαν στην πρόταση 
της Επιτροπής από τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές σε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο 
συνοψίζονται στο πρόγραμμα που εμφαίνεται μετά την αιτιολογική έκθεση.)

Η θέση του Συμβουλίου

Από την άποψη της υγείας του ανθρώπου και της προστασίας του περιβάλλοντος η κοινή 
θέση του Συμβουλίου είναι οπωσδήποτε ασθενέστερη από τη θέση που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Κατ' ουσίαν η κοινή θέση απλώς θα επέτρεπε να τεθεί εν 
ισχύι το Παράρτημα VI της Συμβάσεως MARPOL. Το Συμβούλιο έχει παραβλέψει την 
άποψη του Κοινοβουλίου ότι στην πορεία όπως σκιαγραφείται ανωτέρω επιβάλλεται να πάει 
κανείς πέρα από το Παράρτημα VI της MARPOL και να εφαρμόσει και δεύτερο στάδιο 
αναμορφώσεως.

Η πρόταση της εισηγήτριας σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση

Η εισηγήτρια προτείνει να παραμείνει κατά βάση πιστό το Κοινοβούλιο στην αρχική του 
θέση, όπου οι εκπομπές από τα πλοία θα μειωθούν κατά προσέγγιση κατά 80% εν συγκρίσει 
προς εκείνες του 2000, ενώ η θέση του Συμβουλίου θα καθιστούσε δυνατή μείωση που δεν θα 

  
1 4 Ιουνίου 2003



PE 353.332v01-00 24/26 PR\551981EL.doc

EL

υπέρβαινε περίπου 10%. Για τους λόγους που καταγράφονται ανωτέρω και εκτίθενται 
λεπτομερέστερα στην απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση το τελευταίο 
ποσοστό δεν θα επαρκούσε για να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον ή 
για να επιτευχθούν οι εγκεκριμένοι από την ΕΕ στόχοι ποιότητας του αέρα.

Η θέση του Συμβουλίου θα επετύγχανε καθαρισμό των εκπομπών μόνον στις περιοχές 
ελέγχου των εκπομπών SOx, με άλλους λόγους στη Βόρεια Θάλασσα, τη Μάγχη και τη 
Βαλτική Θάλασσα. Στις περιοχές αυτές θα προβλέπεται η χρήση βαρέος μαζούτ πλοίων από 
αργό πετρέλαιο χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο. Όμως σε άλλες θαλάσσιες περιοχές 
της ΕΕ, τη Μεσόγειο και τον Νοτιοδυτικό Ατλαντικό, η περιεκτικότητα σε θείο του 
χρησιμοποιουμένου καυσίμου κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι ανώτερη από ό,τι στο 
παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει τόσο ο αντίκτυπος των οξειδίων θείου και αζώτου στα 
πολιτιστικά μνημεία όσο και οι βλαβερές συνέπειες όλων των εκπομπών από τα πλοία 
επεκτείνονται στην περιοχή της Μεσογείου και στα νοτιότερα τμήματα της Ευρώπης. 

Η Επιτροπή εκπονεί πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τις μελλοντικές απαιτήσεις για την 
ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο του προγράμματος CAFE (Clean Air For Europe). Η 
εισηγήτρια έχει ζητήσει από αυτήν να μετρήσει τον αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα που 
θα είχε η επιβολή απαιτήσεων περί της καθαρότητας των καυσίμων των πλοίων σύμφωνα με 
την πρόταση.

Στην πρότασή της η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι τα οφέλη θα είναι υπερδιπλάσια του 
κόστους. Θα είχε όμως λόγους να υποθέσει κανείς ότι τα οφέλη επίσης θα υπερέβαιναν το 
κόστος και εάν επεβάλλετο όριο 0,5% για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων 
στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, ήτοι τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρειο Θάλασσα 
και τη Μάγχη, και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ, ήτοι τον Νοτιοδυτικό Ατλαντικό και 
τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το μοντέλο RAINS, που έχουν αναπτύξει στο Διεθνές Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων (International Institute for Applied Systems Analysis 
- IIASA), έχει χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και στην εκπόνηση της οδηγίας περί εθνικών 
ανωτάτων ορίων εκπομπών και του προγράμματος CAFE. Τα οφέλη που υπολογίζονται με τη 
χρήση αυτού του μοντέλου θα ήταν έως και επτά ή οκτώ φορές μεγαλύτερα από το κόστος. 
Το μοντέλο Beicip-Franlab υπολογίζει το κόστος υψηλότερα από ό,τι το μοντέλο RAINS. 
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή τα κατ' εκτίμηση οφέλη ανέρχονται για το μεγαλύτερο 
μέρος στο υπερδιπλάσιο το κόστους.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι είναι σημαντικό να σημειώνεται πρόοδος στον Διεθνή Οργανισμό 
Ναυτιλίας· για να μπορεί όμως να σημειώνεται πρόοδος η ΕΕ πρέπει να δείχνει την 
κατεύθυνση προς τα εμπρός. 
Βάσει μονομερών αποφάσεων η ΕΕ έχει απαγορεύσει τα δεξαμενόπλοια μονού κύτους και τα 
μοντέλα πλοίου με τρόπιδα που περιέχει οργανικές ενώσεις κασσιτέρου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιδιώκουν αυστηρότερες συμφωνίες στον Διεθνή Οργανισμό 

Ναυτιλίας. Έχουν ορίσει όριο περιεκτικότητας σε θείο 15 ppm (0.015 %) στα χωρικά τους 
ύδατα για όλα τα πλοία πλην των ωκεανοπόρων. Επιπροσθέτως και από κοινού με τον 
Καναδά και το Μεξικό εκπονούν πρόταση προς τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας για 
αυστηρότερο όριο για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων το οποίο να ισχύει 
στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx με μείωση του ποσοστού από 1,5% σε 0,1%.

Με την ενσωμάτωση δευτέρου σταδίου στην αναμόρφωση, το οποίο προχωρεί και πέραν του 
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Παραρτήματος VI της Συμβάσεως MARPOL, η ΕΕ θα δημιουργήσει τις δικές της πιέσεις για 
βελτίωση των συμφωνιών στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

Είναι σημαντικό να προωθεί κανείς την ανάπτυξη νέας και καλλίτερης τεχνολογίας 
περιβάλλοντος δημιουργώντας αγορά για αυτήν. Κατά συνέπειαν η εισηγήτρια προτείνει 
διάφορους δυνατούς τρόπους εφαρμογής των νέων απαιτήσεων καθαρότητας. Η μείωση 
εκπομπών που αντιστοιχεί σε χρήση καθαροτέρων καυσίμων θα μπορούσε επίσης να 
επιτευχθεί με καθαρότερα αέρια καύσεως των πλοίων, με την παραδοχή ότι τα απόβλητα 
καθαρισμού θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τον δέοντα από περιβαλλοντικής 
απόψεως τρόπο. Με τον καθαρισμό των αερίων καύσεως επί του πλοίου θα ήταν δυνατόν να 
αφαιρεθούν όχι μόνον τα οξείδια θείου αλλά και άλλες επιβλαβείς ουσίες, τα οξείδια αζώτου 
και τα αιωρούμενα σωματίδια. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να δοθούν στην Επιτροπή οι 
αρμοδιότητες να διοργανώσει εμπορία στις εκπομπές πλοίων. Τούτο θα αποτελούσε κίνητρο 
για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα επέτρεπε την μείωση των εκπομπών σε ακόμη 
χαμηλότερα επίπεδα.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι σε πλοία που είναι πλευρισμένα σε λιμένες της ΕΕ πρέπει να 
αίρεται η υποχρέωση να συμμορφούνται προς το όριο 0,1% περιεκτικότητας σε θείο εάν 
συνδέονται σε σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενεργείας. Για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση προς 
καθαρότερα καύσιμα ή επί του πλοίου καθαρισμό των εκπομπών προτείνει να αίρονται για το 
πλοίο επίσης οι περί καυσίμων υποχρεώσεις που ισχύουν για ελλιμενισμένα πλοία εάν τούτο 
χρησιμοποιεί πάντοτε καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,5% και το 
όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο δεν έχει ακόμη τεθεί εν ισχύι στην σχετική θαλάσσια 
περιοχή.
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΕΙΟ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
6 μήνες μετά 
τη θέση εν 
ισχύι 
(1.1.2006;)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

περιοχές ελέγχου 
των εκπομπών SOx 
SECAs

1.5 % 0.5%

Οχηματαγωγά (όλη 
η ΕΕ)

1.5% 0.5%

λιμένες και 
εσωτερικές πλωτές 
οδοί

0.2% 0.1%

λοιπές θάλασσες ΕΕ 1.5% 0.5%

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
12 μήνες μετά τη 
θέση εν ισχύι (μέσα 
του 2006)

1.1.2010

περιοχές ελέγχου 
των εκπομπών SOx 
SECAs

1.5 % (ΒΑ 
Ατλαντικός - Μάιος 
2007)

Οχηματαγωγά (όλη 
η ΕΕ)

1.5%

λιμένες και 
εσωτερικές πλωτές 
οδοί

0.1% (εξαίρεση 
Ελλάδα 2012)

λοιπές θάλασσες 
ΕΕ

- -

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
12 μήνες μετά τη 
θέση εν ισχύι 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECAs 
(περιλαμβανομένου 
του ΒΑ Ατλαντικού)

1.5 % 0.5%

Οχηματαγωγά (όλη 
η ΕΕ)

1.5% 0.5%

λιμένες και 
εσωτερικές πλωτές 
οδοί

0.1%

λοιπές θάλασσες ΕΕ 1.5% 0.5%


