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DIREKTIVA 2004/..../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne

o spremembi Direktive 1999/32/ES glede dele�a �vepla v gorivih za plovila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije1,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe3,

                                                
1 UL C 45 E, 25.2.2003, str. 277.
2 UL C 208, 3.9.2003, str. 27.
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 4. junija 2003 (UL C 68 E, 18.3.2004, str. 311), Skupno

stali�če Sveta z dne......(�e ni objavljeno v Uradnem listu) in stali�če Evropskega parlamenta z
dne......(�e ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Okoljska politika Skupnosti, kot jo na podlagi člena 174 Pogodbe določajo okoljski akcijski

programi, �e posebej �esti okoljski akcijski program Skupnosti, ki je bil sprejet s Sklepom �t.

1600/2002/ES1, si prizadeva doseči ravni kakovosti zraka, ki ne bodo imele nesprejemljivih

učinkov in ne bodo predstavljale tveganj za zdravje ljudi in okolje.

(2) Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanj�anju dele�a �vepla v nekaterih

vrstah tekočega goriva2 določa najvi�jo dovoljeno vsebnost �vepla v te�kem kurilnem olju,

plinskem olju in plinskem olju za plovila, ki se uporabljajo v Skupnosti.

(3) Direktiva 1999/32/ES od Komisije zahteva, da presodi, kateri ukrepi bi se lahko sprejeli za

zmanj�anje prispevka se�iganja goriv za plovila k zakisljevanju, razen plinskega olja za

plovila, in, če je to primerno, da pripravi ustrezen predlog.

(4) Emisije, ki nastajajo v ladijskem prometu pri se�iganju goriv za plovila z visoko vsebnostjo

�vepla, onesna�ujejo zrak z �veplovim dioksidom in trdnimi delci. To z zakisljevanjem

�koduje okolju, zdravju ljudi, lastnini in kulturni dedi�čini, zlasti v obalnih območjih in

pristani�čih.

(5) Ukrepi iz te direktive, ki zmanj�ujejo emisije ladijskega prometa v mednarodnih vodah,

dopolnjujejo nacionalne ukrepe dr�av članic za upo�tevanje zgornjih mej emisij za

onesna�evala zraka iz Direktive 2001/81/ES3.

                                                
1 UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
2 UL L 121, 11.5.1999, str. 13. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) �t.

1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
3 UL L 309, 27.11.2001, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta

2003.
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(6) Zmanj�anje vsebnosti �vepla v gorivu ima določene prednosti za ladje, saj izbolj�uje

učinkovitost obratovanja, zmanj�uje stro�ke vzdr�evanja in spodbuja učinkovito uporabo

določenih tehnologij za zmanj�evanje emisij, kot je selektivna katalitska redukcija.

(7) Pogodba zahteva, da se upo�tevajo posebne značilnosti najbolj oddaljenih regij Skupnosti, to

je francoskih čezmorskih departmajev, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov.

(8) Leta 1997 je diplomatska konferenca sprejela Protokol, ki spreminja Mednarodno konvencijo

o preprečevanju onesna�evanja z ladij iz leta 1973, spremenjeno s Protokolom k tej

konvenciji iz leta 1978 (v nadaljnjem besedilu "MARPOL"). Ta protokol k MARPOL dodaja

novo Prilogo VI, ki vsebuje pravila za preprečevanje onesna�evanja zraka z ladij. Protokol iz

leta 1997 in z njim Priloga VI k MARPOL bosta začela veljati 19. maja 2005.

(9) Priloga VI k MARPOL predvideva, da se določena območja razglasijo za območja nadzora

nad emisijami �veplovega dioksida (v nadaljevanju "območja nadzora nad emisijami SOx").

Baltik je v tej prilogi �e določen kot tako območje. Rezultat razprav znotraj Mednarodne

pomorske organizacije (MPO) je načelni dogovor o razglasitvi Severnega morja, vključno z

Rokavskim prelivom, za območje nadzora nad emisijami SOx po začetku veljavnosti

Priloge VI.
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(10) Cilje te direktive je mo�no doseči z izvr�evanjem obveznosti glede vsebnosti �vepla v gorivih

za plovila. Zaupanja vredno izvajanje te direktive je mo�no zagotoviti z dejanskim

vzorčenjem in odvračilnimi kaznimi v vsej Skupnosti. Dr�ave članice sprejmejo izvr�ilne

ukrepe v zvezi s plovili, ki plujejo pod njihovimi zastavami, in plovili, ki so v njihovih

pristani�čih. Dr�ave članice poleg tega tesno sodelujejo pri sprejemanju dodatnih izvr�ilnih

ukrepov v zvezi z drugimi plovili v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

(11) Da bi imela pomorska industrija dovolj časa za tehnično prilagoditev na najvi�jo dovoljeno

vsebnost �vepla 0,1 % mase v gorivih za plovila, ki jih uporabljajo plovila za plovbo po

celinskih plovnih poteh, in ladje, zasidrane v pristani�čih Skupnosti, naj bo datum začetka

veljavnosti te zahteve 1. januar 2010. Ta datum utegne Grčiji povzročiti tehnične te�ave, zato

je smiselno dovoliti začasno odstopanje za določena plovila, ki opravljajo promet znotraj

gr�kega ozemlja.

(12) Treba je okrepiti polo�aj dr�av članic v pogajanjih v okviru MPO, zlasti v postopku revizije

Priloge VI k MARPOL, resneje razmisliti o bolj ambicioznih ukrepih glede stro�jih omejitev

dovoljene vsebnosti �vepla v te�kih kurilnih oljih, ki jih uporabljajo ladje, in o uporabi

enakovrednih alternativnih ukrepov za zmanj�evanje emisij.

(13) Skup�čina MPO je v Resoluciji A.926(22) povabila vlade, zlasti tiste iz regij, ki so bile

razgla�ene za območja nadzora nad emisijami SOx, da na območjih pod svojo jurisdikcijo

zagotovijo razpolo�ljivost ladijskih kurilnih olj z nizko vsebnostjo �vepla.
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(14) MPO je sprejela smernice za vzorčenje kurilnega olja za ugotavljanje skladnosti s Prilogo VI

k MARPOL in naj bi razvila smernice za sisteme či�čenja izpu�nih plinov in druge tehnolo�ke

metode za omejitev emisij SOx v območjih nadzora nad emisijami SOx .

(15) Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju

emisij nekaterih onesna�eval v zrak iz velikih kurilnih naprav1 ponovno sprejema Direktivo

88/609/EGS. Direktivo 1999/32/ES je treba zato v skladu s členom 3(4) Direktive spremeniti.

(16) Pri odobritvi tehnologij za zmanj�evanje emisij naj Komisiji pomaga �e obstoječi Odbor za

varnost na morju in preprečevanje onesna�evanja z ladij, ustanovljen z Uredbo (ES) �t.

2099/20022.

(17) Tehnologije za zmanj�evanje emisij lahko, če nimajo negativnih učinkov na ekosisteme in če

so razvite skladno z ustreznimi mehanizmi odobritve in nadzora, omogočijo vsaj enakovredno

ali celo večje zmanj�anje emisij kot uporaba goriv z nizko vsebnostjo �vepla. Pomembno je,

da obstajajo ustrezni pogoji za pospe�evanje razvoja novih tehnologij za zmanj�evanje emisij.

(18) Evropska agencija za pomorsko varnost po potrebi pomaga Komisiji in dr�avam članicam pri

spremljanju izvajanja te direktive.

                                                
1 UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu

iz leta 2003.
2 UL L 324, 29.11.2002, str.1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES)

�t. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).
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(19) Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, naj se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji

podeljenih izvedbenih pooblastil1.

(20) Direktivo 1999/32/ES je treba ustrezno spremeniti �

SPREJELA TO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 1999/32/ES se spremeni:

1) Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Zmanj�anje emisij �veplovega dioksida, ki nastanejo pri se�iganju nekaterih vrst

naftnega tekočega goriva, se dose�e, če se kot pogoj za uporabo takega goriva na ozemlju

dr�av članic, v teritorialnem morju in izključnih ekonomskih conah ali conah nadzora

onesna�evanja uvedejo mejne vrednosti za vsebnost �vepla v njih.

Omejitve glede vsebnosti �vepla v nekaterih vrstah naftnega tekočega goriva, ki so določene v

tej direktivi, se ne uporabljajo za:

(a) goriva, namenjena za raziskave in testiranje;

(b) goriva, namenjena za predelavo pred končnim se�igom;

                                                
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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(c) goriva, ki se predelajo v rafinerijah;

(d) goriva, ki se uporabljajo in dajejo na trgu v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti, če

zadevne dr�ave članice zagotovijo, da se v teh regijah:

� upo�tevajo standardi kakovosti zraka;

� ne uporablja te�ko kurilno olje, katerega vsebnost �vepla presega 3 % mase;

(e) goriva, ki jih uporabljajo vojne ladje in druga plovila v voja�ki slu�bi. Vendar pa si

vsaka dr�ava članica s sprejetjem ustreznih ukrepov, ki ne ogro�ajo delovanja ali

operativnih zmogljivosti takih ladij, prizadeva zagotoviti, da te ladje v mejah razumnega

in izvedljivega ravnajo v skladu s to direktivo;

(f) katero koli rabo goriva na plovilu, ki je potrebna za zagotovitev varnosti ladje ali za

re�evanje �ivljenja na morju;

(g) katero koli rabo goriva na ladji, ki je potrebna zaradi �kode, nastale njej ali njeni

opremi, če se po nastanku �kode sprejmejo vsi razumni ukrepi za preprečitev ali

zmanj�anje prese�nih emisij in če so bili ukrepi za odpravo �kode sprejeti, kakor hitro je

bilo mogoče. To ne velja, če je lastnik ali poveljnik ladje �kodo povzročil naklepno ali

iz hude malomarnosti;

(h) goriva na krovu plovil, ki uporabljajo v skladu s členom 4c odobrene tehnologije za

zmanj�evanje emisij.".



12891/2/04 REV 2 MP/us 8
DG I    SL

2) Člen 2 se spremeni:

a) v točki 1 se prva alinea nadomesti z naslednjim:

"� katero koli naftno tekoče gorivo, ki sodi v tarifno oznako kombinirane

nomenklature carinske tarife 2710 19 51 do 2710 19 69, razen goriva za plovila,

ali";

b) v točki 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"plinsko olje pomeni:

� katero koli naftno tekoče gorivo, razen goriv za plovila, ki sodi v tarifno oznako

kombinirane nomenklature carinske tarife 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ali

2710 19 49; ali

� katero koli naftno tekoče gorivo, razen goriv za plovila, pri katerem manj kot 65

% prostornine (skupaj z izgubami) destilira pri 250 °C in pri katerem vsaj 85 %

prostornine (skupaj z izgubami) destilira pri 350 °C po metodi ASTM D86;.";

c) točka 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. gorivo za plovila je katero koli naftno tekoče gorivo, namenjeno za uporabo ali v

uporabi na plovilih, vključno z gorivi, ki so opredeljena v ISO 8217;";



12891/2/04 REV 2 MP/us 9
DG I    SL

d) vstavijo se naslednje točke:

"3a dizelsko olje za plovila je katero koli gorivo za plovila, katerega viskoznost ali

gostota je v mejah, določenih za destilate tipa DMB in DMC iz tabele I ISO 8217;

3b plinsko olje za plovila je katero koli gorivo za plovila, katerega viskoznost ali

gostota je v mejah, določenih za destilate tipa DMX in DMA iz tabele I ISO 8217;

3c MARPOL pomeni Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesna�evanja z ladij

iz leta 1973, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978 h Konvenciji;

3d Priloga VI k MARPOL pomeni prilogo z naslovom "Pravila za preprečevanje

onesna�evanja zraka z ladij", ki je bila s Protokolom iz leta 1997 dodana h

Konvenciji MARPOL;

3e območja nadzora nad emisijami SOx pomenijo morska območja, ki jih je kot taka

opredelila Mednarodna pomorska organizacija (MPO) v skladu s Prilogo VI k

MARPOL;

3f potni�ke ladje pomenijo ladje, ki preva�ajo več kot 12 potnikov, pri čemer je

potnik vsaka oseba, razen:

(i) poveljnika ladje in članov posadke ali drugih oseb, ki so na kakr�ni koli

podlagi na krovu zaposleni ali najeti v zvezi z obratovanjem ladje, in

(ii) otrok, mlaj�ih od enega leta;



12891/2/04 REV 2 MP/us 10
DG I    SL

3g linijski prevozi pomenijo zaporedje plovb ladje med dvema ali več istimi

pristani�či ali zaporedje plovb iz istega pristani�ča in vanj brez vmesnih

postankov:

(i) v skladu z objavljenim voznim redom ali

(ii) ki so tako redne ali pogoste, da imajo prepoznaven vozni red;

3h vojna ladja pomeni ladjo, ki pripada oboro�enim silam dr�ave in nosi zunanja

znamenja, po katerih se prepozna njeno dr�avljanstvo, je pod poveljstvom od

vlade ustrezno poobla�čenega častnika, čigar ime se nahaja na ustreznem seznamu

častnikov, in za katere posadko velja običajna voja�ka disciplina;

3i zasidrane ladje pomenijo ladje, ki so varno pritrjene ali zasidrane v pristani�ču

Skupnosti med natovarjanjem, iztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom, ko ni

pretovarjanja; 

3j plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh pomeni plovilo, posebej namenjeno

za plovbo po celinskih plovnih poteh, kot so opredeljene v Direktivi Sveta

82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za

plovbo po celinskih plovnih poteh*, vključno z vsemi plovili, ki imajo:

� spričevalo Skupnosti za plovbo po celinskih plovnih poteh, kot je

opredeljeno v Direktivi 82/714/EGS,
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� spričevalo, izdano na podlagi člena 22 Revidirane konvencije o plovbi po

Renu;

3k dajanje na trg pomeni odplačno ali neodplačno dobavo ali dajanje na voljo goriva

za plovila za se�iganje na krovu tretjim osebam, kjer koli znotraj jurisdikcije

dr�av članic. Izključeni sta dobava in dajanje na voljo goriva za plovila za namene

izvoza v rezervoarjih za tovor;

3l najbolj oddaljene regije pomenijo francoske čezmorske departmaje, Azore,

Madeiro in Kanarske otoke, kot je določeno v členu 299 Pogodbe;

3m tehnologija za zmanj�evanje emisij pomeni sistem či�čenja izpu�nih plinov ali

katero koli drugo preverljivo in izvedljivo tehnolo�ko metodo;

                              

* UL L 301, 28.10.1982, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z

Aktom o pristopu iz leta 2003.";

e) točka 6 se črta.



12891/2/04 REV 2 MP/us 12
DG I    SL

3) Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

Največja vsebnost �vepla v te�kem kurilnem olju

1. Dr�ave članice storijo vse potrebno, da se od 1. januarja 2003 te�ka kurilna olja z

vsebnostjo �vepla več kot 1 % mase ne uporabljajo na njihovem ozemlju.

2. (i) Pod pogojem ustreznega spremljanja emisij s strani pristojnih organov se ta

zahteva ne uporablja za te�ka kurilna olja, ki se se�igajo:

(a) v kurilnih napravah, ki sodijo na področje uporabe Direktive 2001/80/ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju

emisij nekaterih onesna�eval v zrak iz velikih kurilnih naprav*, za katere se

v skladu z opredelitvijo iz člena 2(9) omenjene direktive �teje, da so nove

naprave, ter ki upo�tevajo mejne vrednosti emisij �veplovega dioksida za

take naprave iz Priloge IV k omenjeni direktivi in so uporabljene v skladu s

členom 4 Direktive;
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(b) v kurilnih napravah, ki sodijo na področje uporabe Direktive 2001/80/ES, za

katere se v skladu z opredelitvijo iz člena 2(10) omenjene direktive �teje, da

so obstoječe naprave, če so emisije �veplovega dioksida iz teh kurilnih

naprav manj�e ali enake 1700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem

odpadnem plinu 3 % po prostornini ter če so od 1. januarja 2008 emisije

�veplovega dioksida iz kurilnih naprav v skladu s členom 4(3)(a) Direktive

2001/80/ES enake ali manj�e od tistih, ki izhajajo iz upo�tevanja mejnih

vrednosti emisij za nove naprav iz dela A Priloge IV k omenjeni direktivi in,

kjer je primerno, ob uporabi členov 5, 7 in 8 omenjene direktive;

(c) v drugih kurilnih napravah, ki ne sodijo na področje uporabe točke (a) ali

(b), če emisije �veplovega dioksida ne presegajo 1700 mg/Nm3 pri vsebnosti

kisika v suhem odpadnem plinu 3 % po prostornini;

(d) v rafinerijah, kjer je mesečno povprečje emisij �veplovega dioksida iz vseh

naprav v rafineriji, ne glede na uporabljeno vrsto goriva ali kombinacijo

goriv, v okviru mejne vrednosti, ki jo določi vsaka dr�ava članica in ne

presega 1700 mg/Nm3. To ne velja za kurilne naprave, ki sodijo pod točko

(a) ali, od 1. januarja 2008, pod točko (b).
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(ii) Dr�ave članice storijo vse potrebno, da vse kurilne naprave, ki uporabljajo

te�ko kurilno olje z vsebnostjo �vepla, ki je večja od vsebnosti iz odstavka

1, ne obratujejo brez dovoljenja pristojnega organa, ki določi mejne

vrednosti emisij.

3. Določbe odstavka 2 se pregledajo in, če je primerno, spremenijo z upo�tevanjem

vseh prihodnjih sprememb Direktive 2001/80/ES.

                              

* UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o

pristopu iz leta 2003.".

4) Člen 4 se spremeni:

a) z učinkom od 1. januarja 2010:

i) se v odstavku 1 črtajo besede ", skupaj s plinskim oljem za plovila,";

ii) se črta odstavek 2;

b) z učinkom od �..* se črtata odstavka 3 in 4.

                                                
* Datum začetka veljavnosti te direktive.
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5) Vstavijo se naslednji členi:

"Člen 4a

Največja vsebnost �vepla v gorivih za plovila, ki se uporabljajo v območjih nadzora nad

emisijami SOx in na potni�kih ladjah, ki opravljajo linijske prevoze v pristani�ča Skupnosti

ali iz njih

1. Dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se goriva za plovila ne

uporabljajo na območjih njihovih teritorialnih voda, izključnih ekonomskih con in con

nadzora onesna�evanja, ki sodijo v območja nadzora nad emisijami SOx, če vsebnost �vepla v

teh vrstah goriva presega 1,5 % mase. To velja za vsa plovila ne glede na zastavo, pod katero

plujejo, vključno s plovili, ki so potovanje začela zunaj Skupnosti.

2. Datumi začetka uporabe odstavka 1 so naslednji:

(a) za območje Baltika iz pravila 14(3)(a) iz Priloge VI k MARPOL:�..*;

(b) za Severno morje in katera koli druga morska območja, vključno s pristani�či, ki jih

MPO naknadno razglasi za območja nadzora nad emisijami SOx v skladu s pravilom

14(3)(b) iz Priloge VI k MARPOL:

� 12 mesecev po začetku veljavnosti te razglasitve ali

� .....�**,

kar koli nastopi pozneje.

                                                
* 19. maj 2006 ali če kasneje, 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
** 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
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3. Dr�ave članice so odgovorne za izvr�evanje odstavka 1 vsaj na:

� plovilih, ki plujejo pod njihovimi zastavami, in

� v primeru dr�av članic, ki mejijo na območja nadzora nad emisijami SOx,

plovilih, ki plujejo pod katero koli zastavo, ko so ta plovila v njihovih pristani�čih.

Dr�ave članice lahko glede drugih plovil sprejmejo dodatne izvr�ilne ukrepe v skladu z

mednarodnim pomorskim pravom.

4. Dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da od datuma iz odstavka

2(a) potni�ke ladje, ki opravljajo linijske prevoze v pristani�ča Skupnosti ali iz njih, v njihovih

teritorialnih vodah, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesna�evanja ne

uporabljajo goriv za plovila, če vsebnost �vepla teh goriv presega 1,5 % mase. Dr�ave članice

so odgovorne za izvr�evanje te zahteve vsaj na plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in na

plovilih, ki plujejo pod katero koli zastavo, ko so ta plovila v njihovih pristani�čih.

5. Dr�ave članice zahtevajo od datuma iz odstavka 2(a) pravilno izpolnjevanje ladijskih

dnevnikov, vključno v zvezi z operacijami menjave goriva, kot pogoj za vstop ladij v

pristani�ča Skupnosti.

6. Dr�ave članice zagotovijo, da dobavitelj od datuma iz odstavku 2(a) na dobavnici o

oskrbi z gorivom dokumentira vsebnost �vepla za vsa goriva za plovila, ki se prodajajo na

njihovih ozemljih, in da dobavnico spremlja zapečaten vzorec.
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7. Dr�ave članice zagotovijo, da se od datuma iz odstavka 2(a) dizelska olja za plovila ne

dajejo na trg na njihovem ozemlju, če vsebnost �vepla v te vrste gorivih presega 1,5 % mase.

8. Komisija dr�ave članice obvesti o datumih začetka uporabe iz odstavka 2(b) in te

datume objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4b

Največja vsebnost �vepla v gorivih za plovila, ki se uporabljajo na plovilih za plovbo po

celinskih plovnih poteh in na v pristani�čih Skupnosti zasidranih ladjah

1. Z učinkom od 1. januarja 2010 dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe za

zagotovitev, da naslednja plovila ne uporabljajo goriv za plovila z vsebnostjo �vepla večjo od

0,1 % mase:

(a) plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh in

(b) v pristani�čih Skupnosti zasidrane ladje, pri čemer ima posadka dovolj časa za

morebitno potrebno operacijo zamenjave goriva čim prej po prihodu do sidri�ča in čim

kasneje pred odhodom.

Dr�ave članice zahtevajo, da se čas kakr�ne koli operacije zamenjave goriva zabele�i v

ladijskih dnevnikih.
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2. Odstavek 1 se ne uporablja:

(a) kadar koli ladje v skladu z objavljenimi voznimi redi nameravajo ostati zasidrane manj

kot dve uri;

(b) za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh s spričevalom, ki dokazuje njihovo

skladnost z Mednarodno konvencijo o varstvu člove�kega �ivljenja na morju iz leta

1974, kakor je bila spremenjena, ko so ta plovila na morju;

(c) do 1. januarja 2012 za plovila, ki so navedena v Prilogi in plujejo izključno na ozemlju

Grčije.

3. Z učinkom od 1. januarja 2010 dr�ave članice zagotovijo, da se plinska olja za plovila

ne dajejo na trg na njihovem ozemlju, če vsebnost �vepla v teh gorivih presega 0,1 % mase.

Člen 4c

Preskusi in uporaba novih tehnologij za zmanj�evanje emisij

1. Dr�ave članice lahko po potrebi v sodelovanju z drugimi dr�avami članicami odobrijo

preskuse tehnologij zmanj�evanja onesna�evanja na plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo

ali na morskih območjih pod njihovo jurisdikcijo. Med temi preskusi uporaba goriv za plovila,

ki izpolnjujejo zahteve členov 4a in 4b, ni obvezna, če:

� se Komisijo in vsa zadevna pristani�ča te dr�ave pisno obvesti o preskusih vsaj 6

mesecev pred njihovim začetkom;



12891/2/04 REV 2 MP/us 19
DG I    SL

� dovoljenja za preskuse ne veljajo več kot 18 mesecev;

� se v vse vključene ladje vgradi pred nedovoljenimi posegi zavarovano opremo za

neprekinjeno spremljanje emisij v izpu�nem plinu in jo vključene ladje uporabljajo ves

čas preskusnega obdobja;

� vse vključene ladje dose�ejo zmanj�anje emisij, ki je vsaj enako tistemu, ki bi bilo

dose�eno s spo�tovanjem mejnih vrednosti �vepla v gorivu, določenih v tej direktivi;

� obstojijo ustrezni sistemi ravnanja z vsemi odpadki, ki jih med preskusnim obdobjem

ustvarijo tehnologije za zmanj�evanje emisij;

� se tekom celotnega preskusnega obdobja ocenjujejo učinki na morsko okolje, zlasti na

ekosisteme v zaprtih pristani�čih, lukah in estuarijih; in

� se vsi rezultati predlo�ijo Komisiji in objavijo najkasneje 6 mesecev po koncu

preskusov.

2. Tehnologije za zmanj�evanje emisij za ladje, ki plujejo pod zastavami dr�av članic, se

odobrijo v skladu s postopkom iz člena 3(2) Uredbe (ES) �t. 2099/2002 Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in

preprečevanje onesna�evanja z ladij (COSS)*, ob upo�tevanju:

� smernic, ki jih pripravi MPO;

� rezultatov preskusov iz odstavka 1;
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� učinkov na okolje, vključno z dosegljivim zmanj�anjem emisij, in učinkov na

ekosisteme v zaprtih pristani�čih, lukah in estuarijih;

� izvedljivosti spremljanja in preverjanja.

3. Določijo se merila za uporabo tehnologij za zmanj�evanje emisij z ladij ne glede na zastavo v

zaprtih pristani�čih, lukah in estuarijih Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 9(2). Komisija

sporoči ta merila MPO.

4. Namesto uporabe goriv za plovila z nizko vsebnostjo �vepla, ki izpolnjujejo zahteve iz členov

4a in 4b, dr�ave članice lahko dovolijo ladjam uporabo odobrene tehnologije za zmanj�evanje

emisij, če te ladje:

� dosegajo zmanj�anje emisij, ki je vsaj enakovredno tistemu, ki bi bilo dose�eno s

spo�tovanjem mejnih vrednosti �vepla v gorivu, določenih v tej direktivi; in

� dokumentirajo, da tokovi odpadkov, ki se izpu�čajo v zaprtih pristani�čih, lukah in estuarijih,

na podlagi meril, ki so jih oblasti pristani�kih dr�av sporočile MPO, ne vplivajo na

ekosisteme.

                                       

* UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) �t.
415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).".
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6) Člen 6 se spremeni:

a) vstavi se naslednji odstavek:

"1a. Dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da je vsebnost �vepla v

gorivu za plovila v skladu z ustreznimi določbami členov 4a in 4b.

Izmed naslednjih načinov vzorčenja, analize in nadzora se uporabi primernega:

� vzorčenje goriva za plovila za se�ig na krovu ob dostavi v skladu s

smernicami MPO in analiza vsebnosti �vepla;

� vzorčenje in analiza vsebnosti �vepla v gorivu za plovila za se�ig na ladji v

rezervoarjih, kadar je to izvedljivo, in analiza zapečatenih vzorcev na krovu

ladij;

� nadzor nad ladijskimi dnevniki in dobavnicami o oskrbi ladij z gorivom.

Vzorčenje se prične z dnem začetka veljavnosti ustrezne omejitve najvi�je

vsebnosti �vepla v gorivu. Izvaja se dovolj pogosto, pri zadostnih količinah in

tako, da so vzorci reprezentativni za pregledano gorivo in za gorivo, ki ga

uporabljajo ladje, ko plujejo v ustreznih morskih območjih, pristani�čih in po

celinskih plovnih poteh.



12891/2/04 REV 2 MP/us 22
DG I    SL

Dr�ave članice po potrebi prav tako sprejmejo ustrezne ukrepe za nadzor nad

vsebnostjo �vepla v gorivih za plovila, za katera se člena 4a in 4b ne uporabljata.";

b) točka (a) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

"(a) metodo ISO 8754 (1992) in PrEN ISO 14596 za te�ko kurilno olje in za goriva za

plovila;".

7) Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

Poročanje in pregled

1. Na podlagi rezultatov vzorčenja, analize in nadzora, izvedenih v skladu s členom 6,

dr�ave članice vsako leto do 30. junija po�ljejo Komisiji kratko poročilo o vsebnosti �vepla v

tekočih gorivih, ki sodijo na področje uporabe te direktive in so se v prej�njem koledarskem

letu uporabljala na njihovem ozemlju. Poročilo vključuje zapis o celotnem �tevilu vzorcev po

vrsti goriva, ki so bili analizirani, navaja ustrezno količino uporabljenega goriva in izračunano

povprečno vsebnost �vepla. Dr�ave članice prav tako poročajo o �tevilu nadzorov, opravljenih

na krovu ladij, in bele�ijo povprečno vsebnost �vepla v vrstah goriv za plovila, ki so bila

uporabljena na njihovem ozemlju in ki dne....* ne sodijo na področje uporabe te direktive.

                                                
* Datum začetka veljavnosti te direktive.
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2. Na podlagi, med drugim:

(a) letnih poročil, predlo�enih v skladu z odstavkom 1;

(b) opa�enih trendov kakovosti zraka, zakisljevanja, stro�kov goriva in preusmeritev na

alternativne načine prevoza;

(c) napredka pri zmanj�evanju emisij �veplovih oksidov z ladij z mehanizmi MPO na

podlagi pobud Skupnosti;

(d) nove analize stro�kov in koristi ukrepov iz člena 4a(4), vključno z neposrednimi in

posrednimi koristmi za okolje,

predlo�i Komisija do leta 2008 poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija lahko skupaj s poročilom predlo�i predloge za spremembo te direktive, zlasti glede

druge stopnje mejnih vrednosti �vepla, določene za vsako vrsto goriva in, ob upo�tevanju dela

znotraj MPO, glede morskih območij, kjer naj se uporabljajo goriva za plovila z nizko

vsebnostjo �vepla.

3. Komisija do 31. decembra 2005 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o mo�ni

uporabi ekonomskih instrumentov, vključno z mehanizmi, kot so diferencirane pristojbine,

kilometrine, trgovanje z dovoljenimi emisijami in izravnave.
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4. Vse spremembe, potrebne za tehnično prilagoditev točk 1, 2, 3, 3a, 3b in 4 člena 2 ali

člena 6(2) zaradi znanstvenega in tehničnega napredka, se sprejmejo v skladu s postopkom iz

člena 9(2). Take prilagoditve ne vplivajo neposredno na spremembo področja uporabe te

direktive ali mejne vrednosti �vepla v gorivu, določene v tej direktivi.".

8) Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa

Komisije1999/468/ES*, ob upo�tevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES zna�a tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

                              

* UL L 184, 17.7.1999, str. 23.".

9) Kot Priloga se doda besedilo iz Priloge k tej direktivi.
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Člen 2

Dr�ave članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo,

najpozneje do �.*. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Dr�ave članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob

njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo dr�ave članice.

Člen 3

Direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na dr�ave članice.

V

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

__________________

                                                
* 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive.
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PRILOGA

"Priloga

GR�KA PLOVILA

IME
PLOVILA

LETO
DOBAVE

�TEVILKA
MPO

ARIADNE
PALACE 2002 9221310

IKARUS
PALACE 1997 9144811

KNOSSOS
PALACE 2001 9204063

OLYMPIA
 PALACE 2001 9220330

PASIPHAE
 PALACE 1997 9161948

FESTOS
 PALACE 2001 9204568

EUROPA
 PALACE 2002 9220342

BLUE
STAR I 2000 9197105

BLUE
STAR II 2000 9207584

BLUE STAR
ITHAKI 1999 9203916

BLUE STAR
NAXOS 2002 9241786

BLUE STAR
PAROS 2002 9241774

HELLENIC
SPIRIT 2001 9216030

OLYMPIC
CHAMPION. 2000 9216028

LEFKA
ORI 1991 9035876

SOPHOKLIS
VENIZELOS 1990 8916607".
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I. UVOD

1. Komisija je 28. novembra 2002 predlo�ila Svetu predlog direktive Evropskega

parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES o dele�u �vepla v gorivih za

plovila.

2. Evropski parlament je sprejel mnenje v prvem branju na zasedanju od 2. do 5. junija

2003.

3. Ekonomsko-socialni odbor je svoje mnenje predlo�il 14. maja 2003.

4. Odbor regij je 20. januarja 2003 izrazil svojo namero, da ne namerava izdati mnenja.

5. Komisija je 1. avgusta 2003 sprejela spremenjen predlog.

6. Svet je 9. decembra 2004 sprejel skupno stali�če v skladu s členom 251(2) Pogodbe.

II. CILJ

Namen predlaganih sprememb Direktive 1999/32/ES je raz�iriti področje njene uporabe na

vse vrste naftnega tekočega goriva, ki se uporablja za plovila, in omejiti vsebnost �vepla v

gorivu za plovila pri uporabi ladij v določenih delih Evropske unije.

Cilj je zmanj�ati emisije �veplovega dioksida in trdnih delcev (PM) z ladij, kot je določeno v

vzporedni strategiji EU za zmanj�anje emisij v zraku z morskih ladij. Predlog sku�a

vzpostaviti nadzorna območja emisij �veplovega dioksida, ki jih je opredelila Mednarodna

pomorska organizacija (IMO) v Konvenciji o onesna�enosti zraka, konvencija MARPOL

Priloga VI. Predlog spreminja določbe Direktive 1999/32/ES o vsebnosti �vepla v gorivu za

plovila, kot sledi:
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- uvedba 1,5 % mejne vrednosti vsebnosti �vepla v gorivu za plovila, ki ga uporabljajo

vsa morska plovila v Baltskem morju, Severnem morju in Rokavskem prelivu v skladu

s konvencijo MARPOL Priloga VI z namenom zmanj�ati učinek emisij ladij na

zakisljevanje v severni Evropi;

- uvedba 1,5 % mejne vrednosti vsebnosti �vepla v gorivu za plovila, ki ga uporabljajo

potni�ka plovila, ki opravljajo linijske prevoze v pristani�ča Skupnosti ali iz njih, z

namenom izbolj�ati kvaliteto zraka, zlasti v okolici pristani�č in obale, in ustvariti

zadostno povpra�evanje za zagotovitev vseevropske ponudbe goriva z vsebnostjo

�vepla, ki ne presega 1,5 %;

- sprememba obstoječe določbe za plinsko olje za plovila z zahtevo, da ladje, zasidrane v

pristani�čih, in plovila na celinskih vodnih poteh uporabljajo gorivo z 0,1 % ali manj�o

vsebnostjo �vepla (od

 1. januarja 2010) z namenom zmanj�ati lokalne emisije SO2 in PM in izbolj�ati lokalno

kvaliteto zraka. Odstopanje za 16 določenih plovil v Grčiji se uporablja do 1. januarja

2012;

- z namenom zagotoviti, da so na voljo skladna goriva, prepovedati prodajo plinskih olj

za plovila (DMA in DMX kakovostnih razredov) z več kot 0,1 % vsebnostjo �vepla do

leta 2010 v povezavi z ukinitvijo trenutne 0,2 % mejne vrednosti vsebnosti �vepla za

dizelska goriva za plovila DMB in DMC kakovostnih razredov in posledično

prepovedati prodajo goriv z več kot 1,5 % vsebnostjo �vepla.

III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

1. Splo�ni del

Evropski parlament je sprejel 36 sprememb k predlogu Komisije.

Po mnenju Sveta predstavlja skupno stali�če uravnote�en kompromis, če:

� je niz datumov za začetek veljavnosti določb Direktive skladen, upo�tevajoč zdaj

neizbe�en začetek veljavnosti konvencije MARPOL Priloga VI (maja 2005);

� niso predvidena odstopanja v nasprotju z začetkom veljavnosti konvencije

MARPOL Priloga VI in uvedbo nadzornih območij emisij �veplovega dioksida;
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� se tehnični in praktični problemi novih zahtev za ladje, zasidrane v pristani�čih,

upo�tevajo na razumen način, vključno s posebnim začasnim odstopanjem, za

katerega je zaprosila EL za nekatere ro-ro trajekte.

Konvencija MARPOL Priloga VI začne veljati na mednarodni ravni eno leto zatem, ko

jo je ratificiralo vsaj 15 dr�av ladijske zastave, katerih trgovska flota predstavlja vsaj 50

% bruto tona�e svetovnega trgovskega ladijskega prometa. Do 15. oktobra 2004 jo je

ratificiralo 17 dr�av � �vedska, Norve�ka, Singapur, Bahami, Marshallovi otoki,

Liberija, Danska, Nemčija, Vanuatu, Panama, Grčija, Banglade�, �panija, Barbados,

Samoa, Azerbajd�an in Zdru�eno kraljestvo � ki skupaj predstavljajo več kot 50 %

svetovne tona�e. Samoa, 15. dr�ava, je ratificirala konvencijo MARPOL Prilogo VI 19.

maja 2004 in s tem omogočila, da se Priloga VI začne izvajati od 19. maja 2005 in

Uredba 14 (nadzorna območja emisij �veplovega dioksida na območju Baltskega morja)

19. maja 2006. �est dr�av članic EU (DK, DE, EL, ES, SE, UK) je �e ratificiralo

MARPOL, �tiri dr�ave članice (NL, FI, CY, PL) pa so v zadnji stopnji ratifikacije, ki se

pričakuje to leto.

Skupno stali�če je skladno s stali�čem, ki sta ga zavzela Komisija in Evropski Parlament

glede ciljev raz�iritve področja uporabe Direktive 1999/32/ES na vsa naftna tekoča

goriva, ki se uporabljajo za ladje, ki plujejo v vodah dr�av članic.
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Svet:

(a) je v skupno stali�če v celoti, delno ali načeloma vključil 21 sprememb, kot sledijo:

Sprememba 1: smisel te spremembe je vključen v uvodni izjavi 4.

Sprememba 3: smisel te spremembe je vključen v uvodni izjavi 5.

Sprememba 4: smisel te spremembe je vključen v uvodni izjavi 4.

Sprememba 5: smisel te spremembe je vključen v uvodni izjavi 6.

Sprememba 6: smisel te spremembe se odra�a v uvodnih izjavah 6 in 17.

Sprememba 7: v celoti vsebovana v uvodni izjavi 7.

Sprememba 8: smisel te spremembe je vključen v uvodni izjavi 10.

Sprememba 40: v skladu s splo�nimi pravili za pripravo zakonodaje Skupnosti je

namen uvodne izjave, da na kratko utemelji razloge za glavno določbo

uzakonitvenih pogojev in ne smejo vsebovati normativnih določb ali

političnih opozoril; vendar je smisel te spremembe vključen v uvodni

izjavi 12.

Sprememba 18: cilj te spremembe je vključen v členu 1(1)(d).

Sprememba 30: smisel te spremembe je naveden v uvodni izjavi 19.

Sprememba 38: opredelitev iz člena 2 (3j) sledi smislu te spremembe.

Sprememba 39: opredelitev iz člena 2 (3k) odra�a cilj te spremembe na bolj podroben

in specifičen način.

Sprememba 10: ta sprememba je vključena v člen 4 s posledičnimi spremembami

glede časovnega načrta.

Sprememba 23: obravnava jo člen 4b, ki odlo�i izvedbo za vse vrste plovil do leta

2010.

Sprememba 43: je celovito vključena v novi člen 4c.

Sprememba 27: se v izogib morebitnih tehničnih te�av pri uporabi odra�a v novem

besedilu člena 6 s spremenjeno formulacijo.
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Sprememba 29: smisel te spremembe je vsebovan v uvodni izjavi 10 in omenjen tudi v

členu 11 Direktive 99/32.

Sprememba 31: na ta pomislek se nana�a uporaba izraza "tekoča goriva".

Sprememba 32: smisel te spremembe se odra�a v uvodnih izjavah 4 in 6 ter

členu 7.2.

Sprememba 33: se sprejme.

Sprememba 44: smisel te spremembe se odra�a v členu 7.

(b) v skupno stali�če ni vključil 15 sprememb (2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 41,

42, 24, 25, 26, 37):

Sprememba 2: ta sprememba ni mogla biti vključena, ker se ni zdela ustrezna.

Sprememba 14: ta sprememba ni mogla biti vključena, ker je bil črtan odstavek, na

katerega se nana�a.

Spremembe 15, 16, 17: te spremembe niso mogle biti vključene. Vendar se smisel teh

sprememb odra�a v členu 4(a)2, ki namerava spremeniti začetek

veljavnosti na maj 2006, da se uskladi s konvencijo MARPOL Priloga

VI.

Spremembi 21 in 22: nista mogli biti vključeni.

Sprememba 28: ni mogla biti vključena.

Spremembi 41 in 42: nista mogli biti odobreni, saj je bil Svet mnenja, da je

preuranjeno načrtovati prihodnjo zakonodajo (drugo fazo), ki bi

temeljila na oceni izvedbe sedanjih sprememb. Vendar novi člen 7.2

priznava, da je v prihodnosti potrebno nadaljnje izbolj�evanje.
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Sprememba 24: ni mogla biti vključena.

Sprememba 25:  ni mogla biti vključena, ker se ni zdela sorazmerna.

Sprememba 26: ni mogla biti sprejeta, ker je bila zavrnjena sprememba 42 (novi člen

4.a.a).

Sprememba 37: ni mogla biti vključena, ker je Svet menil, da bi bilo za prenos

potrebnih 12 mesecev.

(c) Svet je v razjasnitev vpra�anj v zvezi z uveljavitvijo različnih določb Direktive

uvedel člena 4a(3) in (4).

IV. ZAKLJUČEK

Kljub temu, da Svet ne more sprejeti vseh sprememb, ki jih je odobril Evropski parlament,

meni, da skupno stali�če v veliki meri zajema pomisleke Parlamenta in da je skladno s

spremenjenim predlogom Komisije, saj posledično zni�uje emisije �veplovega dioksida v EU

z zni�anji, katerih cilj so največje mo�ne koristi za poseljena pristani�ča in obalo ter njihovo

okolico in za ekosisteme, občutljive na kislino.

To dejanje dr�ave članice EU spodbuja, da za izbolj�anje okoljskih standardov za ladje in

zlasti z ratifikacijo in krepitvijo konvencije MARPOL Priloga VI, v večji meri delujejo na

mednarodni ravni.

==============
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Statements to be entered in the Council minutes

Statement by the Swedish delegation

“Sweden welcomes the proposed tightening up of Directive 1999/32/EC with regard to the sulphur

content of marine fuels. The proposals are a small step in the right direction and the fact that the

amendments to the Directive also include heavy fuel oil is a particularly positive aspect.

However, Sweden is abstaining on the proposal since we would have preferred to see considerably

more far-reaching requirements regarding the sulphur content of marine fuels. We hope that the

forthcoming negotiations with the EU Parliament will be constructive and will result in a more

ambitious Directive.



15023/04 ADD 1 JMdB/cs 2
DG I    EN

If emissions of acidifying products are to fall below the critical level in accordance with the

commitment in the EU's acidification strategy and if the health risks of discharges at sea are to be

reduced, considerable reductions in emissions of, inter alia, sulphur in Europe will be necessary,

going beyond existing commitments.

Measures within the shipping sector to reduce sulphur emissions are, moreover, very cost effective

compared with the adoption of further measures to reduce sulphur emissions from land-based

sources.”

______________
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2002/0259 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim odstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES  

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v tekočih gorivih za morske ladje 

 
 

(Besedilo velja za EGP) 

1- OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu  
(dokument COM(2002)595 končni – 2002/0259COD): 

20. november 2002 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 14. maj 2003 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prvo branje: 4. junij 2003 

Datum posredovanja spremembe predloga: 1. avgust 2003 

Datum sprejetja skupnega stališča (kvalificirana večina): 09.12.2004 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Cilj predloga je zmanjšati posledice ladijskih emisij žveplovega dioksida (SO2 ali SOx) in 
trdnih delcev (PM) za zakisljevanje okolja in zdravje ljudi. Ladijske emisije SOx in trdnih 
delcev so v neposredni povezavi z vsebnostjo žvepla v gorivu. Sedanja povprečna vsebnost 
žvepla (S) v težkem kurilnem olju za plovila je 2,7 % ali 27.000 delcev na milijon (ppm), v 
primerjavi z gorivom za avtomobile, katerega nova omejitev vsebnosti žvepla je 10 ppm. 
Predlog vsebuje nove omejitve najvišje vsebnosti žvepla v gorivih za morske ladje, 
natančneje: 

– Omejitev 1,5 % S v gorivu za vse ladje v Severnem morju, Kanalu in Baltskem 
morju v skladu z nadzornim območjem nizkih emisij SOx, dogovorjenim v 
Mednarodni pomorski organizaciji (MPO). To bo pomagalo zmanjšati zakisljevanje 
in zboljšati kakovost zraka; 

– Omejitev 1,5 % S za gorivo za potniška plovila na linijskih prevozih do ali iz 
kateregakoli pristanišča v EU v skladu z vzpostavljeno politiko EU za visoke 
standarde za potniška plovila. To bo zboljšalo kakovost zraka na obalah ter pomagalo 
zagotoviti oskrbo z gorivom z nizko vsebnostjo S po vsej Evropi; 
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– Omejitev 0,2 % S za gorivo za plovila v privezu v pristaniščih EU in za vsa plovila 
za plovbo po celinskih plovnih poteh z namenom zmanjšati lokalne emisije SOx in 
PM in zboljšati lokalno kakovost zraka. 

3 PRIPOMBE O SKUPNEM STALIŠČU 

3.1 Splošne pripombe 

V svoji spremembi predloga je Komisija sprejela v celoti, delno ali načelno 30 od 36 
sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament v prvem branju. 21 sprememb je vključenih 
v skupno stališče dobesedno ali smiselno. 

Komisija je sprejela vse spremembe, ki pojasnjujejo področje uporabe predloga in njegove 
koristi za okolje, spremembe, ki predvidevajo bolj jasne ukrepe glede poskusov alternativnih 
tehnologij za zmanjšanje izpušnih plinov, in večino sprememb, ki določajo datume izvedbe. 
Komisija ni sprejela sprememb, ki so v drugi fazi predvidele nižje vsebnosti žvepla v gorivu 
za morske ladje v vseh vodah Skupnosti, v prepričanju, da bi bilo to na tej stopnji še 
prezgodaj. 

Svet je sklenil vključiti večino sprememb Parlamenta, ki pojasnjujejo predlog, in tiste, ki 
predlagajo poskuse za čiščenje izpušnih plinov. Pri datumih izvedbe je od prvega branja v 
Parlamentu prišlo do pomembnega dogodka: Prilogo VI h Konvenciji MARPOL o 
onesnaževanju zraka Mednarodne pomorske organizacije (MPO) je ratificiralo zadostno 
število držav, da je lahko začela veljati. Datumi izvedbe v skupnem stališču so zato 
spremenjeni tako, da ustrezajo tistim v Prilogi VI k MARPOL. Glede omejitev v drugi fazi je 
Svet sklenil vključiti v klavzulo o reviziji (člen 7) bolj podrobno besedilo, v katerem predlaga 
skrajšanje rokov pri MPO v skladu z revizijo Priloge VI k MARPOL in tudi predložitev 
poročila Komisije o ekonomskih instrumentih kot možnem dodatnem ukrepu. 

Komisija meni, da skupno stališče, sprejeto s kvalificirano večino dne 09.12.2004, ne 
spremeni vidikov ali ciljev predloga in ga zato podpira v nespremenjeni obliki. 

3.2 Podrobne pripombe 

3.2.1 Spremembe Parlamenta, ki jih je Komisija sprejela in so v celoti, delno ali načelno 
vključene v skupno stališče 

Spremembe 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 43 in 44 so bile 
vključene v celoti, delno ali načelno. Predvidevajo razjasnitve, spremembe določb o 
odstopanju in določajo pravila za poskuse in rabo tehnologij čiščenja izpušnih plinov. 

3.2.2 Spremembe Parlamenta, ki jih je Komisija zavrnila, vendar so v celoti, delno ali 
načelno vključene v skupno stališče 

Spremembo 13 je Komisija zavrnila, vendar je delno vključena v skupno stališče. Ta 
sprememba predlaga prestavitev datuma začetka veljavnosti določbe o potniških plovilih. Svet 
je sklenil, da je logično prestaviti izvedbo na zgodnejši datum tako, da bi bil v skladu z 
datumom začetka veljavnosti Priloge VI k MARPOL .  

3.2.3 Spremembe Parlamenta, ki sta jih Komisija in Svet zavrnila in niso vključene v 
skupno stališče 
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Spremembe 22, 25, 26, 32 in 42 sta zavrnili obe instituciji in niso vključene. Te spremembe 
predlagajo drugo fazo omejitev in predvidevajo dopolnitve, ki se zdijo nepotrebne. 

3.2.4 Spremembe Parlamenta, ki jih je Komisija sprejela v celoti, delno ali načelno, 
vendar niso vključene v skupno stališče 

Spremembe 2, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 37 in 41 je Komisija delno ali načelno sprejela, 
vendar niso vključene. Večina predlaga krajše roke, ki ne ustrezajo razporedu izvajanja, 
sestavljenem v skladu s Prilogo VI k MARPOL . 

3.2.5 Dodatne spremembe predloga, ki jih pripravi Svet 

V členu 1(1) se dodajo štiri nove izjeme za goriva, ki jih uporabljajo ladje, vključene v 
vojaške aktivnosti, ladje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja na morju, poškodovane 
ladje ali ladje, ki uporabljajo potrjene tehnologije za zmanjševanje emisij. 

V členu 1(2) je dodanih več novih opredelitev, za MARPOL, Prilogo VI, vojne ladje, "dajanje 
v promet", "najbolj oddaljene regije" in "tehnologija za zmanjševanje emisij".  

V členu 1(4) se razveljavitev obstoječih določb o plinskem olju za plovila odloži do leta 2010 
(vključno z odstopanjem za Grčijo in najbolj oddaljene regije, ki do takrat ostane v veljavi). 

V členu 1(5) o nadzornih območjih nizkih emisij SOx in potniških ladjah so pojasnjene 
odgovornosti držav članic na področju uporabe; določba, ki od držav članic zahteva 
zagotavljanje goriva ustreznega predpisom, se črta; večina datumov začetka uporabe se 
spremeni ustrezno s Prilogo VI k MARPOL ali 12 mesecev po začetku veljavnosti direktive, 
kar je poznejše. 

V členu 1(6) se objava zahteve nizke vsebnosti žvepla v gorivu za ladje v privezu in plovila za 
plovbo po celinskih plovnih poteh odloži do 1. januarja 2010. Za ladje v privezu se uvede 
določena prožnost, ki omogoča "razumne časovne okvire" za zamenjavo goriva, ladje s 
kratkoročnim postankom so izvzete in dveletno odstopanje je dovoljeno za 16 grških 
potniških plovil. Plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh so izvzeta, kadar so na morju. 

V členu 1(7) je vključeno bolj podrobno besedilo o poskusih in uporabi novih tehnologij za 
zmanjševanje emisij, vključno z revidiranimi postopki komitologije za njihovo odobritev. 

Člen 1(8) o vzorčenju in analizi se nekoliko skrajša, priprava osnutka pa je pojasnjena. 

V členu 1(9) se poročilo Komisije prenese na leto 2008, osnovni elementi poročila so 
revidirani tako, da vključijo gibanja stroškov goriva, modalno preusmeritev, napredek pri 
MPO in novo analizo stroškov in koristi v zvezi s potniškimi plovili. Poročilo lahko 
spremljajo predlogi za drugo fazo mejnih vrednosti žvepla. Zahteva se posebno poročilo o 
ekonomskih instrumentih do leta 2005. Področje uporabe postopka komitologije je omejeno. 

Člen 1(10) o regulativnem odboru je nekoliko spremenjen. 

4- ZAKLJUČEK 

Spremembe, ki jih predvideva Svet, pomagajo pojasniti predlog in uskladiti njegovo izvajanje 
s Prilogo VI k MARPOL s Konvencijo MPO. Prav tako spodbujajo razvoj alternativnih 
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tehnologij in ekonomskih instrumentov ter upoštevanje strožjih omejitev druge faze pri MPO 
in v EU. Komisija zato podpira skupno stališče, sprejeto s kvalificirano večino dne 
09.12.2004. 
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