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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в 
корабните горива
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0439),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0199/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
[...],

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от [...],

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-
0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Пътническите кораби се (7) Пътническите кораби се 
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експлоатират главно в пристанищата 
или в близост до крайбрежните райони 
и тяхното въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда са значителни. 
По отношение на тези кораби се изисква 
да използват корабни горива със същото 
максимално допустимо съдържание на 
сяра, както приложимото за зоните за 
контрол на емисиите на серни оксиди —
SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че 
за SECAs ще са валидни по-строги 
норми, необходимостта от подобряване 
на чистотата на въздуха в районите 
извън SECAs обуславя въвеждането на 
същите норми за всички пътнически 
кораби. Все пак, въвеждането на 
новите норми за пътническите 
кораби следва да бъде отложено с 5 
години, за да се избегнат потенциални 
проблеми с разполагаемостта на 
подходящи горива.

експлоатират главно в пристанищата 
или в близост до крайбрежните райони 
и тяхното въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда са значителни. 
По отношение на тези кораби се изисква 
да използват корабни горива със същото 
максимално допустимо съдържание на 
сяра, както приложимото за зоните за 
контрол на емисиите на серни оксиди —
SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че 
за SECAs ще са валидни по-строги 
норми, необходимостта от подобряване 
на чистотата на въздуха в районите 
извън SECAs обуславя въвеждането на 
същите норми за всички пътнически 
кораби.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) С цел гарантиране на подобряване 
качеството на въздуха на държавите-
членки, чиито брегове не са част от 
SECAs, и установяване на минимални 
равнопоставени условия за сектора в 
целия Съюз, обхватът на същите 
изисквания за качество на горивото 
следва да се разшири, така че да 
включи териториалните води на 
държавите-членки и зоните за 
контрол на замърсяването извън 
SECAs.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) В допълнение, за справяне с 
вторичните емисии на прахови 
частици, причинени от 
съдържанието на сяра в корабните 
горива, са необходими усилия за 
намаляване на първичните емисии 
прахови частици и за намаляване на 
въздействието върху климата от 
корабоплаването, включително 
дължащо се на емисиите на черен 
въглерод. Комисията следва да проучи 
разходната ефективност на мерките, 
като например ограниченията за 
скоростта на кораба за намаляването 
на замърсяващите емисии и 
въздействието върху климата.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С цел насърчаване на бързото 
приемане на методи за намаляване на 
емисиите, които постигат поне 
същото понижаване на серните 
емисии като определеното в 
настоящата директива, 
алтернативни методи, като 
например използването на бордови 
системи за пречистване на 
отработените газове, следва да бъдат 
насърчавани в целия Съюз 



PE475.799v01-00 8/21 PR\882049BG.doc

BG

посредством подходящи финансови 
стимули от страна на държавите-
членки.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Държавите-членки следва също 
да използват механизми, като
например диференцирани такси и 
такси на километър, основани на 
емисионните характеристики, 
докато влезе в сила общото изискване 
за 0,50 % по отношение на 
максималното съдържание на сяра в 
горивото.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Необходимо е да се изиска от 
държавите-членки да прилагат 
политики на „липса на специална 
такса“ за отпадъчни води от 
системи за пречистване на 
отработени газове в пристанищата, 
за да се гарантира съответна грижа 
за всички отпадъци от използването 
на алтернативни методи за 
намаляване на емисиите.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Всички финансови стимули от 
страна на държавите-членки за
методи за намаляване на емисиите, 
които постигат понижаване на 
емисиите, поне равностойно на това, 
което се постига при използването на 
гориво с ниско съдържание на сяра, 
следва да отчитат инвестициите, 
направени преди 5 юли 2011 г., при 
условие че оборудването съответства 
на критериите на ММО, в очакване на 
приемане на допълнителни критерии 
от страна на Комисията. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) Държавите-членки следва да 
гарантират наличието и 
равномерното разпределение на 
отговарящо на нормите гориво в 
съответствие с правило 18 от 
измененото Приложение VI към 
Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването 
от кораби (MARPOL).

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12е) Като се имат предвид 
трудностите, които държавите-
членки срещат за постигането на 
целите за качество на въздуха, 
определени в законодателството на 
ЕС и все още съществуващата 
разлика между тези цели и 
препоръките на Световната здравна 
организация, Комисията следва да ги 
подпомага при подготовката на 
необходимия анализ за 
кандидатстване пред ММО за 
определяне на допълнителни 
европейски морски зони като SECAs, 
по-конкретно в Средиземно море, 
североизточната част на 
Атлантическия океан (включително в 
Ирландско море) и в Черно море. 
Комисията също така следва да 
проучи ползата от определянето на 
европейските морски зони за зони за 
контрол на емисиите на азотен 
оксид.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да може Комисията да определи 
датата, от която да влезе в сила 
нормата за пределно допустимо 
съдържанието на сяра в размер 0,5 %, 
а също и да определя нови зони за 
контрол на емисиите на серни оксиди

(13) За да може Комисията да определя 
нови зони за контрол на емисиите на 
серни оксиди (SECAs), да одобрява нови 
алтернативни методи за намаляване на 
емисиите и да въвежда съответните 
условия за тяхното прилагане, да 
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(SECAs), да одобрява нови 
алтернативни методи за намаляване на 
емисиите и да въвежда съответните 
условия за тяхното прилагане, да 
осигурява подходящ мониторинг на 
съдържанието на сяра в горивата и да 
задава изисквания за хармонизирано 
съдържание и формат на докладите на 
държавите-членки, както и да адаптира 
разпоредбите на директивата към 
научно-техническия прогрес, следва да
ѝ бъдат делегирани правомощия 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на: определяне на
датата, от която да влезе в сила в ЕС 
нормата за пределно допустимо 
съдържанието на сяра в горивата в 
размер на 0,5 тегловни процента; 
определяне на нови зони за контрол на 
емисиите на серни оксиди (SECAs) въз 
основа на съответно решение на 
Международната морска организация
(IMO); одобряване на нови методи за 
намаляване на емисиите, които не са 
включени в обхвата на Директива
96/98/ЕО1 на Съвета, както и въвеждане, 
допълване или изменяне на условия за 
тяхното прилагане; специфициране на 
начини за вземане на проби и 
мониторинг на емисиите; определяне на 
съдържанието и формата на докладите; 
и въвеждане на изменения в член 2, 
параграфи 1, 2, 3, 3а, 3б и 4 или в член 6, 
параграфи 1а и 2, във връзка с научно-
техническия прогрес и, в случаите при 
които това е уместно — във връзка с 
инструментите на Международната 
морска организация (IMO). От особено 
значение е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на равнище експерти. При подготвянето 
и съставянето на делегирани актове, 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 

осигурява подходящ мониторинг на 
съдържанието на сяра в горивата и да 
задава изисквания за хармонизирано 
съдържание и формат на докладите на 
държавите-членки, както и да адаптира 
разпоредбите на директивата към 
научно-техническия прогрес, следва да
ѝ бъдат делегирани правомощия 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на: определяне на нови 
зони за контрол на емисиите на серни 
оксиди (SECAs) въз основа на съответно 
решение на Международната морска 
организация (IMO); одобряване на нови 
методи за намаляване на емисиите, 
които не са включени в обхвата на 
Директива 96/98/ЕО1 на Съвета, както и 
въвеждане, допълване или изменяне на 
условия за тяхното прилагане; 
специфициране на начини за вземане на 
проби и мониторинг на емисиите; 
определяне на съдържанието и формата 
на докладите; и въвеждане на изменения 
в член 2, параграфи 1, 2, 3, 3а, 3б и 4 или 
в член 6, параграфи 1а и 2, във връзка с 
научно-техническия прогрес и, в 
случаите при които това е уместно —
във връзка с инструментите на 
Международната морска организация
(IMO). От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на равнище експерти. При подготвянето 
и съставянето на делегирани актове, 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.
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на Съвета.
1 OВ L 241, 29.8.1998 г., стр. 27. 1 OВ L 241, 29.8.1998 г., стр. 27.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)
Директива 1999/32/ЕО
Член 2 – буква 3 ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) точка 3ж се заличава;

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максимално допустимо съдържание на 
сяра в корабните горива, използвани в 
държавите-членки в техните 
териториални води, изключителни 
икономически зони и зони за контрол на 
замърсяването, включително в зоните за 
контрол на емисиите на серни оксиди, 
както и от пътнически кораби, 
изпълняващи редовни услуги до или от 
пристанища в ЕС.

Максимално допустимо съдържание на 
сяра в корабните горива, използвани в 
държавите-членки в техните 
териториални води, изключителни 
икономически зони и зони за контрол на 
замърсяването, включително в зоните за 
контрол на емисиите на серни оксиди, 
както и от пътнически кораби до или от 
пристанища в ЕС.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 а – параграф 1 а (нов) – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 9а от 
настоящата директива, отнасящи се 
за датата, от която ще влезе в сила 
нормата за съдържание на сяра, 
посочена в буква б) от настоящия 
параграф. Въз основа на оценка от 
страна на Международната морска 
организация (IMO) относно 
разполагаемостта на корабни горива 
със съдържание на сяра до 0,50 
тегловни процента, която оценка е 
спомената в правило 14.8 от 
Приложение VI към MARPOL, тази 
дата ще бъде или 1 януари 2020 г. или 
1 януари 2025 г.

заличава се

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква д)
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да 
предприемат всички необходими мерки, 
гарантиращи че в техните териториални 
води, специални икономически зони и 
зони за контрол на замърсяването, 
попадащи извън зоните за контрол на 
емисиите на серни оксиди, не се 
използват от пътническите кораби, 

4. Държавите-членки трябва да 
предприемат всички необходими мерки, 
гарантиращи че в техните териториални 
води, специални икономически зони и 
зони за контрол на замърсяването, 
попадащи извън зоните за контрол на 
емисиите на серни оксиди, не се 
използват от пътническите кораби до 



PE475.799v01-00 14/21 PR\882049BG.doc

BG

изпълняващи редовни услуги до или от 
пристанище в ЕС, корабни горива, чието 
тегловно съдържание на сяра надхвърля:

или от пристанище в ЕС, корабни 
горива, чието тегловно съдържание на 
сяра надхвърля:

а) 1.5 %; а) 1.5 %;

б) 0,10 %, в периода, започващ от 1 
януари 2020 г.

б) 0,10 %, в периода, започващ от 1 
януари 2015 г.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква д)
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, 
гарантиращи, че в техните 
териториални води и зони за контрол 
на замърсяването, попадащи извън 
зоните за контрол на емисиите на 
серни оксиди, не се използват от 
никакви кораби, плаващи до или от 
пристанище в ЕС, корабни горива, 
чието тегловно съдържание на сяра 
надхвърля: 
а) 1,5 %;
б) 0,10 % в периода, започващ от 1 
януари 2015 г.
Посоченото в настоящия параграф се 
отнася за всички кораби, плаващи под 
всички флагове, включително 
корабите, чието пътуване е 
започнало извън ЕС.

Or. en



PR\882049BG.doc 15/21 PE475.799v01-00

BG

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 б а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4ба
Наличност на корабни горива

1. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират наличността и 
балансираното разпределение на 
корабни горива:
- със съдържание на сяра, което не 
надвишава 0,1 %, от 1 януари 2015 г.;
- със съдържание на сяра, което не 
надвишава 0,5 %, от 1 януари 2018 г.
2. Параграф 1 не изключва 
въвеждането на подобни мерки от по-
ранна дата. 

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 1999/32/ЕО
Член 4 в – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че пристанищните власти включват 
в пристанищната такса или в други 
такси всички разходи за приемане, 
обработка и обезвреждане на 
отпадъчните води от системите за 
очистване на димните газове, 
независимо от наличието или не на 
отпадъци.
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Or. en

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 1999/32/ЕО
Член 7 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 2 и параграф 3 отпадат. в) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Въз основа на, inter alia:
а) годишни доклади, подавани 
съгласно параграфи 1 и 1а;
б) наблюдавани тенденции в 
качеството на въздуха, 
подкисляването, разходите за гориво 
и промените;
в) напредъка при намаляването на 
емисиите на серни и азотни оксиди от 
кораби чрез механизмите на ММО 
след инициативи на Съюза в тази 
насока;
До 31 декември 2013 г. Комисията 
изпраща доклад на Европейския 
парламент и на Съвета. В своя доклад 
Комисията разглежда и може да 
представи предложения относно:
- определяне на допълнителни зони за 
контрол на емисиите на серен и 
азотен оксид;
- алтернативни допълнителни мерки 
за по-нататъшно намаляване на 
емисиите от корабите.“
ва) параграф 3 отпада.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 1999/32/ЕО
Член 9 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4а, параграф 1а и
параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, 
параграф 1, член 7, параграф 1а и 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4а, параграф 2, член 4в, 
параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, 
параграф 1а и параграф 4, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 1999/32/ЕО
Член 9 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4а, параграф 1а и
параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, 
параграф 1, член 7, параграф 1а и 
параграф 4, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на правомощия, 
посочено в настоящото решение. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
му в Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4а, параграф 2, член 4в, 
параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, 
параграф 1а и параграф 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от Европейския 
парламент или Съвета. Решението за 
оттегляне прекратява делегирането на 
правомощия, посочено в настоящото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 1999/32/ЕО
Член 9 а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4а, 
параграф 1а и параграф 2, член 4в, 
параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, 
параграф 1а и параграф 4, влиза в сила 
само ако Европейският съвет или 
Съветът не са повдигнали възражение в 
срок от 2 месеца, след като са получили 
нотификация за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Ако Европейският 
парламент или Съветът отправят 
съответно искане, този период може да 
бъде удължен с 2 месеца.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4а, 
параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, 
параграф 1, член 7, параграф 1а и 
параграф 4, влиза в сила само ако
Европейският съвет или Съветът не са 
повдигнали възражение в срок от 2 
месеца, след като са получили 
нотификация за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Ако Европейският 
парламент или Съветът отправят 
съответно искане, този период може да 
бъде удължен с 2 месеца.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Основната цел на предложението е да се приложат пределно допустимите стойности на 
съдържанието на сяра в корабните горива, договорени от Международната морска 
организация (ММО) през 2008 г.

Това е може би най-важната здравна реформа на настоящия законодателен мандат. 
Счита се, че понастоящем замърсителите на въздуха от корабни горива причиняват 
преждевременната смърт на 50 000 души годишно в Европа. 

Нормите за съдържанието на сяра в приложение VІ към Конвенцията MARPOL на 
ММО са 0,1% в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) от 2015 г. и 
0,5% в морските райони извън тези зони от 2020 г. Държавите, на които се падат 85% 
от световния корабен тонаж, са ратифицирали тези пределно допустими стойности.

В Европа зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) включват Северно 
море, Ламанша и Балтийско море. И в САЩ, и в Канада зони за контрол на емисиите се 
прилагат до 200 морски мили от брега. Понастоящем пределно допустимото 
съдържание на сяра в SECAs е 1%. Горивото, използвано в открито море, може да 
съдържа до 4,5% сяра до края на 2011 г. и 3,5% от края на 2011 г. до 2019 г. 

Серните и азотните оксиди създават вторични прахови частици във въздуха, които са 
вредни за здравето. Намаляването на емисиите от корабите ще улесни постигането на 
нормите за качество на въздуха в редица държави-членки.

Ако емисиите на серни оксиди от кораби не бъдат намалени, тези емисии в моретата на 
ЕС ще надхвърлят общите емисии от сушата на ЕС преди края на настоящото 
десетилетие. Тези емисии от сушата вече са намалени с 90% от най-високата им 
стойност, като между 1990 г. и 2008 г. намалението е 72%.

Максимално допустимото съдържание на сяра в горивото за сухопътните превозни 
средства е 10 ppm, 100 пъти по-малко от пределно допустимата стойност, която ще се 
прилага в SECAs от 2015 г.

В съответствие с договореното в рамките на ММО също така ще бъде възможно 
емисиите от корабите да бъдат намалени по алтернативни начини. Сухите димни газове 
могат да бъда очиствани с газоочистващи системи, които действат на същия принцип 
като уредите, използвани от десетилетия за очистване на серните оксиди от сухи димни 
газове, изпускани от разположени на сушата заводи и електроцентрали.  Може да се 
използва също така и втечнен природен газ (LNG). 

Всички тези начини за намаляване на емисиите на серни оксиди намаляват също и 
азотните оксиди и саждите. Азотните оксиди предизвикват не само замърсяване на 
атмосферата и киселинни дъждове, а и еутрофикация  на водните басейни и сушата, а 
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саждите допринасят за затоплянето. 

Счита се, че използването на газоочистващи системи за сухите димни газове ще намали 
разходите за намаляването на емисиите поне наполовина, ако корабът плава основно в 
SECAs. Вероятно LNG ще започне да се използва широко за гориво в новите кораби, 
когато пристанищата масово започнат да разполагат с необходимата инфраструктура за 
зареждане с LNG.

Според оценката на Комисията паричното изражение на ползите по отношение на 
здравето, които могат да бъдат постигнати, надхвърля между 2 и 25 пъти разходите за 
намаляване на емисиите от кораби.  Комисията оценява паричното изражение на 
ползите по отношение на здравето на стойност между 8 и 16 млрд. евро, а разходите –
на стойност между 0,6 и 3,7 млрд. евро. 

Няма оценка на паричното изражение на ползите по отношение на околната среда, но 
например във Финландия киселинните дъждове биха намалели с 60% от сегашните 
нива. 

В съществуващата директива относно съдържанието на сяра в корабните горива 
пределно допустимите стойности на сярата за кораби в пристанища е 0,1%, а за кораби, 
изпълняващи редовни пътнически услуги, 1,5% – стойности, които надвишават 
договорените по-рано в ММО пределни стойности.  Последната цифра е същата като 
първата пределно допустима стойност за SECAs, договорена в ММО.

Комисията предлага новото пределно допустимо съдържание на сяра за SECAs (0,1%) 
да се прилага също така и за всички пътнически кораби, които редовно влизат в 
пристанища на ЕС, но това да влезе в сила през 2020 г.  

Предлаганите от докладчика изменения към предложението на Комисията  

Докладчикът приветства и изразява подкрепа за основния замисъл на предложението на 
Комисията и подчертава, че договорените в ММО пределни стойности ще влязат в сила 
на всяка цена дори при липса на директива.  Директивата обаче би могла да изясни и 
стандартизира прилагането и мониторинга в рамките на ЕС на договорените в ММО 
пределни стойности, да създаде равни условия за конкуренция, да улесни преходния 
период и да насърчи иновациите. 

С преминаването към по-строго пределно допустимо съдържание на сяра би било 
възможно да се постигнат значителни ползи по отношение на здравето и околната 
среда по разходо-ефективен начин, ако пределно допустимата норма от 0,1% се 
приложи по-широко, отколкото само в съществуващите в Европа SECAs. 

Поради това докладчикът подкрепя предложението на Комисията пределно 
допустимото съдържание от 0,1% сяра да се отнася и за кораби, изпълняващи редовни 
пътнически услуги Докладчикът обаче предлага това пределно допустимо съдържание 
да влезе в сила през 2015 г., когато ще влезе в сила и в SECAs. 

Докладчикът предлага освен това пределно допустимото съдържание от 0,1% сяра да се 
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отнася за всички териториални води на държавите-членки на ЕС на разстояние до 12 
морски мили от бреговата ивица.  С други думи, пределно допустимото съдържание, 
което понастоящем се прилага в пристанищата на ЕС, да обхване и териториалните 
води.

Тези изменения биха дали възможност за постигане на значителни ползи по отношение 
на здравето и околната среда и биха създали равнопоставеност във връзка с разходите 
за реформата.

В държавите-членки на ЕС, чието крайбрежие се намира изцяло или частично в SECAs, 
делът на емисиите на серни оксиди, дължащи се на корабоплаване, е следният: Дания 
39%, Нидерландия 31%, Швеция 25%, Обединеното кралство и Франция 18% и Белгия 
13%.  В някои държави извън SECAs делът също е висок: Ирландия 21%, Португалия 
20%, Италия и Испания 15%. За няколко острова и крайбрежия в Средиземно море 
делът е над 20%, в някои случаи над 30%.

Докладчикът предлага до края на 2013 г. Комисията да проучи установяването на нови 
зони за ограничаване на емисиите в европейските морета, както и методи за 
допълнително намаляване на емисиите, да докладва относно проучванията си пред 
Европейския парламент и пред Съвета и да представи предложения за евентуални нови 
зони за контрол на емисиите на серни и азотни оксиди.

Тъй като през преходния период някои оператори ще трябва да понесат значителни 
допълнителни разходи, особено за пътувания главно или преобладаващо в SECAs, 
докладчикът предлага да се улесни използването на държавна помощ за инвестиране. 
Обикновено максималната стойност на държавната помощ е 10% за екологически 
инвестиции, направени по-малко от три години преди мерките да станат задължителни. 

Докладчикът предлага в този случай да бъде разрешена по-голяма държавна помощ до 
края на 2013 г. Това е оправдано, тъй като намаляването на емисиите от 
корабоплаването е сериозна икономическа полза за публичния сектор благодарение на 
съпътстващото намаляване на разходите за здравеопазване. Това също би помогнало да 
се раздвижи пазарът за газоочистващи системи за сухите димни газове.


