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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0439),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0199/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne [...],

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne [...],

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou 
v přístavech nebo v blízkosti pobřežních 
oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí jsou významné. Tyto lodě 
jsou povinny používat lodní palivo se 
stejným maximálním obsahem síry, jaký 

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou 
v přístavech nebo v blízkosti pobřežních 
oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí jsou významné. Tyto lodě 
jsou povinny používat lodní palivo se 
stejným maximálním obsahem síry, jaký 
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platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem 
k tomu, že v oblastech SECA budou platit 
přísnější normy pro obsah síry, je použití 
stejných norem i pro osobní lodě 
odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu 
ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na 
územích mimo oblasti SECA. Zavedení 
nové normy pro oblasti SECA pro osobní 
lodě by však bylo o pět let odloženo, aby se 
předešlo možným problémům 
s dostupností paliv.

platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem 
k tomu, že v oblastech SECA budou platit 
přísnější normy pro obsah síry, je použití 
stejných norem i pro osobní lodě 
odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu 
ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na 
územích mimo oblasti SECA.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V zájmu zajištění kvality ovzduší 
v členských státech, jejichž pobřeží není 
součástí oblastí SECA, a dosažení 
minimálních rovných podmínek pro toto 
odvětví v celé Unii by měl být stejný 
požadavek na kvalitu paliva rozšířen 
i na teritoriální moře členských států 
a na kontrolní oblasti znečištění, které 
nespadají do oblastí SECA.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) K odstranění emisí sekundárních 
částic způsobených obsahem síry 
v lodních palivech je navíc třeba snížit 
primární částice a omezit dopad lodního 
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průmyslu, včetně emisí elementárního 
uhlíku, na klima. Komise by se při 
snižování emisí znečišťujících látek 
a dopadu na klima měla zabývat 
nákladovou efektivností opatření, jako je 
omezení rychlosti lodí.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem podpořit brzké přijetí metod 
snižování emisí, kterými by se podařilo 
dosáhnout přinejmenším stejného snížení 
emisí síry, jaké je stanoveno v této 
směrnici, je třeba v Unii podporovat 
alternativní metody, jako je použití 
palubních systémů čištění spalin, a to 
vhodnými finančními pobídkami ze strany 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Členské státy by rovněž měly využít 
mechanismy, jako jsou odlišené poplatky 
a poplatky za kilometr založené 
na emisních vlastnostech, než vstoupí 
v platnost globální požadavek 
maximálního obsahu síry v palivu ve výši 
0,50 %.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Je třeba požadovat, aby členské státy 
na odpadní vody ze systémů čištění spalin 
v přístavech uplatňovaly politiky „bez 
zvláštního poplatku“, a zajistily tak řádné 
zpracování všech odpadů vzniklých 
využíváním alternativních metod 
snižování emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Při zavádění finančních pobídek 
podporujících metody snižování emisí, 
které docílí přinejmenším stejného 
snížení, jakého lze dosáhnout používáním 
paliv s nízkým obsahem síry, by členské 
státy měly zohlednit investice vynaložené 
před 5. červencem 2011 v případě, že 
vybavení splňuje kritéria IMO, a to 
do doby, než Komise přijme dodatečná 
kritéria.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) Členské státy by měly zajistit 
dostupnost a vyvážené rozdělení paliva 
odpovídajícího požadavkům v souladu 
s nařízením 18 revidované přílohy VI 
k úmluvě MARPOL.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12f) Vzhledem k potížím, které členské 
státy zaznamenávají při dosahování cílů 
kvality ovzduší stanovených právními 
předpisy Unie, a k přetrvávajícím 
rozdílům mezi těmito cíli a doporučeními 
Světové zdravotnické organizace by 
Komise měla být nápomocna při přípravě 
nezbytné analýzy pro žádost u IMO 
o vymezení dodatečných evropských 
mořských oblastí jako oblastí SECA, 
konkrétně v oblasti Středozemního moře, 
severovýchodního Atlantiku (včetně 
Irského moře) a Černého moře. Komise 
by rovněž měla prozkoumat výhody 
vymezení evropských mořských oblastí 
jako kontrolních oblastí emisí NOx.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné určit datum použití 
mezní hodnoty obsahu síry 0,50 %,
vymezit nové oblasti SECA, schválit nové 
alternativní metody snižování emisí a 
vytvořit vhodné podmínky pro jejich 
použití, zajistit vhodné sledování obsahu 
síry v palivech a harmonizovaný obsah a 
formát zpráv členských států a přizpůsobit 
ustanovení směrnice vědeckému a 
technickému pokroku, měla by na Komisi 
být přenesena pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie akty, pokud jde o určení 
data, od něhož by měl v Unii platit 
maximální obsah síry v palivu ve výši 
0,50 % hmotnostních, vymezení nových 
oblastí SECA na základě rozhodnutí IMO, 
schvalování nových metod snižování emisí, 
na něž se nevztahuje směrnice Rady 
96/98/ES a stanovení, doplnění či změnu 
podmínek pro jejich použití, stanovení 
způsobů odběru vzorků a sledování emisí a 
obsah a formát zprávy a změny čl. 2 bodů 
1, 2, 3, 3a, 3b a 4 nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 s přihlédnutím k vědeckému a 
technickému pokroku a případně aktům 
IMO. Zejména je důležité, aby Komise 
provedla vhodné konzultace během 
přípravných prací, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(13) Aby bylo možné vymezit nové oblasti 
SECA, schválit nové alternativní metody 
snižování emisí a vytvořit vhodné 
podmínky pro jejich použití, zajistit 
vhodné sledování obsahu síry v palivech a 
harmonizovaný obsah a formát zpráv 
členských států a přizpůsobit ustanovení 
směrnice vědeckému a technickému 
pokroku, měla by na Komisi být přenesena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
akty, pokud jde o vymezení nových oblastí 
SECA na základě rozhodnutí IMO, 
schvalování nových metod snižování emisí, 
na něž se nevztahuje směrnice Rady 
96/98/ES a stanovení, doplnění či změnu 
podmínek pro jejich použití, stanovení 
způsobů odběru vzorků a sledování emisí a 
obsah a formát zprávy a změny čl. 2 bodů 
1, 2, 3, 3a, 3b a 4 nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 s přihlédnutím k vědeckému a 
technickému pokroku a případně aktům 
IMO. Zejména je důležité, aby Komise 
provedla vhodné konzultace během 
přípravných prací, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

1 Úř. věst. L 241, 29.8.1998, s. 27. 1 Úř. věst. L 241, 29.8.1998, s. 27.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 2 – bod 3 g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bod 3g se zrušuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 1999/32/ES
Článek 4 a – Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální obsah síry v lodních palivech 
používaných v teritoriálních mořích, 
výlučných ekonomických zónách a 
kontrolních zónách znečištění členských 
států, včetně kontrolních oblastí emisí 
oxidů síry, a osobními loděmi 
provozujícími liniovou dopravu do 
přístavů Unie nebo z nich.

Maximální obsah síry v lodních palivech 
používaných v teritoriálních mořích, 
výlučných ekonomických zónách a 
kontrolních zónách znečištění členských 
států, včetně kontrolních oblastí emisí 
oxidů síry, a osobními loděmi plujícími do 
přístavů Unie nebo z nich. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 4 a – odst. 1 a (nový) – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 9a 
této směrnice, pokud jde o datum, od 

vypouští se
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kterého se normy obsahu síry stanovené 
v písmenu b) tohoto odstavce použijí. Na 
základě posouzení Mezinárodní námořní 
organizace ohledně dostupnosti lodního 
paliva, které bude splňovat maximální 
obsah síry v palivu ve výši 0,50 % 
hmotnostních, na něž odkazuje pravidlo 
14 odst. 8 přílohy VI úmluvy MARPOL, je 
tímto dnem 1. leden 2020 nebo 1. leden 
2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. e
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 4 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby nebyla 
používána lodní paliva v oblastech jejich 
teritoriálních moří, výlučných 
ekonomických zónách a kontrolních 
zónách znečištění spadajících mimo 
kontrolní oblasti emisí oxidů síry osobními 
loděmi provozujícími liniovou dopravu do 
kteréhokoli přístavu Unie nebo z něj 
v případě, že obsah síry v těchto palivech 
přesahuje:

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby nebyla 
používána lodní paliva v oblastech jejich 
teritoriálních moří, výlučných 
ekonomických zónách a kontrolních 
zónách znečištění spadajících mimo 
kontrolní oblasti emisí oxidů síry osobními 
loděmi plujícími do kteréhokoli přístavu 
Unie nebo z něj v případě, že obsah síry 
v těchto palivech přesahuje:

a) 1.5 %; a) 1.5 %;
b) 0,10 % od 1. ledna 2020. b) 0,10 % od 1. ledna 2015.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. e
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 4 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
lodní paliva nebyla používána v oblastech 
jejich teritoriálních moří a kontrolních
zónách znečištění spadajících mimo 
kontrolní oblasti emisí oxidů síry 
osobními loděmi plujícími do kteréhokoli 
přístavu Unie nebo z něj v případě, že 
obsah síry v těchto palivech přesahuje: 
a) 1.5 %;
b) 0,10 % od 1. ledna 2015.
Tento odstavec se vztahuje na všechna 
plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež 
zahájila plavbu mimo území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 1999/32/ES
Článek 4 ba (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4ba
Dostupnost lodních paliv

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění dostupnosti 
a vyváženého rozdělení lodních paliv:
– u nichž obsah síry nepřekročí 0,1 % 
od 1. ledna 2015;
– u nichž obsah síry nepřekročí 0,5 % 
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od 1. ledna 2018.
2. Odstavec 1 nevylučuje zavedení těchto 
opatření k dřívějšímu datu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 4 c – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby přístavní 
orgány zahrnuly do přístavního či jiných 
poplatků veškeré náklady na přijetí 
a odstranění odpadních vod ze systémů 
čištění spalin či na manipulaci s nimi bez 
ohledu na to, zda při tomto procesu 
vznikne odpad či nikoli.  

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c 
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 7 – odstavec 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavce 2 a 3 se zrušují. c) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Na základě, mimo jiné,
a) výročních zpráv předkládaných podle 
odstavců 1 a 1a,
b) pozorovaného vývoje kvality ovzduší, 
acidifikace, nákladů na palivo 
a přechodu na jiné dopravní prostředky,
c) pokroku při snižování emisí oxidu 
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siřičitého a oxidů dusíku z lodí 
dosaženého prostřednictvím 
mechanismů IMO na základě podnětů
Unie v této oblasti
předloží Komise do 31. prosince 2013 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Komise ve své zprávě zváží, a případně 
předloží návrhy na: 
- určení dodatečných oblastí kontroly 
emisí oxidů síry a emisí NOx
- alternativní doplňková opatření na další 
snížení emisí z lodí.“
ca) odstavec 3 se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 4a 
odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 
odst. 1a a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou od [data vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 4a 
odst. 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 
odst. 1a a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou od [data vstupu této 
směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
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přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a 
odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 
odst. 1a a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení 
pravomocí uvedených v daném rozhodnutí. 
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost 
žádných aktů v přenesené pravomoci, které 
jsou již v platnosti.

přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a 
odst. 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 
odst. 1a a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení 
pravomocí uvedených v daném rozhodnutí. 
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost 
žádných aktů v přenesené pravomoci, které 
jsou již v platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 1999/32/ES
Čl. 9 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 4a odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 
odst. 1, čl. 7 odst. 1a a čl. 7 odst. 4 vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou 
měsíců od oznámení aktu Evropskému 
parlamentu a Radě námitky nebo pokud 
Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 4a odst. 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, 
čl. 7 odst. 1a a čl. 7 odst. 4 vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou 
měsíců od oznámení aktu Evropskému 
parlamentu a Radě námitky nebo pokud 
Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Hlavním cílem tohoto návrhu je zavést horní hranice na obsah síry v lodních palivech, které 
v roce 2008 odsouhlasila Mezinárodní námořní organizace (IMO). 

Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější zdravotní reformu tohoto volebního období. 
Odhaduje se, že látky z lodí znečišťující ovzduší mají v současné době na svědomí přibližně 
50 000 předčasných úmrtí v Evropě ročně. 

Mezní hodnoty síry uvedené v příloze VI k úmluvě Mezinárodní námořní organizace 
MARPOL jsou v kontrolních oblastech emisí síry (oblastech SECA) stanoveny na 0,1 % 
s platností od roku 2015 a v ostatních mořských oblastech na 0,5 % s platností od roku 2020. 
Tyto hodnoty byly ratifikovány zeměmi s 85% podílem světové lodní nosnosti.

Evropskými oblastmi SECA jsou Severní moře, Lamanšský průliv a Baltské moře. 
Kontrolními oblastmi emisí byla vymezena i obě pobřeží USA a Kanady o šířce 200 mílí. 
Mezní hodnota síry v oblastech SECA činí v současné době 1 %. Palivo používané 
na otevřeném moři může do roku 2011 obsahovat až 4,5 % síry, poté je její podíl stanoven 
na 3,5 % s platností do roku 2019.  

Oxidy síry a oxidy dusíku vypouštějí do vzduchu sekundární částice ohrožující lidské zdraví. 
Snížení emisí z lodí umožní v řadě členských států dosáhnout standardů kvality ovzduší. 

Nepodaří-li se emise oxidů síry z lodí snížit, překročí tyto emise v mořských oblastech EU 
do konce tohoto desetiletí kombinované emise z oblastí pevniny EU. Hodnota těchto emisí 
pocházejících z pevniny byla ve svém vrcholu snížena o 90 % a o 72 % mezi lety 1990 
a 2008. 

Nejvyšší povolený obsah síry v palivu pro pozemní vozidla činí 10 ppm, tedy stokrát méně, 
než je mezní hodnota, která vstoupí v platnost v oblastech SECA v roce 2015. 

V souladu s dohodou v organizaci IMO by bylo rovněž možné snížit emise z lodí 
alternativním způsobem. K čištění spalin mohou sloužit odlučovače, které fungují na stejném 
principu jako zařízení, která se používají již desítky let k čištění oxidů síry od spalin 
vznikajících v pozemních továrnách a elektrárnách. Rovněž lze použít zkapalněný zemní plyn 
(LNG). 

Všechny tyto metody snižování emisí oxidů síry rovněž snižují emise oxidů dusíku 
a elementárního uhlíku (sazí). Oxidy dusíku znečišťují ovzduší a způsobují kyselé deště, ale 
rovněž eutrofizaci ve vodě a na pevnině, elementární uhlík se podílí na oteplování planety.

Podle odhadů se používáním odlučovačů k čištění spalin podaří omezit náklady na snižování 
emisí alespoň o polovinu v případě, že loď se bude pohybovat převážně v oblastech SECA. 



PE475.799v01-00 18/19 PR\882049CS.doc

CS

Očekává se, že s rozšířením nezbytné palivové infrastruktury v přístavech nalezne LNG 
široké uplatnění jako palivo pro nové lodě.  

Podle odhadů Komise přesahuje peněžní hodnota přínosů pro lidské zdraví, kterých lze 
docílit, náklady na snižování emisí z lodí o faktor mezi 2 a 25. Komise totiž předpokládá, že 
peněžní hodnota přínosů pro lidské zdraví by činila 8 až 16 miliard EUR, zatímco náklady 
na snižování emisí by se mohly pohybovat mezi 0,6 a 3,7 miliardy EUR. 

Peněžní hodnota přínosu pro životní prostředí nebyla dosud vyčíslena, avšak například 
ve Finsku by se objem kyselých dešťů ve srovnání se stávajícími hodnotami snížil o 60 %.

Stávající směrnice o obsahu síry v lodních palivech obsahuje kromě mezních hodnot, na nichž 
se již dříve shodla IMO, mezní hodnoty pro síru u lodí kotvících v přístavu (0,1 %) 
a u plavidel provozujících pravidelnou přepravu cestujících (1,5 %). Poslední z výše 
zmíněných hodnot je stejná jako první mezní hodnota pro oblasti SECA, na níž se shodla 
IMO.

Komise navrhuje, aby se nová mezní hodnota pro obsah síry ve výši 0,1 % platná pro oblasti 
SECA vztahovala rovněž na všechna osobní plavidla plující pravidelně do jakýchkoli přístavů 
EU, přičemž tato hodnota by vstoupila v platnost až v roce 2020.  

Návrhy zpravodajky na změny návrhu Komise  

Zpravodajka vítá a podporuje hlavní body návrhu Komise a zdůrazňuje, že mezní hodnoty 
odsouhlasené v IMO vstoupí v platnost v každém případě, i pokud nebude přijata žádná 
směrnice. Směrnice by nicméně mohla v EU objasnit a standardizovat uplatňování 
a monitorování mezních hodnot odsouhlasených v rámci IMO, rovných podmínek 
pro hospodářskou soutěž, usnadnit přechodné období a podpořit inovace.

Přechod na přísnější stropy obsahu síry a uplatňování hodnoty ve výši 0,1 % i v jiných 
oblastech, než jsou evropské oblasti SECA, by přinesl významné výhody pro lidské zdraví 
a životní prostředí nákladově efektivním způsobem. 

Zpravodajka proto podporuje návrh Komise, aby strop obsahu síry v hodnotě 0,1 % byl 
rozšířen i na plavidla provozující pravidelnou přepravu cestujících. Nicméně navrhuje, aby 
tato mezní hodnota vstoupila v platnost v roce 2015, tedy ve stejnou dobu jako v oblastech 
SECA. 

Zpravodajka rovněž navrhuje, aby se strop pro obsah síry ve výši 0,1 % vztahoval na všechna 
teritoriální moře členských států EU až do vzdálenosti 12 námořních mil od jejich pobřeží. 
Jinými slovy strop, který musí být v současné době dodržován v přístavech EU, by byl 
rozšířen na teritoriální moře.

Tyto změny by umožnily dosáhnout významných přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí 
a vytvořit rovné podmínky v souvislosti s dopady reformy na náklady.

Podíl emisí oxidů síry z lodní dopravy v členských státech EU, jejichž pobřeží leží částečně či 
plně v oblastech SECA, činí: Dánsko 39 %, Nizozemsko 31 %, Švédsko 25 %, Spojené 
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království a Francie 18 % a Belgie 13 %. Vysoké hodnoty nicméně vykazuje i řada jiných 
zemí, které nejsou součástí oblastí SECA: Irsko 21 %, Portugalsko 20 %, Itálie a Španělsko 
15 %. Podíl některých ostrovů a pobřeží ve Středozemním moři činí více než 20 %, 
v některých případech dokonce více než 30 %. 

Zpravodajka navrhuje, aby Komise do konce roku 2013 zvážila zřízení nových oblastí 
s omezeným množstvím emisí v evropských mořích a zavedení metod na další snížení emisí, 
informovala v této věci Parlament a Radu a předložila návrhy na případné nové kontrolní 
oblasti emisí oxidů síry a dusíku. 

Vzhledem k tomu, že během přechodného období budou někteří provozovatelé muset čelit 
vysokým dodatečným nákladům, zejména v případě cest uskutečněných převážně v oblastech 
SECA, zpravodajka navrhuje, aby bylo usnadněno využívání státní podpory pro investice. 
Horní hranice pro státní podporu je stanovena na 10 % pro investice do projektů týkajících se 
životního prostředí uskutečněných méně než tři roky před tím, než se opatření stanou povinná.   

Zpravodajka navrhuje, aby v tomto případě byla do konce roku 2013 povolena vyšší míra 
státní podpory. Tento krok má své opodstatnění v tom, že snížení emisí z lodí přinese 
veřejnému sektoru významné hospodářské výhody v podobě nižších nákladů na zdravotní 
péči. Navíc by to pomohlo nastartovat trh s odlučovači k čištění spalin.


