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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0439),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0199/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee […] arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee […] arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Reisilaevad tegutsevad enamjaolt 
sadamates või ranniku lähedal ning neil on 
märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Kõnealused laevad peavad 
kasutama sama maksimaalse 
väävlisisaldusega (1,5 %) laevakütust nagu 
SOx-heite kontrolli piirkondades. Kuna 
SOx-heite kontrolli piirkondades 

(7) Reisilaevad tegutsevad enamjaolt 
sadamates või ranniku lähedal ning neil on 
märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Kõnealused laevad peavad 
kasutama sama maksimaalse 
väävlisisaldusega (1,5 %) laevakütust nagu 
SOx-heite kontrolli piirkondades. Kuna 
SOx-heite kontrolli piirkondades 
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kohaldatakse rangemaid väävlisisalduse 
norme, on põhjendatud, et neid norme 
kohaldatakse ka reisilaevade suhtes, 
lähtudes vajadusest parandada sadama- ja 
rannikualade õhu kvaliteeti. Uute SOx-
heite kontrolli piirkondade normide 
kohaldamine reisilaevade suhtes lükkub 
aga viie aasta võrra edasi, et vältida 
võimalikke probleeme kütuse 
kättesaadavusega.

kohaldatakse rangemaid väävlisisalduse 
norme, on põhjendatud, et neid norme 
kohaldatakse ka reisilaevade suhtes, 
lähtudes vajadusest parandada sadama- ja 
rannikualade õhu kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Tagamaks õhu kvaliteedist saadavat 
kasu ka neile liikmesriikidele, kelle 
rannikualad ei kuulu SOx-heite kontrolli 
piirkondadesse ning tagamaks 
valdkonnale kogu ELis minimaalselt 
võrdsed konkurentsitingimused, tuleb 
SOx-heite kontrolli piirkondadest 
väljapoole jäävatele liikmesriikide 
territoriaalvetele ja heitekontrolli 
piirkondadele laiendada samasuguseid 
kütuse kvaliteedinõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Laevakütuse väävlisisaldusest 
tingitud sekundaarsete tahkete osakeste 
heite vähendamiseks tuleb püüda piirata 
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primaarsete tahkete osakeste heidet ja 
vähendada laevaliikluse mõju kliimale, 
sealhulgas tahmaheitest tulenevat mõju. 
Komisjon peaks uurima selliste meetmete 
nagu laevade kiiruspiirangute tasuvust 
saateainete heitkoguste ja kliimale 
avaldatava mõju vähendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Õhutamaks saastajaid kiiresti 
kasutusele võtma heite vähendamise viise, 
millega saavutatakse vähemalt käesolevas 
direktiivis kehtestatuga võrdväärne väävli 
heitkoguste vähenemine, peaksid 
liikmesriigid sobivate rahaliste stiimulite 
abil edendama ELis selliseid alternatiive 
nagu näiteks heitgaaside 
puhastusseadmete kasutamist laevadel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Kuni kütuse lubatud suurimaks 
väävlisisalduseks 0,50% määrava 
ülemaailmse nõude jõustumiseni tuleks 
liikmesriikidel kasutada ka selliseid 
mehhanisme nagu diferentseeritud lõivud 
ja läbisõidukilomeetrite maksustamine 
sõltuvalt heite tasemest.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Selleks et tagada alternatiivsetest 
heitevähendusmeetoditest tekkivate 
heitkoguste nõuetekohane käitlemine, 
tuleb liikmesriikidelt nõuda, et nad ei 
kehtestaks sadamates eritasu heitgaaside 
puhastusseadmetes tekkivale heitveele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Kui liikmesriigid kehtestavad 
rahalised stiimulid 
heitevähendusmeetoditele, millega 
saavutatakse vähemalt samaväärseid 
tulemusi nagu vähese väävlisisaldusega 
kütuse kasutamisel, tuleb neil arvesse 
võtta enne 5. juulit 2011 tehtud 
investeeringuid, tingimusel et seadmed 
vastavad IMO nõuetele ning komisjon ei 
ole veel lisakriteeriumeid kehtestanud. 

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Liikmesriigid peaksid tagama 
eeskirjadekohase kütuse kättesaadavuse 
ja tasakaalustatud jaotamise kooskõlas 
MARPOLi konventsiooni muudetud VI 
lisa eeskirjaga 18.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 f) Arvestades liikmesriikide raskusi 
ELi õigusaktides määratud õhu kvaliteedi 
sihteesmärkide täitmisel ning endiselt 
suurt lõhet nimetatud eesmärkide ja 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
soovituste vahel, peaks komisjon aitama 
koostada analüüse IMOle taotluse 
esitamiseks, et täiendavaid Euroopa 
merealasid, täpsemalt Vahemerel, Mustal 
merel ja Kirde-Atlandil, sealhulgas Iiri 
merel määrataks SOx-heite kontrolli 
piirkondadeks. Komisjon peaks ka 
uurima, mis kasu võiks anda Euroopa 
meredel NOx-heite kontrolli piirkondade 
moodustamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks, et määrata kindlaks 0,50 % 
väävlisisalduse piirväärtuste kohaldamise 
kuupäev, määrata uued SOx-heite kontrolli 
piirkonnad, kiita heaks heite vähendamise 
alternatiivsed meetodid ja kehtestada nende 
kasutamiseks sobilikud tingimused, tagada 
kütuste väävlisisalduse asjakohane 
kontrollimine ning liikmesriikide aruannete 
ühtlustatud sisu ja vorm ning kohandada 
direktiivi sätteid teadusliku ja tehnilise 
arenguga, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu akte, 
mis käsitlevad kuupäeva, mil liidus peaks 
hakkama kehtima kütuse maksimaalne 
väävlisisaldus 0,50 massiprotsenti, IMO 
otsuse põhjal uute SOx-heite kontrolli 
piirkondade määramist, nõukogu 
direktiiviga 96/98/EÜ¹ hõlmamata uute 
heitevähendusmeetodite heakskiitmist ja 
nende kasutamise tingimuste kehtestamist, 
täiendamist ja muutmist, proovivõtmise ja 
heite kontrollimise meetodite, aruande sisu 
ja vormi ning artikli 2 punktide 1, 2, 3, 3a, 
3b ja 4 või artikli 6 lõigete 1a ja 2 teaduse 
ja tehnika arengust ning, kui see on 
asjakohane, IMO õigusaktide muutmisest 
tulenevat muutmist. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(13) Selleks, et määrata uued SOx-heite 
kontrolli piirkonnad, kiita heaks heite 
vähendamise alternatiivsed meetodid ja 
kehtestada nende kasutamiseks sobilikud 
tingimused, tagada kütuste väävlisisalduse 
asjakohane kontrollimine ning 
liikmesriikide aruannete ühtlustatud sisu ja 
vorm ning kohandada direktiivi sätteid 
teadusliku ja tehnilise arenguga, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu akte, mis 
käsitlevad IMO otsuse põhjal uute SOx-
heite kontrolli piirkondade määramist, 
nõukogu direktiiviga 96/98/EÜ1

hõlmamata uute heitevähendusmeetodite 
heakskiitmist ja nende kasutamise 
tingimuste kehtestamist, täiendamist ja 
muutmist, proovivõtmise ja heite 
kontrollimise meetodite, aruande sisu ja 
vormi ning artikli 2 punktide 1, 2, 3, 3a, 3b 
ja 4 või artikli 6 lõigete 1a ja 2 teaduse ja 
tehnika arengust ning, kui see on 
asjakohane, IMO õigusaktide muutmisest 
tulenevat muutmist. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

1 EÜT L 241, 29.8.1998, lk 27. 1 EÜT L 241, 29.8.1998, lk 27.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 2 – punkt 3g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) punkt 3 g jäetakse välja;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi territoriaalvetes, 
majandusvööndis ja heitekontrolli 
piirkondades, sealhulgas SOx-heite 
kontrolli piirkondades ja ELi sadamatesse 
või sadamatest liinivedusid teostavatel
reisilaevadel kasutatava laevakütuse 
maksimaalne väävlisisaldus

Liikmesriigi territoriaalvetes, 
majandusvööndis ja heitekontrolli 
piirkondades, sealhulgas SOx-heite 
kontrolli piirkondades ja ELi sadamatesse 
või sadamatest sõitvatel reisilaevadel 
kasutatava laevakütuse maksimaalne 
väävlisisaldus 

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4a – lõige 1 a (uus) - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 9a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
käesoleva lõike punktis b sätestatud 

välja jäetud
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väävlisisalduse normi kohaldamise 
alguskuupäevaga. Olenevalt IMO 
hinnangust sellise laevakütuse 
kättesaadavuse kohta, mis vastab nõudele, 
et maksimaalne väävlisisaldus on 0,50 
massiprotsenti, millele on viidatud 
MARPOLi VI lisa eeskirja 14 lõikes 8, on 
selleks kuupäevaks kas 1. jaanuar 2020 
või 1. jaanuar 2025.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt e
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik võtab kõik vajalikud 
meetmed, millega tagab, et ühenduse 
sadamatesse või sadamatest liinivedusid 
teostavad reisilaevad ei kasuta tema SOx-
heite kontrolli piirkonnast väljapoole 
jäävates territoriaalvetes, majandusvööndis 
ega heitekontrolli piirkonnas laevakütust, 
mille väävlisisaldus ületab:

4. Liikmesriik võtab kõik vajalikud 
meetmed, millega tagab, et ühenduse 
sadamatesse või sadamatest sõitvad
reisilaevad ei kasuta tema SOx-heite 
kontrolli piirkonnast väljapoole jäävates 
territoriaalvetes, majandusvööndis ega 
heitekontrolli piirkonnas laevakütust, mille 
väävlisisaldus ületab:

a) 1,5 massiprotsenti; a) 1,5 massiprotsenti;
b) 0,10 massiprotsenti alates 1. jaanuarist 
2020.

b) 0,10 massiprotsenti alates 1. jaanuarist 
2015.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt e
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, tagamaks et ühenduse 
sadamatesse või sadamatest sõitvad laevad 
ei kasuta nende SOx-heite kontrolli 
piirkondadest väljapoole jäävates 
territoriaalvetes ja heitekontrolli 
piirkondades laevakütust, mille 
väävlisisaldus ületab: 
a) 1,5 massiprotsenti;
b) 0,10 massiprotsenti alates 1. jaanuarist 
2015.
Käesolevat lõiget kohaldatakse kõikide 
lippude all sõitvate kõikide laevade suhtes, 
kaasa arvatud need, mis alustasid sõitu 
väljaspool liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4b a
Laevakütuste kättesaadavus

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada selliste laevakütuste 
kättesaadavus ja tasakaalustatud 
jaotamine, mille väävlisisaldus:
– ei ületa 0,1% alates 1. jaanuarist 2015;
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– ei ületa 0,5% alates 1. jaanuarist 2018.
2. Lõige 1 ei takista selliste meetmete 
varasemat kehtestamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 4c – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
sadamavõimud lisavad sadama- või 
muudesse tasudesse kõik heitgaaside 
puhastusseadmete heitvete vastuvõtmise, 
käitlemise ja ladustamise kulud, 
sõltumata sellest, kas heitvett sadamasse 
tuuakse või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c 
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 7 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõiked 2 ja 3 jäetakse välja; c) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Võttes aluseks muu hulgas
a) lõigete 1 ja 1a alusel esitatud 
aastaaruanded;
b) õhukvaliteedi, hapestumise, kütusele 
tehtud kulutuste ja teistele 
transpordikandjatele ümbersuunamise
täheldatud suundumused;
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c) liidu sellekohastele algatustele 
järgnenud IMO mehhanismide kaudu 
saavutatud edusammud laevade väävli- ja 
lämmastikoksiidide heitkoguste 
vähendamisel
esitab komisjon 31. detsembriks 2013 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes käsitletavad 
küsimused ja võimalikud ettepanekud 
puudutavad:
– täiendavate SOx- ja NOx- heite kontrolli 
piirkondade loomist;
– muid lisameetmeid laevade heitkoguste 
edasiseks vähendamiseks.“
c a) lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks volitused võtta vastu artikli 
4a lõigetes 1a ja 2, artikli 4c lõikes 4, artikli 
6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1a ja 4 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks volitused võtta vastu artikli 
4a lõikes 2, artikli 4c lõikes 4, artikli 6 
lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1a ja 4 
osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 9a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4a lõigetes 1a ja 2, artikli 4c lõikes 4, 
artikli 6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1a ja 
4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4a lõikes 2, artikli 4c lõikes 4, artikli 
6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1a ja 4 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 1999/32/EÜ
Artikkel 9a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 4a lõigetega 1a ja
2, artikli 4c lõikega 4, artikli 6 lõikega 1 
ning artikli 7 lõigetega 1a ja 4, jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 4a lõikega 2, artikli 
4c lõikega 4, artikli 6 lõikega 1 ning artikli 
7 lõigetega 1a ja 4, jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad 
enne nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või 
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Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Ettepaneku peaeesmärk on Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) 2008. aastal kokku 
lepitud laevakütuste väävlisisalduse ülemmäärade kehtestamine.

Tegemist võib olla parlamendi käesoleva ametiaja kõige olulisema inimtervist puudutava 
reformiga. Hinnanguliselt põhjustab laevade tekitatud õhusaaste Euroopas kuni 50 000 
enneaegset surmajuhtumit aastas. 

IMO MARPOLi konventsiooni VI lisas kehtestatud kütuse väävlisisalduse ülemmäärad on 
väävliheite kontrolli piirkondades 2015. aasta algusest 0,1% ja muudel merealadel 2020. aasta 
algusest alates 0,5%. Nimetatud ülemmäärad ratifitseerinud riikide laevastikud moodustavad 
85% maailma laevade kogutonnaažist.

Euroopa väävliheite kontrolli piirkonnad on Põhjameri, La Manche ja Läänemeri. Väävliheite 
kontrolli piirkondadeks loetakse ka 200 miili laiuselt USA ja Kanada lääne- ja idarannikuga 
piirnevad merealad. Praegu on neil aladel kütuse väävlisisalduse ülemmäär 1%. 
Maailmameredel võib 2011. aasta lõpuni kasutada kuni 4,5% väävlisisaldusega ja seejärel
2019. aastani kuni 3,5% väävlisisaldusega kütust. 

Väävel- ja lämmastikoksiidide mõjul tekivad atmosfääris tervist kahjustavad sekundaarsed 
tahked osakesed. Laevade heitkoguste piiramine aitab mitmetes liikmesriikides täita õhu 
kvaliteedi norme.

Kui laevade tekitatud väävlioksiidide heitkoguseid ei vähendata, ületab nende kogumaht ELi 
merealadel sel kümnendil ELi maismaal tekkivate väävlioksiidide heitkoguste mahu. Viimane 
on vähenenud 90% võrra võrreldes tipptasemega ja 72% võrra ajavahemikus 1990–2008.

Maismaatranspordi kütuste väävlisisalduse lubatud ülemmäär on 10 miljondikku ehk 2015. 
aasta algusest väävliheite kontrolli piirkondades kehtima hakkavast ülemmäärast 100 korda 
väiksem.

IMO kokkuleppe kohaselt võib laevade heitkoguste piiramiseks kasutada ka alternatiivseid 
võimalusi. Heitgaase võib töödelda puhastusseadmetes, mille tööpõhimõte on samasugune 
nagu maismaal asuvate tehaste ja elektrijaamade heitgaaside puhastamiseks juba 
aastakümneid kasutatud puhastusseadmetel. Kasutada võib ka veeldatud maagaasi. 

Kõik väävlioksiidide heite piiramise meetodid vähendavad ka lämmastikoksiidide ja tahma 
heitkoguseid. Lämmastikoksiidid põhjustavad lisaks õhusaastele ja happevihmadele ka 
veekogude ja pinnase eutrofeerumist ning tahm põhjustab kliima soojenemist.

Gaasipesuseadmete (ingl. scrubber) kasutamisel vähenevad heitkoguste piiramise kulud 
hinnanguliselt vähemalt poole võrra, kui laev sõidab valdavalt väävliheite kontrolli 
piirkondades. Arvatakse, et veeldatud maagaasi hakatakse uute laevade kütusena rohkem 
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kasutama siis, kui selle tankimisrajatised sadamates laiemalt levivad.

Komisjoni hinnangul ületab saavutatavate kasulike tervisemõjude rahaline väärtus laevade 
heitkoguste piiramise kulusid 2- kuni 25-kordselt. Nende arvestuste kohaselt on tervise 
paranemisest saadava kasu väärtus rahas 8–16 miljardit eurot ning kulud moodustavad 0,6–
3,7 miljardit eurot. 

Ökoloogilise kasu rahalist väärtust ei ole välja arvutatud, kuid näiteks Soomes vähenevad 
happevihmad praegusega võrreldes 60% võrra.

Kehtivas laevakütuste väävlisisaldust reguleerivas direktiivis on lisaks IMOs varem kokku 
lepitud ülemmääradele kehtestatud väävlisisalduse ülemmäär sadamas seisvatele laevadele 
(0,1%) ja liinivedusid teostavatele reisilaevadele (1,5%). Neist esimene langeb kokku IMOs
väävliheite kontrolli piirkondadele kehtestatud ülemmääraga.

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks väävliheite kontrolli piirkondade uus ülemmäär 0,1% 
alates 2020. aastast kehtestada ka kõigile ELi sadamatesse tulevatele liinivedusid teostavatele 
reisilaevadele. 

Raportööri muudatusettepanekud komisjoni ettepanekule

Raportöör on komisjoni ettepanekuga üldiselt rahul, peab vajalikuks seda toetada ja rõhutab, 
et IMO kokkulepete ülemmäärad hakkavad kehtima igal juhul, ka ilma kõnealuse direktiivita. 
Küll aga aitab direktiiv muuta selgemaks ja ühtlustada IMO ülemmäärade rakendamist ja selle 
järelevalvet ELi aladel, võrdsustada konkurentsitingimusi, lihtsustada üleminekuperioodi ja 
edendada uuendustegevust.

Üleminek rangematele väävlisisalduse ülemmääradele võib anda kulutasuval viisil 
märkimisväärset kasu tervisele ja keskkonnale, kusjuures ülemmäära 0,1% võib laiendada ka 
Euroopa praegustest väävliheite kontrolli piirkondadest väljapoole.

Seepärast toetab raportöör komisjoni ettepanekut laiendada väävlisisalduse ülemmäära 0,1% 
ka liinivedusid teostavatele reisilaevadele. Ta teeb aga ettepaneku kehtestada see nõue 
väävliheite kontrolli piirkondadega ühel ajal ehk siis 2015. aastal. 

Lisaks teeb raportöör ettepaneku kehtestada väävlisisalduse ülemmäär 0,1% kõigis ELi riikide 
territoriaalvetes kuni 12 meremiili kauguseni rannikust. Teiste sõnadega laiendataks ELi 
sadamates juba kehtivat ülemmäära ka territoriaalvetele.

Nimetatud muudatused tooksid olulist kasu inimtervisele ja keskkonnale ning tasakaalustaksid 
selle uuenduse mõju kulude seisukohast.

Neist ELi liikmesriikidest, kelle rannik jääb osaliselt või täielikult väävliheite kontrolli 
piirkonda, annavad laevad väävlioksiidide heitkogustest Taanis 39%, Madalmaades 31%, 
Rootsis 25%, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis 18% ning Belgias 13%. Laevade heite 
osakaal on suur ka mitmetes väljapool neid piirkondi asuvates riikides: Iirimaal 21%, 
Portugalis 20%, Itaalias ja Hispaanias 15%. Mõnedel Vahemere saartel ja rannikualadel on 
see üle 20 ja isegi üle 30%.
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Raportöör soovitab komisjonil 2013. aasta lõpuks otsustada uute heitekontrolli piirkondade 
rajamine Euroopa merealadel ning heitkoguste edasise piiramise meetmed, esitada vastav 
aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning teha ettepanekud uute väävli- ja 
lämmastikuheite kontrolli piirkondade moodustamiseks.

Üleminekuperioodil tekib osale ettevõtjatele märkimisväärseid lisakulusid eriti peamiselt või 
suurel määral väävliheite kontrolli piirkondades toimuvate vedude korral, mistõttu raportöör 
teeb ettepaneku lihtsustada riigiabi andmist investeeringute tegemiseks. 
Keskkonnainvesteeringute puhul, mis tehakse vähem kui kolm aastat enne meetme 
kohustuslikuks muutumist, on riigiabi ülemmäär üldjuhul 10%. 

Raportöör teeb ettepaneku lubada antud juhul kuni 2013. aasta lõpuni riigiabi suurendada. See 
on põhjendatud, kuna laevade heitkoguste alanemine annab avalikule sektorile suurt 
majanduslikku kasu tervishoiukulude vähenemise näol. Lisaks aitaks see käivitada 
heitgaasipesu seadmete turgu.


