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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY 
muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0439),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0199/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean [...] antaman lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean [...] antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Matkustaja-alukset liikennöivät 
enimmäkseen satamissa tai 
rannikkoalueiden lähellä ja vaikuttavat 
merkittävästi ihmisten terveyteen ja 

(7) Matkustaja-alukset liikennöivät 
enimmäkseen satamissa tai 
rannikkoalueiden lähellä ja vaikuttavat 
merkittävästi ihmisten terveyteen ja 
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ympäristöön. Alusten edellytetään 
käyttävän meriliikenteen polttoainetta, 
jonka enimmäisrikkipitoisuus on sama kuin 
rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla 
sovellettava pitoisuus (1,5 prosenttia). 
Koska rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueilla sovelletaan vastaisuudessa 
tiukempia rikkiä koskevia vaatimuksia, on 
perusteltua, että matkustaja-aluksiin 
sovelletaan samoja vaatimuksia, koska on 
tarpeen parantaa ilmanlaatua rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiden 
ulkopuolella olevien satamien ja 
rannikkojen läheisyydessä. Rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueilla 
sovellettavan uuden vaatimuksen 
soveltamista matkustaja-aluksiin 
lykättäisiin kuitenkin viisi vuotta, jotta 
voidaan välttää mahdolliset polttoaineiden 
saatavuuteen liittyvät ongelmat.

ympäristöön. Alusten edellytetään 
käyttävän meriliikenteen polttoainetta, 
jonka enimmäisrikkipitoisuus on sama kuin 
rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla 
sovellettava pitoisuus (1,5 prosenttia). 
Koska rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueilla sovelletaan vastaisuudessa 
tiukempia rikkiä koskevia vaatimuksia, on 
perusteltua, että matkustaja-aluksiin 
sovelletaan samoja vaatimuksia, koska on 
tarpeen parantaa ilmanlaatua rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiden 
ulkopuolella olevien satamien ja 
rannikkojen läheisyydessä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot, 
joiden rannikot eivät kuulu SECA-
alueeseen, voivat hyötyä ilmanlaadun 
paranemisesta, ja jotta luodaan yhtäläiset 
vähimmäistoimintaedellytykset alalle koko 
unionissa, olisi samat polttoaineen 
laadulle asetetut vaatimukset ulotettava 
rikin oksidipäästöjen valvonta-alueisiin 
kuulumattomille jäsenvaltioiden 
aluemerille ja epäpuhtauksien 
valvontavyöhykkeille.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Tämän lisäksi tarvitaan 
meriliikenteessä käytettyjen 
polttoaineiden sisältämän rikin 
aiheuttamien sekundääristen 
hiukkaspäästöjen torjumiseksi toimia 
primaaristen hiukkasten vähentämiseksi 
ja meriliikenteestä johtuvien 
ilmastovaikutusten hillitsemiseksi, 
nokipäästöjen vaikutukset mukaan 
lukien. Komission olisi selvitettävä alusten 
nopeusrajoitusten kaltaisten toimien 
kustannustehokkuutta epäpuhtauksien 
päästöjen ja ilmastovaikutusten 
vähentämisessä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta rohkaistaan sellaisten 
päästövähentämismenetelmien 
käyttöönottoa varhaisessa vaiheessa, joilla 
saavutetaan vähintään yhtä suuret 
rikkipäästöjen vähennykset kuin tässä 
direktiivissä on vahvistettu, 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä alusten 
pakokaasujen puhdistusjärjestelmien 
kaltaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja 
asianmukaisten taloudellisten 
kannustimien avulla.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden olisi myös 
hyödynnettävä eriytettyjen maksujen ja 
päästömääriin perustuvien 
kilometrimaksujen kaltaisia mekanismeja 
kunnes polttoaineen rikkipitoisuuden 
enimmäismäärälle asetettu 0,5 prosentin 
yleinen vaatimus tulee voimaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jäsenvaltioita olisi vaadittava 
olemaan perimättä erityistä maksua 
pakokaasujen puhdistusjärjestelmien 
tuottamien päästöjen osalta, jotta 
varmistetaan, että vaihtoehtoisten 
päästönvähentämismenetelmien käytöstä 
aiheutuvat jätteet käsitellään 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Kaikissa jäsenvaltioiden 
soveltamissa taloudellisissa 
kannustimissa, jotka koskevat 
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päästönvähentämismenetelmiä, joilla 
päästöjä voidaan vähentää vähintään yhtä 
tuloksekkaasti kuin vähärikkisen 
polttoaineen käytön avulla, olisi otettava 
huomioon ennen 5 päivää heinäkuuta 
2011 tehdyt investoinnit edellyttäen, että 
laitteet ovat IMOn kriteereiden mukaisia 
odotettaessa, että komissio hyväksyy 
lisäkriteereitä. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
vaatimustenmukaisen polttoaineen 
saatavuus ja tasapuolinen jakelu 
MARPOL-yleissopimuksen tarkistetussa 
liitteessä VI olevan 18 määräyksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 f) Kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden vaikeudet unionin 
lainsäädännössä asetettujen 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisessa 
sekä kyseisten tavoitteiden ja Maailman 
terveysjärjestön antamien suositusten 
välillä edelleenkin olemassa olevan eron, 
komission olisi avustettava jäsenvaltioita 
laatimaan analyysi, joka on välttämätön, 
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kun IMOa pyydetään osoittamaan uusia 
Euroopan merialueita rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiksi 
Välimerellä, Atlantin valtameren 
koillisosassa (Irlannin meri mukaan 
lukien) ja Mustallamerellä. Komission 
olisi myös tutkittava, mitä etuja 
saavutetaan osoittamalla eurooppalaisia 
merialueita typen oksidipäästöjen 
valvonta-alueiksi.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan määrätä 
rikkipitoisuuden 0,50 prosentin raja-
arvon soveltamisen alkamisajankohta,
nimetä uusia rikin oksidipäästöjen 
valvonta-alueita, hyväksyä uusia 
vaihtoehtoisia 
päästönvähentämismenetelmiä ja vahvistaa 
asianmukaiset ehdot niiden käytölle, 
varmistaa polttoaineiden rikkipitoisuuden 
asianmukainen seuranta ja jäsenvaltioiden 
kertomusten sisällön ja muodon 
yhdenmukaisuus sekä mukauttaa 
direktiivin säännöksiä tieteen ja tekniikan 
kehityksen perusteella, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti sen ajankohdan 
määrittelemiseksi, josta alkaen 
polttoaineen 0,5 painoprosentin 
enimmäisrikkipitoisuutta sovelletaan 
unionissa, IMOn päätökseen perustuvan 
uusien rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueiden nimeämiseksi, neuvoston 
direktiivin 96/98/EY1 soveltamisalaan 
kuulumattomien uusien 
päästönvähentämismenetelmien 

(13) Jotta voidaan nimetä uusia rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueita, hyväksyä 
uusia vaihtoehtoisia 
päästönvähentämismenetelmiä ja vahvistaa 
asianmukaiset ehdot niiden käytölle, 
varmistaa polttoaineiden rikkipitoisuuden 
asianmukainen seuranta ja jäsenvaltioiden 
kertomusten sisällön ja muodon 
yhdenmukaisuus sekä mukauttaa 
direktiivin säännöksiä tieteen ja tekniikan 
kehityksen perusteella, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti IMOn päätökseen 
perustuvan uusien rikin oksidipäästöjen 
valvonta-alueiden nimeämiseksi, 
neuvoston direktiivin 96/98/EY 
soveltamisalaan kuulumattomien uusien 
päästönvähentämismenetelmien 
hyväksymiseksi sekä niiden käyttöä 
koskevien ehtojen vahvistamiseksi, 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi, 
näytteidenoton ja päästöjen seurannan 
menetelmien sekä kertomuksen sisällön ja 
muodon määrittelemiseksi ja tieteen ja 
tekniikan kehitykseen sekä tarvittaessa 
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hyväksymiseksi sekä niiden käyttöä 
koskevien ehtojen vahvistamiseksi, 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi, 
näytteidenoton ja päästöjen seurannan 
menetelmien sekä kertomuksen sisällön ja 
muodon määrittelemiseksi ja tieteen ja 
tekniikan kehitykseen sekä tarvittaessa 
IMOn sääntöihin mukauttamiseksi 
tarvittavien 2 artiklan 1, 2, 3, 3a, 3b ja 
4 alakohtaan tai 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan ja 2 kohtaan tehtävien 
muutosten tekemiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan kuulee asianmukaisia 
tahoja, myös asiantuntijoita. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

IMOn sääntöihin mukauttamiseksi 
tarvittavien 2 artiklan 1, 2, 3, 3a, 3b ja 
4 alakohtaan tai 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan ja 2 kohtaan tehtävien 
muutosten tekemiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan kuulee asianmukaisia 
tahoja, myös asiantuntijoita. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

1 EYVL L 241, 29.8.1998, s. 27. 1 EYVL L 241, 29.8.1998, s. 27.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/32/EY
2 artikla – 3g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Poistetaan 3 g kohta;

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Direktiivi 1999/32/EY
4 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"Meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuus 
jäsenvaltioiden aluemerillä, 
talousvyöhykkeillä ja epäpuhtauksien 
valvonta-alueilla, myös rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueilla, sekä 
unionin satamiin tai satamista 
säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-
aluksissa"

"Meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuus 
jäsenvaltioiden aluemerillä, 
talousvyöhykkeillä ja epäpuhtauksien 
valvonta-alueilla, myös rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueilla, sekä 
unionin satamiin tai satamista purjehtivista
matkustaja-aluksissa" 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Direktiivi 1999/32/EY
4 a artikla – 1 a kohta (uusi) – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
kohdan b alakohdassa vahvistetun rikkiä 
koskevan vaatimuksen soveltamisen 
alkamisajankohtaa koskevia delegoituja 
säädöksiä tämän direktiivin 9 a artiklan 
mukaisesti. IMO on tehnyt MARPOL-
yleissopimuksen liitteessä VI olevassa 
14.8 säännössä tarkoitetun arvioinnin 
sellaisen meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen saatavuudesta, joka 
noudattaisi polttoaineen 
enimmäisrikkipitoisuuden 
0,50 painoprosentin raja-arvoa. Arvion 
perusteella rikkiä koskevan vaatimuksen 
soveltamisen alkamisajankohta on 1 päivä 
tammikuuta 2020 tai 1 päivä 

Poistetaan.
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tammikuuta 2025.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – e alakohta
Direktiivi 1999/32/EY
4 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita ei käytetä unionin 
satamiin tai satamista säännöllisesti 
liikennöivissä matkustaja-aluksissa 
kyseisten jäsenvaltioiden aluemerien, 
talousvyöhykkeiden ja epäpuhtauksien 
valvontavyöhykkeiden alueilla, jotka eivät 
kuulu rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueisiin, jos polttoaineiden rikkipitoisuus 
ylittää:

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita ei käytetä unionin 
satamiin saapuvissa tai satamista
lähtevistä matkustaja-aluksissa kyseisten 
jäsenvaltioiden aluemerien, 
talousvyöhykkeiden ja epäpuhtauksien 
valvontavyöhykkeiden alueilla, jotka eivät 
kuulu rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueisiin, jos polttoaineiden rikkipitoisuus 
ylittää:

(a) 1,5 painoprosenttia; (a) 1,5 painoprosenttia;
(b) 0,10 painoprosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2020 alkaen.

(b) 0,10 painoprosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – e alakohta
Direktiivi 1999/32/EY
4 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
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käytettäviä polttoaineita ei käytetä 
unionin satamiin saapuvissa tai satamista 
lähtevissä aluksissa kyseisten 
jäsenvaltioiden aluemerien ja 
epäpuhtauksien valvontavyöhykkeiden 
alueilla, jotka eivät kuulu rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueisiin, jos 
polttoaineiden rikkipitoisuus ylittää: 
(a) 1,5 painoprosenttia;
(b) 0,10 painoprosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen.
Tätä kohtaa sovelletaan kaikkien 
valtioiden lippujen alla purjehtiviin 
aluksiin, mukaan luettuina alukset, jotka 
ovat lähteneet matkaan unionin 
ulkopuolelta.”

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta 
Direktiivi 1999/32/EY
4 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b a artikla
Meriliikenteessä käytettävien 

polttoaineiden saatavuus
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että saatavilla ja 
tasapuolisen jakelun piirissä on 
meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita, 
– joiden rikkipitoisuus ei ylitä 0,1 
prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2015 
alkaen;
– joiden rikkipitoisuus ei ylitä 0,5 
prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.
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2. Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei 
estä kyseisten toimenpiteiden 
käyttöönottoa ennen mainittuja 
määräaikoja. 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 1999/32/EY
4 c artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
satamaviranomaiset sisällyttävät 
satamamaksuun tai muihin maksuihin 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
pakokaasujen puhdistusjärjestelmien 
päästöjen vastaanottamisesta, käsittelystä 
ja hävittämisestä riippumatta siitä, 
toimitetaanko jätteet vai ei.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta 
Direktiivi 1999/32/EY
7 artikla – 2-3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poistetaan 2 ja 3 kohta. (c) korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Komissio antaa 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä muun 
muassa
(a) 1 ja 1 a kohdan mukaisesti jätettyjen 
vuosikertomusten sekä
(b) ilman laadussa, happamoitumisessa, 
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polttoainekustannuksissa ja 
maantiekuljetuksista merikuljetuksiin 
siirtymisessä havaitun kehityksen ja
(c) alusten rikin ja typen oksidipäästöjen 
vähentämisessä IMOn menetelmillä tähän 
liittyvien unionin aloitteiden seurauksena 
tapahtuneen kehityksen perusteella 
kertomuksen neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille.
Komissio tarkastelee kertomuksessaan 
mahdollisuutta antaa ehdotuksia, jotka 
koskevat
– uusien rikin ja typen oksidipäästöjen 
valvonta-alueiden nimeämistä;
– vaihtoehtoisia täydentäviä toimenpiteitä, 
joilla alusten päästöjä voidaan vähentää 
edelleen."
(c a) poistetaan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 1999/32/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 4 a artiklan 1 a ja 2 kohdassa, 
4 c artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
1 kohdassa sekä 7 artiklan 1 a ja 4 kohdassa 
tarkoitettu säädösvalta [tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] alkaen.

2. Siirretään komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 4 a artiklan 2 kohdassa, 4 c artiklan 4 
kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa sekä 7 
artiklan 1 a ja 4 kohdassa tarkoitettu 
säädösvalta [tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] alkaen.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 1999/32/EY
9 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklan 1 a ja
2 kohdassa, 4 c artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 1 kohdassa sekä 7 artiklan 1 a ja 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Säädösvallan siirto lopetetaan sitä 
koskevalla peruuttamispäätöksellä. Päätös 
tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklan 
2 kohdassa, 4 c artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 1 kohdassa sekä 7 artiklan 1 a ja 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Säädösvallan siirto lopetetaan sitä 
koskevalla peruuttamispäätöksellä. Päätös 
tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 1999/32/EY
9 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Delegoitu säännös, joka on annettu 
4 a artiklan 1 a tai 2 kohdan, 4 c artiklan 
4 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan taikka 
7 artiklan 1 a tai 4 kohdan mukaisesti, tulee 
voimaan vain, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole vastustanut sitä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, tai jos Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet 
komissiolle ennen kyseisen määräajan 

5. Delegoitu säännös, joka on annettu 4 a 
artiklan 2 kohdan, 4 c artiklan 4 kohdan, 6 
artiklan 1 kohdan taikka 7 artiklan 1 a tai 4 
kohdan mukaisesti, tulee voimaan vain, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
vastustanut sitä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai 
jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
molemmat ilmoittaneet komissiolle ennen 
kyseisen määräajan päättymistä, etteivät ne 
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päättymistä, etteivät ne aio vastustaa 
kyseistä säädöstä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella."

aio vastustaa kyseistä säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdotus

Ehdotuksen päätarkoitus on panna toimeen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) 
vuonna 2008 sovitut laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden ylärajat.

Kyseessä on ehkä merkittävin terveysuudistus tällä lainsäädäntökaudella. Laivoista tulevien 
ilmansaasteiden arvioidaan nykyisin aiheuttavan vuosittain noin 50 000 ennenaikaista 
kuolemaa Euroopassa. 

IMOn Marpol-sopimuksen liitteen VI rikkirajat ovat vuoden 2015 alusta 0,1 % rikkipäästöjen 
rajoitusalueilla (SECA) ja muilla merialueilla 0,5 % vuoden 2020 alusta. Nämä rajat ovat 
ratifioineet maat, jotka edustavat 85 % maailman laivatonnistosta.

Euroopan SECA-alueet ovat Pohjanmeri, Englannin kanaali ja Itämeri. Myös USA:n ja 
Kanadan molemmat rannikot on nimetty päästörajoitusalueiksi 200 mailin leveydeltä. Nyt 
rikkiraja SECA-alueilla on 1 %. Valtamerillä käytettävä polttoaine saa sisältää rikkiä vuoden 
2011 loppuun asti jopa 4,5 % ja sen jälkeen 3,5 % vuoteen 2019. 

Rikin ja typen oksidit aiheuttavat ilmassa sekundäärejä pienhiukkasia, jotka ovat terveydelle 
haitallisia. Laivojen päästöjen vähentäminen helpottaa useissa jäsenmaissa ilman laatua 
koskevien normien saavuttamista.

Ellei laivoista tulevia rikin oksidien päästöjä alennettaisi niin nämä päästöt EU:n merialueilla 
tulisivat tämän vuosikymmenen aikana ylittämään yhteenlasketut päästöt EU:n maa-alueilta. 
Nämä päästöt maa-alueilta ovat pienentyneet huipustaan noin 90 % ja vuosien 1990–2008 
välillä 72 %.

Maa-ajoneuvojen polttoaineen suurin sallittu rikkipitoisuus on 10 ppm, eli 100 kertaa 
pienempi kuin vuoden 2015 alusta SECA-alueilla voimaanastuva raja.

IMOssa sovitun mukaisesti laivojen päästöjä voidaan alentaa myös vaihtoehtoisilla tavoilla. 
Savukaasut voidaan puhdistaa pesureilla, jotka toimivat samalla periaatteella kuin laitteet, 
joilla rikin oksidit on puhdistettu maalla sijaitsevien tehtaiden ja voimalaitosten savukaasuista 
jo vuosikymmenien ajan. Myös nesteytettyä maakaasua (LNG) voidaan käyttää. 

Kaikki nämä tavat vähentää rikin oksidien päästöjä vähentävät myös typen oksidien ja mustan 
hiilen (noki) päästöjä. Typen oksidit aiheuttavat ilmansaasteiden ja happosateiden lisäksi vesi-
ja maa-alueiden rehevöitymistä, musta hiili puolestaan lämpenemistä.

Savukaasupesureita (scrubber) käyttämällä päästöjen alentamisen kustannusten arvioidaan 
putoavan vähintään puoleen, jos laiva liikennöi pääasiassa SECA-alueilla. LNG:n arvioidaan 
yleistyvän uusien laivojen polttoaineena sitä mukaa, kun sen tankkausinfrastruktuuri yleistyy 
satamissa.
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Komission arvion mukaan saavutettavien terveyshyötyjen rahallinen arvo ylittää laivojen 
päästöjen alentamisen kustannukset 2–25 -kertaisesti. Komissio arvioi terveyshyötyjen 
rahallisen arvon olevan 8–16 miljardia euroa ja kustannusten 0,6–3,7 miljardia euroa 

Ympäristöhyötyjen rahallista määrää ei ole arvioitu, mutta esimerkiksi Suomessa happosateet
tulevat vähenemään 60 % nykyisestä.

Nykyinen direktiivi laivapolttoaineen rikkipitoisuudesta sisältää IMOssa aikaisemmin 
sovittujen rajojen lisäksi rikkirajat satamissa seisoville laivoille (0,1 %) ja säännöllisessä 
matkustajaliikenteessä oleville aluksille (1,5 %). Viimeksi mainittu on sama kuin 
ensimmäinen IMOssa SECA-alueille sovittu raja.

Komissio ehdottaa, että myös SECA-alueiden uusi rikkiraja 0,1 % tulisi koskemaan kaikkiin 
EU-satamiin tulevia säännöllisesti liikennöiviä matkustaja-aluksia, mutta tämä raja astuisi 
voimaan 2020. 

Esittelijän esittämät muutokset komission ehdotukseen 

Esittelijä pitää komission ehdotusta pääpiirteissään tervetulleena ja kannatettavana ja 
korostaa, että IMOssa sovitut rajat astuvat joka tapauksessa voimaan, vaikka direktiiviä ei 
säädettäisi. Direktiivillä voidaan kuitenkin selkeyttää ja yhtenäistää IMOssa sovittujen rajojen 
toimeenpanoa ja valvontaa EU-alueella, tasapuolistaa kilpailutilannetta, helpottaa 
siirtymävaihetta sekä edistää innovaatioita.

Tiukempiin rikkirajoihin siirtymisellä voitaisiin saavuttaa merkittäviä terveys- ja 
ympäristöhyötyjä kustannustehokkaalla tavalla toteuttamalla 0,1 %:n raja laajemminkin kuin 
pelkästään nykyisillä Euroopan SECA-alueilla.

Siksi esittelijä kannattaa komission ehdotusta, että 0,1 %:n rikkiraja ulotetaan säännöllisessä 
matkustajaliikenteessä oleviin aluksiin. Esittelijä kuitenkin ehdottaa, että raja tulisi voimaan 
samaan aikaan kuin SECA-alueilla eli vuonna 2015. 

Lisäksi esittelijä ehdottaa, että 0,1 %:n rikkiraja koskisi kaikkia EU-maiden aluevesiä 
12 merimailin etäisyydelle rannikoista. Toisin sanoen EU:n satamissa jo nyt voimassa oleva 
raja ulotettaisiin koskemaan aluevesiä.

Näillä muutoksilla saavutettaisiin merkittäviä terveys- ja ympäristöhyötyjä ja lisäksi 
tasapuolistettaisiin uudistuksen kustannusvaikutuksia.

Niistä EU-maista, joiden rannikot ovat kokonaan tai osittain SECA-alueilla laivojen osuus 
rikin oksidien päästöistä on Tanskassa 39 %, Alankomaissa 31 %, Ruotsissa 25 %, 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa 18 % sekä Belgiassa 13 %. Mutta osuudet ovat 
suuria myös useissa SECA-alueiden ulkopuolisissa maissa, Irlannissa 21 %, Portugalissa 20 
%, sekä Italiassa ja Espanjassa 15 %. Useilla Välimeren saarilla ja rannikoilla osuus on yli 
20 %, jopa yli 30 %.

Esittelijä ehdottaa, että komission on selvitettävä vuoden 2013 loppuun mennessä uusien 
päästörajoitusalueiden perustaminen Euroopan merialueille sekä keinot, joilla päästöjä 
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voidaan edelleen alentaa, laatia tästä raportti parlamentille ja neuvostolle sekä tehdä 
ehdotukset mahdollisiksi uusiksi rikin ja typen oksidien päästörajoitusalueiksi.

Koska siirtymäkaudella osalle toimijoista tulee merkittäviä lisäkustannuksia erityisesti silloin, 
kun on kyse pääosin tai suurelta osalta SECA-alueilla toteutettavista kuljetuksista, esittelijä 
ehdottaa että helpotettaisiin valtiontukien käyttämistä investointeihin. Normaalisti 
valtiontukien yläraja on 10 % ympäristöinvestoinneille, jotka tehdään alle kolme vuotta ennen 
toimien tuloa pakolliseksi. 

Esittelijä ehdottaa, että tässä tapauksessa suuremmat valtiontuet olisivat sallittuja vuoden 
2013 loppuun asti. Tämä on perusteltua, koska laivojen päästöjen vähentämisestä on suuri 
taloudellinen hyöty julkiselle sektorille alentuneiden terveyskulujen myötä. Lisäksi tämä 
auttaisi käynnistämään savukaasupesurien markkinat.


