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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok 
kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0439),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0199/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A személyhajók általában a kikötőkben 
vagy a tengerpartközeli területeken 
működnek, így az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásuk jelentős. E 
hajóknak olyan, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagokat kell 

(7) A személyhajók általában a kikötőkben 
vagy a tengerpartközeli területeken 
működnek, így az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásuk jelentős. E 
hajóknak olyan, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagokat kell 
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használniuk, amelyek maximális 
kéntartalma megegyezik a SECA-kban 
előírttal (1,5 %). Amennyiben a SECA-
kban szigorúbb kéntartalomra vonatkozó 
szabványok lépnek érvénybe, a SECA-kon 
kívül eső területek kikötői és tengerpartjai 
körüli levegő minőségének javítása 
érdekében indokolt ugyanazon szabványok 
érvényesítése az ott működő 
személyhajókra is. A személyhajókra 
vonatkozó új SECA-szabvány bevezetését 
azonban a tüzelőanyagok rendelkezésre 
állásával kapcsolatos potenciális 
problémák elkerülése érdekében 5 évvel 
elhalasztanák.

használniuk, amelyek maximális 
kéntartalma megegyezik a SECA-kban 
előírttal (1,5 %). Amennyiben a SECA-
kban szigorúbb kéntartalomra vonatkozó 
szabványok lépnek érvénybe, a SECA-kon 
kívül eső területek kikötői és tengerpartjai 
körüli levegő minőségének javítása 
érdekében indokolt ugyanazon szabványok 
érvényesítése az ott működő 
személyhajókra is.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Annak érdekében, hogy a 
levegőminőség szempontjából a pozitív 
hatásokat azon tagállamok is élvezzék, 
amelyek partjai nem tartoznak a SECA-k 
közé, valamint azért, hogy az ágazat 
számára az egész Unióban 
megteremtődjön az egyenlő 
versenyfeltételek minimális szintje, 
ugyanezeket a tüzelő- és üzemanyag-
minőségi követelményeket ki kell 
terjeszteni a tagállamok parti tengereire és 
a SECA-kon kívüli környezetszennyezés-
ellenőrzési térségekre; 

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Ezenkívül, a másodlagos 
finomszemcsés anyagok tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagok kéntartalma által okozott 
kibocsátása problémájának kezelése 
érdekében erőfeszítéseket kell tenni az 
elsődleges finomszemcsés anyagok 
kibocsátásának csökkentésére, valamint a 
hajózás éghajlatra gyakorolt – többek 
között a feketeszén-kibocsátásból eredő –
hatásának mérséklésére.  A 
szennyezőanyag-kibocsátás és az 
éghajlatra gyakorolt hatás csökkentése 
céljából a Bizottságnak tanulmányoznia 
kell olyan intézkedések 
költséghatékonyságát, mint például 
sebességkorlátozás bevezetése a hajók 
számára.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kénkibocsátás legalább ezen 
irányelvben meghatározott mértékben 
történő csökkentését biztosító 
kibocsátáscsökkentési módszerek korai 
bevezetésének ösztönzése érdekében a 
tagállamok által nyújtott megfelelő 
pénzügyi ösztönzők révén az egész 
Unióban támogatni kell olyan alternatív 
megoldásokat, mint például a 
kipufogógázt tisztító fedélzeti 
berendezések használata.
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Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tüzelő- és üzemanyagok 0,5%-os 
maximális kéntartalmára vonatkozó 
általános követelmény hatálybalépéséig a 
tagállamoknak olyan mechanizmusokat is 
alkalmazniuk kellene, mint például 
differenciált illetékek és a kibocsátás 
mértéke alapján meghatározott kilométer-
díjtételek kiszabása.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A tagállamoktól meg kell követelni, 
hogy a kikötőkben a kipufogógáztisztító-
berendezésekből származó 
szennyvízkibocsátásra „különdíj nélküli” 
politikát alkalmazzanak, az alternatív 
kibocsátáscsökkentési módszerek 
használatából adódóan keletkező összes 
lehetséges hulladék megfelelő kezelésének 
biztosítása érdekében.

Or. en



PR\882049HU.doc 9/21 PE457.799v01-00

HU

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) További kritériumok Bizottság általi 
meghatározása függvényében a 
tagállamok által valamennyi olyan 
kibocsátáscsökkentési módszer 
tekintetében nyújtott pénzügyi ösztönző 
esetében, amelynek eredményeképpen 
legalább akkora mértékű 
kibocsátáscsökkentés érhető el, mint 
alacsony kéntartalmú tüzelő- és 
üzemanyagok használatával, figyelembe 
kell venni a 2011. július 5-e előtti 
beruházásokat, feltéve, hogy a berendezés 
megfelel az IMO által meghatározott 
kritériumoknak. 

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) A MARPOL-egyezmény átdolgozott 
VI. mellékletében foglalt 18. szabály 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell a megfelelő tüzelő-és üzemanyagok 
rendelkezésre állását és egyenletes 
elosztását.

Or. en



PE457.799v01-00 10/21 PR\882049HU.doc

HU

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12f) Mivel a tagállamok nehézségekbe 
ütköznek az uniós jogban előírt
levegőminőségi célkitűzések 
megvalósítása terén, és e célkitűzések és 
az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
között továbbra is szakadék tátong, a 
Bizottságnak segítséget kellene nyújtania 
az IMO-hoz benyújtott arra vonatkozó 
kérelemhez szükséges elemzés 
elkészítésében, hogy további európai 
tengerszakaszokat minősítsenek SECA-
knak, nevezetesen a Földközi-tengeren, az 
Atlanti-óceán északkeleti részén (beleértve 
az Ír-tengert) és a Fekete-tengeren.   A 
Bizottságnak meg kellene vizsgálnia 
annak előnyeit is, hogy európai 
tengerszakaszokat NOx-kibocsátás-
ellenőrzési területeknek minősítsenek.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 0,50 %-os kéntartalom-határérték 
bevezetése időpontjának meghatározása,
az új SECA-k kijelölése, az alternatív 
kibocsátáscsökkentési módszerek 
elfogadása és az alkalmazásukhoz 
szükséges feltételek megteremtése, a 
tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmának és 
a tagállamok jelentéseinek összehangolt 
tartalmának és formátumának megfelelő 
ellenőrzése, valamint az irányelv 
rendelkezéseinek a tudományos és műszaki 

(13) Az új SECA-k kijelölése, az alternatív 
kibocsátáscsökkentési módszerek 
elfogadása és az alkalmazásukhoz 
szükséges feltételek megteremtése, a 
tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmának és 
a tagállamok jelentéseinek összehangolt 
tartalmának és formátumának megfelelő 
ellenőrzése, valamint az irányelv 
rendelkezéseinek a tudományos és műszaki 
fejlődéssel való összehangolása érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
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fejlődéssel való összehangolása érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a tüzelő- és 
üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó 
maximum 0,50 tömegszázalékos 
határérték érvényessége kezdetének az
Unióban történő meghatározására, az új 
SECA-knak az IMO határozata alapján 
történő kijelölésére, a 96/98/EK tanácsi
irányelv által nem szabályozott 
kibocsátáscsökkentési módszerek 
elfogadásának és alkalmazásuk 
feltételeinek meghatározására, 
kiegészítésére vagy módosítására, a 
mintavételi és a kibocsátás-ellenőrzési 
módszer, illetve a jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározására, továbbá a 
2. cikk 1., 2., 3., 3a., 3b. és 4. pontjának 
vagy a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
és (2) bekezdésének a tudományos és 
műszaki fejlődés és adott esetben az IMO 
eszközei fényében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon az új SECA-knak az 
IMO határozata alapján történő 
kijelölésére, a 96/98/EK tanácsi irányelv 
által nem szabályozott 
kibocsátáscsökkentési módszerek 
elfogadásának és alkalmazásuk 
feltételeinek meghatározására, 
kiegészítésére vagy módosítására, a 
mintavételi és a kibocsátás-ellenőrzési 
módszer, illetve a jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározására, továbbá a 
2. cikk 1., 2., 3., 3a., 3b. és 4. pontjának 
vagy a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
és (2) bekezdésének a tudományos és 
műszaki fejlődés és adott esetben az IMO 
eszközei fényében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

1 HL L 241., 1998.8.29., 27. o. 1 HL L 241., 1998.8.29., 27. o.

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a a pont (új)
1999/32/EK irányelv
2 cikk – 3g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 3g. pont törölve

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – a pont
1999/32/EK irányelv
4 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok parti tengerein, kizárólagos 
gazdasági övezeteik és 
környezetszennyezés-ellenőrzési térségeik 
területén, ideértve a SOx-kibocsátás-
ellenőrzési területeket, valamint az uniós 
kikötőkbe irányuló vagy onnan kiinduló
rendszeres szolgáltatást nyújtó
személyhajók által használt, tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagok maximális kéntartalma.

A tagállamok parti tengerein, kizárólagos 
gazdasági övezeteik és 
környezetszennyezés-ellenőrzési térségeik 
területén, ideértve a SOx-kibocsátás-
ellenőrzési területeket, valamint az uniós 
kikötőkbe irányuló vagy onnan kiinduló 
személyhajók által használt, tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagok maximális kéntartalma.

Or. en
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – c pont
1999/32/EK irányelv
4 a cikk – 1 a (új) bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
ezen irányelv 9a. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e bekezdés b) pontjában 
meghatározott, kéntartalomra vonatkozó 
szabványok bevezetésének időpontjára 
vonatkozóan. Ez az időpont a MARPOL 
VI. mellékletének 14. rendelkezése (8) 
bekezdésében említett, a tüzelő- és 
üzemanyagok 0,50 tömegszázalékos 
maximális kéntartalmának való 
megfeleléshez szükséges, tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagok rendelkezésre állására 
vonatkozó, az IMO által végzett értékelés 
alapján 2020. január 1-je vagy 
2025. január 1-je lesz.

törölve

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – e pont
1999/32/EK irányelv
4 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a SOx-kibocsátás-ellenőrzési 
területeken kívül eső parti tengereik, 
kizárólagos gazdasági övezeteik és 
környezetszennyezés-ellenőrzési térségeik 
területén az unió kikötőibe irányuló vagy 
onnan kiinduló rendszeres szolgáltatást 

4. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a SOx-kibocsátás-ellenőrzési 
területeken kívül eső parti tengereik, 
kizárólagos gazdasági övezeteik és 
környezetszennyezés-ellenőrzési térségeik 
területén az unió kikötőibe irányuló vagy 
onnan kiinduló személyhajók ne 
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nyújtó személyhajók ne használhassanak 
az alábbi értékű tömegszázalékot 
meghaladó kéntartalmú, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagokat:

használhassanak az alábbi értékű 
tömegszázalékot meghaladó kéntartalmú, 
tengeri hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagokat:

a) 1,5 %; a) 1.5 %;
b) 2020. január 1-jétől 0,10 %. b) 2015. január 1-jétől 0,10%.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – e pont
1999/32/EK irányelv
4 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a SOx-kibocsátás-ellenőrzési 
területeken kívül eső parti tengereik és 
környezetszennyezés-ellenőrzési térségeik 
területén az unió kikötőibe irányuló vagy 
onnan kiinduló semmilyen hajó se 
használhasson az alábbi értékű 
tömegszázalékot meghaladó kéntartalmú, 
tengeri hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyagokat: 
a) 1.5 %;
b) 2015. január 1-jétől 0,10%.
Ez a bekezdés minden, bármely zászló 
alatt hajózó hajóra vonatkozik, beleértve 
azokat is, amelyek útvonala az Unión 
kívülről indul.

Or. en
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont 
1999/32/EK irányelv
4 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4ba. cikk
A tengeri hajózásban használatos tüzelő-

és üzemanyagok rendelkezésre állása
1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagok 
rendelkezésre állásának és egyenletes 
elosztásának biztosítására:
- 2015. január 1-jétől, amennyiben a 
kéntartalom nem haladja meg a 0,1%-ot;
- 2018. január 1-jétől, amennyiben a 
kéntartalom nem haladja meg a 0,5%-ot;
2. Az (1) bekezdés nem zárja ki ilyen 
intézkedések korábbi bevezetését.  

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1999/32/EK irányelv
4 c cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatóságok belefoglalják a kikötői díjba 
vagy más költségekbe a 
kipufogógáztisztító-berendezésekből 
származó szennyvíz fogadásával, 
kezelésével és elvezetésével kapcsolatos 
esetleges költségeket, függetlenül attól, 
hogy történik-e hulladékszállítás. 
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Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
1999/32/EK irányelv
7 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (2) és (3) bekezdést el kell hagyni. c) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„2. Többek között az alábbiak alapján:
a) az (1) és az (1a) bekezdés értelmében 
benyújtott éves jelentések;
b) a levegőminőség, a savasodás, a tüzelő-
és üzemanyag-költségek és a modális 
váltás megfigyelt tendenciái; és
c) a hajók kén- és nitrogén-oxid-
kibocsátásának csökkentésében az Unió 
ilyen irányú kezdeményezéseit követően az 
IMO mechanizmusai segítségével elért 
előrelépés;
a Bizottság 2013. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a jelentésében az 
alábbiakat tanulmányozza és teheti 
javaslatok tárgyává:
- további SOx- és NOx-kibocsátás-
ellenőrzési területek kijelölése
- alternatív kiegészítő intézkedések a 
hajókból származó kibocsátások további 
csökkentésére.”
ca) A (3) bekezdést el kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1999/32/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottságnak a 4a. cikk (1a) és (2) 
bekezdésében, a 4c. cikk (4) bekezdésében, 
a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (1a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 
hatálybalépésétől] kezdődő határozatlan 
időre szól.

2. A Bizottságnak a 4a. cikk (2) 
bekezdésében, a 4c. cikk (4) bekezdésében, 
a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (1a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 
hatálybalépésétől] kezdődő határozatlan 
időre szól.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1999/32/EK irányelv
9 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4a. cikk (1a) és 
(2) bekezdésében, a 4c. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, 
valamint a 7. cikk (1a) és (4) bekezdésében 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4a. cikk (2) 
bekezdésében, a 4c. cikk (4) bekezdésében, 
a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (1a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en



PE457.799v01-00 18/21 PR\882049HU.doc

HU

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1999/32/EK irányelv
9 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 4a. cikk (1a) és (2) bekezdése, a 4c. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdése, 
valamint a 7. cikk (1a) és (4) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 
két hónappal meghosszabbodik.

5. A 4a. cikk (2) bekezdése, a 4c. cikk (4) 
bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdése, valamint 
a 7. cikk (1a) és (4) bekezdése alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A javaslat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által a tengeri hajózásban használatos 
tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmára vonatkozóan 2008-ban megállapított felső határértékek 
alkalmazásának megvalósítására irányul.

Ez talán a legfontosabb egészségügyi reform ebben a jogalkotási ciklusban. A hajók által 
kibocsátott levegőszennyező anyagok becslések szerint jelenleg évente mintegy 50 000 korai 
halálesetet okoznak Európában. 

Az IMO MARPOL-egyezményének VI. melléklete értelmében a kéntartalomra vonatkozó 
határérték 2015-től kezdődően a kénkibocsátás-ellenőrzési területeken (SECA) 0,1%, más 
tengerszakaszokon pedig 2020-tól kezdődően 0,5%. A világ hajófuvarozási kapacitásának 
85%-áért felelős országok jóváhagyták e határértékeket.

Az Európában található kénkibocsátás-ellenőrzési területek az Északi-tenger, a La Manche-
csatorna és a Balti-tenger. Az USA és Kanada mindkét partját 200 mérföld szélességben 
szintén kibocsátás-ellenőrzési területeknek jelölték ki. A SECA-kban jelenleg 1% a 
kéntartalom-határérték. A nyílt tengeren használt tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma 2011 
végéig 4,5% lehet, azt követően pedig 2019-ig 3,5%. 

A kén- és nitrogén-oxidok az egészségre ártalmas másodlagos finomszemcsés anyagokat 
bocsátanak a levegőbe. A hajókból származó kibocsátások csökkentése számos tagállamban 
elősegíti a levegőminőségi előírások megvalósítását.

Amennyiben a hajók kénoxid-kibocsátása nem csökken, az évtized végére az EU-hoz tartozó 
tengerszakaszokon bekövetkező ilyen kibocsátások meg fogják haladni az EU szárazföldi 
területein keletkezett együttes kibocsátást. A szárazföldi területeken az ilyen kibocsátások a 
csúcsértékről mintegy 90%-kal csökkentek, ezen belül 1990 és 2008 között 72%-kal.

A szárazföldi járművekben használt tüzelő- és üzemanyagok maximális megengedett 
kéntartalma 10 ppm, ami a SECA-kban 2015-től érvénybe lépő határérték egyszázadának 
felel meg.

Az IMO-ban elért megállapodás értelmében a tengeri hajózásból származó kibocsátásokat 
alternatív módszerrel is lehetne csökkenteni. A füstgázokat meg lehet tisztítani 
tisztítóberendezésekkel, amelyek ugyanazon az elven működnek, mint a szárazföldi üzemek 
és erőművek által kibocsátott füstgázok kénoxidoktól való megtisztításához évtizedek óta 
használt berendezések.   A cseppfolyósított földgáz (LNG) használata szintén megengedett. 

A kénoxid-kibocsátás csökkentésére használt ezen módszerek csökkentik a nitrogénoxid és a 
fekete szén (korom) kibocsátását is. A nitrogénoxidok nem csak légköri szennyezést és savas 
esőt okoznak, hanem eutrofizációt is a vizekben és a szárazföldi területeken, a fekete szén 
pedig felmelegedéshez vezet. 
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Becslések szerint a füstgáztisztító-berendezések használata legalább felére csökkenti a 
kibocsátások csökkentésével összefüggő költségeket, amennyiben a hajó elsősorban a SECA-
kban hajózik. A várakozások szerint az LNG-t széles körben használják majd tüzelőanyagként 
az új hajókban, amint a szükséges tüzelőanyag-ellátó infrastruktúra általánosan elérhetővé 
válik a kikötőkben.

A Bizottság becslése szerint az elérhető egészségügyi előnyök pénzben kifejezett értéke a 
tengeri hajózásból származó kibocsátások csökkentése költségeinek kétszerese és 
huszonötszöröse között mozog.  A Bizottság az egészségügyi előnyöket pénzben kifejezve 8–
16 milliárd euróra becsüli, a költségeket pedig 0,6–3,7 milliárd euróra. 

A környezeti előnyök pénzben kifejezett értékét nem becsülték fel, Finnországban azonban 
például a savas eső előfordulása a jelenlegi szinthez képest 60%-kal csökkenne.

A hajók által használt tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó jelenlegi irányelv az 
IMO-ban korábban megállapított határértékeken kívül szabályozza a kikötőkben található és a 
rendszeresen személyszállítást végző hajókra vonatkozó kéntartalom-határértéket (0,1% 
illetve 1,5%).  Az utóbbi megegyezik az IMO által a SECA-kra vonatkozóan megállapított 
első határértékkel.

A Bizottság azt javasolja, hogy a SECA-kra vonatkozóan megállapított új, 0,1%-os 
kéntartalom-határértéket alkalmazzák az európai kikötőkbe rendszeresen beérkező összes 
személyhajóra, ez a határérték azonban 2020-ban lépne érvénybe.  

Az előadó bizottsági javaslathoz fűzött módosításai  

Az előadó üdvözli és támogatja a bizottsági javaslat fő irányvonalát, és hangsúlyozza, hogy az 
IMO által megállapított határértékek az irányelv elfogadásától függetlenül mindenképpen 
hatályba lépnek. Az irányelv azonban pontosíthatná és egységesíthetné az IMO által 
megállapított határértékek alkalmazásának EU-n belüli megvalósítását és ellenőrzését, 
egyenlő versenyfeltételeket teremthetne, megkönnyíthetné az átmeneti időszakot és 
ösztönözhetné az innovációt.

Szigorúbb kéntartalom-határértékek bevezetésével – a 0,1%-os határérték Európán belüli 
szélesebb körű, nem csak a SECA-kra vonatkozó alkalmazásával – jelentős egészségügyi és 
környezeti előnyöket lehetne költséghatékony módon elérni.

Következésképpen az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 0,1%-os 
kéntartalom-határértéket ki kell terjeszteni a rendszeres személyszállítást végző hajókra.  Az 
előadó azonban azt javasolja, hogy a határérték 2015-ben lépjen hatályba, ugyanakkor, 
amikor a SECA-kban. 

Az előadó továbbá azt javasolja, hogy a 0,1%-os kéntartalom-határérték vonatkozzon a parttól 
számított 12 tengeri mérföldig az uniós tagállamok parti tengereinek összességére.   Más 
szóval a jelenleg az uniós kikötőkben alkalmazott határértékeket kiterjesztenék a parti 
tengerekre.
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Ezek a módosítások jelentős egészségügyi és környezeti előnyök elérését tennék lehetővé, és 
egyenlő versenyfeltételeket teremtenének a reform költségvonzatai tekintetében. 

A részben vagy egészben a SECA-kon belüli partokkal rendelkező uniós tagállamokban a 
következőképpen alakul a hajózásból eredő kénoxid-kibocsátás: Dánia 39%, Hollandia 31%, 
Svédország 25%, Egyesült Királyság és Franciaország 18%, Belgium 13%.  Több olyan 
országban is magas azonban a kibocsátás aránya, amely a SECA-kon kívüli vizekkel 
rendelkezik: Írország 21%, Portugália 20%, Olaszország és Spanyolország 15%. Az arány 
több földközi-tengeri sziget és partvidék esetében is meghaladja a 20%-ot, és egyes esetekben 
30% fölött van.

Az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság 2013 végéig vizsgálja meg új kibocsátáscsökkentési 
területek létrehozását az európai tengerszakaszokon, és tanulmányozza a kibocsátások további 
csökkentésére szolgáló módszereket, majd pedig készítsen jelentést a Parlament és a Tanács 
számára, és tegyen javaslatokat lehetséges új nitrogén- és kénkibocsátás-ellenőrzési 
területekre.

Mivel az átmeneti időszakban néhány üzemeltetetőre jelentős többletköltségek hárulnak, 
főként az elsősorban a SECA-kon belüli utak esetén, az előadó a beruházásokhoz nyújtott 
állami támogatáshoz való hozzáférés elősegítését javasolja. Az intézkedések kötelezővé 
válása előtt kevesebb mint három évvel végzett környezetvédelmi beruházásokra nyújtott 
állami támogatás felső határa általában 10%. 

Az előadó javasolja, hogy ebben az esetben 2013 végéig engedélyezzenek több állami 
támogatást. Ezt az indokolja, hogy a tengeri hajózásból származó kibocsátások csökkentése az 
egészségügyi kiadások ezzel összefüggő mérséklődéséből adódóan jelentős gazdasági 
előnyökkel jár a közszféra számára. Ez hozzájárulna a füstgáztisztító-berendezések piacának 
lendületbe hozásához is.


