
PR\882049LT.doc PE475.799v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/0190(COD)

28.10.2011

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl sieros 
kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Direktyva 1999/32/EB
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Satu Hassi



PE475.799v01-00 2/20 PR\882049LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl sieros kiekio 
jūriniame kure iš dalies keičiama Direktyva 1999/32/EB
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0439),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0199/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Keleiviniai laivai daugiausia plaukioja 
uostuose arba netoli kranto, todėl jų 
poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai yra 
didelis. Reikalaujama, kad šie laivai 
naudotų jūrinį kurą, kuriame esantis sieros 

(7) Keleiviniai laivai daugiausia plaukioja 
uostuose arba netoli kranto, todėl jų 
poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai yra 
didelis. Reikalaujama, kad šie laivai 
naudotų jūrinį kurą, kuriame esantis sieros 
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kiekis atitiktų sieros išmetamųjų teršalų
kontrolės rajonams nustatytą didžiausią 
leidžiamą sieros kiekį (1,5 proc.).
Atsižvelgiant į tai, kad sieros išmetamųjų 
teršalų kontrolės rajonuose bus taikomi 
griežtesni sieros kiekio standartai, ir 
remiantis tuo, kad būtina pagerinti oro 
kokybę prie uostų ir pakrančių, esančių ne
sieros išmetamųjų teršalų kontrolės 
rajonuose, keleiviniams laivams turėtų būti 
taikomi tokie patys standartai. Tačiau 
naujo sieros išmetamųjų teršalų kontrolės 
rajonams taikytino standarto nustatymas 
keleiviniams laivams būtų atidedamas 
5 metams, siekiant išvengti galimų kuro 
pasiūlos problemų.

kiekis atitiktų SOx išskyrimo kontrolės 
rajonams nustatytą didžiausią leidžiamą 
sieros kiekį (1,5 proc.). Atsižvelgiant į tai, 
kad SOx išskyrimo kontrolės rajonuose bus 
taikomi griežtesni sieros kiekio standartai,
ir remiantis tuo, kad būtina pagerinti oro 
kokybę prie uostų ir pakrančių, esančių ne
SOx išskyrimo kontrolės rajonuose, 
keleiviniams laivams turėtų būti taikomi 
tokie patys standartai.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant užtikrinti su oro kokybės 
pagerėjimu susijusią naudą valstybėms 
narėms, kurių pakrantės yra ne SOx
išskyrimo kontrolės rajonuose, ir visoje 
Sąjungoje sektoriui sukurti mažiausias 
vienodas veiklos sąlygas, reikalavimo dėl 
tokios pačios kokybės kuro taikymas 
turėtų būti išplečiamas įtraukiant 
valstybių narių teritorinius vandenis ir 
taršos kontrolės rajonus, kurie yra ne SOx
išskyrimo kontrolės rajonuose.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Be to, siekiant išspręsti antrinio 
kietųjų dalelių išmetimo, atsirandančio 
dėl sieros kiekio jūriniame kure, 
klausimą, reikia dėti pastangas sumažinti 
pirminių kietųjų dalelių kiekį ir sumažinti 
laivybos poveikį klimatui, įskaitant poveikį 
dėl išmetamo juodosios anglies dalelių 
kiekio. Komisija turėtų ištirti tokių 
priemonių, kaip, pvz., laivų greičio 
apribojimai, ekonominį veiksmingumą 
siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
ir poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant skatinti, kad teršalų 
išmetimo mažinimo metodai, kuriais 
sieros išmetamųjų teršalų kiekis 
sumažinamas mažiausiai tiek pat, kiek 
nurodyta šioje direktyvoje, būtų kuo 
greičiau įdiegiami, valstybės narės 
tinkamomis finansinėmis paskatomis 
Sąjungoje turėtų skatinti alternatyvas, 
pvz., laivuose įrengiamas išmetamųjų 
dujų valymo sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Valstybės narės, iki tol, kai įsigalios 
bendras reikalavimas dėl didžiausios 
leidžiamos 0,50 proc. sieros kiekio kure 
vertės, taip pat turėtų naudoti su 
išmetamu teršalų kiekiu susijusiomis 
eksploatavimo charakteristikomis 
paremtus mechanizmus, pvz., 
diferencijuoti mokesčiai ir rinkliavos už 
kilometražą.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Būtina reikalauti, kad valstybės 
narės laikytųsi politikos, pagal kurią 
išmetamųjų dujų valymo sistemų 
nuotekoms uostuose nebūtų taikomi 
specialūs mokesčiai, siekiant užtikrinti, 
kad bet kokios atliekos, gaunamos 
naudojant alternatyvius išmetamų teršalų 
kiekio mažinimo metodus, būtų tinkamai 
tvarkomos.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Valstybėms narėms teikiant bet 
kokias finansines paskatas, skiriamas 
teršalų kiekio mažinimo metodams, 
kuriais teršalų kiekis sumažinamas bent 
tiek pat, kiek jo sumažėja naudojant 
mažai sieros turintį kurą, turi būti 
atsižvelgiama į iki 2011 m. liepos 5 d. 
padarytas investicijas, su sąlyga, kad 
įranga atitiktų TJO kriterijus, kol 
Komisija priims papildomus kriterijus. 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12e) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad būtų galima gauti MARPOL 
konvencijos atnaujinto VI priedo 18 
reglamento nuostatas atitinkančio kuro ir 
kad jis būtų proporcingai platinamas.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12f) Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais 
susidūrė valstybės narės siekdamos pagal 
Sąjungos teisę nustatytų oro kokybės 
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tikslų, ir tai, kad šie tikslai ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijos 
vis dar skiriasi, Komisija, parengdama 
reikiamą taikymo analizę, turėtų padėti 
TJO papildomus Europos jūrų, visų 
pirma Viduržemio jūros, Šiaurės rytų 
Atlanto (įskaitant Airijos jūrą) ir 
Juodosios jūros, rajonus paskelbti SOx
išskyrimo kontrolės rajonais. Komisija 
taip pat turėtų išnagrinėti naudą, kurią 
būtų galima gauti Europos jūrų rajonus 
paskelbiant azoto oksidų išmetamųjų 
teršalų kontrolės rajonais.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Norint nustatyti 0,50 proc. ribinės 
sieros kiekio vertės taikymo pradžios datą,
paskelbti naujus sieros išmetamųjų teršalų
kontrolės rajonus, patvirtinti naujus teršalų 
išmetimo mažinimo metodus ir nustatyti 
tinkamas jų taikymo sąlygas, užtikrinti 
deramą sieros kiekio kure stebėjimą, 
suderinti valstybių narių ataskaitų turinį bei 
formą ir pritaikyti direktyvos nuostatas 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pasiekimus, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus, susijusius su datos, nuo 
kurios Europos Sąjungoje turėtų būti 
taikoma didžiausia leidžiama 0,50 proc. 
masės sieros kiekio kure vertė, naujų
sieros išmetamųjų teršalų kontrolės rajonų 
paskelbimu remiantis TJO sprendimu, 
naujų, Tarybos sprendime 96/98/EB1

nenurodytų teršalų išmetimo mažinimo 
metodų patvirtinimu ir jų taikymo sąlygų 
nustatymu, papildymu arba keitimu, 

(13) Norint paskelbti naujus SOx išskyrimo
kontrolės rajonus, patvirtinti naujus teršalų 
išmetimo mažinimo metodus ir nustatyti 
tinkamas jų taikymo sąlygas, užtikrinti 
deramą sieros kiekio kure stebėjimą, 
suderinti valstybių narių ataskaitų turinį bei 
formą ir pritaikyti direktyvos nuostatas 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pasiekimus, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus, susijusius su naujų SOx
išskyrimo kontrolės rajonų paskelbimu 
remiantis TJO sprendimu, naujų, Tarybos 
sprendime 96/98/EB1 nenurodytų teršalų 
išmetimo mažinimo metodų patvirtinimu ir 
jų taikymo sąlygų nustatymu, papildymu 
arba keitimu, mėginių ėmimo ir teršalų 
išmetimo stebėjimo priemonių ir ataskaitos 
turinio bei formos nustatymu ir 2 straipsnio 
1, 2, 3, 3a, 3b ir 4 dalių arba 6 straipsnio 
1 dalies a punkto ir 2 dalies keitimu 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
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mėginių ėmimo ir teršalų išmetimo 
stebėjimo priemonių ir ataskaitos turinio 
bei formos nustatymu ir 2 straipsnio 1, 2, 3, 
3a, 3b ir 4 dalių arba 6 straipsnio 1 dalies 
a punkto ir 2 dalies keitimu atsižvelgiant į 
mokslo ir technikos pasiekimus ir, jeigu 
taikytina, TJO priemones. Labai svarbu, 
kad Komisija, atlikdama parengiamąjį 
darbą, surengtų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais.
Komisija, ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pat metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

pasiekimus ir, jeigu taikytina, TJO 
priemones. Labai svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų 
atitinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pat metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1 OL L 241, 1998 8 29, p. 27. 1 OL L 241, 1998 8 29, p. 27.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 1999/32/EB
2 straipsnio 3g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 3g punktas išbraukiamas;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 1999/32/EB
4a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias leidžiamas sieros kiekis 
jūriniame kure, naudojamame valstybių 
narių teritoriniuose vandenyse, išskirtinėse 

Didžiausias leidžiamas sieros kiekis 
jūriniame kure, naudojamame valstybių 
narių teritoriniuose vandenyse, išskirtinėse 
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ekonominėse zonose ir taršos kontrolės 
rajonuose, įskaitant SOx išmetamųjų 
teršalų kontrolės rajonus, ir keleiviniuose 
laivuose, kurie, teikdami reguliarias 
paslaugas, plaukioja į Sąjungos uostus 
arba iš jų.

ekonominėse zonose ir taršos kontrolės 
rajonuose, įskaitant SOx išskyrimo
kontrolės rajonus, ir keleiviniuose laivuose, 
kurie plaukioja į Sąjungos uostus arba iš jų.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
Direktyva 1999/32/EB
4a straipsnio 1a dalies (nauja) antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal šios direktyvos 
9a straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl datos, nuo kurios būtų taikomi 
šios dalies b punkte nustatyti sieros kiekio 
standartai. Remiantis TJO atliktu jūrinio 
kuro, atitinkančio reikalavimą dėl 
didžiausio leidžiamo 0,50 proc. masės 
sieros kiekio, nurodyto MARPOL 
konvencijos VI priedo 14 taisyklės 
8 dalyje, pasiūlos vertinimu, ši data yra 
2020 m. sausio 1 d. arba 2025 m. sausio 
1d.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto e papunktis
Direktyva 1999/32/EB
4 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad keleiviniuose 

4. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad keleiviniuose 
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laivuose, kurie jų teritoriniuose vandenyse, 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir taršos 
kontrolės rajonuose, nepriklausančiuose 
SOx išmetamųjų teršalų kontrolės 
rajonams, teikdami reguliarias paslaugas
plaukioja į Bendrijos uostus arba iš jų, 
nebūtų naudojamas jūrinis kuras, kuriame 
sieros kiekis pagal masę viršija:

laivuose, kurie jų teritoriniuose vandenyse, 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir taršos 
kontrolės rajonuose, nepriklausančiuose 
SOx išskyrimo kontrolės rajonams, 
plaukioja į Bendrijos uostus arba iš jų, 
nebūtų naudojamas jūrinis kuras, kuriame 
sieros kiekis pagal masę viršija:

a) 1,5 proc.; a) 1,5 proc.;
b) nuo 2020 m. sausio 1 d. – 0,10 proc. b) nuo 2015 m. sausio 1 d. – 0,10 proc.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto e papunktis
Direktyva 1999/32/EB
4 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad laivuose, kurie 
jų teritoriniuose vandenyse ir taršos 
kontrolės rajonuose, nepriklausančiuose 
SOx išskyrimo kontrolės rajonams, 
plaukioja į Bendrijos uostus arba iš jų, 
nebūtų naudojamas jūrinis kuras, 
kuriame sieros kiekis pagal masę viršija: 
a) 1,5 proc.;
b) nuo 2015 m. sausio 1 d. – 0,10 proc.
Ši dalis taikoma visiems laivams, 
plaukiojantiems su bet kurios valstybės 
vėliava, įskaitant laivus, kurių kelionė 
prasidėjo už Europos Sąjungos ribų.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 1999/32/EB
4 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4ba straipsnis
Galimybė gauti jūrinio kuro

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad būtų galima 
gauti jūrinio kuro ir kad jis būtų 
platinamas proporcingai. Jame:
– sieros kiekis neviršija 0,1 proc. nuo 
2015 m. sausio 1 d.;
– sieros kiekis neviršija 0,5 proc. nuo 
2018 m. sausio 1 d.
2. 1 dalies nuostatomis nedraudžiama 
tokias priemones pradėti taikyti anksčiau. 

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 1999/32/EB
4 c straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad uostų 
administracijos į uosto mokestį ar kitas 
rinkliavas įtrauktų visas išlaidas, 
susijusias su išmetamųjų dujų valymo 
sistemų nuotekų surinkimu, tvarkymu ir 
šalinimu, nepriklausomai nuo to, ar 
nuotekos tiekiamos, ar ne.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Direktyva 1999/32/EB
7 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2 ir 3 dalys išbraukiamos; c) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Remdamasi, inter alia:
a) metinėmis ataskaitomis, pateiktomis 
pagal 1 ir 1a dalių reikalavimus;
b) pastebėtomis oro kokybės, 
rūgštėjimo, kuro sąnaudų ir modalinio 
poslinkio tendencijomis;
c) pažanga, kuri dėl naudojamų IMO 
priemonių vykdant Sąjungos iniciatyvas 
šioje srityje buvo pasiekta mažinant 
laivų išmetamą sieros ir azoto oksidų
kiekį;
Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Komisija savo ataskaitoje 
išnagrinėja toliau nurodytus klausimus ir 
gali pateikti pasiūlymų dėl:
– papildomų TJO SOx ir NOx išskyrimo 
kontrolės rajonų paskelbimo;
– alternatyvių papildomų tolesnio laivų 
išmetamo teršalų kiekio mažinimo 
priemonių.“
ca) 3 dalis išbraukiama.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 1999/32/EB
9 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4a straipsnio 1a ir 2 dalyse, 4c straipsnio 
4 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 
1a ir 4 dalyse nurodyti įgaliojimai Komisijai 
deleguojami neribotam laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

2. 4a straipsnio 2 dalyje, 4c straipsnio 4 
dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1a 
ir 4 dalyse nurodyti įgaliojimai Komisijai 
deleguojami neribotam laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 1999/32/EB
9 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kuriuo metu gali atšaukti 4a straipsnio 1a ir 
2 dalyse, 4c straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 
1 dalyje, 7 straipsnio 1a ir 4 dalyse nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio 
jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kuriuo metu gali atšaukti 4a straipsnio
2 dalyje, 4c straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 
1 dalyje, 7 straipsnio 1a ir 4 dalyse nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio 
jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 1999/32/EB
9 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 4a straipsnio 1a ir 2 dalis, 
4c straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, 
7 straipsnio 1a ir 4 dalis priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tada, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepateikia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad jie 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

5. Pagal 4a straipsnio 2 dalį, 4c straipsnio 
4 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 1a ir 
4 dalis priimtas deleguotasis teisės aktas 
įsigalioja tik tada, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepateikia prieštaravimų arba jeigu 
dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – įgyvendinti nuostatas dėl sieros kiekio jūriniame kure 
didžiausių ribinių verčių, dėl kurių 2008 m. susitarta Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO).

Tai turbūt yra pati svarbiausia dabartinės kadencijos laikotarpio sveikatos srities reforma. 
Manoma, kad dėl laivų išmetamų oro teršalų šiuo metu Europoje per anksti miršta 50 000 
žmonių per metus. 

MARPOL konvencijos VI priede nustatytos sieros kiekio ribos SOx išskyrimo kontrolės 
rajonuose nuo 2015 m. yra 0,1 proc., o kituose rajonuose nuo 2020 m. –0,5 proc. Šią 
konvenciją ratifikavo valstybės, kurių laivai sudaro 85 proc. pasaulio laivybos tonažo.

į Europos SOx išskyrimo kontrolės rajonus patenka šiaurės jūra, Lamanšo sąsiauris ir Baltijos 
jūra. Abi JAV ir Kanados pakrantės 200 km pločio ruože taip pat paskelbtos SOx išskyrimo 
kontrolės rajonais. Šiuo metu SOx išskyrimo kontrolės rajonuose nustatyta 1 proc. ribinė 
sieros kiekio vertė. Iki 2011 m. sieros kiekis kure, naudojamame atviroje jūroje gali siekti 
4,5 proc., o vėliau iki 2019 m. – 3,5 proc. 

Sieros ir azoto oksidai ore sudaro antrinių kietųjų dalelių junginius, kurie yra kenksmingi 
sveikatai. Sumažinus laivų išmetamą teršalų kiekį daugelyje valstybių narių bus lengviau 
pasiekti oro kokybės standartus.

Jei laivų išmetamo sieros oksido kiekis nebus sumažintas, iki šio dešimtmečio pabaigos šis 
teršalų kiekis, išmetamas ES jūrų rajonuose, bus didesnis už bendrą ES sausumos teritorijoje 
išmetamą teršalų kiekį. Teršalų, kiekis, išmetamas sausumoje buvo sumažintas 90 proc. 
skaičiuojant nuo didžiausio jų piko, ir 72 proc. nuo 1990 m. iki 2008 m.

Didžiausias leistinas sieros kiekis sausumos transporto kure yra 10 milijonųjų dalių, t. y. 100 
kartų mažesnis už ribinę vertę, kuri nuo 2015 m. įsigalios SOx išskyrimo kontrolės rajonuose.

Pagal TJO susitarimą, jūrose išmetamą sieros kiekį taip pat galima sumažinti alternatyviu 
būdu. Išmetamos dujos gali būti valomos skruberiais, kurie veikia tuo pačiu principu, kaip 
įrenginiai, kurie jau daugelį dešimtmečių naudojami sausumos gamyklų ir elektrinių 
išmetamoms dujoms valyti nuo sieros oksidų. Taip pat galima naudoti suskystintas gamtines 
dujas (SGD). 

Visi šie metodai, skirti sumažinti išmetamo sieros oksido kiekiui, taip pat mažina azoto oksido 
ir išmetamą juodosios anglies dalelių (suodžių) kiekį. Azoto oksidai sukelia ne tik oro taršą ir 
rūgščius kritulius, bet taip pat eutrofikaciją vandenyje ir sausumos teritorijose, o juodoji 
anglis yra šiltnamio efektą sukelianti medžiaga.

Manoma, kad naudojant išmetamųjų dujų skruberius teršalų kiekio mažinimui skirtas išlaidas 
sumažins bent du kartus, jei laivas daugiausia plaukioja SOx išskyrimo kontrolės rajonuose. 
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Manoma, kad SGD taps įprasta naujų laivų kuro rūšimi, jei ir kai uostuose paplis reikalinga 
kuro papildymo infrastruktūra.

Komisija mano, kad naudos sveikatai finansinė vertė, kuri gali būti gaunama, gali būti nuo 2 
iki 25 kartų didesnė už jūrose išmetamo teršalų kiekio mažinimo išlaidas. Komisija 
prognozuoja, kad naudos sveikatai finansinė vertė sieks 8–16 mlrd. EUR, o teršalų kiekio 
mažinimo išlaidos – 0,6–3,7 mlrd. EUR. 

Finansinė naudos gamtai vertė neapskaičiuota, tačiau, pvz., Suomijoje rūgščių kritulių 
sumažėtų 60 proc. palyginti su dabartiniu lygiu.

Dabartinėje direktyvoje dėl sieros kiekio jūriniame kure nustatytos didesnės sieros kiekio 
ribinės vertės, nei tos, dėl kurių susitarta TJO – 0,1 proc. laivams uostuose ir 1,5 proc. 
keleiviniams laivams, teikiantiems reguliarias paslaugas. Ši paskutinė vertė yra tokia pati, 
kaip didžiausioji vertė SOx išskyrimo kontrolės rajonuose, dėl kurios susitarta TJO.

Komisija siūlo, kad naujoji 0,1 proc. sieros kiekio ribinė vertė SOx išskyrimo kontrolės 
rajonuose taip pat būtų taikoma visiems keleiviniams laivams, kurie reguliariai atplaukia į ES 
uostus, tačiau ši ribinė vertė įsigaliotų 2020 m.  

Komisijos pasiūlymo pakeitimai, kuriuos siūlo pranešėja  

Pranešėja palankiai vertina ir reiškia paramą Komisijos pasiūlymo bendrai esmei ir pabrėžia, 
kad ribinės vertės, dėl kurių susitarta TJO, vienaip ar kitaip vis tiek įsigalios, netgi jei nebus 
priimta jokia direktyva. Tačiau šia direktyva turėtų būti išaiškinamas ir standartizuojamas 
ribinių verčių, dėl kurių susitarta TJO, įgyvendinimas ir stebėsena ES, sudaromos vienodos 
sąlygos konkurencijai, palengvinamas pereinamasis etapas ir skatinamos inovacijos.

Nustačius griežtesnes ribines sieros kiekio vertes būtų įmanoma ekonomišku būdu gauti 
didelės naudos sveikatai ir aplinkai įgyvendinant 0,1 proc. ribinę vertę plačiau nei esamose ES 
SOx išskyrimo kontrolės rajonuose.

Taigi pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui, kad 0,1 proc. sieros kiekio ribinės vertės 
taikymas būtų išplečiamas įtraukiant reguliarias paslaugas teikiančius keleivinius laivus. 
Tačiau pranešėja siūlo nustatyti, kad ši ribinė vertė įsigaliotų 2015 m. – tuo pačiu metu, kaip 
ir SOx išskyrimo kontrolės rajonuose. 

Pranešėja taip pat siūlo, kad 0,1 proc. sieros kiekio ribinė vertė būtų taip pat taikoma visuose 
ES valstybių narių teritoriniuose vandenyse iki 12 jūrmylių nuo jų pakrančių. Kitaip tariant, 
šiuo metu ES uostuose taikoma ribinė vertė būtų taikoma ir teritoriniuose vandenyse.

Šiais pakeitimais būtų galima gauti žymios naudos sveikatai ir aplinkai, taip pat jais būtų 
sukuriamos vienodos veiklos sąlygos reformai skiriamų išlaidų poveikio požiūriu.

Valstybėse narėse, kurių visos pakrantės ar dalis pakrančių yra SOx išskyrimo kontrolės 
rajonuose, laivų išmetamo sieros oksido kiekio dalis sudaro atitinkamai: Danijoje – 39 proc., 
Nyderlanduose – 31 proc., Švedijoje – 25 proc., Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje –
18 proc. ir Belgijoje – 13 proc. Tačiau kai keletoje šalių, kurios nepatenka į SOx išskyrimo 
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kontrolės rajonus, ši procentinė dalis taip pat yra didelė: Airijoje – 21 proc., Portugalijoje –
20 proc., Italijoje ir Ispanijoje – 15 proc. Ši dalis keletoje Viduržemio jūros salų ir pakrančių 
yra didesnė nei 20 proc., o kai kuriais atvejais – didesnė nei 30 proc.

Pranešėja siūlo, kad Komisija iki 2013 m. išnagrinėtų galimybes paskelbti naujus išmetamųjų 
teršalų apribojimo rajonus Europos Jūrų rajonuose, taip pat tolesnio išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo metodus, apie tai pateiktų ataskaitą Parlamentui ir Tarybai ir pateiktų pasiūlymų dėl 
naujų galimų sieros ir azoto oksidų išmetamųjų teršalų kontrolės rajonų.

Dėl to, kad pereinamojo laikotarpio metu kai kurie operatoriai patirs žymių papildomų išlaidų, 
ypač tais atvejais, kai daugiausiai ar daug kelionių vyksta išmetamųjų teršalų kontrolės 
rajonuose, pranešėja siūlo palengvinti valstybės paramos investicijoms naudojimą. Paprastai 
didžiausia valstybės paramos dalis aplinkosauginėms investicijoms, padarytoms likus mažiau 
nei trims metams iki tol, kol priemonės tampa privalomos, sudaro 10 proc. 

Pranešėja siūlo, kad šiuo atveju iki 2013 m. būtų leidžiama teikti didesnę valstybės paramą. 
Tai yra pateisinama, kadangi jūrose išmetamo teršalų kiekio sumažinimas duoda didelės 
ekonominės naudos viešajam sektoriui dėl to, kad sumažinamos išlaidos sveikatai. Tai taip pat 
padėtų pagyvinti išmetamųjų dujų skruberių rinką.


