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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach 
żeglugowych
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0439),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0199/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia [...],

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia [...],

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-
0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Statki pasażerskie wykonują usługi 
głównie w portach lub na wodach 
przybrzeżnych, wywierając istotny wpływ 

(7) Statki pasażerskie wykonują usługi 
głównie w portach lub na wodach 
przybrzeżnych, wywierając istotny wpływ 
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na zdrowie ludzkie i na środowisko. Statki 
te są zobowiązane do korzystania z paliwa 
żeglugowego o takiej samej zawartości 
siarki jak ta obowiązująca na obszarach 
SECA (1,5%). Biorąc pod uwagę fakt, że 
na obszarach SECA będą miały 
zastosowanie bardziej rygorystyczne 
normy dotyczące zawartości siarki, 
zastosowanie tych samych norm do 
statków pasażerskich jest uzasadnione 
koniecznością poprawy jakości powietrza 
wokół portów i na terenach przybrzeżnych 
znajdujących się poza obszarami SECA. 
Wprowadzenie nowej normy SECA dla 
statków pasażerskich byłoby jednak 
opóźnione o 5 lat, aby uniknąć 
potencjalnych problemów z dostępnością 
paliwa.

na zdrowie ludzkie i na środowisko. Statki 
te są zobowiązane do korzystania z paliwa 
żeglugowego o takiej samej zawartości 
siarki jak ta obowiązująca na obszarach 
SECA (1,5%). Biorąc pod uwagę fakt, że 
na obszarach SECA będą miały 
zastosowanie bardziej rygorystyczne 
normy dotyczące zawartości siarki, 
zastosowanie tych samych norm do 
statków pasażerskich jest uzasadnione 
koniecznością poprawy jakości powietrza 
wokół portów i na terenach przybrzeżnych 
znajdujących się poza obszarami SECA.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu zapewnienia korzyści w 
zakresie jakości powietrza państwom 
członkowskim, których wybrzeża nie 
należą do obszarów SECA i w celu 
ustalenia minimalnych równych szans dla 
tego sektora w całej Unii, jednakowy 
wymóg dotyczący jakości paliwa powinien 
zostać rozszerzony na morza terytorialne 
państw członkowskich i obszary kontroli 
zanieczyszczenia poza obszarami SECA.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Ponadto w celu rozwiązania 
problemu emisji wtórnych cząstek stałych 
powodowanej zawartością siarki w 
paliwach żeglugowych, konieczne jest 
podjęcie wysiłków na rzecz redukcji emisji 
wtórnych cząstek stałych i zmniejszenie 
wpływu żeglugi na klimat, w tym wpływu 
wywoływanego emisją sadzy. Komisja 
powinna przeanalizować opłacalność 
środków, takich jak ograniczenia 
prędkości statków, służących zmniejszeniu 
emisji substancji zanieczyszczających i 
wpływu na klimat.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zachęcania do wczesnego 
wdrożenia metod w zakresie zmniejszania 
emisji i osiągnięcia co najmniej tych 
samych poziomów redukcji emisji siarki, 
jakie określono w niniejszej dyrektywie, 
należy upowszechniać w Unii rozwiązania 
alternatywne, takie jak stosowanie 
pokładowych systemów oczyszczania 
gazów spalinowych, dzięki odpowiednim
bodźcom finansowym wprowadzanym
przez państwa członkowskie.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Państwa członkowskie powinny 
także wykorzystywać mechanizmy, takie 
jak zróżnicowane należności i opłaty 
przebiegowe, obliczane na podstawie 
poziomu emisji i obowiązujące do 
momentu wejścia w życie globalnego 
wymogu w zakresie maksymalnej 
zawartości siarki w paliwie na poziomie 
0,5%.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Koniecznym jest zobowiązanie 
państw członkowskich do stosowania 
polityki zwalniającej ścieki pochodzące z 
systemów oczyszczania gazów 
spalinowych ze wszelkich specjalnych 
opłat w portach w celu zapewnienia 
należytego obchodzenia się z wszelkimi 
odpadami powstałymi w wyniku 
stosowania alternatywnych metod 
zmniejszania emisji.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Wszelkie bodźce finansowe 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
na rzecz metod zmniejszania emisji, które 
pozwalają osiągnąć redukcję emisji, która 
jest co najmniej równoważna z redukcją 
osiąganą przez stosowanie paliw o niskiej 
zawartości siarki, powinny uwzględniać 
inwestycje poczynione przed dniem 5 lipca 
2011 r., pod warunkiem, że używany 
sprzęt spełnia kryteria ustalone przez IMO 
aż do momentu przyjęcia przez Komisję 
kryteriów uzupełniających. 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować dostępność i 
zrównoważoną dystrybucję spełniających 
normy paliw zgodnie z prawidłem 18 
zmienionego załącznika VI do konwencji 
MARPOL.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12f) Biorąc pod uwagę trudności, z 
którymi borykają się państwa 
członkowskie, w zakresie osiągnięcia 
celów dotyczących jakości powietrza 
określonych w prawie Unii, oraz lukę, 
która wciąż istnieje pomiędzy tymi celami 
a zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia, Komisja powinna zaangażować 
się w przygotowanie niezbędnej analizy 
dla IMO dotyczącej wyznaczenia 
dodatkowych europejskich obszarów 
morskich jako obszary SECA, zwłaszcza 
na Morzu Śródziemnym, północno-
wschodnim Atlantyku (w tym na Morzu 
Irlandzkim) oraz Morzu Czarnym. 
Komisja powinna także zbadać celowość 
wyznaczenia europejskich obszarów 
morskich jako obszary kontroli emisji 
tlenku azotu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ustalenia daty wprowadzenia 
wartości dopuszczalnej siarki na poziomie 
0,50%, wyznaczenia nowych obszarów 
SECA, zatwierdzenia nowych 
alternatywnych metod redukcji emisji oraz 
określenia odpowiednich warunków ich 
stosowania, zapewnienia właściwej 
kontroli zawartości siarki w paliwach oraz 
zharmonizowanej treści i formatu 
sprawozdań państw członkowskich, a także 

(13) W celu wyznaczenia nowych 
obszarów SECA, zatwierdzenia nowych 
alternatywnych metod redukcji emisji oraz 
określenia odpowiednich warunków ich 
stosowania, zapewnienia właściwej 
kontroli zawartości siarki w paliwach oraz 
zharmonizowanej treści i formatu 
sprawozdań państw członkowskich, a także 
dostosowania przepisów dyrektywy do 
postępu naukowo-technicznego, 
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dostosowania przepisów dyrektywy do 
postępu naukowo-technicznego, 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w 
odniesieniu do ustalenia daty, od której 
powinno się wprowadzić w Unii 
maksymalną zawartość siarki w paliwach 
na poziomie 0,50% na masę, wyznaczenia 
nowych obszarów SECA na podstawie 
decyzji IMO, zatwierdzenia nowych metod 
redukcji emisji nieobjętych dyrektywą 
Rady 96/98/WE1 oraz określenia, 
uzupełnienia lub zmiany warunków ich 
stosowania, ustalenia sposobów pobierania 
próbek i kontroli emisji, zawartości i 
formatu sprawozdania oraz zmiany art. 2 
ust. 1, 2, 3, 3a, 3b i 4 lub art. 6 ust. 1 lit. a) 
i 2 w świetle postępu naukowo-
technicznego oraz, w stosownych 
przypadkach, instrumentów IMO. 
Szczególnie ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w 
odniesieniu do wyznaczenia nowych 
obszarów SECA na podstawie decyzji 
IMO, zatwierdzenia nowych metod 
redukcji emisji nieobjętych dyrektywą 
Rady 96/98/WE1 oraz określenia, 
uzupełnienia lub zmiany warunków ich 
stosowania, ustalenia sposobów pobierania 
próbek i kontroli emisji, zawartości i 
formatu sprawozdania oraz zmiany art. 2 
ust. 1, 2, 3, 3a, 3b i 4 lub art. 6 ust. 1 lit. a) 
i 2 w świetle postępu naukowo-
technicznego oraz, w stosownych 
przypadkach, instrumentów IMO. 
Szczególnie ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

1 Dz.U. L 241 z 29.8.1998, s. 27. 1 Dz.U. L 241 z 29.8.1998, s. 27.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 2 – punkt 3g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) skreśla się punkt 3g;
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Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna zawartość siarki w paliwach 
żeglugowych stosowanych na morzach 
terytorialnych, w wyłącznych strefach 
ekonomicznych i w strefach kontroli 
zanieczyszczeń, w tym na Obszarach 
Kontroli Emisji SOx oraz na statkach 
pasażerskich wykonujących regularne 
usługi do lub z portów Unii.

Maksymalna zawartość siarki w paliwach 
żeglugowych stosowanych na morzach
terytorialnych, w wyłącznych strefach 
ekonomicznych i w strefach kontroli 
zanieczyszczeń, w tym na Obszarach 
Kontroli Emisji SOx oraz na statkach 
pasażerskich płynących do lub z portów 
Unii.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera c
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4a – ustęp 1a (nowy) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9a niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do daty, od której norma w 
zakresie emisji siarki określona w lit. b) 
niniejszego ustępu ma zastosowanie. Na 
podstawie oceny IMO dotyczącej 
dostępności paliw żeglugowych zgodnych 
z maksymalną zawartością siarki na 
poziomie 0,50% na masę, o której mowa w 
prawidle 14 ust. 8 załącznika VI do 
konwencji MARPOL, omawianą datę 
ustalono na dzień 1 stycznia 2020 r. lub 

skreślony
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dzień 1 stycznia 2025 r.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera e
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
zagwarantowania, aby w statkach 
pasażerskich wykonujących regularnie 
usługi do lub z portu Unii na ich morzach 
terytorialnych, w wyłącznych strefach 
ekonomicznych oraz w strefach kontroli 
zanieczyszczeń niebędących Obszarami 
Kontroli Emisji SOx nie stosowano paliw 
żeglugowych, w których zawartość siarki 
przekracza:

4. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
zagwarantowania, aby w statkach 
pasażerskich płynących do lub z portu Unii 
na ich morzach terytorialnych, w 
wyłącznych strefach ekonomicznych oraz 
w strefach kontroli zanieczyszczeń 
niebędących Obszarami Kontroli Emisji 
SOx nie stosowano paliw żeglugowych, w 
których zawartość siarki przekracza:

a) 1,5% na masę; a) 1,5% na masę;

b) 0,10% na masę od dnia 1 stycznia 
2020 r.

b) 0,10% na masę od dnia 1 stycznia 
2015 r.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera e
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4a – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
zagwarantowania, że we wszystkich 
statkach płynących do lub z portu Unii na 
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ich morzach terytorialnych oraz w 
strefach kontroli zanieczyszczeń 
niebędących Obszarami Kontroli Emisji 
SOx nie stosuje się paliw żeglugowych, w 
których zawartość siarki przekracza: 
a) 1,5% na masę;
b) 0,10% na masę od dnia 1 stycznia 2015 
r.
Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
wszystkich statków pływających pod 
wszystkimi banderami, w tym statków, 
które rozpoczęły swój rejs poza Unią.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4ba (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4ba
Dostępność paliw żeglugowych

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
niezbędne środki mające na celu 
zapewnienie dostępności i zrównoważonej 
dystrybucji paliw żeglugowych:
- w których zawartość siarki nie 
przekracza 0,1% na masę od dnia 1 
stycznia 2015 r.;
- w których zawartość siarki nie 
przekracza 0,5% na masę od dnia 1 
stycznia 2018 r.
2. Ustęp 1 nie wyklucza wprowadzenia 
takich środków we wcześniejszym 
terminie. 

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 4c – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
władze portowe wliczają do opłaty 
portowej lub innych opłat wszystkie koszty 
odbioru, obsługi i usuwania ścieków 
pochodzących z systemów oczyszczania 
gazów spalinowych niezależnie od tego, 
czy odpady są dostarczane, czy nie.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 10 – litera c) 
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 7 – ustępy 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się ust. 2 i 3. c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na podstawie między innymi:
a) sprawozdań rocznych 
przedstawianych zgodnie z ust. 1 i 1a;
b) zauważonych tendencji w zakresie 
jakości powietrza, zakwaszenia, kosztów 
paliwa i zmiany transportu;
c) postępu w zakresie zmniejszania 
emisji pochodzących ze statków tlenków 
siarki i azotu za sprawą mechanizmów 
IMO oraz inicjatyw Unii w tym 
względzie;
Komisja przekazuje, do dnia 31 grudnia 
2013 r., sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. Komisja
uwzględnia w swoim sprawozdaniu i może 
przedłożyć wnioski w odniesieniu do:
- wyznaczenia dodatkowych obszarów 
kontroli emisji tlenków siarki i tlenków 
azotu
- alternatywnych środków 
uzupełniających mających na celu dalszą 
redukcję emisji pochodzących ze statków”.
ca) skreśla się ust. 3.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 9a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewidziane w art. 4a ust. 1a i 2, art. 4c 
ust. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1a i 4 
przekazanie uprawnień Komisji na czas 
nieokreślony następuje od dnia [data 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Przewidziane w art. 4a ust. 2, art. 4c ust. 
4, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1a i 4 przekazanie 
uprawnień Komisji na czas nieokreślony 
następuje od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 9a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 4a ust. 1a i 2, art. 4c ust. 4, art. 6 ust. 1, 
art. 7 ust. 1a i 4 może zostać odwołane w 
każdym momencie przez Parlament 

3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 4a ust. 2, art. 4c ust. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 
ust. 1a i 4 może zostać odwołane w każdym 
momencie przez Parlament Europejski lub 
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Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień określonych 
w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w terminie późniejszym wskazanym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w terminie późniejszym wskazanym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 1999/32/WE
Artykuł 9a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4a ust. 1a i 2, art. 4c ust. 4, art. 6 ust. 1, 
art. 7 ust. 1a i 4 wchodzi w życie wyłącznie, 
jeżeli nie został wyrażony sprzeciw 
Parlamentu Europejskiego ani Rady w 
terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia tego 
aktu Parlamentowi Europejskiemu lub 
Radzie lub jeżeli przed upływem tego 
terminu Parlament Europejski i Rada 
zawiadomiły Komisję o braku sprzeciwu. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 2 
miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4a ust. 2, art. 4c ust. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 
ust. 1a i 4 wchodzi w życie wyłącznie, jeżeli 
nie został wyrażony sprzeciw Parlamentu 
Europejskiego ani Rady w terminie 2 
miesięcy od daty zgłoszenia tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie 
lub jeżeli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski i Rada zawiadomiły 
Komisję o braku sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o 2 miesiące.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Głównym celem przedmiotowego wniosku jest wdrożenie górnych wartości dopuszczalnych 
uzgodnionych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w 2008 r. dotyczących 
zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Być może jest to najistotniejsza reforma w dziedzinie ochrony zdrowia w tym okresie 
ustawodawczym. Szacuje się, że pochodzące ze statków substancje zanieczyszczające 
powietrze powodują w Europie obecnie ok. 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. 

Wartości dopuszczalne siarki określone w Załączniku VI do stworzonej przez IMO konwencji 
MARPOL wynoszą 0,1% na masę w obszarach kontroli emisji tlenków siarki (SECA) od 
2015 r. i 0,5% na masę w innych obszarach morskich od 2020 r. Kraje, których łączny tonaż 
statków stanowi 85% światowej pojemności, ratyfikowały powyższe ograniczenia.

W Europie obszarami SECA są Morze Północne, kanał La Manche oraz Morze Bałtyckie. 
Oba wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady także zostały wyznaczone jako obszary 
kontroli emisji na szerokości 200 mil od linii brzegowej. Wartość dopuszczalna siarki w 
obszarach SECA wynosi obecnie 1% na masę. Wartość dopuszczalna siarki w paliwach 
stosowanych na otwartych wodach może wynosić do 4,5% na masę do końca 2011 r., a 
następnie – 3,5% na masę aż 2019 r. 

Tlenki siarki i azotu uwalniają do atmosfery wtórne cząstki stałe, które są szkodliwe dla 
zdrowia. Zmniejszenie poziomu emisji pochodzących ze statków ułatwi osiągnięcie 
standardów w zakresie jakości powietrza w szeregu państw członkowskich.

Jeśli emisje tlenku siarki pochodzące ze statków nie zostaną zmniejszone, to przed końcem 
obecnej dekady w obszarach morskich UE przekroczą one łączną wartość emisji z obszarów 
lądowych UE. Wspomniane emisje z obszarów lądowych zostały zmniejszone o ok. 90% w 
stosunku do ich szczytowych wartości, z czego 72% pomiędzy rokiem 1990 a 2008.

Maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w paliwie dla pojazdów lądowych wynosi 10 
ppm, co stanowi wartość stukrotnie mniejszą od ograniczeń, które zaczną obowiązywać na 
obszarach SECA w 2015 r.

Zgodnie z tym, co zostało ustalone w ramach IMO, istnieje także możliwość zmniejszenia 
emisji z obszarów morskich w alternatywny sposób. Gazy spalinowe mogą być oczyszczane 
przy pomocy płuczek wieżowych, które działają na tej samej zasadzie co urządzenia, które 
używane są od dziesiątek lat do usuwania tlenków siarki z gazów spalinowych emitowanych 
przez funkcjonujące na lądzie fabryki i elektrownie. Można także zastosować skroplony gaz 
ziemny (LNG). 

Wszystkie te metody zmniejszania emisji tlenku siarki redukują również emisje tlenku azotu 
oraz sadzy. Tlenki azotu powodują nie tylko zanieczyszczenie atmosfery i kwaśne opady, ale 
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także eutrofizację wód i lądów, a sadza jest związkiem przyczyniającym się do ocieplenia.

Szacuje się, że stosowanie płuczek wieżowych gazów spalinowych zmniejszy o co najmniej 
połowę koszt redukcji emisji w przypadku, gdy statek pływa głównie w obszarach SECA. 
Przewiduje się, że LNG zacznie być na szeroką skalę stosowany jako paliwo dla nowych 
statków w chwili, gdy w portach zostanie powszechnie wprowadzona niezbędna 
infrastruktura zaopatrzeniowa.

Według szacunków Komisji wyrażona kwotowo wartość korzyści dla zdrowia, które mogą 
być osiągnięte, przewyższa koszty zmniejszenia emisji z obszarów morskich na poziomie od 
2 do 25 razy większym. Komisja szacuje wartość pieniężną korzyści dla zdrowia na 8 do 16 
mld euro, a koszty na 0,6 do 3,7 mld euro. 

Wartość pieniężna korzyści dla środowiska nie została oszacowana, ale np. w Finlandii 
poziom kwaśnych opadów obniżyłby się o 60% w stosunku do obecnego poziomu.

Obowiązująca dyrektywa dotycząca zawartości siarki w paliwach żeglugowych zawiera, 
oprócz wartości dopuszczalnych ustalonych wcześniej w ramach IMO, wartości dopuszczalne 
siarki dla statków stojących w portach (0,1%) oraz dla statków świadczących regularne usługi 
transportu pasażerskiego (1,5%). Ostatnia z wyżej wymienionych wartości jest taka sama jak 
pierwsza wartość dopuszczalna dla obszarów SECA ustalona w ramach IMO.

Komisja proponuje, aby nowa wartość dopuszczalna siarki na poziomie 0,1% dla obszarów 
SECA miała także zastosowanie do wszystkich statków pasażerskich regularnie 
wpływających do portów UE, ale ograniczenie to weszłoby w życie w 2020 r.

Proponowane przez sprawozdawcę poprawki do wniosku Komisji

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i popiera główne założenie wniosku Komisji oraz 
podkreśla, że wartości dopuszczalne ustalone w ramach IMO zaczną obowiązywać bez 
względu na to, czy zostanie wydana jakakolwiek dyrektywa w tej sprawie. Niemniej jednak 
dyrektywa mogłaby wyjaśnić i ujednolicić wdrażanie oraz monitoring wewnątrz UE wartości 
dopuszczalnych ustalonych w ramach IMO, wyrównać szanse dla konkurencji, ułatwić etap 
przejściowy i zachęcić do innowacyjności.

Przejście na bardziej rygorystyczne wartości dopuszczalne siarki umożliwiłoby osiągnięcie 
znaczących korzyści dla zdrowia i środowiska w racjonalny pod względem kosztów sposób 
przez wdrożenie wartości dopuszczalnej na poziomie 0,1% na szerszą skalę niż tylko w 
istniejących europejskich obszarach SECA.

W związku z tym sprawozdawca popiera wniosek Komisji dotyczący rozszerzenia zakresu 
stosowania wartości dopuszczalnej siarki na poziomie 0,1% na statki świadczące regularne 
usługi transportu pasażerskiego. Sprawozdawca proponuje jednak, aby wspomniane 
ograniczenie zaczęło obowiązywać w 2015 r. równolegle z jego wprowadzeniem na 
obszarach SECA. 

Sprawozdawca proponuje także, aby wartość dopuszczalna siarki na poziomie 0,1% miała 
zastosowanie do wszystkich mórz terytorialnych państw członkowskich UE na obszarze do 12 
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mil morskich od ich linii brzegowych. Innymi słowy obecnie obowiązująca w portach UE 
wartość dopuszczalna obowiązywałaby także na morzach terytorialnych.

Powyższe zmiany umożliwiłyby osiągnięcie znaczących korzyści dla zdrowia i środowiska, a 
także stworzyłyby równe szanse w odniesieniu do skutków w zakresie kosztów 
przedmiotowej reformy.

W tych państwach członkowskich UE, których wybrzeża leżą w całości lub częściowo na 
obszarach SECA, wielkość emisji tlenku siarki pochodzącej ze statków kształtuje się na 
następujących poziomach: Dania 39%, Holandia 31%, Szwecja 25%, Wielka Brytania i 
Francja 18% oraz Belgia 13%. Niemniej jednak kilka krajów spoza obszarów SECA także 
posiada wysokie wartości emisji: Irlandia 21%, Portugalia 20%, Włochy i Hiszpania 15%. 
Wielkość emisji na kilku wyspach i wybrzeżach Morza Śródziemnego przekracza 20%, a w 
niektórych przypadkach – 30%.

Sprawozdawca proponuje, aby Komisja zbadała do końca 2013 r. możliwość wyznaczenia 
nowych obszarów objętych ograniczeniami emisji na europejskich obszarach morskich oraz 
metod dalszego zmniejszania emisji, przedstawiła sprawozdanie w tej kwestii Parlamentowi i 
Radzie, a także przedłożyła wnioski dotyczące nowych możliwych obszarów kontroli emisji 
tlenku siarki i tlenku azotu.

W związku z faktem, że podczas okresu przejściowego niektóre podmioty będą musiały 
ponieść znaczące dodatkowe koszty, zwłaszcza w przypadku rejsów odbywających się 
głównie lub w znacznej mierze na obszarach SECA, sprawozdawca proponuje, aby ułatwić 
korzystanie z pomocy państwa na inwestycje. Górny limit pomocy państwa wynosi zwykle 
10% dla inwestycji w zakresie ochrony środowiska poczynionych nie dawniej niż trzy lata 
przed terminem wprowadzenia obowiązku stosowania przepisów. 

Sprawozdawca proponuje, aby w tym przypadku zezwolić na większą pomoc państwa aż do 
końca 2013 r. Propozycja ta jest uzasadniona, ponieważ zmniejszanie emisji pochodzących ze 
statków stanowi znaczącą korzyść gospodarczą dla sektora publicznego, przyczyniając się do 
towarzyszącej mu redukcji wydatków na służbę zdrowia. Propozycja ta pomogłaby także w 
rozwinięciu rynku płuczek wieżowych gazów spalinowych.


