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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți 
combustibili marini
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0439),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0199/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...],

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din [...],

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Navele de pasageri operează în 
principal în porturi sau în apropiere de 
zonele costiere și au efecte semnificative

(7) Navele de pasageri operează în 
principal în porturi sau în apropiere de 
zonele costiere și au efecte semnificative 
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asupra sănătății umane și mediului. Navele 
respective trebuie să utilizeze combustibili 
marini cu același conținut maxim de sulf 
aplicabil în cadrul ZCES (1,5%). Având în 
vedere că urmează să se aplice standarde 
mai stricte privind conținutul de sulf în 
cadrul ZCES, aplicarea acelorași standarde 
în cazul navelor de pasageri se justifică 
prin necesitatea de a îmbunătăți calitatea 
aerului în jurul porturilor și zonelor 
costiere din teritoriile care nu fac parte din 
ZCES. Cu toate acestea, introducerea 
unui nou standard ZCES pentru navele 
de pasageri ar urma să fie amânată cu 5 
ani pentru a se evita eventualele probleme 
privind disponibilitatea combustibililor.

asupra sănătății umane și mediului. Navele 
respective trebuie să utilizeze combustibili 
marini cu același conținut maxim de sulf 
aplicabil în cadrul ZCES (1,5%). Având în 
vedere că urmează să se aplice standarde 
mai stricte privind conținutul de sulf în 
cadrul ZCES, aplicarea acelorași standarde 
în cazul navelor de pasageri se justifică 
prin necesitatea de a îmbunătăți calitatea 
aerului în jurul porturilor și zonelor 
costiere din teritoriile care nu fac parte din 
ZCES.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura calitatea aerului în 
statele membre ale căror coaste nu fac 
parte din ZCES și pentru a stabili condiții 
concurențiale echitabile minime în acest 
sector în întreaga Uniune, aceeași cerință 
privind calitatea combustibililor ar trebui 
extinsă la mările teritoriale ale statelor 
membre și la zonele de control al poluării 
din afara ZCES.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) În plus, pentru a aborda chestiunea 
emisiilor de pulberi în suspensie 
secundare care rezultă din cauza 
conținutului de sulf al combustibililor 
marini, sunt necesare eforturi în vederea 
reducerii pulberilor în suspensie primare
și a diminuării impactului transporturilor 
maritime asupra climei, inclusiv din 
cauza emisiilor de carbon negru. Comisia 
ar trebui să analizeze rentabilitatea unor 
măsuri precum limitarea vitezei navelor în 
ceea ce privește reducerea emisiilor de 
poluanți și impactul asupra climei.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a încuraja adoptarea rapidă 
a unor metode de reducere a emisiilor 
care să rezulte în reduceri ale emisiilor de 
sulf cel puțin echivalente cu cele stabilite 
în prezenta directivă, ar trebui promovate 
în Uniune alternative, cum ar fi utilizarea
sistemelor de curățare a gazelor de 
eșapament la bordul navelor, prin 
acordarea de către statele membre a unor 
stimulente financiare corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să recurgă la mecanisme 
precum taxele diferențiate și taxele pe 
kilometru care să fie bazate pe 
performanța în materie de emisii, până în 
momentul în care va intra în vigoare 
cerința globală de 0,50% conținut maxim 
de sulf al combustibililor.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Este necesar să li se solicite statelor 
membre să aplice politici „fără taxe 
speciale” în cazul efluenților proveniți de 
la sistemele de curățare a gazelor de 
eșapament în porturi pentru a asigura 
tratarea corespunzătoare a tuturor 
deșeurilor rezultate în urma utilizării 
unor metode alternative de reducere a 
emisiilor.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Orice stimulente financiare 
acordate de statele membre pentru 
metodele de reducere a emisiilor care 
conduc la reduceri ale emisiilor cel puțin 
echivalente cu cele obținute în cazul 
utilizării combustibililor cu conținut 
scăzut de sulf ar trebui să țină seama de 
investițiile făcute înainte de 5 iulie 2011, 
cu condiția ca echipamentele să fie 
conforme cu criteriile OMI, până la 
adoptarea unor criterii suplimentare de 
către Comisie.  

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) Statele membre ar trebui să asigure 
disponibilitatea și distribuția echilibrată a 
combustibililor conformi, astfel cum 
prevede Regula 18 din anexa VI revizuită 
la MARPOL.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12f) Având în vedere dificultățile 
întâmpinate de statele membre la 
atingerea obiectivelor în materie de 
calitate a aerului fixate în legislația 
Uniunii și decalajul care există în 
continuare între obiectivele respective și 
recomandările Organizației Mondiale a 
Sănătății, Comisia ar trebui să ofere 
asistență la pregătirea analizei necesare 
pentru a solicita OMI desemnarea unor 
zone maritime europene suplimentare ca 
ZCES, și anume în Marea Mediterană, în 
nord-estul Atlanticului (inclusiv Marea 
Irlandei) și în Marea Neagră. De 
asemenea, Comisia ar trebui să 
examineze avantajele desemnării unor 
zone maritime europene ca zone de 
control al emisiilor de NOx.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru stabilirea datei de aplicare a 
limitei de 0,50% privind conținutul de 
sulf, desemnarea noilor ZCES, aprobarea 
noilor metode alternative de reducere a 
emisiilor și stabilirea condițiilor 
corespunzătoare de utilizare a acestora, 
asigurarea monitorizării corespunzătoare a 
conținutului de sulf al combustibililor și a 
conținutului armonizat, precum și formatul 
rapoartelor statelor membre și pentru 
adaptarea dispozițiilor directivei la 

(13) Pentru desemnarea noilor ZCES, 
aprobarea noilor metode alternative de 
reducere a emisiilor și stabilirea condițiilor 
corespunzătoare de utilizare a acestora, 
asigurarea monitorizării corespunzătoare a 
conținutului de sulf al combustibililor și a 
conținutului armonizat, precum și formatul 
rapoartelor statelor membre și pentru 
adaptarea dispozițiilor directivei la 
progresul științific și tehnic, competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
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progresul științific și tehnic, competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene trebuie delegată 
Comisiei în vederea specificării datei de la 
care se aplică în Uniune conținutul 
maxim de sulf al combustibililor de 0,50% 
din greutate, desemnarea noilor ZCES în 
temeiul deciziei OMI, aprobarea noilor 
metode de reducere a emisiilor care nu sunt 
reglementate de Directiva 96/98/CE a
Consiliului1 și stabilirea, suplimentarea sau 
modificarea condițiilor privind utilizarea 
acestora, specificarea măsurilor de 
eșantionare și monitorizare a emisiilor, 
precum și conținutul și formatul raportului 
și modificarea articolului 2, punctele 1, 2, 
3, 3a, 3b și 4 sau a articolului 6 alineatul
(1) litera (a) și alineatul (2) în conformitate 
cu progresul științific și tehnic și, acolo 
unde este relevant, cu instrumentele OMI.
Este deosebit de important ca Comisia să 
desfășoare consultările corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul elaborării și 
redactării actelor delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și corespunzătoare a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene trebuie delegată 
Comisiei în ceea ce privește desemnarea 
noilor ZCES în temeiul deciziei OMI, 
aprobarea noilor metode de reducere a 
emisiilor care nu sunt reglementate de 
Directiva 96/98/CE a Consiliului1 și 
stabilirea, suplimentarea sau modificarea 
condițiilor privind utilizarea acestora, 
specificarea măsurilor de eșantionare și 
monitorizare a emisiilor, precum și 
conținutul și formatul raportului și 
modificarea articolului 2, punctele 1, 2, 3, 
3a, 3b și 4 sau a articolului 6 alineatul (1) 
litera (a) și alineatul (2) în conformitate cu 
progresul științific și tehnic și, acolo unde 
este relevant, cu instrumentele OMI. Este 
deosebit de important ca Comisia să 
desfășoare consultările corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul elaborării și
redactării actelor delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și corespunzătoare a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

1 JO L 241, 29.8.1998, p. 27. 1 JO L 241, 29.8.1998, p. 27.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Directiva 1999/32/CE
Articolul 2 – punctul 3g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) punctul 3g se elimină;
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Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul maxim de sulf al 
combustibililor marini utilizați în apele 
teritoriale, zonele economice exclusive și 
zonele de control al poluării aparținând 
statelor membre, inclusiv zonele de control 
al emisiilor de SOx și de către navele de 
pasageri care operează în serviciu regulat
înspre sau dinspre porturile Uniunii.

Conținutul maxim de sulf al 
combustibililor marini utilizați în apele 
teritoriale, zonele economice exclusive și 
zonele de control al poluării aparținând 
statelor membre, inclusiv zonele de control 
al emisiilor de SOx și de către navele de 
pasageri care se deplasează înspre sau 
dinspre porturile Uniunii

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4a – alineatul 1a (new) – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9a 
din prezenta directivă cu privire la data de 
la care se aplică standardul privind 
conținutul de sulf prevăzut la litera (b) din 
prezentul alineat. Pe baza evaluării OMI 
privind disponibilitatea combustibililor 
marini pentru respectarea conținutului 
maxim de sulf al combustibilului de 
0,50% din greutate, menționat în regula 
14 alineatul (8) din anexa VI la 
MARPOL, această dată este 1 ianuarie 
2020 sau 1 ianuarie 2025.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera e
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că în zonele 
din apele lor teritoriale, zonele economice 
exclusive și zonele de control al poluării 
care nu se încadrează în zonele de control 
al emisiilor de SOx, navele de pasageri 
care operează în serviciu regulat înspre 
sau dinspre orice port al Uniunii nu 
utilizează combustibili marini al căror 
conținut de sulf depășește:

(4) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că în zonele 
din apele lor teritoriale, zonele economice 
exclusive și zonele de control al poluării 
care nu se încadrează în zonele de control 
al emisiilor de SOx, navele de pasageri 
care se deplasează înspre sau dinspre orice 
port al Uniunii nu utilizează combustibili 
marini al căror conținut de sulf depășește:

(a) 1,5 %; (a) 1,5 %;

(b) 0,10 % din greutate, începând cu 1 
ianuarie 2020.

(b) 0,10 % din greutate, începând cu 1 
ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera e
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că în zonele 
din apele lor teritoriale și zonele de 
control al poluării care nu se încadrează 
în zonele de control al emisiilor de SOx, 
navele care se deplasează înspre sau 
dinspre orice port al Uniunii nu utilizează 
combustibili marini al căror conținut de 
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sulf depășește: 
(a) 1,5 %;
(b) 0,10 % din greutate, începând cu 1 
ianuarie 2015.
Prezentul alineat se aplică tuturor navelor 
înregistrate sub orice pavilion, inclusiv 
navelor al căror voiaj a început în afara 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4ba
Disponibilitatea combustibililor marini

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea și 
distribuția echilibrată a combustibililor 
marini:
- în cazul în care conținutul de sulf nu 
depășește 0,1%, începând cu 1 ianuarie 
2015;
- în cazul în care conținutul de sulf nu 
depășește 0,5%, începând cu 1 ianuarie 
2018;
(2) Alineatul (1) nu împiedică 
introducerea unor astfel de măsuri de la o 
dată anterioară. 

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 1999/32/CE
Articolul 4c – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
autoritățile portuare includ în taxa de port 
sau în alte taxe costurile legate de 
preluarea, manipularea și eliminarea 
efluenților proveniți de la sistemele de 
curățare a gazelor de eșapament, 
indiferent dacă sunt sau nu sunt livrate 
deșeuri.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c 
Directiva 1999/32/CE
Articolul 7 - alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatele (2) și (3) se elimină. (c) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Pe baza, inter alia, a:
(a) rapoartelor anuale înaintate în 
conformitate cu alineatele (1) și (1a);
(b) tendințelor observate ale calității 
aerului, ale acidifierii, ale costurilor 
combustibililor și ale tranziției de la un 
mod de transport la altul;
(c) progreselor înregistrate în domeniul 
reducerii emisiilor de oxizi de sulf și de 
azot ale navelor prin mecanisme ale 
OMI care urmează inițiativele Uniunii în 
acest domeniu;
Comisia prezintă un raport 
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Parlamentului European și Consiliului 
până la 31 decembrie 2013. Comisia 
analizează în raportul său și poate 
prezenta propuneri cu privire la:
- desemnarea unor zone suplimentare de 
control al emisiilor de SOx și NOx;
- măsurile complementare alternative 
pentru a reduce și mai mult emisiile 
navelor.”
(ca) alineatul (3) se elimină.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 1999/32/CE
Articolul 9a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4a alineatele (1a) și (2), articolul 
4c alineatul (4), articolul 6 alineatul (1), 
articolul 7 alineatul (1a) și articolul 7 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de timp nedeterminată începând 
de la [data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4a alineatul (2), articolul 4c 
alineatul (4), articolul 6 alineatul (1), 
articolul 7 alineatul (1a) și articolul 7 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de timp nedeterminată începând 
de la [data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 1999/32/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la (3) Delegarea de competențe menționată la 
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articolul 4a alineatele (1a) și (2), articolul 
4c alineatul (4), articolul 6 alineatul (1), 
articolul 7 alineatul (1a) și articolul 7 
alineatul (4) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua imediat următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate aflate deja în 
vigoare.

articolul 4a alineatul (2), articolul 4c 
alineatul (4), articolul 6 alineatul (1), 
articolul 7 alineatul (1a) și articolul 7 
alineatul (4) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua imediat următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate aflate deja în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 1999/32/CE
Articolul 9a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 4a alineatele (1a) și (2), 
articolul 4c alineatul (4), articolul 6 
alineatul (1), articolul 7 alineatul (1a) și 
articolul 7 alineatul (4) intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de 2 luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European sau Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea perioadei 
respective, Parlamentul European și 
Consiliul au informat în prealabil Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Această perioadă se prelungește cu 
încă 2 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 4a alineatul (2), articolul 4c 
alineatul (4), articolul 6 alineatul (1), 
articolul 7 alineatul (1a) și articolul 7 
alineatul (4) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat obiecții în termen de 2 luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European sau Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea perioadei 
respective, Parlamentul European și 
Consiliul au informat în prealabil Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Această perioadă se prelungește cu 
încă 2 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Principalul scop al propunerii este de a pune în aplicare limitele superioare stabilite în 2008 de 
Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru conținutul de sulf al combustibililor marini.

Aceasta este probabil cea mai importantă reformă a sănătății în cursul perioadei legislative 
actuale. Conform estimărilor, poluanții atmosferici proveniți de la nave reprezintă în prezent 
cauza a aproximativ 50 000 de decese premature pe an în Europa. 

Limitele de sulf fixate în anexa VI la Convenția MARPOL a OMI sunt de 0,1% în zonele de 
control al emisiilor de sulf (ZCES) începând din 2015 și de 0,5% în alte zone maritime 
începând din 2020. Țările cărora le revin 85% din tonajul mondial de transporturi maritime au 
ratificat aceste limite.

ZCES din Europa sunt Marea Nordului, Canalul Mânecii și Marea Baltică. Cele două coaste 
ale SUA și ale Canadei au fost, de asemenea, desemnate zone de control al emisiilor pe o 
lățime de 200 de mile. Limita de sulf actuală în ZCES este de 1%. Combustibilii folosiți în 
largul mării pot conține cantități de până la 4,5% sulf înainte de sfârșitul lui 2011, respectiv 
3,5% ulterior acestei date, până în 2019. 

Oxizii de sulf și de azot generează pulberi în suspensie secundare care dăunează sănătății. Prin 
reducerea emisiilor provenite de la nave se va facilita atingerea standardelor de calitate a 
aerului în mai multe state membre.

În cazul în care emisiile de oxid de sulf provenite de la nave nu sunt reduse, emisiile din 
zonele maritime ale UE vor depăși emisiile combinate provenite din zonele de uscat ale UE 
înainte de sfârșitul acestui deceniu. Emisiile provenite din zonele de uscat au fost reduse cu 
aproximativ 90% față de valoarea de vârf, respectiv cu 72% între 1990 și 2008.

Conținutul de sulf maxim admis în combustibilii folosiți în autovehiculele terestre este de 
10 ppm, adică de 100 de ori peste limita care va intra în vigoare în ZCES începând din 2015.

În conformitate cu cele convenite în cadrul OMI, emisiile marine ar putea fi reduse și prin alte 
metode. Gazele de ardere pot fi curățate folosind instalații de epurare, care funcționează după 
același principiu ca și dispozitivele folosite de mai multe decenii pentru a îndepărta oxizii de 
sulf din gazele de ardere emise de fabricile și centralele aflate pe uscat.  De asemenea, s-ar 
putea utiliza gaz natural lichefiat (GNL). 

Toate aceste metode pentru reducerea emisiilor de oxid de sulf reduc totodată și emisiile de 
oxizi de azot și de carbon negru (funingine). În afară de poluare atmosferică și precipitații 
acide, oxizii de azot cauzează și eutrofizarea zonelor acvatice și terestre, iar carbonul negru 
este un agent de încălzire.

Se estimează că folosirea instalațiilor de epurare pentru gazele de ardere va determina o 
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scădere a costurilor de reducere a emisiilor cu cel puțin jumătate dacă nava se deplasează 
preponderent în ZCES. De asemenea, se preconizează că GNL va fi utilizat din ce în ce mai 
mult la navele noi pe măsură ce infrastructura de alimentare necesară va fi tot mai răspândită 
în porturi.

Potrivit estimărilor Comisiei, valoarea monetară a beneficiilor care pot fi obținute în domeniul 
sănătății depășesc costurile aferente reducerii emisiilor marine cu un factor situat între 2 și 25.  
Comisia estimează că valoarea monetară a beneficiilor în domeniul sănătății este de 8-16 
miliarde de euro, în timp ce costurile sunt estimate la 0,6-3,7 miliarde de euro. 

Valoarea monetară a beneficiilor pentru mediu nu a fost estimată, dar, de exemplu în 
Finlanda, precipitațiile acide ar scădea cu 60% față de nivelul actual.

Directiva actuală privind conținutul de sulf al combustibililor conține, în plus față de limitele 
convenite anterior de OMI, limite ale conținutului de sulf aplicabile navelor aflate în port 
(0,1%) și navelor care efectuează transporturi de pasageri regulate (1,5%). Aceasta din urmă 
coincide cu prima limită pentru ZCES convenită în cadrul OMI.

Comisia propune ca noua limită de 0,1% a conținutului de sulf pentru ZCES să se aplice și 
tuturor navelor de pasageri care intră în mod regulat în porturile UE, dar această limită ar 
urma să intre în vigoare în 2020.  

Modificările propuse de raportoare la propunerea Comisiei  

Raportoarea salută și sprijină elementele principale ale propunerii Comisiei și subliniază că 
limitele convenite de OMI vor intra oricum în vigoare, chiar dacă nu se adoptă o directivă. 
Directiva însă ar putea clarifica și standardiza punerea în aplicare și monitorizarea pe teritoriul 
UE a limitelor convenite în cadrul OMI, ar putea oferi condiții uniforme de concurență, ar 
putea facilita etapa de tranziție și ar putea încuraja inovarea.

Prin trecerea la limite mai riguroase ale conținutului de sulf, s-ar putea obține beneficii 
semnificative în domeniul sănătății și al mediului într-o manieră eficientă din punct de vedere 
al costurilor prin implementarea limitei de 0,1% la o scară mai largă decât doar în ZCES 
existente din Europa.

Prin urmare, raportoarea sprijină propunerea Comisiei ca limita de 0,1% a conținutului de sulf 
să fie extinsă la navele care efectuează transporturi de pasageri regulate. Raportoarea propune 
însă ca limita să intre în vigoare în 2015, în același moment ca și în ZCES. 

De asemenea, raportoarea propune ca limita de 0,1% a conținutului de sulf să se aplice tuturor 
apelor teritoriale ale statelor membre ale UE până la o distanță de 12 mile nautice de la 
coastele lor. Cu alte cuvinte, limita care se aplică în prezent în porturile UE ar fi extinsă la 
apele teritoriale.

Aceste modificări ar permite obținerea unor beneficii semnificative în domeniul sănătății și al 
mediului și totodată ar crea condiții de concurență uniforme în ceea ce privește impactul 
reformei din punctul de vedere al costurilor.
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În statele membre ale căror coaste sunt situate integral sau parțial în cadrul ZCES, proporția 
emisiilor de oxid de sulf aferente transporturilor maritime este după cum urmează: Danemarca 
39%, Țările de Jos 31%, Suedia 25%, Regatul Unit și Franța 18%, iar Belgia 13%. Dar și în 
unele țări din afara ZCES proporția este ridicată: Irlanda 21%, Portugalia 20%, Italia și Spania 
15%. Proporția aferentă mai multor coaste și insule din Marea Mediterană se situează peste 
20%, iar în unele cazuri chiar peste 30%.

Raportoarea propune Comisiei să exploreze, până la sfârșitul lui 2013, posibilitatea stabilirii 
unor noi zone de restricționare a emisiilor în zonele maritime europene, precum și a unor 
metode pentru reducerea suplimentară a emisiilor, să prezinte rapoarte Parlamentului și 
Consiliului și să prezinte propuneri pentru noi posibile zone de control al emisiilor de oxizi de 
sulf și de azot.

Din cauza faptului că, în timpul perioadei de tranziție, unii operatori vor fi nevoiți să suporte 
costuri suplimentare semnificative, în special în cazul deplasărilor care au loc în principal sau 
predominant în ZCES, raportoarea propune să se faciliteze acordarea unor ajutoare de stat 
pentru investiții. În mod normal, limita superioară a ajutoarelor de stat este de 10% pentru 
investițiile în domeniul mediului efectuate cu mai puțin de trei ani înainte ca măsurile să 
devină obligatorii. 

Raportoarea propune ca, în acest caz, să se permită acordarea unor ajutoare de stat mai mari 
până la sfârșitul lui 2013. Acest lucru este justificat, deoarece reducerea emisiilor marine 
reprezintă un beneficiu economic major pentru sectorul public datorită reducerii simultane a 
cheltuielilor în domeniul sănătății. Acest lucru ar contribui și la stimularea pieței pentru 
instalațiile de epurare a gazelor de ardere.


