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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0439),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0199/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne [...],

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne [...],

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za promet in turizem (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Potniške ladje opravljajo prevoze 
predvsem v pristaniščih ali blizu obalnih 
območij ter tako močno vplivajo na zdravje 
ljudi in okolje. Te ladje morajo uporabljati 
ladijsko gorivo z enako najvišjo vsebnostjo 
žvepla kot v območjih nadzora nad 
emisijami žvepla (1,5 %). Ker se bodo v 

(7) Potniške ladje opravljajo prevoze 
predvsem v pristaniščih ali blizu obalnih 
območij ter tako močno vplivajo na zdravje 
ljudi in okolje. Te ladje morajo uporabljati 
ladijsko gorivo z enako najvišjo vsebnostjo 
žvepla kot v območjih nadzora nad 
emisijami žvepla (1,5 %). Ker se bodo v 
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območjih nadzora nad emisijami žvepla za 
žveplo uporabljali strožji standardi, se 
morajo zaradi potrebnega izboljšanja 
kakovosti zraka v okolici pristanišč in obal 
na ozemljih zunaj območja nadzora nad 
emisijami žvepla enaki standardi 
uporabljati tudi za potniške ladje. Vendar 
pa bi bil novi standard za območja 
nadzora nad emisijami žvepla uveden pet 
let pozneje, da bi se izognili morebitnim 
težavam z razpoložljivostjo goriva.

območjih nadzora nad emisijami žvepla za 
žveplo uporabljali strožji standardi, se 
morajo zaradi potrebnega izboljšanja 
kakovosti zraka v okolici pristanišč in obal 
na ozemljih zunaj območja nadzora nad 
emisijami žvepla enaki standardi 
uporabljati tudi za potniške ladje.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi zagotovili izboljšanje kakovosti 
zraka v državah članicah, katerih obale 
niso v območju nadzora nad emisijami 
žvepla, ter enake pogoje za sektor v celotni 
Uniji, bi bilo treba razširiti enake zahteve 
po kakovosti goriva na vse teritorialne 
vode držav članic in območja nadzora nad 
onesnaževanjem, ki so zunaj območij 
nadzora nad emisijami žvepla.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Poleg tega si je treba prizadevati za 
zmanjšanje količine primarnih trdnih 
delcev in vpliva ladijskega prometa na 
podnebje, med drugim zaradi emisij 
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črnega ogljika, da bi zmanjšali emisije 
sekundarnih delcev, ki nastanejo zaradi 
vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih. 
Komisija bi morala preučiti stroškovno 
učinkovitost ukrepov, kot so omejitve 
hitrosti ladij, za zmanjšanje emisij 
onesnaževal in vpliva na podnebje.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi spodbudili zgodnje sprejetje 
metod za zmanjševanje emisij, s katerimi 
bi dosegli najmanj tolikšno zmanjšanje 
emisij žvepla, kot je določeno v tej 
direktivi, bi bilo treba z ustreznimi 
finančnimi spodbudami držav članic v 
Uniji spodbujati alternativne metode, kot 
je uporaba čistilnih sistemov za izpušne 
pline na ladjah.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Države članice bi morale izkoriščati 
tudi mehanizme, kot so diferencirane 
pristojbine in kilometrine na podlagi 
emisijskih vrednosti, dokler ne bo začela 
veljati splošna zahteva, po kateri je lahko 
najvišja vsebnost žvepla v gorivu 0,5 %.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Od držav članic je treba zahtevati, 
da uporabljajo politike „brez posebne 
pristojbine“ za odpadne vode v 
pristaniščih iz čistilnih sistemov za 
izpušne pline, da bi zagotovili ustrezno 
ravnanje z vsemi odpadki, ki nastanejo pri 
uporabi alternativnih metod zmanjševanja 
emisij.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12d) Države članice bi morale v vseh 
svojih finančnih spodbudah za metode 
zmanjševanja emisij, s katerimi se doseže 
najmanj tolikšno zmanjšanje emisij kot z 
uporabo goriva z nizko vsebnostjo žvepla, 
upoštevati naložbe pred 5. julijem 2011, če 
je oprema skladna z merili Mednarodne 
pomorske organizacije, h katerim 
namerava Komisija sprejeti še dodatna 
merila. 

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12e) Države članice bi morale v skladu z 
uredbo 18 spremenjene priloge VI h 
konvenciji Marpol zagotoviti 
razpoložljivost in uravnoteženo 
distribucijo ustreznega goriva.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12f) Komisija bi morala glede na težave, 
na katere so države članice naletele pri 
uresničevanju z zakonodajo Unije 
zastavljenih ciljev za kakovost zraka, ter 
na še vedno prisotne vrzeli med temi cilji 
in priporočili Svetovne zdravstvene 
organizacije, pomagati pri pripravi 
potrebne analize za vložitev vloge pri 
Mednarodni pomorski organizaciji za 
opredelitev dodatnih evropskih morskih 
območij kot območja nadzora nad 
emisijami žvepla, in sicer Sredozemlje, 
severovzhodni Atlantik (tudi Irsko morje) 
in Črno morje. Komisija bi morala tudi 
raziskati prednosti opredelitve evropskih 
morskih območij kot območja nadzora 
nad emisijami dušikovih oksidov.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se določi datum veljavnosti 0,50-
odstotne mejne vrednosti za žveplo, 
opredelijo nova območja nadzora nad 
emisijami žvepla, odobrijo nove 
alternativne metode za zmanjševanje 
emisij, določijo ustrezni pogoji za njihovo 
uporabo, zagotovijo ustrezno spremljanje 
vsebnosti žvepla v gorivih ter usklajena 
vsebina in oblika poročil držav članic ter 
da se določbe direktive prilagodijo 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje zakonov, s 
katerimi določi datum, od katerega v Uniji 
velja najvišja vsebnost žvepla v gorivu, tj. 
0,50 masnega odstotka, opredeli nova 
območja nadzora nad emisijami žvepla na 
podlagi sklepa MPO, odobri nove metode 
za zmanjševanje emisij, ki jih Direktiva 
Sveta 96/98/ES1 ne ureja, ter določi, 
dopolni ali spremeni pogoje za njihovo 
uporabo, opredeli način vzorčenja in 
spremljanja emisij ter vsebino in obliko 
poročil ter točke 1, 2, 3, 3a, 3b in 4 člena 2 
ali odstavka 1(a) in 2 člena 6 prilagodi 
znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
po potrebi instrumentom MPO. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, med drugim 
tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti istočasno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

(13) Da se opredelijo nova območja 
nadzora nad emisijami žvepla, odobrijo 
nove alternativne metode za zmanjševanje 
emisij, določijo ustrezni pogoji za njihovo 
uporabo, zagotovijo ustrezno spremljanje 
vsebnosti žvepla v gorivih ter usklajena 
vsebina in oblika poročil držav članic ter 
da se določbe direktive prilagodijo 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje zakonov, s 
katerimi opredeli nova območja nadzora 
nad emisijami žvepla na podlagi sklepa 
MPO, odobri nove metode za 
zmanjševanje emisij, ki jih Direktiva1

Sveta 96/98/ES1 ne ureja, ter določi, 
dopolni ali spremeni pogoje za njihovo 
uporabo, opredeli način vzorčenja in 
spremljanja emisij ter vsebino in obliko 
poročil ter točke 1, 2, 3, 3a, 3b in 4 člena 2 
ali odstavka 1(a) in 2 člena 6 prilagodi 
znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
po potrebi instrumentom MPO. Zlasti je
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, med drugim 
tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti istočasno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

1 UL L 241, 29.8.1998, str. 27. 1 UL L 241, 29.8.1998, str. 27.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (a a) (novo)
Direktiva 1999/32/ES
Člen 2 – točka 3g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) točka 3g se črta;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka (a)
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Največja vsebnost žvepla v ladijskih 
gorivih, ki se uporabljajo v teritorialnem 
morju, izključnih ekonomskih conah in 
conah nadzora nad onesnaževanjem v 
držav članicah, vključno z območji nadzora 
nad emisijami Sox, ter na potniških ladjah v 
rednem prometu, ki plujejo v pristanišča 
Unije ali iz njih.“

„Največja vsebnost žvepla v ladijskih 
gorivih, ki se uporabljajo v teritorialnem 
morju, izključnih ekonomskih conah in 
conah nadzora nad onesnaževanjem v 
držav članicah, vključno z območji nadzora 
nad emisijami SOx, ter na potniških ladjah, 
ki plujejo v pristanišča Unije ali iz njih.“ 

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka (c)
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4a – odstavek 1a (novo) – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisijo se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

črtano
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direktive, s katerimi določi datum, od 
katerega se uporablja standard za žveplo 
iz točke (b) tega odstavka. Na podlagi 
ocene iz člena 14(8) Priloge VI h 
Konvenciji MARPOL, s katero se ugotovi, 
ali je za doseganje najvišje vsebnosti 
žvepla, tj. 0,50 masnega odstotka, na 
razpolago dovolj ladijskih goriv, se za ta 
datum določita 1. januar 2020 ali 
1. januar 2025.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka (e)
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 
njihovem teritorialnem morju, izključnih 
ekonomskih conah in conah nadzora nad 
onesnaževanjem, ki ne spadajo v območja 
nadzora nad emisijami SOx iz potniških 
ladij v rednem prometu, ki plujejo v 
pristanišča Unije ali iz njih, ne uporabljajo 
ladijska goriva, katerih vsebnost žvepla 
presega:

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 
njihovem teritorialnem morju, izključnih 
ekonomskih conah in conah nadzora nad 
onesnaževanjem, ki ne spadajo v območja 
nadzora nad emisijami SOx iz potniških 
ladij, ki plujejo v pristanišča Unije ali iz 
njih, ne uporabljajo ladijska goriva, katerih 
vsebnost žvepla presega:

(a) 1,5 %; (a) 1,5 %;
(b) 0,10 % od 1. januarja 2020. (b) 0,10 % od 1. januarja 2015.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka (e)
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nobena 
ladja, ki pljuje v pristanišča Unije ali iz 
njih, v njihovem teritorialnem morju in 
conah nadzora nad onesnaževanjem, ki 
ne spadajo v območja nadzora nad 
emisijami žveplovih oksidov, ne uporablja 
ladijskih goriv, katerih vsebnost žvepla 
presega: 
(a) 1,5 %;
(b) 0,10 % od 1. januarja 2015.
Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 
na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 
plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4ba
Razpoložljivost ladijskih goriv

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo 
razpoložljivost in uravnoteženo 
distribucijo ladijskih goriv:
– katerih vsebnost žvepla od 1. januarja 
2015 ni višja od 0,1 %;
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– katerih vsebnost žvepla od 1. januarja 
2018 ni višja od 0,5 %;
2. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da 
se taki ukrepi uvedejo pred tem datumom. 

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 1999/32/ES
Člen 4c – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da bodo 
pristaniški organi v pristaniško 
pristojbino ali druge dajatve vključili vse 
stroške za sprejem, obdelavo in 
odstranitev odpadnih vod iz čistilnih 
sistemov za izpušne pline ne glede na to, 
ali nastanejo odpadki ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c) 
Direktiva 1999/32/ES
Člen 7 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavka 2 in 3 se črtata. (c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Na podlagi, med drugim:
(a) letnih poročil, predloženih v skladu z 
odstavkom 1 in 1a;
(b) opaženih trendov kakovosti zraka, 
zakisljevanja, stroškov goriva in 
prehoda na druge načine prevoza;
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(c) napredka pri zmanjševanju emisij 
žveplovih in dušikovih oksidov z ladij z 
mehanizmi MPO na podlagi pobud 
Unije;
predloži Komisija do 31. decembra 2013 
poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Komisija v svojem poročilu preuči 
in lahko predloži predloge za:
– razglasitev dodatnih območij nadzora 
nad emisijami SOx in NOx;
– alternativne dopolnilne ukrepe za 
dodatno zmanjšanje emisij z ladij.“
(ca) odstavek 3 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 1999/32/ES
Člen 9a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastila iz členov 4a(1a) in (2), 4c(4), 
6(1), 7(1a) in 7(4) se Komisiji prenesejo za 
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

2. Pooblastila iz členov 4a(2), 4c(4), 6(1), 
7(1a) in 7(4) se Komisiji prenesejo za 
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 1999/32/ES
Člen 9a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
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koli prekliče pooblastilo iz členov 4a(1a) in 
(2), 4c(4), 6(1), 7(1a) in 7(4). S sklepom o 
preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa 
preneha veljati. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov ne vpliva.

koli prekliče pooblastilo iz členov 4a(2), 
4c(4), 6(1), 7(1a) in 7(4). S sklepom o 
preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa 
preneha veljati. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov ne vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 1999/32/ES
Člen 9a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 
4a(1a) in (2), 4c(4), 6(1), 7(1a) in 7(4), 
začne veljati samo, če Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila o tem aktu nanj ne data pridržka 
ali če sta pred iztekom tega roka obvestila 
Komisijo, da nanj ne bosta dala pridržka. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 
4a(2), 4c(4), 6(1), 7(1a) in 7(4), začne 
veljati samo, če Evropski parlament ali Svet 
v dveh mesecih od uradnega obvestila o tem 
aktu nanj ne izrazita pridržka ali če sta pred 
iztekom tega roka obvestila Komisijo, da 
nanj ne bosta dala pridržka. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Osnovni namen predloga je uvesti dogovorjeno zgornjo mejo Mednarodne pomorske 
organizacije iz leta 2008 o vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih.

To je morda najpomembnejša reforma s področja zdravja v tem zakonodajnem obdobju. Po 
nekaterih ocenah onesnaževala zraka z ladij vsako leto povzročijo 50.000 preranih smrti. 

Mejna vsebnost žvepla je po prilogi VI h konvenciji Marpol Mednarodne pomorske 
organizacije 0,1 % na območjih nadzora nad emisijami žvepla od leta 2015 dalje, na drugih 
morskih območjih pa 0,5 % od leta 2020 dalje. Te mejne vrednosti so ratificirale države, ki 
imajo v lasti 85 % svetovne ladijske tonaže.

Evropska območja nadzora nad emisijami žvepla so Severno morje, Rokavski preliv in 
Baltsko morje. Za območje nadzora nad emisijami je bil določen tudi 200 milj širok pas ob 
obe obali ZDA in Kanade. Mejna vrednost za vsebnost žvepla v gorivih je za ta območja 
zaenkrat 1 %. Gorivo, ki se uporablja na odprtem morju, sme do konca leta 2011 vsebovati do 
4,5 % žvepla, potem pa 3,5 % do leta 2019. 

Žveplovi in dušikovi oksidi v zraku povzročajo škodljive sekundarne delce. Z zmanjšanjem 
emisij z ladij bomo v številnih državah članicah lažje dosegli standarde kakovosti zraka.

Če ne bomo zmanjšali emisij žveplovih oksidov z ladij, bodo na morskih območjih EU še 
pred koncem tega desetletja presegle skupne emisije s kopenskih območij EU. Slednje so se z 
najvišjih vrednosti zmanjšale za okoli 90 %, med letoma 1990 in 2008 pa za 72 %.

Najvišja dovoljena vsebnost žvepla v gorivu za kopenska vozila je 10 ppm, kar je stokrat 
manj od vrednosti, ki bo začela veljati za območja nadzora nad emisijami leta 2015.

Glede na vse dogovorjeno v Mednarodni pomorski organizaciji bi bilo mogoče emisije z ladij 
zmanjšati tudi na drugačen način. Odpadne pline se da odpraviti s pralniki plinov – ti delujejo 
po enakem načelu kot naprave, ki se že desetletja uporabljajo za čiščenje žveplovih oksidov iz 
odpadnih plinov, ki se sproščajo v kopenskih tovarnah in elektrarnah. Poleg tega pa bi lahko 
uporabljali tudi utekočinjeni zemeljski plin. 

Vse te metode za zmanjševanje emisij žveplovih oksidov zmanjšujejo tudi emisije dušikovih 
oksidov in saj. Dušikovi oksidi ne povzročajo samo onesnaženja ozračja in kislih padavin, 
temveč tudi evtrofikacijo voda in kopenskih območij; saje pa imajo toplogredni učinek.

Če ladja večinoma pluje v območjih nadzora nad emisijami žvepla, naj bi pralniki odpadnih 
plinov po ocenah znižali stroške zaradi zmanjševanja emisij vsaj za polovico. Razširjeno je 
tudi mnenje, da naj bi se utekočinjeni zemeljski plin začel več uporabljati kot gorivo za nove 
ladje takoj, ko bo v pristaniščih na voljo potrebna infrastruktura za polnjenje.
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Po oceni Komisije bi bila finančna vrednosti zdravstvenih koristi, ki jih lahko tako dosežemo, 
od stroškov zmanjševanja pomorskih emisij dvakrat do petindvajsetkrat višja. Komisija 
ocenjuje finančno vrednost zdravstvenih koristi nekako med 8 in 16 milijardami EUR, stroške 
pa med 0,6 in 3,7 milijardami. 

Finančna vrednost okoljskih koristi ni bila izračunana, vendar bi se na primer količina kislih 
padavin na Finskem zmanjšala za 60 %.

Sedanja direktiva o vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih poleg mejnih vrednosti Mednarodne 
pomorske organizacije vsebuje še vrednosti za ladje v pristaniščih (0,1 %) ter za plovila v 
rednem potniškem prometu (1,5 %). Slednja je enaka prvi omejitvi za območja nadzora nad 
emisijami žvepla, opredeljeni v Mednarodni pomorski organizaciji.

Komisija predlaga, da bi se nova mejna vrednost žvepla za ta območja, namreč 0,1 %, 
uporabljala tudi za vsa potniška plovila, ki redno vstopajo v pristanišča EU, vendar naj bi 
začela veljati šele leta 2020. 

Predlogi sprememb poročevalke k predlogu Komisije 

Poročevalka pozdravlja in podpira cilj predloga Komisije in poudarja, da bodo mejne 
vrednosti, sprejete v Mednarodni pomorski organizaciji, začele veljati tudi, če ne bomo 
uveljavili direktive. Vseeno pa bi z direktivo razjasnili in standardizirali izvajanje ter 
spremljanje teh mejnih vrednosti v EU, omogočili enake konkurenčne pogoje, poenostavili 
prehodno obdobje in spodbudili inovacije.

S prehodom na strožje mejne vrednosti za žveplo bi bilo mogoče stroškovno učinkovito 
doseči znatne zdravstvene in okoljske koristi, če bi 0,1-odstotno omejitev uveljavili še širše 
kot v sedanjih evropskih območjih nadzora nad emisijami žvepla.

Zato poročevalka podpira predlog Komisije, da bi omejitev vsebnosti žvepla razširili na 
plovila v rednem potniškem prometu, vendar predlaga, da bi začela veljati šele z letom 2015, 
torej hkrati z veljavnostjo na območjih nadzora nad emisijami žvepla. 

Poročevalka želi tudi predlagati, da bi to mejno vrednost uporabljali v vseh ozemeljskih 
vodah držav članic EU do 12 morskih milj od obale. Z drugimi besedami: v evropskih 
pristaniščih že veljavne omejitve bi morali razširiti na ozemeljske vode.

S temi predlogi sprememb bi zdravstvo in okolje veliko pridobila, omogočili pa bi tudi enake 
konkurenčne pogoje glede stroškovnih učinkov reforme.

V državah članicah EU, katerih obala je v celoti ali deloma v območju nadzora nad emisijami 
žvepla, je delež emisij žveplovih oksidov z ladij takšen: Danska 39 %, Nizozemska 31 %, 
Švedska 25 %, Združeno kraljestvo in Francija 18 % ter Belgija 13 %. Tudi nekatere države 
zunaj omenjenih območij izkazujejo visok delež: Irska 21 %, Portugalska 20 %, Italija in 
Španija 15 %. Delež več sredozemskih otokov in obalnih območij presega 20 %, ponekod pa 
celo 30 %.

Poročevalka predlaga, naj Komisija do konca leta 2013 prouči oblikovanje novih območij z 
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omejitvami emisij v evropskih morjih ter metod za nadaljnje zmanjševanje emisij, o tem 
poroča Parlamentu in Svetu ter pripravi predloge za morebitna nova območja za nadzor nad 
emisijami žveplovih in dušikovih oksidov.

Predlaga tudi, naj se omogoči uporaba državne pomoči za naložbe, saj bodo nekateri izvajalci 
utrpeli precejšnje dodatne stroške, zlasti pri plovbah večinoma znotraj območij nadzora nad 
emisijami žvepla. Običajno je zgornja meja državne pomoči za okoljske naložbe, izvedene 
manj kot tri leta, preden ukrep postane obvezen, 10 %. 

Poročevalka predlaga, da bi v teh primerih dovolili državne pomoči do konca leta 2013. Tu je 
upravičena, saj bi zmanjšanje ladijskih emisij močno gospodarsko koristilo javnemu sektorju, 
saj bi se zmanjšali zdravstveni odhodki. Razvil pa bi se tudi trg za pralnike odpadnih plinov.


