
 

RR\893751SL.doc  PE475.799v03-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

  

 EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014 

 

Dokument zasedanja 
 

A7-0038/2012 

27.2.2012 

***I 
POROČILO 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 

1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih 

(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Poročevalka: Satu Hassi 

 



 

PE475.799v03-00 2/65 RR\893751SL.doc 

SL 

 

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 

(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

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

– ob upoštevanju členov 294(2) in 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 18. januarja 

20121, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 

Odbora za promet in turizem (A7-0038/2012), 

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 1 a (novo) 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Člen 191(2) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije določa, da je cilj okoljske 

politike Unije doseči visoko raven zaščite 

ob upoštevanju različnih razmer v 

različnih regijah Unije. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) Zakisljevanje je v Evropi še vedno 

razširjen problem. Številne evropske regije 

še vedno ostajajo posebej občutljive glede 

tovrstnih težav, Unija pa še vedno ni 

izpolnila svojih ciljev glede kritičnih 

obremenitev in ravni. 

Obrazložitev 

Emisije SOx so eden ključnih dejavnikov, ki v Evropi povzročajo zakisljevanje. 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Emisije v ladijskem prometu, ki 

nastajajo pri izgorevanju ladijskih goriv z 

visoko vsebnostjo žvepla, onesnažujejo 

zrak z žveplovim dioksidom in trdnimi 

delci, ki škodujejo zdravju ljudi in 

prispevajo k zakisanju. 

(3) Emisije v ladijskem prometu, ki 

nastajajo pri izgorevanju ladijskih goriv z 

visoko vsebnostjo žvepla, onesnažujejo 

zrak z žveplovim dioksidom in trdnimi 

delci, ki škodujejo zdravju ljudi in okolju 

ter prispevajo k oblikovanju kislih 

padavin. 

Obrazložitev 

Žveplov dioksid (ne kot predhodnik kislih padavin) je škodljiv zdravju ljudi in ima močno 

jedek učinek na kovine in zlitine, beton, karbonatne zgodovinske spomenike ter kamnite 

obloge. Zaradi jasnosti je treba navesti, da kisle padavine nastanejo in prispevajo k 
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zakisljevanju površinskih voda in tal. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Onesnaževanje zraka, ki ga ladje, 

zlasti potniške, povzročijo med 

zasidranjem, je velik izziv za pristaniška 

mesta pri njihovem prizadevanju za 

doseganje mejnih vrednosti Unije glede 

kakovosti zraka za trdne delce in NO2. 

Obrazložitev 

Zasidranim ladjam elektriko zagotavljajo pomožni motorji. Onesnaževanje zraka, ki je 

posledica proizvodnje električne energije na ladjah v pristaniščih, je akuten problem za 

kakovost zraka za pristaniška mesta. To vprašanje je še posebej pomembno za potniške ladje, 

ki imajo relativno večje potrebe po električni energiji kot tovorne. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 3 b (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) Države članice bi morale podpirati 

razvoj infrastrukture, potrebne za 

električno energijo z obale, saj električno 

energijo za sodobne ladje ponavadi 

zagotavljajo pomožni motorji. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 3 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3c) Emisije iz kopenskih virov se 

zmanjšujejo, onesnaževanje zraka v 
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ladijskem prometu pa se bo po napovedih 

izjemno povečalo. Do približno leta 2020 

bodo emisije SOx in NOx v ladijskem 

prometu, če ne bodo sprejeti dodatni 

ukrepi, višje kot emisije iz vseh kopenskih 

virov. 

Obrazložitev 

Pomorski sektor je pomemben vir onesnaževanja zraka v EU. Če se stanje ne bo spremenilo, 

bodo emisije v tem sektorju presegle emisije iz vseh kopenskih virov. Zaradi tega je treba 

hitro zmanjšati emisije SOx v ladijskem prometu ter v bližnji prihodnosti obravnavati emisije 

NOx. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 3 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3d) Ogrožanje človekovega zdravja 

zaradi onesnaženosti zraka v pristaniščih 

in v bližnjih mestih je treba odpraviti, in 

sicer tako, da se ob vstopu v pristanišče in 

pri izhodu iz njega uporabljajo goriva, v 

katerih masni delež žvepla ne presega 

0,10 %. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V skladu z Direktivo 1999/32/ES mora 

Komisija poročati Evropskemu parlamentu 

in Svetu o izvajanju direktive in jima 

predložiti vse predloge sprememb, zlasti v 

zvezi z znižanjem mejnih vrednosti žvepla 

v ladijskih gorivih v območjih nadzora nad 

emisijami SOx, pri čemer mora upoštevati 

delo Mednarodne pomorske organizacije 

(MPO). 

(4) V skladu z Direktivo 1999/32/ES bi 

morala Komisija poročati Evropskemu 

parlamentu in Svetu o izvajanju direktive 

in jima predložiti vse predloge sprememb, 

zlasti v zvezi z znižanjem mejnih vrednosti 

žvepla v ladijskih gorivih v območjih 

nadzora nad emisijami SOx skladno z 

delom Mednarodne pomorske organizacije. 
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Obrazložitev 

Znižanje vsebnosti žvepla v ladijskem gorivu določa Mednarodna pomorska organizacija, kar 

predstavlja pomembno nalogo, ki jo je treba opraviti na mednarodni ravni, saj je to 

najprimernejša raven za sprejemanje odločitev. V svojem predlogu bi Komisija morala 

vztrajati, da je pomembna mednarodna razsežnost, ter ne bi smela dajati vtisa, da je delo 

Mednarodne pomorske organizacije drugotnega pomena, ki se ga lahko spremeni brez 

predhodnega obvestila drugim mednarodnim zainteresiranim stranem. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Pomembno bi bilo tudi, da bi 

Komisija na podlagi poročil držav članic 

ocenila posledice zagotavljanja skladnosti 

v sektorju pomorskega prometa, zato da bi 

mogli vnaprej načrtovati ustrezne 

spremljevalne ukrepe – predvsem bi 

morala izvesti študije o razpoložljivosti 

goriv, njihovi ceni, tveganjih prehoda na 

druge oblike prevoza in o vplivu ukrepov 

te direktive na vse gospodarske subjekte v 

tem sektorju. Z ugotovitvami te študije bi 

lahko razjasnili predloge Komisije glede 

praktične uporabe njene „zbirke orodij“, 

kakor je navedeno v delovnem dokumentu 

služb Komisije z dne 16. septembra 2011 z 

naslovom „Zmanjševanje emisij 

onesnaževal iz pomorskega prometa in 

zbirka orodij za trajnostni promet po 

vodnih poteh“* ter glede izvajanja določb 

o trajnostnem prometu po vodnih poteh. 

 _____________ 

 * SEC(2011)1052. 

Obrazložitev 

Spremljevalni ukrepi so bistvena pomoč pomorskemu sektorju pri prilagajanju, kar je tudi 

bistvo sporočila Komisije COM(2011)0441. Pomembno je preprečiti zmanjševanje pomorskih 

storitev, zato je treba vnaprej ovrednotiti posledice te direktive glede skladnosti, da bi 

predvideli možne ustrezne ukrepe, kakor je bilo zastavljeno v predlogu Komisije o 

spremljevalnih ukrepih za gospodarske subjekte v tem sektorju. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Nekatere metode za zmanjšanje SOx 

lahko ustvarijo odpadke, zlasti odpadno 

vodo, ki vsebuje živo srebro, selen in 

druge elemente v sledovih, zaradi katerih 

bi jo bilo treba pred izpustom obdelati. 

Komisija bi morala sprejeti smernice za 

usklajen razvoj sprejemnih objektov v 

pristaniščih Unije. 

Obrazložitev 

Pralniki SOx so lahko učinkovito orodje za zmanjševanje emisij, vendar lahko ustvarjajo 

odpadke, ki jih ne bi smeli izpuščati v morje. Komisija bi morala spodbujati razvoj 

infrastrukture za sprejem in obdelavo odpadne vode iz pralnikov v pristaniščih EU. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Spremenjena Priloga VI h Konvenciji 

MARPOL med drugim uvaja strožje mejne 

vrednosti za žveplo v ladijskih gorivih v 

območjih nadzora nad emisijami žvepla 

(1,00 % od 1. julija 2010 in 0,10 % od 

1. januarja 2015) ter morskih območjih 

zunaj območij nadzora nad emisijami 

žvepla (3,5 % od 1. januarja 2012 in 

načeloma 0,50 % od 1. januarja 2020). 

Večina držav članic se je mednarodno 

zavezala, da bo od 1. julija 2010 od ladij 

zahtevala, da v območjih nadzora nad 

emisijami žvepla uporabljajo gorivo z 

največ 1,00-odstotno vsebnostjo žvepla. Da 

se zagotovi skladnost z mednarodnim 

pravnim redom in ustrezno izvrševanje 

(6) Spremenjena Priloga VI h Konvenciji 

MARPOL med drugim uvaja strožje mejne 

vrednosti za žveplo v ladijskih gorivih v 

območjih nadzora nad emisijami žvepla 

(1,00 % od 1. julija 2010 in 0,10 % od 

1. januarja 2015) ter morskih območjih 

zunaj območij nadzora nad emisijami 

žvepla (3,5 % od 1. januarja 2012 in 

načeloma 0,50 % od 1. januarja 2020). 

Večina držav članic se je mednarodno 

zavezala, da bo od 1. julija 2010 od ladij 

zahtevala, da v območjih nadzora nad 

emisijami žvepla uporabljajo gorivo z 

največ 1,00-odstotno vsebnostjo žvepla. Da 

se zagotovi skladnost z mednarodnim 

pravnim redom, enaki konkurenčni pogoji 
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novih svetovnih standardov žvepla v Uniji, 

je treba določbe Direktive 1999/32/ES 

uskladiti s spremenjeno Prilogo VI h 

Konvenciji MARPOL. Da se zagotovi 

minimalna kakovost goriva, ki se uporablja 

na ladjah za doseganje skladnosti goriv ali 

tehnološke skladnosti, se v Uniji ne smeta 

dovoliti uporaba ali dajanje v promet 

ladijskih goriv, katerih vsebnost žvepla 

presega splošni standard, tj. 3,5 masnega 

odstotka. 

na svetovni ravni in ustrezno izvrševanje 

novih svetovnih standardov glede žvepla v 

Uniji, bi bilo treba določbe Direktive 

1999/32/ES uskladiti s spremenjeno 

Prilogo VI h Konvenciji MARPOL. Ker je 

treba zagotoviti, da bodo imele vse države 

članice dejanski in enakovreden dostop do 

notranjega in mednarodnega trga, je 

nujno spoštovati izzive, s katerimi se bodo 

soočile nekatere panoge, ko bodo v Uniji 

uvedene drugačne ravni emisij žvepla. 

Pomembno je tudi natančno spremljati 

stanje in ustvariti rešitve, ki bodo 

zagotovile minimalne enake konkurenčne 

pogoje. Da se zagotovi minimalna 

kakovost goriva, ki se uporablja na ladjah 

za doseganje skladnosti goriv ali 

tehnološke skladnosti, se v Uniji ne bi 

smela dovoliti uporaba ali dajanje v promet 

ladijskih goriv, katerih vsebnost žvepla 

presega splošni standard, tj. 3,5 masnega 

odstotka. 

 

 

Predlog spremembe  12 

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 

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 

(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 

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 



 

PE475.799v03-00 12/65 RR\893751SL.doc 

SL 

pozneje, da bi se izognili morebitnim 

težavam z razpoložljivostjo goriva. 

pozneje, da bi se izognili morebitnim 

težavam z razpoložljivostjo goriva. Če bi to 

pomenilo velik negativni socialni vpliv na 

lokalne skupnosti na otokih in v najbolj 

oddaljenih regijah Unije ter na vse 

ozemlje Grčije, smejo zadevne države 

članice za največ pet let preložiti uporabo 

teh standardov glede na omejeno število 

potniških ladij na rednih linijah med 

pristanišči Unije, vendar pod pogojem, da 

se spoštujejo zadevni standardi glede 

kakovosti zraka. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Da bi od večje kakovosti zraka imele 

korist tudi države članice, katerih obale 

niso del območij nadzora nad emisijami 

žvepla, bi bilo treba nova območja 

nadzora nad emisijami uvajati v procesu 

Mednarodne pomorske organizacije v 

skladu s Prilogo VI Konvencije MARPOL 

in podkrepiti z dobro utemeljenimi 

okoljskimi in ekonomskimi razlogi ter 

podpreti z znanstvenimi podatki. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Da bi od večje kakovosti zraka imele 

korist tudi države članice, katerih obale 

niso del območij nadzora nad emisijami 

žvepla, in da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje za ta sektor v vsej 

Uniji, bi bilo treba razširiti enake zahteve 

glede kakovosti goriva na vse teritorialne 

vode držav članic in območja nadzora nad 
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onesnaževanjem, ki so zunaj območij 

nadzora nad emisijami žvepla. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 7 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7c) Za lažji prehod na novo tehnologijo 

motorjev z možnostjo znatnega 

nadaljnjega zmanjšanja emisij v 

pomorskem sektorju bi morala Komisija 

nemudoma pripraviti celovito strategijo 

uporabe utekočinjenega zemeljskega 

plina, da bi omogočila in spodbudila 

uporabo motorjev s plinskim pogonom v 

ladjah. 

 
 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 11 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Še posebej pomembno je preprečiti 

preusmerjanje na druge načine prevoza, 

saj bi bil porast prevoza blaga po cestah v 

nasprotju s podnebnimi cilji Unije in bi 

povečal prometne zastoje. 

Obrazložitev 

Povprečne emisije CO2 na prevoženi tonski kilometer so v cestnem prometu več kot sedemkrat 

tolikšne kot v pomorskem, zato bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili, da bi se 

prevoz blaga zaradi višjih cen za ladijsko gorivo zaradi te direktive z morja preusmeril na 

ceste. Porast cestnega prometa bi pomenil tudi zastoje in več hrupa, kar evropskim 

državljanom že zdaj povzroča hude težave. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 11 b (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Stroški zaradi novih zahtev za 

zmanjšanje žveplovih emisij bi utegnili 

povzročiti prehajanje na druge načine 

prevoza, kar je še posebej zaskrbljujoče za 

območja in panoge, ki so močno odvisni 

od pomorskega prometa. Komisija bi 

morala čim bolje izkoristiti obstoječe 

instrumente, kot sta Marco Polo in TEN-

T, zlasti v državah članicah, ki mejijo na 

območja nadzora nad emisijami, da bi 

zagotovila usmerjeno pomoč in čim bolj 

zmanjšala tveganje prehoda na druge 

načine prevoza. Glede na aktualne 

gospodarske razmere in možne učinke te 

direktive bi morala Komisija predstaviti 

konkretne ukrepe, ki bodo tej panogi do 

januarja 2015 zagotovili ekonomsko in 

finančno pomoč za okolju prijazno 

pomorsko tehnologijo, upoštevaje zlasti 

razpoložljivost in ceno goriv, tveganje 

prehoda na druge načine prevoza in vpliv 

ukrepov iz te direktive na vse gospodarske 

akterje v sektorju pomorskega prometa. 

Obrazložitev 

Višji stroški ladijskega goriva so še posebej zaskrbljujoči, kadar gre za blago z veliko razliko 

v razmerju med prostornino in vrednostjo, na primer papir in rude. Projekti za začetek 

uporabe utekočinjenega zemeljskega plina ali tehnologije za čiščenje odpadnih plinov so sicer 

že upravičeni do financiranja iz programa Marco Polo ali TEN-T (Pomorske avtoceste), 

vendar jih je treba ohraniti in okrepiti, če želimo čim bolj omejiti preusmerjanje na druge 

načine prevoza. 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Olajšati je treba dostop do metod za (12) Olajšati bi bilo treba dostop do metod 
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zmanjševanje emisij. Te metode lahko 

zagotovijo, da bodo zmanjšanja emisij 

najmanj enaka ali celo večja od tistih, ki jih 

je mogoče doseči z uporabo goriv z nižjo 

vsebnostjo žvepla, vendar pod pogojem, da 

nimajo negativnih vplivov na okolje, na 

primer na morske ekosisteme, in da se 

pripravijo ob upoštevanju ustreznih 

mehanizmov odobritve in nadzora. Merila 

za uporabo metod za zmanjševanje emisij 

mora opredeliti MPO (če bodo dopolnjena 

ali spremenjena s sklepom Komisije) 

oziroma v odsotnosti instrumentov MPO 

Evropska komisija. Unija mora priznati že 

znane alternativne metode, kot je uporaba 

čistilnih sistemov za pline na ladjah ali 

mešanice goriv in utekočinjenega 

zemeljskega plina (UZP). Pomembno je 

zagotoviti tudi podporo pri preskušanju in 

razvoju novih metod za zmanjševanje 

emisij. 

za zmanjševanje emisij in ga podpreti s 

spodbudami. Te metode lahko zagotovijo, 

da bodo zmanjšanja emisij najmanj enaka 

ali celo večja od tistih, ki jih je mogoče 

doseči z uporabo goriv z nižjo vsebnostjo 

žvepla, vendar pod pogojem, da nimajo 

negativnih vplivov na okolje, na primer na 

morske ekosisteme, višje emisije CO2 ali 

na zdravje ljudi in da se pripravijo ob 

upoštevanju ustreznih mehanizmov 

odobritve in nadzora. Merila za uporabo 

metod za zmanjševanje emisij bi morala 

opredeliti MPO (če bodo dopolnjena ali 

spremenjena s sklepom Komisije) oziroma 

v odsotnosti instrumentov MPO Evropska 

komisija. Unija bi morala priznati že znane 

alternativne metode, kot je uporaba 

čistilnih sistemov za pline na ladjah ali 

mešanice goriv in utekočinjenega 

zemeljskega plina (UZP). Pomembno je 

spodbujati in zagotoviti finančno podporo 

preskušanju in razvoju novih metod za 

zmanjševanje emisij ter zagotoviti njihovo 

stroškovno učinkovitost in široko 

razpoložljivost, da bi med drugim 

preprečili okoljsko škodljivi prehod s 

pomorskega prevoza na kratkih razdaljah 

na cestni prevoz. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Uporaba utekočinjenega 

zemeljskega plina skoraj odpravi emisije 

žvepla. Leta 2014 naj bi skupaj z 

revidirano Konvencijo o varstvu 

človeškega življenja na morju (SOLAS) 

uvedli tudi nov kodeks za ladje, ki za 

gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski 

plin. Države članice bi morale posebno 

pozornost nameniti potrebnemu 

zagotavljanju varnosti in razpoložljivosti 

ter varni oskrbi z gorivom za ladje s 
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pogonom na utekočinjeni zemeljski plin, 

pri tem pa preprečiti, da bi revidirana 

konvencija SOLAS ustvarjala nepotrebne 

ovire za uporabo tega goriva. Komisija bi 

morala v čim večji meri uporabiti 

evropske programe, kot je Marco Polo, da 

bi spodbudila uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina z nizko vsebnostjo 

žvepla za ladijsko gorivo. Države članice 

bi morale k temu trendu pripomoči z 

davčnimi olajšavami za lastnike ladij, ki 

vlagajo v uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina ali v razvoj in uporabo 

pralnikov plinov. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se pri reviziji Priloge VI h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja 

upoštevajo izkušnje (dogovor je bil dosežen leta 2008, vendar je Komisija predlog podala šele 

tri leta kasneje, takrat pa so nekatere države članice izrazile pomisleke o že dogovorjenem). 

Države članice bi morale kot članice Mednarodne pomorske organizacije (za razliko od 

Komisije) zagotoviti, da bo kodeks spodbujal uporabo čistejšega goriva brez ogrožanja 

varnostnih standardov. Upoštevati je treba varnostna pravila za oskrbo z gorivom in 

razpoložljivost ustreznih objektov. 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Države članice lahko zasidranim 

plovilom kot drugo možnost za zmanjšanje 

emisij omogočijo uporabo kopenskih 

sistemov za oskrbo z električno energijo 

namesto elektrike, ki se proizvaja na 

krovu ladje. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12c) Da bi spodbudili zgodnje sprejetje 
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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 v Uniji in državah 

članicah spodbujati alternativne metode, 

kot sta uporaba čistilnih sistemov za 

izpušne pline na krovu in tehnologija 

utekočinjenega zemeljskega plina. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12d) Države članice bi morale izkoristiti 

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 %. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12e) Od držav članic je treba zahtevati, 

naj uporabljajo politiko „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. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12f) 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, k čemur 

namerava Komisija sprejeti še dodatna 

merila.  

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12g) Da bi olajšali pravočasne odločitve 

o naložbah, bi morale pobude podpirati 

zgodnje prilagajanje. Da bi preprečili 

morebitno preusmerjanje na druge načine 

prevoza in omejili slabši konkurenčni 

položaj, bi bilo treba uvesti programe 

financiranja držav članic za izvajanje 

novih zahtev glede uporabe goriva z nizko 

vsebnostjo žvepla. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12h) Alternativne metode za zmanjšanje 

emisij, kot so pralniki, lahko ustvarijo 

odpadke, ki jih ne bi smeli izpuščati v 

morje. Zato bi Komisija morala sprejeti 
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skupne smernice, da bi zagotovila 

primerno ravnanje s temi odpadki. 

 

 Predlog spremembe  27 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12i) Države članice bi morale v skladu z 

uredbo 18 spremenjene priloge VI h 

konvenciji Marpol zagotoviti 

razpoložljivost in uravnoteženo 

distribucijo ustreznega goriva. 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 j (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12j) Komisija bi morala glede na težave, 

na katere so države članice naletele pri 

uresničevanju zastavljenih ciljev za 

kakovost zraka v zakonodaji Unije, ter na 

še vedno obstoječe 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 za območja nadzora nad 

emisijami žvepla, in sicer Sredozemlja, 

severovzhodnega Atlantika (tudi Irskega 

morja) in Črnega morja. Komisija bi 

morala tudi raziskati prednosti opredelitve 

evropskih morskih območij kot območja 

nadzora nad emisijami dušikovih oksidov. 
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Predlog spremembe  29 

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/ES 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, zagotovi ustrezno spremljanje 

vsebnosti žvepla v gorivih ter usklajena 

vsebina in oblika poročil držav članic ter 

da se določbe direktive prilagodijo 

znanstvenemu in tehničnemu napredku, bi 

bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije Komisijo 

pooblastiti za sprejemanje zakonov, s 

katerimi bo opredelila nova območja 

nadzora nad emisijami žvepla na podlagi 

sklepa MPO, odobrila nove metode za 

zmanjševanje emisij, ki jih Direktiva Sveta 

96/98/ES ne ureja, ter določila, dopolnila 

ali spremenila pogoje za njihovo uporabo, 

opredelila 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 prilagodila 

znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 

po potrebi instrumentom MPO. Zlasti 

pomembno je, da se Komisija med 

pripravami ustrezno posvetuje, med drugim 

tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 

pri pripravi in oblikovanju delegiranih 

aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in 

ustrezno posredovanje zadevnih 

dokumentov Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

 

Predlog spremembe  30 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Ta direktiva ob upoštevanju 

svetovne razsežnosti okoljske politike in 

emisij v ladijskem prometu spodbuja 

Unijo in njene države članice, naj v 

Mednarodni pomorski organizaciji 

aktivno spodbujajo cilj doseganja enotnih 

emisijskih standardov za vsa pomorska 

območja na svetu. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 2 – točka (–a) (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 2 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) točka 3 se nadomesti z naslednjim: 

 „3. gorivo za plovila je katero koli tekoče 

gorivo na osnovi nafte ter biogorivo, 

namenjeno za uporabo ali v uporabi na 

plovilih, vključno z gorivi, ki so 

opredeljena v ISO 8217. To gorivo 

vključuje vsako tekoče gorivo na osnovi 

nafte, ki se uporablja na plovilih za 

celinske plovne poti ali plovilih za 

rekreacijo, kakor so opredeljena v 

Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 

97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o 

približevanju zakonodaje držav članic o 

ukrepih proti plinastim in trdnim 

onesnaževalom iz motorjev z notranjim 

zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v 

necestno mobilno mehanizacijo, in 

Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 

94/25/ES z dne 16. junija 1994 o 

približevanju zakonov in drugih predpisov 

držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo, 

kadar se ta plovila uporabljajo na morju;“ 
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Obrazložitev 

Uporaba biogoriv je tehnično že mogoča in tovrstna goriva so že na voljo tudi za plovila. 

Zato bi morala direktiva biti jasno ubesedena ter dopuščati uporabo biogoriv. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 4 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 3a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se na 

njihovem ozemlju ne uporabljajo oziroma 

dajejo v promet ladijska goriva z 

vsebnostjo žvepla več kot 3,5 masnega 

odstotka. 

Države članice zagotovijo, da se na 

njihovem ozemlju ne uporabljajo oziroma 

dajejo v promet ladijska goriva z 

vsebnostjo žvepla več kot 3,5 masnega 

odstotka, razen če so namenjena uporabi 

na ladjah, ki uporabljajo metode za 

zmanjševanje emisij iz člena 4c v zaprtih 

sistemih. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (b) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 

na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 

plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije. 

Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 

na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 

plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije, 

brez posebaganja v izjeme iz Priloge VI 

Konvencije MARPOL. 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (b) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 



 

RR\893751SL.doc 23/65 PE475.799v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko v prid sektorjem ali 

podsektorjem, za katere velja, da so zaradi 

izvajanja zahtev, določenih v 

členu 4a(1)(b), v težkih gospodarskih 

razmerah, in za izravnavo stroškov 

izvajanja teh zahtev sprejmejo finančne 

ukrepe. 

 Komisija najkasneje do konca leta 2013 

sprejme smernice o veljavnih pravilih za 

državno podporo, ki jih je treba v tem 

primeru spoštovati. 

Obrazložitev 

Spoštovanje znižanih mejnih vrednosti žvepla za pomorsko gorivo pomeni znatno povišanje 

stroškov pomorskega prevoza. To bo močno negativno učinkovalo na konkurenčnost panog, ki 

so odvisne od storitev ladijskega prometa. Državam članicam, ki mejijo na območja nadzora 

nad emisijami žvepla, mora biti dovoljeno, da z uporabo državnih pomoči začasno izravnajo 

stroške za podjetja, ki delujejo v svetovni konkurenci in imajo v povezavi z uredbo o žveplu 

znatne stroške. 

 

 

 Predlog spremembe 35 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (c) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1a  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih conah in conah 

nadzora nad onesnaževanjem ne 

uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

 

1a. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih conah in conah 

nadzora nad onesnaževanjem ne 

uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

 

(a) 3,50 % od 1. januarja 2012; (a) 3,50 % od 1. januarja 2012; 

(b) b) 0,50 % od 1. januarja 2020. (b) 0,50 % od 1. januarja 2015; 

 (ba) 0,10 % od 1. januarja 2020. 
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Komisijo se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

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.  

 

Ta odstavek se uporablja ne glede na 

odstavka 1 in 4 ter člen 4b za vsa plovila 

ne glede na zastavo, pod katero plujejo, 

vključno s plovili, ki so potovanje začela 

zunaj Unije. 

Ta odstavek se uporablja ne glede na 

odstavka 1 in 4 ter člen 4b za vsa plovila 

ne glede na zastavo, pod katero plujejo, 

vključno s plovili, ki so potovanje začela 

zunaj Unije. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (d) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisijo se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

direktive, s katerimi na podlagi sklepa 

MPO v skladu s členom 14(3)(2) Priloge 

VI h Konvenciji MARPOL morska 

območja določi za območja nadzora nad 

emisijami SOx . 

Komisijo se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

direktive, s katerimi glede na določitev 

MPO v skladu s členom 14(3)(2) Priloge 

VI h Konvenciji MARPOL morska 

območja določi za območja nadzora nad 

emisijami SOx. 

 

Predlog spremembe  37 

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. V primeru neupoštevanja omejitev iz 
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odstavkov 1, 1a in 4 ter po preučitvi vseh 

dokazov se pomorska inšpekcija pooblasti, 

da zadrži ladjo, dokler ni kršitev 

odpravljena. 

 Od neskladnih plovil se zahteva, da 

izpraznijo rezervoarje, in se jim naloži 

plačilo kazni za vsak dan prekrška. 

 Države članice lahko sprejmejo dodatne 

izvršilne ukrepe v skladu z mednarodnim 

pomorskim pravom. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (e) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 4 b (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Če bi skladnost z mejnimi vrednostmi 

iz odstavka 4 pomenila velik negativni 

socialni vpliv na lokalne skupnosti na 

otokih in v najbolj oddaljenih regijah 

Unije ter na vse ozemlje Grčije, smejo 

zadevne države članice z odstopanjem od 

odstavka 4 in 4a za največ pet let preložiti 

roke iz navedenega odstavka glede na 

omejeno število potniških ladij na rednih 

linijah med pristanišči Unije, vendar pod 

pogojem, da se spoštujejo zadevni 

standardi glede kakovosti zraka. 

 Države članice, ki nameravajo uporabiti to 

določbo, oblikujejo seznam plovil in poti, 

za katere naj bi veljala izjema, in ga 

posredujejo Komisiji. Odobreni seznam 

objavijo. 

 

 Predlog spremembe  39 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka (e) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 4 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nobena 

ladja, ki pluje v pristanišča Unije ali iz 

njih, v njihovem teritorialnem morju in 

conah nadzora nad onesnaževanjem, ki 

ne sodijo v območja nadzora nad 

emisijami žveplovih oksidov, od 1. 

januarja 2015 ne uporablja ladijskega 

goriva, katerih vsebnost žvepla presega 

0,10 masnega odstotka.  

 Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 

na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 

plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4b – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice od 1. januara 2015 po 

vseh močeh ustrezno ukrepajo, da 

uskladijo vsebnost žvepla v gorivih ladij 

na celinskih plovnih poteh, v 

territorialnih morjih Unije ali vseh drugih 

ladij, ki so zasidrane v pristaniščih Unije, 

z vrednostmi iz člena 4(2) 

Direktive 98/70/ES. 

Obrazložitev 

Po sedanjem sistemu veljajo za oceanske in celinske ladje različne mejne vrednosti za žveplo, 

četudi plujejo v istem ustju reke. To vrzel je treba zapolniti in uskladiti mejne vrednosti za 

oceanske ladje z določbami za celinski ladijski promet in necestno mobilno mehanizacijo, ki 

jih uveljavlja direktiva EU o kakovosti goriva. Glede na lokalne zdravstvene vplive ladijskih 

emisij (zlasti trdnih delcev) in gostoto obalnega prebivalstva je treba nujno zmanjšati 

onesnaženost zraka. Podobne standarde glede žvepla za priobalni in celinski ladijski promet 

upravičuje potreba po boljši kakovosti zraka v pristaniščih in na obalnih območjih. 
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Predlog spremembe  41 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4b a (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 0,10 %; 

 – katerih vsebnost žvepla od 1. januarja 

2015 ni višja od 0,50 %; 

 2. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da 

se ti ukrepi uvedejo pred navedenim 

datumom.  

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES  

Člen 4b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4bb 

 Enakovredni nadomestki 

 Uprava države članice lahko dovoli 

kakršnokoli opremo, material, napravo ali 

aparat, ki se vgradi v ladjo, ali druge 

postopke, alternativna kurilna olja ali 

metode za doseganje skladnosti, ki se 

uporabljajo kot alternativo tistim, ki jih 

zahteva ta direktiva, če so pri 

zmanjševanju emisij vsaj toliko učinkoviti 

kot tisti, ki jih zahteva ta direktiva, 

vključno s katerim koli standardom, 
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določenim v členih 4a in 4b. 

Obrazložitev 

Člen 4 Priloge VI h konvenciji MARPOL o enakovrednosti vključuje netehnične ali operativne 

postopke, s katerimi se lahko sprejmejo metode za doseganje skladnosti, ki se uporabljajo kot 

alternativa. To bi moralo biti vključeno v spremenjeno direktivo EU, da se spodbudi razvoj in 

naložbe v inovativno tehnologijo. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4c – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ladje, ki uporabljajo metode za 

zmanjševanje emisij iz odstavka 1, emisije 

žveplovega dioksida zmanjšajo za najmanj 

toliko, kot bi jih zmanjšale z uporabo 

ladijskih goriv, ki izpolnjujejo zahteve iz 

člena 4a in 4b. Emisije žveplovega 

dioksida, ki nastanejo zaradi uporabe 

metod za zmanjševanje emisij, ne smejo 

presegati mejnih vrednosti iz Priloge 1. 

2. Ladje, ki uporabljajo metode za 

zmanjševanje emisij iz odstavka 1, emisije 

žveplovega dioksida dosežejo zmanjšanje 

za najmanj toliko, kot bi jih zmanjšale z 

uporabo ladijskih goriv, ki izpolnjujejo 

zahteve iz člena 4a in 4b. 

Obrazložitev 

V angleškem delu je izbrisan izraz "stalno", da se po direktivi dovolijo tudi pralniki, ki 

začasno niso skladni z njo. V slovenskem besedilu te formulacije ni. Izbris omogoča, da se 

bodo dovolile tudi druge metode doseganja skladnosti, na primer povprečenje. V tej panogi 

dejavno raziskujejo izvedljivost povprečenja na nekaterih območjih, kjer bi bilo najbolj 

smiselno, na primer v severnoameriških območjih nadzora nad emisijami. Vse metode za 

doseganje skladnosti ne bodo omogočale stalnih zmanjšanj, njihov skupni vpliv na zdravje in 

okolje pa bo v osnovi enakovreden ali celo boljši kot z uporabo skladnega goriva. Evropski 

parlament bi moral zagotoviti, da EU ne bi nenamerno zapirala vrat nadaljnjemu 

raziskovanju inovativnih rešitev. Zadnjo poved je treba umakniti iz člena 4c, saj velja samo za 

uporabo sistemov za čiščenje izpušnih plinov, tako da bi mu bilo mesto bolj v ustreznem delu 

tabele v prilogi 2. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7  
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Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4c – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice kot drugo možnost za 

zmanjšanje emisij spodbujajo zasidrana 

plovila, da za oskrbo z električno energijo 

uporabljajo kopenske sisteme. 

 

Predlog spremembe  45 

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 

pristaniški organi v pristaniško 

pristojbino ali druge dajatve vključijo vse 

stroške za sprejem odpadnih vod, 

ravnanje z njimi in njihovo odstranitev iz 

sistemov za čiščenje izpušnih plinov v 

skladu z Direktivo 2000/59/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

27. novembra 2000 o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora1. ne glede na 

to, ali se odpadki predajo ali ne.  

 __________________ 

 1 UL L 332, 28.12.2000, str. 81. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES  

Člen 4c – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Podpora držav članic za namestitev 

sistemov za čiščenje izpušnih plinov na 
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krovu, ki so naročeni pred 31. decembrom 

2013, velja za skladno z notranjim trgom v 

smislu člena 107 PDEU. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4c – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisijo se pooblasti, da v skladu s 

členom 9a sprejme delegirane akte, s 

katerimi določi: 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a ter ob upoštevanju ustreznih 

standardov in instrumentov, ki jih je 

sprejela Mednarodna pomorska 

organizacija, s katerimi: 

Obrazložitev 

Ubeseditev nakazuje, da bi lahko Komisija z delegiranimi akti sprejela ukrepe, ki bi se 

utegnili razlikovati od sklepov Mednarodne pomorske organizacije. Pomembno je torej 

ohraniti popolno usklajenost s Prilogo VI Konvencije MARPOL, saj bi utegnile razlike 

znotraj EU glede metod zmanjševanja emisij zavreti uveljavljanje alternativ, pri katerih bi se 

uporabljala goriva z manjšo vsebnostjo žvepla, kar je pomemben vidik te direktive.  

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 8 a (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 4ea 

 Razpoložljivost kurilnega olja 

 Ne glede na določbe iz členov 3 in 4 velja 

 1. Če država članica ugotovi, da ladja ne 

izpolnjuje standardov za skladna kurilna 

olja, določenih v tej direktivi, lahko 
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pristojni organi države članice od ladje 

zahtevajo, da: 

 (a) predloži evidenco izvedenih ukrepov, s 

katerimi je poskušala doseči skladnost, in 

 (b) predloži dokaze, da je skušala kupiti 

skladno kurilno olje v skladu s svojim 

načrtom plovbe in, če ni bilo na voljo, kjer 

je bilo načrtovano, da je poskusila 

poiskati alternativne vire za to kurilno olje 

in da ga kljub prizadevanju po najboljših 

močeh za pridobitev ni bilo mogoče kupiti. 

 2. Od ladje se ne zahteva, da bi odstopala 

od načrtovane plovbe ali da bi zaradi 

doseganja skladnosti neupravičeno 

odložila plovbo. 

 3. Država članica se lahko odreče 

nadzornim ukrepom, če lahko ladja 

dokaže, da je v dobri veri skušala pridobiti 

skladno gorivo. 

 4. Ladja obvesti svojo upravo in pristojne 

organe o zadevnem ciljnem pristanišču, 

kjer ne more kupiti skladnega kurilnega 

olja. 

 5. Države članice obvestijo Komisijo, 

kadar ladja predloži dokaze, da skladno 

kurilno olje ni razpoložljivo. 

 6. Ta dokumentacija se obravnava kot 

izvrševanje te direktive.“ 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 9 – točka (a) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 

da z vzorčenjem preverijo, ali je vsebnost 

žvepla v uporabljenem gorivu v skladu s 

členi 3, 3a, 4, 4a in 4b. Vzorčenje se začne 

na dan začetka veljavnosti ustrezne mejne 

vrednosti za najvišjo vsebnost žvepla v 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 

da z vzorčenjem preverijo, ali je vsebnost 

žvepla v uporabljenem gorivu v skladu s 

členi 3, 3a, 4, 4a in 4b. Vzorčenje se začne 

na dan začetka veljavnosti ustrezne mejne 

vrednosti za najvišjo vsebnost žvepla v 
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gorivu. Opravlja se dovolj pogosto in tako, 

da so vzorci pregledanega goriva – pri 

ladijskih gorivih goriva, ki ga uporabljajo 

ladje, ko plujejo v ustreznih morskih 

območjih in pristaniščih – reprezentativni. 

gorivu. Opravlja se redno, dovolj pogosto, 

v zadostni količini in tako, da so vzorci 

pregledanega goriva – pri ladijskih gorivih 

dobavljenega goriva, ki ga uporabljajo 

ladje, ko plujejo v ustreznih morskih 

območjih in pristaniščih – reprezentativni. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 9 – točka (a) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c a) (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) vzorčenje in analiza za potrditev, da 

je uporaba goriva za sežiganje na krovu v 

skladu s smernicami, ki jih oblikuje MPO; 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 10 – točka c in točka c a (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 7 – odstavka 7 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 

preusmerjanja na druge načine prevoza; 

 (c) napredka pri zmanjševanju emisij 

žveplovih in dušikovih oksidov z ladij z 

mehanizmi MPO na podlagi pobud 

Unije; 

 Komisija do 31. decembra 2013 predloži 

poročilo Evropskemu parlamentu in 

Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnimi 
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predlogi. Komisija v poročilu preuči: 

 – morebitne vplive na notranji trg zaradi 

uporabe drugačni emisijskih standardov v 

Uniji, zlasti vplive na konkurenčnost; 

 – razglasitev dodatnih območij nadzora 

nad emisijami SOx in NOx; 

 – standarde kakovosti za ladijska kurilna 

olja v skladu s tistimi iz Direktive 

98/70/ES; 

 – alternativne dopolnilne ukrepe za 

dodatno zmanjšanje emisij z ladij.“ 

 (ca) odstavek 3 se črta. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 10 – točka (c b) (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 7 – odstavka 2 a in 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) dodata se naslednja odstavka 2a in 

2b: 

 „2a. Komisija izvede oceno učinka te 

direktive in do konca leta 2012 predlaga 

nabor dopolnilnih ukrepov za zmanjšanje 

negativnih učinkov na ladijsko panogo v 

vsej Uniji. 

 2b. Če se Mednarodna pomorska 

organizacija pred 1. januarjem 2015 

odloči za spremembo Priloge XI h 

Konvenciji MARPOL, Evropska komisija 

samodejno vloži nov predlog za vključitev 

te spremembe v pravo Unije.“ 
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Predlog spremembe  53 

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. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz členov 4a(2), 4c(4), 6(1) in 7(1a) se 

na Komisijo prenesejo za nedoločen čas od 

[datum začetka veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  54 

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 

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. 

3. Evropski parlament ali Svet lahko 

prekliče prenos pooblastila iz členov 

4a(2), 4b(3a), 4c(4), 6(1) ter 7(1a) in (4). Z 

odločitvijo o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. Na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 

ne vpliva. 

Obrazložitev 

Namen spremembe je zagotoviti doslednost s preostalim besedilom. 
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Predlog spremembe  55 

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. 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

se ta rok podaljša za dva meseca. 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 

4a(2), 4c(4), 6(1), 7(1a) in 7(4), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti 

Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka oba 

obvestila Komisijo, da ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za tri mesece. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Priloga 

Direktiva 1999/32/ES 

Priloga 2 – odstavek 2 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– natančno dokumentirajo, da vsi tokovi 

odpadkov, izpuščeni v morje, vključno z 

zaprtimi pristanišči, lukami in estuariji, 

nimajo večjih negativnih vplivov na 

zdravje ljudi in okolje ter zanju ne 

predstavljajo tveganja.“ 

– natančno dokumentirajo, da vsa odpadna 

voda, vključno s tisto, ki je skladna z 

zahtevami za odpadno vodo iz resolucije 

Mednarodne pomorske organizacije 

MEPC.184(59), izpuščena v morje, tudi v 

zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih, 

nima večjih negativnih vplivov na zdravje 

ljudi in okolje ter zanju ne predstavlja 

tveganja. 
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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 od leta 2015 dalje 0,1 % na območjih nadzora nad emisijami žvepla, 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 tovrstno območje je bil določen tudi 200 milj širok pas ob 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 dosežemo na ta 

način, dvakrat do petindvajsetkrat višja od stroškov zmanjševanja pomorskih emisij. Komisija 

ocenjuje finančno vrednost zdravstvenih koristi nekako med 8 in 16 milijardami EUR, stroške 

pa med 0,6 in 3,7 milijarde.  

 

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. 
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Seznam srečanj poročevalke Satu Hassi z zainteresiranimi stranmi na temo 
direktive o vsebnosti žvepla 

 

Vlade in stalna predstavništva: 

 

danska ministrica za okolje Ida Auken 

dansko stalno predstavništvo 

finski minister za okolje Ville Niinistö 

finsko stalno predstavništvo 

francosko stalno predstavništvo 

poljsko stalno predstavništvo 

švedska ministrica za okolje Lena Ek 

švedsko stalno predstavništvo 

 

Evropska Komisija: 

 

GD Okolje, uradniki, pristojni za direktivo o vsebnosti žvepla 

 

Industrijske panoge in nevladne organizacije: 

 

Armateurs de France, združenje francoskih podjetij za transportne in pomorske storitve 

družba Brittany Ferries 

konfederacija finskih industrijskih panog  

družba Couple Systems 

nevladna organizacija Evropski urad za okolje (EEB)  

združenje evropskih ponudnikov križarjenj European Cruise Council (ECC) 

Evropsko združenje naftne industrije  

združenje za sisteme za čiščenje izpušnih plinov  

družba ExxonMobil 

Finska zveza gozdarskih panog 

Finska ladjarska zveza 

svetovalno podjetje FIPRA International (kot predstavnik družbe Royal Caribbean Cruises 

Ltd) 

nemška podružnica družbe Lloyd  

pristanišče Rotterdam 

družba Scandline 

družba Stena AB 

družba Total 

nevladna organizacija Transport & Environment 

družba TT-Line GmbH & Co. KG 

družba Wärtsilä 
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17.1.2012 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM 

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES 

glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih 

(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Vilja Savisaar-Toomast 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Leta 2008 je Mednarodna pomorska organizacija (MPO) sprejela nove najvišje vrednosti za 

vsebnost žvepla v ladijskih gorivih. Za območja nadzora nad emisijami žvepla se s 1. julijem 

2010 najvišja vrednost zmanjša z 1,5 % na 1 %, s 1. januarjem 2015 pa na 0,1 %. V EU so 

območja nadzora nad emisijami žvepla Baltsko in Severno morje ter Rokavski preliv. 

Mejne vrednosti za druga morska območja se bodo s 1. januarjem 2012 znižale s 4,5 % na 

3,5 %, s 1. januarjem 2020 pa na 0,5 %. Začetek veljavnosti mejne vrednosti 0,5 % bi lahko 

preložili za pet let, če bi se ob pregledu, predvidenem za leto 2018, izkazalo, da ponudba in 

povpraševanje nista uravnovešena. 

Trenutno morajo potniške ladje v rednem prometu spoštovati omejitve območij nadzora nad 

emisijami žvepla. Komisija predlaga, da bi za te ladje veljala zgornja meja 0,1 % od leta 2020 

dalje. Petletni odlog za območja nadzora nad emisijami žvepla je bil določen, da bi se izognili 

morebitnim težavam z razpoložljivostjo goriva. 

Mednarodne obveznosti 

Jasno postaja, da je treba zakonodajo Unije uskladiti z njenimi mednarodnimi obveznostmi, 

saj so države članice EU podprle strožje omejitve Mednarodne pomorske organizacije in 

določile tri evropska območja nadzora nad emisijami žvepla. Če tega ne bomo storili, bo 

prišlo do pravne negotovosti, zmanjšala pa se bo tudi kredibilnost pogajalcev Unije v 

Mednarodni pomorski organizaciji in drugih mednarodnih forumih, kadar bi želeli prepričati 

tretje države, naj sprejmejo in izvajajo mednarodne standarde.  
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Zdravstvene prednosti 

Nižje mejne vrednosti žvepla bi morale pripomoči k znatno boljšemu zdravju evropskih 

državljanov. V analizi stroškov in koristi, ki je bila opravljena za Komisijo, je bilo 

ugotovljeno, da bi z mejno vrednostjo 0,1 % na območjih nadzora nad emisijami žvepla leta 

2020 na letni ravni preprečili več kot 17.000 primerov prezgodnje smrti. Znatno bi se tudi 

zmanjšale bolezni dihal. 

Mejna vrednost 0,1 % bi pomembno vplivala na kakovost zraka na obalnih območjih, saj 

potniške ladje v rednem prometu običajno plujejo blizu obal, zato se zdi ta vrednost 

upravičena. 

Drži tudi, da se ob razsežnosti zdravstvenih prednosti lahko vprašamo, ali ne bi morali nižjih 

mejnih vrednosti za vsebnost žvepla uveljaviti tudi na drugih evropskih morjih. 

Poštena konkurenca 

Z razširitvijo geografskega obsega mejne vrednosti 0,1 % bi obravnavali tudi zadržke glede 

različnih mejnih vrednosti za različna evropska obalna območja. Ob tem bi mogli razpravljati 

je o tem, da so pomorske družbe v območjih nadzora nad emisijami žvepla v podrejenem 

konkurenčnem položaju v primerjavi z družbami na drugih območjih ali s kopenskim 

prometom.  

EU bi lahko emisije omejila na določeni razdalji od obale, ne da bi morala za to zaprositi za 

odobritev Mednarodne pomorske organizacije. Toda s tem bi tvegali, da bi se promet z 

evropskih pristanišč preusmeril na severnoafriška. Čeprav so ZDA in Kanada za to postavile 

mejo 200 morskih milj, so za določitev zaprosile pri Mednarodni pomorski organizaciji. 

Države članice in Komisija bi morale torej spodbujati, da bi Mednarodna pomorska 

organizacija za območja nadzora nad emisijami žvepla določila še druge evropske morske 

bazene.  

Ohranjanje konkurenčnosti pomorskega prometa 

Parlament dosledno podpira cilj spodbujanja pomorskega prometa zaradi njegovega manjšega 

vpliva na okolje. Če bi z nižjimi mejnimi vrednostmi žvepla povzročili, da bi blago, ki se 

sedaj prevaža po morju, preusmerili na tovornjake (t. i. obratna preusmeritev načina prevoza), 

bi bilo to z vidika okoljske škode (zlasti zaradi toplogrednih plinov) in povečanih prometnih 

zastojev zelo nezaželeno. 

Različne študije se močno razlikujejo v ocenah, kako bodo nove mejne vrednosti vplivale na 

delež po morju prepeljanega blaga. Jasno pa je, da je učinek odvisen od vrste proizvoda, ki se 

prevaža, in poti. Ta ukrep bi utegnil bolj vplivati na proizvode z večjimi razlikami v razmerju 

med prostornino in vrednostjo (na primer na les ali kovinske rude) kot na industrijsko blago. 

Za to bi bila morda primerna namenska pomoč. 

Sporazum Mednarodne pomorske organizacije in predlog Komisije sta že pripomogla k 

omejitvi vpliva na konkurenčnost pomorskega prevoza z dovoljenjem za uporabo metod 

zmanjševanja (tako imenovani pralniki plinov) ali mešanice goriva in utekočinjenega 



 

PE475.799v03-00 42/65 RR\893751SL.doc 

SL 

zemeljskega plina. Pomorski prevozniki bodo tako lahko izbrali najgospodarnejši način za 

doseganje mejnih vrednosti, saj bodo pri tem upoštevali starost in velikost ladij, pa tudi 

predvidene poti. 

Čeprav se lastniki ladij in dobavitelji opreme razlikujejo glede na razpoložljivost in 

zanesljivost pralnikov plinov, bi prelaganje uvedbe mejne vrednosti 0,1 % oslabilo 

pripravljenost za potrebne raziskave in razvoj. Poleg tega bi se vsi spraševali, ali bo morda 

novi rok še enkrat podaljšan, to pa bi še bolj ogrozilo naložbe v tovrstno tehnologijo. 

Tisti, ki razmišljajo o uporabi utekočinjenega zemeljskega plina, se soočajo z vprašanjem o 

kuri in jajcu: lastniki ladij nočejo opremiti ladij z opremo za uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina brez zagotovila, da bodo zaloge na voljo v dovolj pristaniščih, pristanišča 

pa so zadržana pri naložbah, ker imajo enake pomisleke glede povpraševanja. K rešitvi 

nastalega položaja bi lahko pripomogli državna pomoč, projekt TEN-T in/ali Marco Polo.  

Mednarodna pomorska organizacija že pripravlja nov kodeks za utekočinjeni zemeljski plin in 

podobna goriva. Predstavili naj ga bi leta 2014 skupaj z novimi spremembami Konvencije o 

varstvu človeškega življenja na morju. Glede na to, da je utekočinjeni zemeljski plin čista 

vrsta goriva, ki skoraj ne povzroča emisij žveplovega dioksida, bi morale države članice 

posebno pozornost posvetiti temu, da ga bo na razpolago dovolj in da bodo izpolnjene 

varnostne zahteve, skupaj z možnostjo polnjenja v času vkrcavanja ali izkrcavanja potnikov. 

Zaključek 

Ne glede na izzive, ki jih bodo nove mejne vrednosti povzročile lastnikom ladij, prevoznikom 

in pristaniščem, mora EU izpolniti svoje mednarodne obveznosti in z letom 2015 uvesti 

mejno vrednost 0,1 %. Glede na to, da je polovica časa za priprave že mimo, je 

najpomembneje, da Komisija nadalje razvije nabor spremljajočih ukrepov, ta gospodarska 

panoga pa mora izkoristiti prednosti prožnosti, ki jo omogočajo gorivo z nizko vsebnostjo 

žvepla, pralniki plinov ali utekočinjeni zemeljski plin. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V skladu z Direktivo 1999/32/ES bi 

morala Komisija poročati Evropskemu 

parlamentu in Svetu o izvajanju direktive 

in jima predložiti vse predloge sprememb, 

zlasti v zvezi z znižanjem mejnih vrednosti 

žvepla v ladijskih gorivih v območjih 

nadzora nad emisijami SOx skladno z 

delom Mednarodne pomorske organizacije 

(MPO). 

(4) V skladu z Direktivo 1999/32/ES bi 

morala Komisija poročati Evropskemu 

parlamentu in Svetu o izvajanju direktive 

in jima predložiti vse predloge sprememb, 

zlasti v zvezi z znižanjem mejnih vrednosti 

žvepla v ladijskih gorivih v območjih 

nadzora nad emisijami SOx skladno z 

delom Mednarodne pomorske organizacije. 

Obrazložitev 

O zmanjšanju vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih je odločila Mednarodna pomorska 

organizacija, gre pa za pomembno nalogo, ki jo je treba izvesti na mednarodni ravni 

odločanja, saj je za to najustreznejša. Komisija bi morala v svojem predlogu vztrajati pri 

mednarodni naravi te naloge, zato ne bi smela dajati vtisa, da je delo te organizacije 

drugotnega pomena ali da bi se ga dalo spreminjati brez vednosti drugih mednarodnih 

pogodbenih strani. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Pomembno bi bilo tudi, da bi 

Komisija ocenila posledice zagotavljanja 

skladnosti v sektorju pomorskega prometa 

na podlagi poročil držav članic, zato da bi 

mogli vnaprej načrtovati ustrezne 
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spremljevalne ukrepe – predvsem bi 

morala izvesti študije o razpoložljivosti 

goriv, njihovi ceni, tveganjih prehoda na 

druge oblike prevoza in o vplivu ukrepov 

te direktive na vse gospodarske subjekte v 

tem sektorju. Z ugotovitvami te študije bi 

lahko razjasnili predloge Komisije glede 

praktične uporabe njene „zbirke orodij“, 

kakor je navedeno v delovnem dokumentu 

služb Komisije z dne 16. septembra 2011 z 

naslovom „Zmanjševanje emisij 

onesnaževal iz pomorskega prometa in 

zbirka orodij za trajnostni promet po 

vodnih poteh“ ter glede izvajanja določb o 

trajnostnem prometu po vodnih poteh. 

Obrazložitev 

Spremljevalni ukrepi so bistvena pomoč pomorskemu sektorju pri prilagajanju, kar je tudi 

bistvo sporočila Komisije COM(2011)0441. Preprečiti bi bilo treba zmanjševanje pomorskih 

storitev, zato je treba vnaprej ovrednotiti posledice te direktive za zagotavljanje skladnosti, da 

bi predvideli ustrezne možne ukrepe k predlogu Komisije o spremljevalnih ukrepih za 

gospodarske subjekte v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Nekatere metode za zmanjšanje SOx 

lahko ustvarijo odpadke, zlasti odpadno 

vodo, ki vsebuje živo srebro, selen in 

druge elemente v sledovih, zaradi katerih 

bi jo bilo treba pred izpustom obdelati. 

Komisija bi morala sprejeti smernice za 

usklajen razvoj sprejemnih objektov v 

pristaniščih Unije. 

Obrazložitev 

Pralniki SOx so lahko učinkovito orodje za zmanjševanje emisij, vendar lahko ustvarjajo 

odpadke, ki jih ne bi smeli izpuščati v morje. Komisija bi morala v pristaniščih EU spodbujati 

razvoj infrastrukture za sprejemanje in obdelavo odpadne vode iz pralnikov. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Spremenjena Priloga VI h Konvenciji 

MARPOL med drugim uvaja strožje mejne 

vrednosti za žveplo v ladijskih gorivih v 

območjih nadzora nad emisijami žvepla 

(1,00 % od 1. julija 2010 in 0,10 % od 

1. januarja 2015) ter morskih območjih 

zunaj območij nadzora nad emisijami 

žvepla (3,5 % od 1. januarja 2012 in 

načeloma 0,50 % od 1. januarja 2020). 

Večina držav članic se je mednarodno 

zavezala, da bo od 1. julija 2010 od ladij 

zahtevala, da v območjih nadzora nad 

emisijami žvepla uporabljajo gorivo z 

največ 1,00-odstotno vsebnostjo žvepla. Da 

se zagotovi skladnost z mednarodnim 

pravnim redom in ustrezno izvrševanje 

novih svetovnih standardov žvepla v Uniji, 

je treba določbe Direktive 1999/32/ES 

uskladiti s spremenjeno Prilogo VI h 

Konvenciji MARPOL. Da se zagotovi 

minimalna kakovost goriva, ki se 

uporablja na ladjah za doseganje 

skladnosti goriv ali tehnološke skladnosti, 

se v Uniji ne smeta dovoliti uporaba ali 

dajanje v promet ladijskih goriv, katerih 

vsebnost žvepla presega splošni standard, 

tj. 3,5 masnega odstotka. 

(6) Spremenjena Priloga VI h Konvenciji 

MARPOL med drugim uvaja strožje mejne 

vrednosti za žveplo v ladijskih gorivih v 

območjih nadzora nad emisijami žvepla 

(1,00 % od 1. julija 2010 in 0,10 % od 

1. januarja 2015) ter morskih območjih 

zunaj območij nadzora nad emisijami 

žvepla (3,5 % od 1. januarja 2012 in 

načeloma 0,50 % od 1. januarja 2020). 

Večina držav članic se je mednarodno 

zavezala, da bo od 1. julija 2010 od ladij 

zahtevala, da v območjih nadzora nad 

emisijami žvepla uporabljajo gorivo z 

največ 1,00-odstotno vsebnostjo žvepla. Da 

se zagotovi skladnost z mednarodnim 

pravnim redom in ustrezno izvrševanje 

novih svetovnih standardov žvepla v Uniji, 

bi bilo treba določbe Direktive 1999/32/ES 

uskladiti s spremenjeno Prilogo VI h 

Konvenciji MARPOL.  

Obrazložitev 

Zadnji del bi prestavili v uvodno izjavo 6b (novo), da bi izboljšali jasnost in preprečili 

nejasnost, da bi ta omejitev v višini 3,5 % prizadela ladijski prevoz goriva z visoko vsebnostjo 

žvepla. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Zaradi boljše kakovosti zraka in 

zdravstvenih koristi, ki jih prinašajo 

manjše emisije žvepla, ter da bi zagotovili 

enake konkurenčne pogoje v sektorju 

pomorskega prometa v vsej Uniji, bi 

morala Komisija predlagati jasen časovni 

načrt za razširitev 0,10-odstotne omejitve 

na druga morja, ki mejijo na ozemlje 

držav članic, ali na fiksno razdaljo od 

obale Unije. 

Obrazložitev 

Iz ocenjevalne študije, ki je bila opravljena za Komisijo, je mogoče sklepati, da bi z znižanjem 

omejitev za emisije žvepla na 0,1 % v Baltskem in Severnem morju ter Rokavskem prelivu leta 

2020 preprečili več kot 17.000 primerov prezgodnje smrti. Z razširitvijo te omejitve na druga 

morja ali s sprejetjem omejitve glede na razdaljo od obale (kanadske in ameriške omejitve 

veljajo do 200 morskih milj od obale) bi lahko rešili več življenj in pomagali državam 

članicam izpolniti zahteve glede kakovosti zraka. 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Da se zagotovi minimalna kakovost 

goriva, ki se uporablja na ladjah za 

doseganje skladnosti goriv ali tehnološke 

skladnosti, se v Uniji ne smeta dovoliti 

uporaba ali dajanje v promet ladijskih 

goriv, katerih vsebnost žvepla presega 

splošni standard, tj. 3,50 masnega 

odstotka. Ta omejitev bi morala veljati 

samo za gorivo, ki se uporablja za pogon 

ladij, in ne za gorivo, ki ga ladje 

prevažajo. 
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Obrazložitev 

Uporaba goriva s pretirano visoko vsebnostjo žvepla bi utegnila povzročiti izpuščanje 

odpadne vode in bi s tem negativno vplivala na morsko okolje. Seveda pa mora biti jasno, da 

se omejitev iz člena 3a nanaša samo na gorivo, ki se uporablja za pogon; ta člen ne vpliva na 

ladijski prevoz goriva z visoko vsebnostjo žvepla. 

 

Predlog spremembe  7 

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 

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. 

(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 

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. 

Obrazložitev 

Omejitev vsebnosti žvepla 0,1 % bi morali razširiti na plovila v rednem potniškem prometu. 

Da se prepreči izkrivljanje konkurence, bi morala ta omejitev začeti veljati leta 2015, 

istočasno kot za območja nadzora nad emisijami žvepla. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Pri uveljavljanju 0,10-odstotne 

omejitve v prvih letih po letu 2015 bi bilo 

treba upoštevati negotovost glede 

razpoložljivosti goriva z nizko vsebnostjo 

žvepla in različna mnenja o učinkovitosti 

in razpoložljivosti tehnologij za 

zmanjševanje emisij. Komisija in države 

članice bi morale zlasti omogočati 

podporo pri uvajanju tehnologije za 

čiščenje odpadnih plinov in se vzdržati 

ukrepov proti družbam, ki si zares 

prizadevajo za izpolnjevanje pravil. 

Države članice bi morale v skladu s 

členom 18 spremenjene Priloge VI 

konvencije MARPOL zagotoviti 

razpoložljivost in uravnoteženo 

distribucijo skladnega goriva. Kadar v 

nekaterih pristaniščih takega goriva ni na 

voljo, bi moralo biti ladjam, ki ga kljub 

prizadevanjem po najboljših močeh niso 

mogle kupiti, dovoljeno, da uporabijo 

izjemo, predvideno v revidirani Prilogi VI 

konvencije MARPOL. Od ladje se ne bi 

smelo zahtevati, da odstopa od načrtovane 

plovbe ali da zaradi doseganja skladnosti 

neupravičeno odloži plovbo. 

Obrazložitev 

Čeprav so omejitve iz revidirane Priloge VI h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja 

(MARPOL) mednarodna obveznost, ki so jo države članice potrdile, je pomembno, da se v 

prvih letih po letu 2015 upošteva razpoložljivost ustreznega goriva in tehnologije. Do družb, 

ki si prizadevajo spoštovati pravila, vendar se soočajo s praktičnimi težavami, bi bilo treba 

pokazati določeno mero tolerance. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 11 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Še posebej pomembno je preprečiti 

preusmerjanje na druge načine prevoza, 

saj bi bil porast prevoza blaga po cestah v 

nasprotju s podnebnimi cilji Unije in bi 

povečal prometne zastoje. 

Obrazložitev 

Povprečne emisije CO2 na prevoženi tonski kilometer so v cestnem prometu več kot sedemkrat 

tolikšne kot v pomorskem, zato bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili, da bi se 

prevoz blaga zaradi višjih cen za ladijsko gorivo zaradi te direktive z morja preusmeril na 

ceste. Porast cestnega prometa bi pomenil tudi zastoje in več hrupa, kar evropskim 

državljanom že zdaj povzroča resne težave. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 11 b (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Stroški zaradi novih zahtev po 

zmanjšanju žveplovih emisij bi utegnili 

povzročiti tveganje prehoda na druge 

načine prevoza, kar je še posebej 

zaskrbljujoče za območja in panoge, ki so 

močno odvisni od pomorskega prometa. 

Komisija bi morala v celoti uporabiti 

obstoječe instrumente, kot sta Marco Polo 

in TEN-T, zlasti v državah članicah, ki 

mejijo na območja nadzora nad 

emisijami, da bi zagotovila usmerjeno 

pomoč in čim bolj zmanjšala tveganje 

prehoda na druge načine prevoza. Glede 

na aktualne gospodarske razmere in 

možne učinke te direktive bi morala 

Komisija predstaviti konkretne ukrepe, ki 

bodo tej panogi do januarja 2015 

zagotovili ekonomsko in finančno pomoč 

za okolju prijazno pomorsko tehnologijo, 
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upoštevaje zlasti razpoložljivost in ceno 

goriv, tveganje prehoda na druge načine 

prevoza in vpliv ukrepov iz te direktive na 

vse gospodarske akterje v sektorju 

pomorskega prometa. 

Obrazložitev 

Višji stroški ladijskega goriva so še posebej zaskrbljujoči, kadar gre za blago z veliko razliko 

v razmerju med prostornino in vrednostjo, na primer papir in rude. Projekti za začetek 

uporabe utekočinjenega zemeljskega plina ali tehnologije za čiščenje odpadnih plinov so sicer 

že upravičeni do financiranja iz programa Marco Polo ali TEN-T (Pomorske avtoceste), 

vendar jih je treba ohranjati in krepiti, če želimo čim bolj omejiti preusmerjanje na druge 

načine prevoza. 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Z uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina bi emisije žvepla 

praktično odpravili. Leta 2014 naj bi 

skupaj z revidirano Konvencijo o varstvu 

človeškega življenja na morju (SOLAS) 

uvedli tudi nov kodeks za ladje, ki za 

gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski 

plin. Države članice bi morale posebno 

pozornost nameniti potrebi po zagotovitvi 

varnosti in razpoložljivosti ter varni oskrbi 

z gorivom za ladje s pogonom na 

utekočinjeni zemeljski plin, pri tem pa 

preprečiti, da bi revidirana konvencija 

SOLAS ustvarjala nepotrebne ovire za 

uporabo tega goriva. Komisija bi morala v 

čim večji meri uporabiti evropske 

programe, kot je Marco Polo, da bi 

spodbudila uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina z nizko vsebnostjo 

žvepla za ladijsko gorivo. Države članice 

bi morale k temu trendu prispevati z 

davčnimi olajšavami za lastnike ladij, ki 

vlagajo v uporabo utekočinjenega 

zemeljskega plina ali v razvoj in uporabo 

pralnikov plinov. 
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Obrazložitev 

Pomembno je, da se pri reviziji Priloge VI h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja 

upoštevajo izkušnje (dogovor je bil dosežen leta 2008, vendar je Komisija predlog podala šele 

tri leta kasneje, takrat pa so nekatere države članice izrazile pomisleke o že dogovorjenem). 

Države članice bi morale kot članice Mednarodne pomorske organizacije (za razliko od 

Komisije) zagotoviti, da bo kodeks spodbujal uporabo čistejšega goriva brez ogrožanja 

varnostnih standardov. 

Upoštevati je treba varnostna pravila za oskrbo z gorivom in razpoložljivost ustreznih 

objektov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Države članice lahko zasidranim 

plovilom kot drugo možnost za zmanjšanje 

emisij omogočijo uporabo kopenskih 

sistemov za oskrbo z električno energijo 

namesto energije, ki se proizvaja na krovu 

ladje. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 4 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 3a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se na 

njihovem ozemlju ne uporabljajo oziroma 

dajejo v promet ladijska goriva z 

vsebnostjo žvepla več kot 3,5 masnega 

odstotka. 

Države članice zagotovijo, da se na 

njihovem ozemlju ne uporabljajo ladijska 

goriva z vsebnostjo žvepla več kot 

3,50 masnega odstotka. Ladijska goriva, 

katerih vsebnost žvepla je večja od 

3,50 masnega odstotka, se lahko 

uporabljajo samo skupaj z metodami za 

zmanjševanje emisij, ki imajo vsaj take 

pozitivne učinke na okolje kot uporaba 

goriv z nizko vsebnostjo žvepla. 
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Obrazložitev 

Goriva z vsebnostjo žvepla, večjo kot 3,5 %, ne bi smela biti splošno prepovedana, če naj bi 

se istočasno spodbujala tehnologija za zmanjševanje emisij, ob katerih bi se smela 

uporabljati goriva z večjo vsebnostjo žvepla. Slednja bi morala biti v Uniji dovoljena le v 

povezavi z ustreznimi tehničnimi postopki za zmanjšanje emisij. 

 

Predlog spremembe  14 

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, 

ki plujejo v pristanišča Unije ali iz njih.“ 

„Največja vsebnost žvepla v ladijskih 

gorivih, ki se uporabljajo v teritorialnih 

morjih, 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.“ 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka b 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih con in conah 

nadzora nad onesnaževanjem, ki spadajo v 

območja nadzora nad emisijami SOx, ne 

uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

„1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih conah in conah 

nadzora nad onesnaževanjem, ki spadajo v 

območja nadzora nad emisijami SOx, in v 

svojih teritorialnih vodah, ki ne spadajo v 

ta območja, ne uporabljajo ladijska goriva, 

katerih vsebnost žvepla presega: 

 

Predlog spremembe  16 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka b 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 1 a – odstavek 2 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 

na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 

plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije. 

Ta odstavek velja za vsa plovila ne glede 

na zastavo, pod katero plujejo, vključno s 

plovili, ki so potovanje začela zunaj Unije. 

 Iz ureditve, navedene pod točko (b) prvega 

pododstavka, so izvzete ladje pomorskega 

prevoza na kratkih razdaljah. Zanje 

ostane za prehodno obdobje petih let 

veljavna ureditev, navedena pod točko (a) 

prvega pododstavka. 

 Če bi se izkazalo, da je uporaba te izjeme 

nujna, morajo države članice EU za to v 

Mednarodni pomorski organizaciji 

ustvariti pravne pogoje. 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka c 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1a – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih conah in conah 

nadzora nad onesnaževanjem ne 

uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

„1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v 

območjih njihovega teritorialnega morja, 

izključnih ekonomskih con in conah 

nadzora nad onesnaževanjem, ki spadajo v 

območja nadzora nad emisijami SOx, ne 

uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

Obrazložitev 

Da se prepreči izkrivljanje konkurence, bi morala mejna vrednost za vsebnost žvepla v 

ladijskih gorivih za območja nadzora nad emisijami žvepla enako veljati v vseh teritorialnih 

vodah vseh držav članic. 

 

Predlog spremembe  18 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka c 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 1a – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) 0,50 % od 1. januarja 2020. (b) 0,10 % od 1. januarja 2015. 

Obrazložitev 

Da se prepreči izkrivljanje konkurence, bi morala mejna vrednost za vsebnost žvepla v 

ladijskih gorivih za območja nadzora nad emisijami žvepla enako veljati v vseh teritorialnih 

vodah vseh držav članic. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka d 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisijo se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

direktive, s katerimi na podlagi sklepa 

MPO v skladu s členom 14(3)(2) 

Priloge VI h Konvenciji MARPOL morska 

območja določi za območja nadzora nad 

emisijami SOx. 

Komisijo se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a te 

direktive, s katerimi na podlagi sklepa 

MPO v skladu s členom 14(3)(2) 

Priloge VI h Konvenciji MARPOL morska 

območja določi za območja nadzora nad 

emisijami SOx. Uvedba novih območij 

nadzora nad emisijami gre skozi proces 

Mednarodne pomorske organizacije v 

skladu s Prilogo VI konvencije MARPOL 

z ustrezno izdelanim primerom, podprtim 

z okoljskimi in gospodarskimi 

znanstvenimi podatki. 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka e 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 4 – uvodni del 
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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, namenjenih v pristanišča Unije ali iz 

njih, ne uporabljajo ladijska goriva, katerih 

vsebnost žvepla presega: 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka e 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4a – odstavek 4 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) 0,50 % od 1. januarja 2015; 

Obrazložitev 

Po predlogu Komisije bi bilo treba mejne vrednosti za potniške ladje v rednem prometu (ki so 

zaenkrat usklajene z mejnimi vrednostmi za območja nadzora nad emisijami žvepla) zmanjšati 

na 0,1 % do leta 2020, torej pet let za tem, ko bodo mejne vrednosti nadzornih območij emisij 

žvepla že dosegle to vrednost. Čeprav je to utemeljeno v smislu zagotavljanja razpoložljivosti 

zadostnih količin goriva z nizko vsebnostjo žvepla, saj te potniške ladje večinoma plujejo blizu 

obale, bi zmanjšanje na vmesno vrednost leta 2015 prineslo številne zdravstvene koristi. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 6 – točka e 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4 a– odstavek 6 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) omogočijo ladji, ki ni skladna z 

zahtevami te direktive, da izkoristi ukrepe 

iz točk 2.2 in 2.3 člena 18, če so izpolnjeni 
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pogoji iz točke 2.1 člena 18; 

Obrazložitev 

Člen 18 konvencije MARPOL določa, da ladja, ki dokaže, da se ne more oskrbeti z gorivom, 

ni obvezana k spremembi ali zakasnitvi načrtovane poti, zato da bi izpolnila zahteve te 

konvencije. Namen tega dodatka je vključiti izvzetje tudi v to direktivo, in sicer za ladje, ki bi 

izjemoma prispele v pristanišče Unije, ne da bi se mogle z gorivom oskrbeti že prej. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4b – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se na 

njihovem ozemlju ne dajejo na trg plinska 

ladijska olja, katerih vsebnost žvepla 

presega 0,10 masnega odstotka. 

črtano 

Obrazložitev 

Novi člen 4b bi bilo treba črtati, saj se pričakuje, da bo naftna industrija zagotovila ladijsko 

plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot 0,1, vendar manj ali enako kot 0,5 masnega odstotka, 

zato da se izpolni splošna zahteva glede vsebnosti žvepla od leta 2020 ali 2025. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4b – odstavek 30 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Uprava države članice lahko dovoli 

kakršnokoli opremo, material, napravo ali 

aparat, ki se vgradi v ladjo, ali druge 

postopke, alternativna kurilna olja ali 

metode za doseganje skladnost kot 

alternativo tistim, ki jih zahteva ta 
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direktiva, če so vsaj tako učinkoviti glede 

zmanjšanja emisij, kot tista oprema, 

material, naprave ali aparati, ki jih 

zahteva ta direktiva, vključno s katerim 

koli standardom, določenim v členih 4a in 

4b. 

Obrazložitev 

Člen 4 Priloge VI konvencije MARPOL o enakovrednosti vključuje netehnične ali operativne 

postopke, s katerimi se lahko sprejmejo alternativne metode za doseganje skladnosti. To bi 

moralo biti vključeno v spremenjeno direktivo EU, da se spodbudi razvoj in naložbe v 

inovativno tehnologijo. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4b a (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 0,10 %; 

 – katerih vsebnost žvepla od 1. januarja 

2020 ni višja od 0,50 %; 

 2. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da 

se taki ukrepi uvedejo pred rokom. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7  

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4c – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice kot drugo možnost za 

zmanjšanje emisij spodbujajo zasidrana 

plovila, da za oskrbo z električno energijo 

uporabljajo kopenske sisteme.  

 

Predlog spremembe  27 

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 

pristaniški organi v pristaniško 

pristojbino ali druge dajatve vključijo vse 

stroške za sprejem, obdelavo in 

odstranitev odpadnih vod iz čistilnih 

sistemov za izpušne pline v skladu z 

Direktivo 2000/59/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 

2000 o pristaniških zmogljivostih za 

sprejem ladijskih odpadkov in ostankov 

tovora*. 

 _____________ 

 * UL L 332, 28.12.2000, str. 81. 

Obrazložitev 

Direktiva o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora je v 

procesu revizije, zato se morajo vse navedbe odstranjevanja odpadkov iz sistemov za čiščenje 

izpušnih plinov sklicevati na izvorno direktivo. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 7 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4c – odstavek 4 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisijo se pooblasti, da v skladu s 

členom 9a sprejme delegirane akte, s 

katerimi določi: 

Za izvajanje ustreznih standardov in 

instrumentov, ki jih je sprejela 

Mednarodna pomorska organizacija, se 

Komisijo pooblasti, da v skladu s členom 

9a sprejme delegirane akte, s katerimi 

določi: 

Obrazložitev 

Ubeseditev nakazuje, da bi lahko Komisija z delegiranimi akti sprejela ukrepe, ki bi se 

utegnili razlikovati s sklepi Mednarodne pomorske organizacije. Torej je pomembno ohraniti 

popolno usklajenost s Prilogo VI Konvencije MARPOL, saj bi utegnile razlike znotraj EU 

glede metod zmanjševanja emisij zavreti uveljavljanje alternativ, pri katerih bi se uporabljala 

goriva z manjšo vsebnostjo žvepla, kar je pomemben vidik te direktive. 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 8 a (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 4e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Vstavi se nov člen, ki se glasi: 

 „Člen 4ea 

 Razpoložljivost kurilnega olja 

 Ne glede na člena 3 in 4 velja: 

 1. Če država članica ugotovi, da ladja ni 

skladna s standardi za skladna kurilna 

olja, določenimi v tej direktivi, imajo 

pristojni organi države članice pravico od 

ladje zahtevati, da: 

 (a) predloži evidenco izvedenih ukrepov, s 

katerimi je poskušala zagotoviti skladnost, 

in 

 (b) predloži dokaze, da je poskusila kupiti 

skladno kurilno olje v skladu s svojim 

načrtom plovbe in da je, če ni bilo na 

voljo, kjer je bilo načrtovano, skušala 

poiskati alternativne vire za to kurilno 
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olje, pa ga kljub prizadevanjem po 

najboljših močeh ni bilo mogoče kupiti. 

 2. Od ladje se ne zahteva, da bi odstopala 

od načrtovane plovbe ali plovbo zaradi 

zagotavljanja skladnosti neupravičeno 

odlagala. 

 3. Če ladja zagotovi informacije, določene 

v odstavku 1 tega člena, države članice pri 

določanju ustreznega ukrepa, vključno z 

neizvajanjem ukrepov nadzora, 

upoštevajo vse ustrezne okoliščine in 

predložene dokaze. 

 4. Ladja obvesti svojo upravo in pristojne 

organe o zadevnem ciljnem pristanišču, 

kjer ne more kupiti skladnega kurilnega 

olja. 

 5. Kadar ladja predloži dokaze, da skladno 

kurilno olje ni razpoložljivo, države 

članice obvestijo Komisijo.“ 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 9 – točka a 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) vzorčenje in analiza vsebnosti žvepla v 

ladijskem gorivu za sežiganje na krovu v 

rezervoarjih in zapečatenih vzorcih na 

krovu ladij; 

b) vzorčenje in analiza vsebnosti žvepla v 

ladijskem gorivu za sežiganje na krovu v 

zapečatenih vzorcih na krovu ladij; 

Obrazložitev 

Konvencija MARPOL predvideva samo analizo zapečatenih vzorcev, saj je edino tam 

zagotovljena homogenost uporabljenega goriva. Mednarodna pomorska organizacija ne 

predvideva jemanja vzorcev iz rezervoarjev, zato je najbrž prezgodaj, da bi zahtevali njegovo 

analizo. Komisija bo lahko za skladnost te direktive glede na morebitni razvoj prihodnjih 

dogodkov na tem področju poskrbela z delegiranimi akti. 

 

 



 

RR\893751SL.doc 61/65 PE475.799v03-00 

 SL 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 10 – točka c 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 7 – odstavek 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. V [dveh] letih od začetka veljavnosti te 

direktive Komisija predloži Evropskemu 

parlamentu in Svetu poročilo, ki med 

drugim temelji na: 

 (a) letnih poročilih, predloženih v skladu z 

odstavkom 1; 

 (b) opaženih trendih kakovosti zraka 

(koncentracije, izpostavljenost in 

odlaganje onesnaževal zraka), 

zakisljevanja, stroškov goriva in 

prehajanja na druge načine prevoza; 

 (c) napredku pri zmanjševanju emisij 

žveplovih in dušikovih oksidov ter trdnih 

delcev, vključno s sajami, z ladij prek 

mehanizmov Mednarodne pomorske 

organizacije na podlagi pobud Unije; 

 (d) novi analizi stroškovne učinkovitosti 

ukrepov iz člena 4a(4), vključno z 

neposrednimi in posrednimi koristmi za 

okolje in možnimi nadaljnjimi ukrepi za 

zmanjšanje emisij, ter 

 (e) morebitni uporabi ekonomskih 

instrumentov kot dopolnilo nižjim mejnim 

vrednostim za žveplo, na primer fiskalnih 

mehanizmov za zmanjševanje emisij z 

jasnimi zdravstvenimi in okoljskimi 

koristmi;  

 (f) izvajanju členov 4c, 4d in 4e; 

 (g) uporabe in razpoložljivosti pralnikov, 

tako na krovu kot na obali; in 

 (h) razvoju dogodkov glede 

razpoložljivosti goriva. 

 Komisija v svojem poročilu Evropskemu 

parlamentu in Svetu nameni posebno 
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pozornost predlogom za določitev 

dodatnih območij nadzora nad emisijami 

SOx in NOx. Po potrebi poročilo spremlja 

zakonodajni predlog za nadaljnje 

zmanjšanje emisij z ladij.“ 

 (ca) odstavek 3 se črta 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 10 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 7 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Evropska komisija do 1. januarja 2013 

predloži izčrpno raziskavo o učinku 

uvedbe te zakonodaje, zlasti glede 

morebitnega prehoda s pomorskega 

prometa na kopenskega. To zajema tudi 

preučitev o učinku uvedbe standarda 

0,1 % za žveplo za vsa evropska morja. Če 

raziskava pokaže, da kopenski promet 

nadomešča pomorskega, Evropska 

komisija predloži alternativni zakonodajni 

predlog, ki ne bo povzročal prehajanja na 

kopenski promet. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 10 – točka c b (novo) 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 7 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) Vstavi se naslednji odstavek 3a 

 3b. Če se Mednarodna pomorska 

organizacija pred 1. januarjem 2015 

odloči za spremembo Priloge XI h 
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Konvenciji MARPOL, Evropska komisija 

samodejno vloži nov predlog za vključitev 

te spremembe v pravo Unije. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Priloga 

Direktiva 1999/32/ES 

Člen 2 – odstavek 2 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– natančno dokumentirajo, da vsi tokovi 

odpadkov, izpuščeni v morje, vključno z 

zaprtimi pristanišči, lukami in estuariji, 

nimajo večjih negativnih vplivov na 

zdravje ljudi in okolje ter zanju ne 

predstavljajo tveganja.“ 

– v skladu z zahtevami za izpiralno vodo iz 

resolucije Mednarodne pomorske 

organizacije MEPC.184(59) natančno 

dokumentirajo, da vsi tokovi odpadkov, 

izpuščeni v morje, vključno z zaprtimi 

pristanišči, lukami in estuariji, nimajo 

večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi 

in okolje ter zanju ne predstavljajo 

tveganja.“ 
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Datum sprejetja 16.2.2012    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

48 

15 

0 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, 

Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de 

Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise 

Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia 

Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger 

Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda 

McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panajotov 

(Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Andres Perello 

Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, 

Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, 

Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Salvatore 

Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Margrete Auken, Cristian Silviu Buşoi, Christofer Fjellner, Vicky Ford, 

Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Jiří Maštálka, Marisa Matias, 

Judith A. Merkies, Eva Ortiz Vilella, Britta Reimers, Eleni Teoharus 

(Eleni Theocharous), Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Peter van 

Dalen, Andrea Zanoni 

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Sampo Terho 

Datum predložitve 27.2.2012 

 
 


