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Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Posun od silniční k námořní dopravě 
je významným prostředkem snižování 
objemu silniční dopravy, znečištění a 
externích nákladů dopravy, a  měl by tedy 
být podporován, a nikoli sankcionován.

Or. it

Odůvodnění

Si vuole sottolineare come il trasferimento modale dalla strada al mare sia una valida e a 
volte l'unica soluzione ai problemi legati al trasporto stradale e come tale vada incentivato. 
In connessione con l'emendamento proposto all'articolo 4 bis, paragrafo 4, è necessario 
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evitare che un aggravio dei costi derivante dalla applicazione della norma finisca per 
ostacolare il trasferimento modale dalla strada al mare.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 9a (nový)

## (9a) Vzhledem k tomu, že lodní doprava má 
globální rozměr, je třeba vyvinout veškeré 
úsilí pro nalezení mezinárodního řešení. 
Komise a členské státy by se měly snažit 
zajistit v rámci IMO celosvětové snížení 
maximálního povoleného obsahu síry v 
lodních palivech. Komise by měla rovněž 
prozkoumat, zda by nebylo vhodné stanovit 
v příloze VI úmluvy MARPOL nové 
námořní oblasti Společenství jako oblasti 
kontroly emisí oxidů síry.

Or. es

Odůvodnění

La Comisión debe estudiar los efectos derivados de la designación de nuevas Zonas de 
Control de Emisiones. En función de los resultados deberá encontrarse una solución a nivel 
internacional. No todos los Estados miembros pueden garantizar que en sus zonas marítimas 
los buques en tránsito utilizan los combustibles especificados en la Directiva.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Tuto směrnici je třeba chápat jako 
první krok v procesu snižování emisí oxidů 
síry z lodních paliv, a je tedy třeba aktivně  
usilovat o uskutečnění dalších fází 
snižování emisí.
Po vstupu této směrnice v platnost musí 
Komise i nadále monitorovat emise a 
podávat pravidelné zprávy o pokroku 
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward the reduction of 
sulphur emissions.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Komise by měla z hlediska nákladů a 
výnosů posoudit dopady, které bude mít 
stanovení nových námořních oblastí 
Společenství v příloze IV úmluvy Marpol, 
např. Středomoří, severní Atlantik, západní 
Francie, Španělsko a Portugalsko, jako 
oblasti kontroly emisí oxidů síry. 

Or. el

Odůvodnění

Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση και όχι μόνο μέτρα σε περιφερειακή βάση με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου κα άλλων ρύπων από τα καύσιμα πλοίων. Μια 
τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να καλύψει τη μελέτη των επιπτώσεων με βάση το 
κόστος/ωφέλεια για τον προσδιορισμό νέων Κοινοτικών θαλασσίων χώρων ως Περιοχών 
ελέγχου εκπομπών SOx.

Pozměňovací návrh, který předložila Satu Hassi

Pozměňovací návrh 30
ČLÁNEK 1, BOD 5

Článek 4a, odstavec 7a (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

7a. Komise zajistí, že veškeré financování 
EU na podporu přechodu na vodní dopravu 
včetně programů Marco Polo a Motorway 
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of the Sea bude podmíněno používáním 
paliva, jehož obsah síry nepřekračuje:
– 0,5 % v Baltském a Severním moři;
– v ostatních námořních oblastech EU 
1,5 % před 1. lednem 2012 a 0,5 % pod 
1. lednu 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 31
ČLÁNEK 1, BOD 5

Článek 4a, odstavec 7a (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

7a. Do roku 2012 mohou členské státy, 
pokud o tom uvědomí Komisi, udělit 
výjimku plaidlům plavícím se na širém moři 
na krátkých dopravních trasách, které 
slouží jako alternativa významných 
pozemních dopravních spojů.

Or. it

Odůvodnění

Identificare ed esentare delle linee di navigazione che sono competitive sia dal punto di vista 
economico che ambientale, con il trasporto su gomma, consentirebbe di decongestionare il 
traffico su strada, ridurre gli alti costi sociali derivanti dall'impatto ambientale ed energetico 
e l'alta incidentalità del trasporto su strada. La proposta è in linea con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni in prossimità degli agglomerati urbani ma anche con quanto previsto dal Libro 
Bianco sulla politica dei trasporti della Commissione relativamente allo sviluppo 
dell'iniziativa della cosiddetta "autostrade del mare".

Pozměňovací návrh, který předložil Aldis Kušķis

Pozměňovací návrh 32
ČLÁNEK 1, BOD 5
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Článek 4aa (nový), odstavec -1a (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

-1a. Ustanovení tohoto článku se stanou 
závaznými po provedení přezkumu podle 
článku 7.

Or. en

Odůvodnění

The second phase limit values should not be mandatory before the review procedure laid 
down in Article 7.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 33
ČLÁNEK 1, BOD 5

Článek 4b, odstavec 2, bod (ca) (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

(ca)  lodě, které mohou kdykoli prokázat, že 
používají palivo s obsahem síry nižším než 
1,0 %

Or. en

Odůvodnění

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.  
The 1,0% equivalent is proposed rather than 0,5% since the max 1,0% quality is more widely 
available and provide more than adequate reductions relative to a combination of higher 
sulphur fuel oil and the at port requirement of 0,1%, because only a minor part of the overall 
fuel oil is consumed at berth.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 34
ČLÁNEK 1, BOD 5
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Článek 4b, odstavec 2, bod (cb) (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

(cb) lodě, kterou mohou kdykoli prokázat, 
že používají technologie, které snižují 
celkové emise oxidů síry jak pomocných, 
tak hlavních pohonných jednotek na 4,0 g 
SO2/kWh nebo méně, vypočítané jako 
celková hmotnost emisí oxidů síry.

Or. en

Odůvodnění

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 35
ČLÁNEK 1, BOD 6 (B)

Článek 6, odstavec 2, bod (a) (Směrnice č. 1999/32/CE)

b) v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:

„a) metoda ISO 8754 (1992) a PrEN ISO 
14596 pro těžký topný olej a lodní paliva;“

b) v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:

„a) metoda EN ISO 8754 (2003) a EN ISO 
14596 (1998) pro těžký topný olej a lodní 
paliva;“

Or. es

Odůvodnění

Ajuste técnico para actualizar los métodos de prueba recogidos en la Posición Común.

Pozměňovací návrh, který předložil Aldis Kušķis

Pozměňovací návrh 36
ČLÁNEK 1, BOD 7

Článek 7, odstavec 2 (da) (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)
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(da) provádění článku 4c.

Or. en

Odůvodnění

Implementation of Article 4 c on "Trials and use of new abatement technologies" should be 
taken into account in reports and review proposals by the Commission required in Article 7.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 37
ČLÁNEK 1, BOD 7

Článek 7, odstavec 2 (Směrnice č. 1999/32/CE)

2. Na základě, mimo jiné,

a) výročních zpráv předkládaných podle 
odstavce 1,
b) pozorovaného vývoje kvality ovzduší, 
acidifikace, nákladů na palivo a překládky 
na jiné dopravní prostředky,

c) pokroku při snižování emisí oxidu 
siřičitého z lodí dosaženého prostřednictvím 
mechanismů IMO na základě podnětů 
Společenství v této oblasti,

d) nové analýzy nákladů a výnosů opatření 
uvedených v čl. 4a odst. 4, včetně přímých a 
nepřímých přínosů pro životní prostředí;

předloží Komise do roku 2008 zprávu
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise může předložit se svou zprávou 

2. Na základě, mimo jiné,

a) výročních zpráv předkládaných podle 
odstavce 1,
b) pozorovaného vývoje kvality ovzduší, 
acidifikace, nákladů na palivo a překládky 
na jiné dopravní prostředky,

c) pokroku při snižování emisí oxidu 
siřičitého z lodí dosaženého prostřednictvím 
mechanismů IMO na základě podnětů 
Společenství v této oblasti,

d) nové analýzy nákladů a výnosů opatření 
uvedených v čl. 4a odst. 4, včetně přímých a 
nepřímých přínosů pro životní prostředí;

předloží Komise do roku 2008 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a návrhy 
zaměřené na změnu této směrnice, zejména 
co se týče druhé fáze mezních hodnot 
obsahu síry stanovených pro každou 
kategorii paliva a, při zohlednění práce v 
rámci IMO na příloze VI úmluvy 
MARPOL, mořských oblastí, ve kterých se 
mají používat lodní paliva s nízkým 
obsahem síry.
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návrhy zaměřené na změnu této směrnice, 
zejména co se týče druhé fáze mezních 
hodnot obsahu síry stanovených pro každou 
kategorii paliva a, při zohlednění práce v 
rámci IMO, mořských oblastí, ve kterých se 
mají používat lodní paliva s nízkým 
obsahem síry.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 38
ČLÁNEK 1, BOD 7

Článek 7, odstavec 2 pododstavec 2 (Směrnice č. 1999/32/CE)

Komise může předložit se svou zprávou 
návrhy zaměřené na změnu této směrnice, 
zejména co se týče druhé fáze mezních 
hodnot obsahu síry stanovených pro každou 
kategorii paliva a, při zohlednění práce v 
rámci IMO, mořských oblastí, ve kterých se 
mají používat lodní paliva s nízkým 
obsahem síry.

Komise může předložit se svou zprávou 
návrhy zaměřené na změnu této směrnice, 
zejména co se týče mezních hodnot 
stanovených pro každou kategorii paliva a 
mořských oblastí, ve kterých se mají 
používat lodní paliva s nízkým obsahem 
síry. Komise zejména zváží

a) stanovení dodatečných oblastí kontroly 
emisí oxidů síry v mořích EU;
b) stanovení mezní hodnoty 0,5 % obsahu 
síry v námořních palivech používaných v 
oblastech kontroly emisí oxidů síry.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward sulphur reduction 
in two specific areas.
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Pozměňovací návrh, který předložil Aldis Kušķis

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 1, BOD 7

Článek 7, odstavec 4a (nový) (Směrnice č. 1999/32/CE)

4a. Na základě odstavců 1 až 4 tohoto 
článku předloží Komise návrhy na změnu 
této směrnice, zejména co se týče vstupu v 
platnost druhé fáze mezních hodnot obsahu 
síry stanovených v článku 4aa pro každou 
kategorii paliv.

Or. en

Odůvodnění

The second phase limit values should not enter into force before a review procedure based on 
paragraphs 1 to 4 of Article 7.


