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Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) Maanteevedudelt merevedudele 
ümbersuunamine on oluline viis 
vähendada maanteevedude mahtu, reostust 
ja välisvedude kulusid; seepärast tuleb seda 
ergutada, mitte muuta karistatavaks.

Or. it

Justification

To emphasise that the modal shift from road to sea shipping is a valid solution to road 
transport problems, and in some cases the only solution, and should therefore be encouraged.
In connection with the amendment tabled to Article 4a(4), efforts should be made to prevent 
an increase in costs resulting from implementation of the provisions from hampering the 
modal shift from road to sea transport.
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Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 9 a (uus)

9 a) Arvestades merelaevanduse üleilmset 
iseloomu, tuleks teha kõik jõupingutused 
rahvusvaheliste lahenduste leidmiseks. Nii 
komisjon kui liikmesriigid peaksid 
Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis 
(IMO) püüdma tagada laevakütuste 
väävlisisalduse lubatava piirmäära 
ülemaailmset vähendamist. Komisjon peaks 
uurima ka poolt- ja vastuargumente uute 
ühenduse merepiirkondade kujundamise 
osas SOx-heitmete kontrolli piirkondadeks 
kooskõlas MARPOL konventsiooni VI 
lisaga.

Or. es

Justification

The Commission should look into the effects of the designation of new Emission Control 
Areas. On the basis of its findings, an international solution should be found. Not all Member 
States can guarantee that vessels in transit through their seas use the fuels specified in the 
directive.

Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 11 a (uus)

11 a) Käesolevat direktiivi tuleks vaadelda 
esimese sammuna käimasolevas protsessis 
vähendada väävliheitmeid merenduses ja 
aktiivselt tuleks jätkata järkjärgulist 
lähenemisviisi heitmete edasiseks 
vähendamiseks. 
Selle direktiivi jõustumise järel peab 
komisjon jätkama heitmete jälgimist ja 
kandma arengutest regulaarselt ette 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 12 a (uus)

12 a) Komisjon peab viima läbi 
mõjuuuringu, et selgitada, kas tasub uusi 
ühenduse merepiirkondi, nagu Vahemeri, 
Atlandi ookeani põhjaosa, Prantsusmaast, 
Hispaaniast ja Portugalist läände jäävad 
merepiirkonnad, kujundada SOx-heitmete 
kontrolli piirkondadeks kooskõlas 
MARPOL konventsiooni VI lisaga.

Or. el

Justification

A global approach is required, not simply measures on a regional basis designed to reduce 
emissions of sulphur dioxide and other pollutants from marine fuels. Such an approach could 
include a study of the impact, in cost-benefit terms, of designating new Community maritime 
areas as SOx Emission Control Areas.

Muudatusettepaneku esitaja: Satu Hassi

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 7 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

7 a. Komisjon tagab, et kogu rahastamise, 
mida EL teeb veetranspordile 
ümbersuunamise edendamiseks, sealhulgas 
programmide Marco Polo ja Mere kiirtee 
tingimuseks oleks kütuste kasutamine, 
mille väävlisisaldus ei ületaks: 
– 0,5% Läänemeres ja Põhjameres;
– 1,5% ELi teistes merepiirkondades kuni 
1. jaanuarini 2012 ja 0,5% pärast seda.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 7 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

7 a. Liikmesriigid võivad kuni 2012. 
aastani, teavitades sellest komisjoni, teha 
erandi alustele, mis seilavad avamerel 
olulistele maismaatranspordiühendustele 
alternatiive pakkuvatel lähisõidu 
laevateedel.

Or. it

Justification

Identifying and exempting shipping routes that are competitive in both economic and 
environmental terms with road transport would reduce road congestion and the high social 
costs deriving from the environmental and energy impact and high accident rates associated 
with road transport. The proposal is in keeping with the objective of cutting emissions in 
proximity to urban areas and with the Commission's transport policy White Paper provisions 
on developing the Motorways of the Sea initiative.

Muudatusettepaneku esitaja: Aldis Kušķis

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a a lõige 1 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

-1 a. Käesolevas artiklis toodud sätted 
muutuvad kohustuslikeks artiklis 7 ette 
nähtud läbivaatamismenetluse järel.

Or. en

Justification

The second phase limit values should not be mandatory before the review procedure laid 
down in Article 7.
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Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 b lõike 2 punkt c a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

c a) laevadele, mille puhul suudetakse 
tõendada, et neis kasutatava kütuse 
väävlisisaldus on kogu aeg alla 1,0%;

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 b lõike 2 punkt c b (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

c b) laevadele, mille puhul suudetakse 
tõendada, et neis kasutatakse kogu aeg 
reostust vähendavaid tehnoloogiaid, mis 
vähendavad vääveloksiidide heitmeid 
tervikuna, sealhulgas nii abi- kui 
peamootoris, tasemele 4,0g SO2/kWh või 
alla selle vääveldioksiidide heitmete 
koguväljalaske põhjal arvutatuna.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 1 PUNKT 6 B
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Artikli 6 lõike 2 punkt a (direktiiv 1999/32/EÜ)

b) lõike 2 punktis a) asendatakse järgmisega: b) lõike 2 punktis a) asendatakse järgmisega:

"a) rasked kütteõlid ja laevakütused: ISO 
8754 (1992) ja PrEN ISO 14596;"

"a) rasked kütteõlid ja laevakütused: EN ISO 
8754 (2003) ja EN ISO 14596 (1998);"

Or. es

Justification

Technical adjustment to bring the test methods set out in the common position up to date.

Muudatusettepaneku esitaja: Aldis Kušķis

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõike 2 punkt d a (direktiiv 1999/32/EÜ)

d a) artikli 4 c rakendamine.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõige 2 (direktiiv 1999/32/EÜ)

2. Võttes muu hulgas aluseks: 2. Võttes muu hulgas aluseks: 

a) artikli 1 kohaselt koostatud 
aastaaruanded;

a) artikli 1 kohaselt koostatud 
aastaaruanded;

b) täheldatud trende õhukvaliteedi, 
hapestumise, kütusele tehtud kulutuste ja 
teistele transpordikandjatele 
ümbersuunamise osas ning

b) täheldatud trende õhukvaliteedi, 
hapestumise, kütusele tehtud kulutuste ja 
teistele transpordikandjatele 
ümbersuunamise osas ning

c)edusamme, mis on tehtud laevade 
vääveloksiidiheitmete vähendamisel 
ühenduse asjaomastele initsiatiividele 

c)edusamme, mis on tehtud laevade 
vääveloksiidiheitmete vähendamisel 
ühenduse asjaomastele initsiatiividele 
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järgnenud mehhanismide kaudu; järgnenud mehhanismide kaudu;
d) tasuvusanalüüsi, mis sisaldab ka artikli 4 
a lõikes 4 sätestatud meetmete otsest ja 
kaudset keskkonnaalast kasu,

d) tasuvusanalüüsi, mis sisaldab ka artikli 4 
a lõikes 4 sätestatud meetmete otsest ja 
kaudset keskkonnaalast kasu,

esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 2008. aastaks aruande.

esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 2008. aastaks aruande ning 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks, eriti selles osas, mis käsitleb 
üksikute kütuseliikide väävlisisalduse 
piirmäärade teist astet ja IMO MARPOL 
konventsiooni VI lisa jaoks tehtud tööd 
arvesse võttes nende merepiirkondade osas, 
kus tuleb kasutada madala väävlisisaldusega 
laevakütuseid.

Komisjon võib koos aruandega esitada 
ettepanekuid käesoleva direktiivi 
muutmiseks, eriti selles osas, mis käsitleb 
üksikute kütuseliikide väävlisisalduse 
piirmäärade teist astet ja IMO tööd arvesse 
võttes nende merepiirkondade osas, kus 
tuleb kasutada madala väävlisisaldusega 
laevakütuseid.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõike 2 teine lõik (direktiiv 1999/32/EÜ)

Komisjon võib koos aruandega esitada 
ettepanekuid käesoleva direktiivi 
muutmiseks, eriti selles osas, mis käsitleb 
üksikute kütuseliikide väävlisisalduse 
piirmäärade teist astet, ja IMO tööd arvesse 
võttes nende merepiirkondade osas, kus 
tuleb kasutada madala väävlisisaldusega 
laevakütuseid.

Komisjon võib koos aruandega esitada 
ettepanekuid käesoleva direktiivi 
muutmiseks, eriti selles osas, mis käsitleb 
üksikute kütuseliikide piirmäärasid, ja 
nende merepiirkondade osas, kus tuleb 
kasutada madala väävlisisaldusega 
laevakütuseid. Komisjon peab eeskätt 
silmas
a) täiendavate väävlisisaldusega heitmete 
kontrolli piirkondade loomist ELi meredel;
b) 0,5% väävlisisalduse piirmäära 
kehtestamist väävlisisaldusega heitmete 
kontrolli piirkondades kasutatavatele 
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laevakütustele.

Or. en

Justification

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward sulphur reduction 
in two specific areas.

Muudatusettepaneku esitaja: Aldis Kušķis

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõige 4 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

4 a. Käesoleva artikli lõigete 1–4 alusel 
esitab komisjon ettepanekud direktiivi 
läbivaatamiseks, eriti selles osas, mis 
puudutab iga kasutatava kütuseliigi 
väävlisisalduse piirmäära teise astme 
jõustumist vastavalt artiklile 4 a a.

Or. en

Justification

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


