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TARKISTUKSET 26-39

Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 353.332v01-00)
Satu Hassi
neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden 
rikkipitoisuuden osalta

Neuvoston yhteinen kanta (12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD) –
muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

5 a) Liikenteen ohjaaminen maanteiltä 
merelle on merkittävä keino vähentää 
maantieliikennettä, saastumista ja 
liikenteen ulkoisia kustannuksia, joten sitä 
tulisi kannustaa rankaisemisen sijasta.

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on korostaa kuinka liikenteen ohjaaminen maanteiltä merelle on pätevä ja 
joskus ainoa ratkaisu maantieliikenteeseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja sitä olisikin 
tästä syystä kannustettava. 4 a artiklan 4 kohtaan ehdotetun tarkistuksen yhteydessä on 
vältettävä se, että säännöksen soveltamisesta johtuva kustannusten nousu estäisi liikenteen 
siirtymisen maanteiltä merelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

9 a) Koska merenkulku on luonteeltaan 
maailmanlaajuista, on tehtävä kaikki 
voitava kansainvälisten ratkaisujen 
löytämiseksi. Sekä komission että 
jäsenvaltioiden on pyrittävä saavuttamaan 
IMOssa maailmanlaajuinen vähennys 
meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden 
rikin enimmäispitoisuuksiin. Komission on 
myös tutkittava millaisia hyötyjä olisi 
uusien yhteisön merialueiden nimeämisestä 
MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiksi.

Or. es

Perustelu

Komission pitää tutkia uusien valvonta-alueiden nimeämisestä aiheutuvia vaikutuksia. 
Tulosten perusteella on löydettävä kansainvälinen ratkaisu. Kaikki jäsenvaltiot eivät pysty 
takaamaan, että niiden merialueiden kautta kulkevat alukset käyttävät direktiivissä eriteltyjä 
polttoaineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

11 a) Tämä direktiivi pitäisi nähdä 
ensimmäisenä askeleena jatkuvassa 
prosessissa merenkulun rikkipäästöjen 
vähentämiseksi ja olisi aktiivisesti pyrittävä 
vaiheittaiseen lähestymistapaan päästöjen 
leikkaamiseksi edelleen. Direktiivin 
voimaantulon jälkeen komission on 
jatkettava päästöjen tarkkailua ja 
raportoitava edistyksestä säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa vaiheittainen kehitys rikkipäästöjen vähentämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

12 a) Komission olisi tarkasteltava 
millainen kustannus-hyöty saavutettaisiin 
uusien yhteisön merialueiden kuten 
Välimeren, Pohjois-Atlantin, Ranskan, 
Espanjan ja Portugalin länsirannikon 
nimeämisestä MARPOL-yleissopimuksen 
liitteen VI mukaisiksi rikin oksidipäästöjen 
valvonta-alueiksi.

Or. el

Perustelu

Rikkidioksidin ja muiden meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden saastepäästöjen 
vähentämiseksi tarvitaan alueellisten toimenpiteiden sijasta kokonaisvaltaista toimintaa. 
Tällaiseen toimintaan voidaan sisällyttää tutkimus siitä, millaisia kustannus-hyötyvaikutuksia 
aiheutuisi uusien yhteisön merialueiden nimeämisestä rikin oksidipäästöjen valvonta-alueiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 30
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 7 a kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

7 a. Komissio varmistaa, että siirtymiselle 
meriliikenteeseen 
ympäristöystävällisempänä 
liikennemuotona, mukaan lukien Marco 
Polo- ja merten moottoritie -ohjelmille 
annettavan EU:n tuen ehdoksi asetetaan 
sellaisen polttoaineen käyttäminen, jonka 
rikkipitoisuus on alle
– 0,5 prosenttia Itämerellä ja 
Pohjanmerellä,
– 1,5 prosenttia muilla EU:n merialueilla 
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tammikuun 1 päivään 2012 asti ja sen 
jälkeen 0,5 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 7 a kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

7 a. Vuoteen 2012 asti jäsenvaltiot voivat, 
ilmoitettuaan siitä komissiolle, myöntää 
poikkeuksen aluksille, jotka purjehtivat 
avomerellä ja liikennöivät suurille 
maantieliikenneväylille vaihtoehtoisilla 
rannikkoreiteillä.

Or. it

Perustelu

Maantieliikenteen kanssa taloudellisesti ja ympäristön kannalta kilpailukykyisten laivareittien 
löytäminen ja poikkeuksen myöntäminen niille auttaisi vähentämään tieliikenteen ruuhkia ja 
näin vähentäisi tieliikenteen ympäristöhaittojen ja energiankulutuksen sekä synkkien 
onnettomuustilastojen korkeita yhteiskunnallisia kustannuksia. Ehdotus on linjassa päästöjen 
vähentämistä kaupunkikeskusten läheisyydessä koskevan tavoitteen kanssa, mutta se on myös 
komission liikennepolitiikan Valkoisen kirjaan sisältyvän merten moottoriteitä koskevan 
aloitteen kehittämisen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldis Kušķis

Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a a artiklan 1 kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

1. Tässä artiklassa tarkoitetut säännökset 
tulevat pakollisiksi 7 artiklan mukaisen 
uudelleentarkastelumenettelyn jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Toisen vaiheen raja-arvojen ei pidä olla pakollisia ennen 7 artiklan mukaisen 
uudelleentarkastelumenettelyn suorittamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 b artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

c a) aluksiin, jotka voivat osoittaa, että ne 
käyttävät koko ajan polttoainetta, jonka 
rikkipitoisuus on alle 1,0 prosenttia;

Or. en

Perustelu

Tämän poikkeuksen lisääminen kannustaa vähentämään laivojen kokonaispäästöjä. Ehdotettu 
pitoisuus on 1,0 prosenttia 0,5 prosentin sijasta, sillä enintään 1,0 prosenttia rikkiä sisältävä 
laatu on yleisemmin saatavilla ja se merkitsee täysin riittävää vähennystä suhteessa 
rikkipitoisemman polttoaineen ja satamassa käytettävän polttoaineen 0,1 prosentin 
vaatimuksen yhdistelmään, sillä vain pieni osa kokonaispolttoöljystä kulutetaan laiturissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 b artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

c b) aluksiin, jotka voivat osoittaa, että ne 
käyttävät koko ajan 
vähentämisteknologioita, jotka vähentävät 
rikkioksidien kokonaispäästöt tasolle 
4,0 g/SO2/kWh tai vähemmän laskettuna 
rikkidioksidipäästöjen kokonaispainosta, 
mukaan luettuna sekä apu- että pääkoneet;

Or. en

Perustelu

Tämän poikkeuksen lisääminen kannustaa vähentämään laivojen kokonaispäästöjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 35
1 ARTIKLAN 6 KOHDAN B ALAKOHTA

6 artiklan 2 kohdan a alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

a) raskaalle polttoöljylle ja meriliikenteessä 
käytettäville polttoaineille ISO 8754:ssä 
(1992) ja PrEN ISO 14596:ssa määritelty 
menetelmä,

a) raskaalle polttoöljylle ja meriliikenteessä 
käytettäville polttoaineille ISO 8754:ssä 
(2003) ja EN ISO 14596:ssa (1998) 
määritelty menetelmä,

Or. es

Perustelu

Tekninen mukautus yhteisessä kannassa olevien koemenetelmien saattamiseksi ajan tasalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldis Kušķis

Tarkistus 36
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

d a) 4 c artiklan toimeenpano

Or. en

Perustelu

4 c -artiklan c kohdan "Uusien päästönvähentämisteknologioiden koekäyttö ja käyttö" 
toimeenpano pitäisi ottaa huomioon 7 artiklassa vaadituissa komission kertomuksissa ja 
tarkistusehdotuksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 37
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 2 kohdan d alakohta ja 2 alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

d) 4 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä koskevan, suorat ja välilliset 
ympäristöhyödyt kattavan uuden kustannus-
hyötyanalyysin perusteella kertomuksen 

d) 4 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä koskevan, suorat ja välilliset 
ympäristöhyödyt kattavan uuden kustannus-
hyötyanalyysin perusteella kertomuksen 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi, erityisesti kullekin 
polttoaineluokalle toisessa vaiheessa 
vahvistettavien rikkipitoisuuden raja-
arvojen osalta sekä IMOssa MARPOL-
yleissopimuksen liitettä VI koskevan työn 
huomioon ottaen niiden merialueiden 
osalta, joilla on määrä käyttää 
matalarikkisiä meriliikenteessä käytettäviä 
polttoaineita.

Komissio voi liittää kertomukseensa 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi, erityisesti kullekin 
polttoaineluokalle toisessa vaiheessa 
vahvistettavien rikkipitoisuuden raja-
arvojen osalta sekä IMOssa tehtävän työn 
huomioon ottaen niiden merialueiden 
osalta, joilla on määrä käyttää 
matalarikkisiä meriliikenteessä käytettäviä 
polttoaineita.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 38
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

Komissio voi liittää kertomukseensa 
ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi, 
erityisesti kullekin polttoaineluokalle 
toisessa vaiheessa vahvistettavien
rikkipitoisuuden raja-arvojen osalta sekä 
IMOssa tehtävän työn huomioon ottaen 
niiden merialueiden osalta, joilla on määrä 
käyttää matalarikkisiä meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita.

Komissio voi liittää kertomukseensa 
ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi, 
erityisesti kullekin polttoaineluokalle 
vahvistettavien raja-arvojen osalta sekä 
niiden merialueiden osalta, joilla on määrä 
käyttää matalarikkisiä meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita. Komissio harkitsee 
erityisesti

a) uusien rikkipäästöjen valvonta-alueiden 
nimeämistä EU:n merialueille;
b) 0,5 prosentin enimmäisrikkipitoisuutta 
rikkipäästöjen valvonta-alueilla 
meriliikenteessä käytettäville polttoaineille.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa vaiheittainen kehitys rikkipäästöjen vähentämiseksi 
kahdessa erityiskysymyksessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldis Kušķis

Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 4 a kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

4 a. Komissio esittää tämän artiklan 1 ja 
4 kohdan mukaisia ehdotuksia tämän 
direktiivin tarkistamiseksi erityisesti 
4 a a artiklassa kullekin polttoaineluokalle 
vahvistettavien rikkipitoisuuden raja-
arvojen toisen vaiheen voimaantulon 
osalta.

Or. en

Perustelu

Toisen vaiheen raja-arvoja ei pidä saattaa voimaan ennen 7 artiklan 1 ja 4 kohtien mukaista 
tarkistusprosessia.


