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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

(5 a) Przenoszenie transportu z dróg 
lądowych na drogi morskie stanowi ważny 
instrument zmniejszający natężenie 
transportu drogowego, jego koszty 
zewnętrzne i zanieczyszczenie środowiska; 
powinno być zatem ono promowane, a nie 
karane.

Or. it

Uzasadnienie

Należy podkreślić, iż przenoszenie transportu z dróg lądowych na drogi morskie jest 
skutecznym, a czasami jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów wynikających z 
transportu drogowego i jako taki powinno być promowane. W nawiązaniu do poprawki 
proponowanej do art. 4a ust. 4, należy wystrzegać się zwiększania kosztów wynikających ze 
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stosowania normy, co mogłoby stać się przeszkodą w przenoszeniu transportu z dróg 
lądowych na drogi morskie.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9 a) Biorąc pod uwagę globalny charakter 
żeglugi morskiej, powinno się dokładać 
wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązania o 
zasięgu międzynarodowym. Zarówno 
Komisja, jak i Państwa Członkowskie 
powinny dokładać wszelkich starań aby 
osiągnąć - w ramach działań 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej -
obniżenie obowiązującej na całym świecie 
maksymalnej dopuszczalnej zwartości 
siarki w paliwach okrętowych. Komisja 
powinna ponadto dokonać analizy korzyści, 
jakie można osiągnąć dzięki wytyczeniu 
nowych wspólnotowych stref morskich w 
ramach stref kontroli emisji SOx 
określonych w załączniku VI do Konwencji 
MARPOL.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja powinna przeanalizować skutki wytyczenia nowych stref kontroli emisji. Opierając 
się na wynikach należy znaleźć rozwiązanie na poziomie międzynarodowym. Nie wszystkie 
Państwa Członkowskie mogą zagwarantować, iż na ich wodach terytorialnych statki 
przepływające w ruchu tranzytowym używają paliw określonych w dyrektywie.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11 a) Niniejszą dyrektywę traktować należy 
jako pierwszy etap trwającego procesu 
zmniejszania emisji siarki do wód 
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morskich, a stopniowy program mający na 
celu kontynuowanie zmniejszania emisji 
będzie wprowadzany w sposób aktywny. 
Po wejściu w życie dyrektywy do Komisji 
należeć będzie przeprowadzanie dalszych 
kontroli emisji oraz regularne 
przedstawianie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdań na 
temat rozwoju sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie etapowego podejścia do zmniejszania emisji siarki.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

(12 a) Na podstawie sprawozdania w 
sprawie kosztów/korzyści, Komisja 
przeprowadza analizę skutków wytyczenia 
nowych wspólnotowych stref morskich, 
takich jak na przykład Morze Śródziemne, 
Północny Atlantyk, Zachodnia Francja, 
Hiszpania i Portugalia, jako regionów, 
gdzie kontrolowane są emisje SOx 
określone w załączniku VI Konwencji 
MARPOL.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest globalne podejście do zagadnienia, a nie jedynie podjęcie kroków o 
charakterze regionalnym w celu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki i innych substancji 
zanieczyszczających pochodzących z paliw okrętowych. Podobne podejście powinno zawierać 
- na podstawie sprawozdania koszty/korzyści - analizę skutków wytyczenia nowych 
wspólnotowych stref morskich jako stref, w których kontrolowane są emisje SOx.
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Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 30
Art. 1 pkt. 5

Art. 4a ust. 7a (nowy) (dyrektywa 1999/32/EWG)

7a. Komisja zapewnia, iż wszystkie środki 
wspólnotowe mające na celu sprzyjanie 
przenoszeniu transportu z dróg lądowych 
na drogi morskie, w tym programy Marco 
Polo i Autostrada Morska, uzależnione są 
od używania paliw, w których zawartość 
siarki nie przekracza: 
- 0,5% na Morzu Bałtyckim i na Morzu 
Północnym;
- 1,5% na innych morzach UE do dn. 1 
stycznia 2012r. i 0,5% po tej dacie.

Or. en

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 31
Art. 1 pkt. 5

Art. 4a ust. 7a (nowy) (dyrektywa 1999/32/EWG)

7a. Po poinformowaniu o tym fakcie 
Komisji, Państwa Członkowskie mogą do 
(2012r.) zwolnić z tego obowiązku statki 
pływające na pełnym morzu i wykonujące 
rejsy kabotażowe zastępując transport na 
ważniejszych szlakach lądowych.

Or. it
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Uzasadnienie

Identyfikacja i zwolnienie linii żeglugowych, które są konkurencyjne dla transportu kołowego 
zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i ochrony środowiska, pozwoliłoby na 
odciążenie ruchu drogowego, zmniejszenie wysokich kosztów społecznych związanych ze 
skutkami energetycznymi i dla środowiska oraz liczby wypadków łączących się z transportem 
drogowym. Projekt zgodny jest z celem związanym ze zmniejszeniem emisji w pobliżu 
aglomeracji miejskich, a także z założeniami opracowanej przez Komisję Białej Księgi na 
temat polityki transportowej w zakresie rozwoju inicjatywy "Autostrady morskie".

Poprawkę złożył Aldis Kušķis

Poprawka 32
Art. 1 pkt. 5

Art. 4a a (nowy) ust. -1a (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

-1a. Przepisy zawarte w niniejszym artykule 
stają się obowiązujące po przeprowadzeniu 
procedury analizy, o której mowa w art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne poziomy zaplanowane w drugim etapie nie mogą być obowiązujące przed 
rozpoczęciem procedury ponownej analizy, o której mowa w art. 7.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 33
Art. 1 pkt. 5

Art. 4b ust. 2 punkt (c a) (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)
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(ca) statków mogących udowodnić, iż 
używają paliwa, w którym zawartość siarki 
stale nie przekracza 1,0%;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego warunku nakłania do zmniejszenia emisji ogólnych pochodzących ze statków.  
Proponowana jest raczej wartość 1%, niż 0,5%, ponieważ wartość maksymalna 1% jest 
częściej spotykana i daje więcej, niż właściwe zmniejszanie w porównaniu do wyższej 
mieszanki paliwa siarkowego i warunek 0,1% stosowany w portach, ponieważ jedynie 
niewielka część paliwa zużywana jest podczas kotwiczenia statku.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 34
Art. 1 pkt. 5

Art. 4b ust. 2 punkt (c b) (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

(cb) statków używających w sposób 
dowiedziony i we wszystkich 
okolicznościach technik redukujących (w 
tym silników głównych i wspomagających 
wykorzystujących pędnik), które 
zmniejszają całkowitą emisję tlenku siarki 
do 4,0 gr SO2/kWh lub poniżej tej granicy 
obliczonej jako całkowita wartość emisji 
dwutlenku siarki.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego warunku nakłania do zmniejszenia emisji ogólnych statków.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 35
art. 1 pkt. 6 (b)

Art. 6 ust. 2 punkt (a) (dyrektywa 1999/32/WE)

(b) w ust. 2 punkt (a) otrzymuje następujące 
brzmienie: 

"(a) metody ISO 8754 (1992) oraz PrEN
ISO 14596 dla paliw ciężkich i paliw 
okrętowych;"

(b) w ust. 2 punkt (a) otrzymuje następujące 
brzmienie:

"(a) metody EN ISO 8754 (2003) oraz EN
ISO 14596 (1998) dla paliw ciężkich i paliw 
okrętowych;"

Or. es

Uzasadnienie

Jest to przystosowanie techniczne mające na celu zaktualizowanie metod dowodowych 
zawartych we wspólnym stanowisku.

Poprawkę złożył Aldis Kušķis

Poprawka 36
Art. 1 pkt. 7

Art. 7 ust. 2 (d a) (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

(da) stosowanie art. 4c.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie art. 4c "Analiza i wykorzystywanie nowych technik redukcji" powinno być brane 
pod uwagę w sprawozdaniach i propozycjach ponownej analizy, o które zwraca się Komisja 
w art. 7.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 37
Art. 1 pkt. 7

Art. 7 ust. 2 (dyrektywa 1999/32/WE)

2. Między innymi na podstawie: 

(a) rocznych sprawozdań składanych 
zgodnie z ust. 1;

(b) stwierdzonych zmian w zakresie jakości 
powietrza, poziomu kwasowości, kosztów 
paliwa i trybu przenoszenia; oraz
(c) postępów osiągniętych w dziedzinie 
zmniejszania emisji tlenków siarki 
pochodzących ze statków poprzez 
mechanizmy ustalone przez 
Międzynarodową Organizację Morską w 
związku z inicjatywami Wspólnoty w tym 
zakresie;

(d) nowej analizy kosztów i korzyści, w tym 
korzyści bezpośrednich i pośrednich dla 
środowiska naturalnego, środków 
przewidzianych w art. 4a ust. 4,

najpóźniej w 2008r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie.

Do sprawozdania tego Komisja może 
załączyć projekty wprowadzenia zmian do 

2. Między innymi na podstawie: 

(a) rocznych sprawozdań składanych 
zgodnie z ust. 1;

(b) stwierdzonych zmian w zakresie jakości 
powietrza, poziomu kwasowości, kosztów 
paliwa i trybu przenoszenia; oraz
(c) postępów osiągniętych w dziedzinie 
zmniejszania emisji tlenków siarki 
pochodzących ze statków poprzez 
mechanizmy ustalone przez 
Międzynarodową Organizację Morską w 
związku z inicjatywami Wspólnoty w tym 
zakresie;

(d) nowej analizy kosztów i korzyści, w tym 
korzyści bezpośrednich i pośrednich dla 
środowiska naturalnego, środków 
przewidzianych w art. 4a ust. 4,

najpóźniej w 2008r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, a także projekty 
wprowadzenia zmian do niniejszej 
dyrektywy, w szczególności w zakresie 
drugiego etapu wprowadzania 
dopuszczalnego poziomu siarki ustalonego 
dla każdej kategorii paliwa i, biorąc pod 
uwagę prace przeprowadzone przez 
Międzynarodową Organizację Morską nad 
Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL, 
stref morskich, gdzie wymagane jest 
używanie paliw okrętowych o niskiej 
zawartości siarki.
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niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
zakresie drugiego etapu wprowadzania 
dopuszczalnego poziomu siarki ustalonego 
dla każdej kategorii paliwa i, biorąc pod 
uwagę prace przeprowadzone przez 
Międzynarodową Organizację Morską, stref 
morskich, gdzie wymagane jest używanie 
paliw okrętowych o niskiej zawartości 
siarki.

Or. es

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 38
Art. 1 pkt. 7

Art. 7 ust. 2 akapit 2 (dyrektywa 1999/32/WE)

Do sprawozdania tego Komisja może 
załączyć projekty wprowadzenia zmian do 
niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
zakresie drugiego etapu wprowadzania 
dopuszczalnego poziomu siarki ustalonego 
dla każdej kategorii paliwa i, biorąc pod 
uwagę prace przeprowadzone przez 
Międzynarodową Organizację Morską, stref 
morskich, gdzie wymagane jest używanie 
paliw okrętowych o niskiej zawartości 
siarki.

Do sprawozdania tego Komisja może 
załączyć projekty wprowadzenia zmian do 
niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
zakresie wprowadzania dopuszczalnego 
poziomu siarki ustalonego dla każdej 
kategorii paliwa oraz stref morskich, gdzie 
wymagane jest używanie paliw okrętowych 
o niskiej zawartości siarki. Komisja bierze 
pod uwagę przede wszystkim

a) wyznaczenie dodatkowych stref kontroli 
emisji siarki w morzach Unii Europejskiej;
b) ustalenie poziomu siarki na wysokości 
0,5% w przypadku paliw okrętowych 
używanych w strefach kontroli emisji 
siarki.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie etapowego zmniejszania emisji siarki w dwóch 
konkretnych strefach.
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Poprawkę złożył Aldis Kušķis

Poprawka 39
Art. 1 pkt. 7

Art. 7 ust. 4 a (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

4a. Na podstawie ust. 1-4 niniejszego 
artykułu, Komisja przedkłada projekty 
rewizji niniejszej dyrektywy, szczególnie w 
zakresie wejścia w życie drugiego etapu 
wprowadzania dopuszczalnego poziomu 
siarki ustalonego w art. 4a dla każdej 
kategorii używanych paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi etap wprowadzania dopuszczalnego poziomu nie powinien wejść w życie przed 
zakończeniem procedury rewizji opartej na art. 7 ust. 1-4.


