
PR\551981CS.doc PE 353.332v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2002/0259(COD)

13. 1. 2005

***II
NÁVRH DOPORUČENÍ 
PRO DRUHÉ ČTENÍ
ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady,  kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních 
palivech 
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Satu Hassi



PE 353.332v01-00 2/21 PR\551981CS.doc

CS

Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2002)0595)2,

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2003)0476)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Emise z lodní dopravy pocházející ze 
spalování lodních paliv s vysokým 
obsahem síry přispívají k znečišťování 
ovzduší oxidem siřičitým a emisemi částic. 
To způsobuje acidifikaci, a tím škodí 
životnímu prostředí, poškozuje lidské 
zdraví a způsobuje škody na majetku a 
kulturním dědictví, zejména v blízkosti 
pobřežních oblastí a přístavů.

(4) Emise z lodní dopravy pocházející ze 
spalování lodních paliv s vysokým 
obsahem síry přispívají k znečišťování
ovzduší oxidem siřičitým a emisemi částic, 
které má negativní vliv na lidské zdraví, 
poškozuje životní prostředí, veřejný i 
soukromý majetek a kulturní dědictví a 
přispívá k acidifikaci.

  
1 Úř. věst. C 68, 18.3.2004, s.
2 Úř. věst C 45 (E), 25.2.2003, s. 277.
3 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

There are two dimensions to the problems caused by the burning of high-sulphur fuels in 
ships – one is related to the long-range transboundary nature of the pollution (health impacts 
of secondary particles and acidification from sulphur deposition), the other to local impacts 
(primarily health impacts from SO2 and primary particles). Although these problems to some 
extent are connected, the measures to resolve them are not necessarily the same, and 
consequently it is worthwhile to mention them separately. (See also amendment 2, below.) 
(EP first reading amendment 1).

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Znečištění z lodí používajících paliva 
s vysokým obsahem síry má zvláště 
negativní dopad na obyvatelstvo a 
přírodní prostředí v pobřežních oblastech 
a v okolí přístavů. V této souvislosti je tedy 
třeba přijmout zvláštní opatření.

Odůvodnění

Emissions from ships give rise to high concentrations of particulates (PM10 and PM2.5) and 
SO2 in some port and coastal areas. Consequently, specific measures (e.g. stricter limit for 
the sulphur content of fuels used in coastal and port areas, or shore-side electricity 
connection) are required to resolve the local problems. (EP first reading amendment 4).

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Opatření uvedená v této směrnici ke 
snížení emisí z lodní dopravy v 
mezinárodních vodách doplňují 
vnitrostátní opatření členských států k 
dosažení souladu s emisními stropy pro 
látky znečišťující ovzduší stanovenými ve 
směrnici 2001/81/ES.

(5) Opatření uvedená v této směrnici 
doplňují vnitrostátní opatření členských 
států k dosažení souladu s emisními stropy 
pro látky znečišťující ovzduší stanovenými 
ve směrnici 2001/81/ES

Odůvodnění

The measures in this directive will reduce emissions from shipping not only in international 
waters, but also in territorial waters, port areas, and inland waters. Currently, only emissions 
from shipping within territorial waters (12 nautical miles) and inland waters are included 
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under national emissions in the NEC directive. Given the high –and increasing - level of 
emissions from shipping relative to land-based sources, the Commission should study how to 
best incorporate the rest of shipping emissions into směrnice 2001/81.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Námořnímu průmyslu by se měl 
poskytnout dostatečný čas k tomu, aby se 
mohl technicky přizpůsobit maximální 
mezní hodnotě 0,1 % hmotnostního obsahu 
síry v lodních palivech používaných 
plavidly vnitrozemské plavby a loděmi v 
kotvištích přístavů Společenství, a proto by 
dnem uplatnění tohoto požadavku měl být 
1. leden 2010. Jelikož by tato lhůta mohla 
Řecku způsobovat technické obtíže, měla 
by pro některá plavidla provozovaná na 
území Řecka platit dočasná odchylka.

(11) Námořnímu průmyslu by se měl 
poskytnout dostatečný čas k tomu, aby se 
mohl technicky přizpůsobit maximální 
mezní hodnotě 0,1 % hmotnostního obsahu 
síry v lodních palivech používaných 
plavidly vnitrozemské plavby a loděmi v 
kotvištích přístavů Společenství, a proto by 
dnem uplatnění tohoto požadavku měl být 
1. leden 2008.

Odůvodnění

See corresponding amendment, below.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

(12a) Vzhledem k tomu, že lodní doprava 
má globální rozměr, je třeba vyvinout 
veškeré úsilí pro nalezení mezinárodního 
řešení. Komise a členské státy by měly 
důsledněji usilovat o začlenění ustanovení 
této směrnice do rámce Mezinárodní 
námořní organizace. V dalších jednáních 
by se měly zejména pokusit dosáhnout 
celosvětového snížení maximálního 
povoleného obsahu síry v lodních palivech 
na úrovni Mezinárodní námořní 
organizace. Komise by rovněž měla 
prozkoumat, zda by nebylo vhodné
stanovit v příloze VI úmluvy MARPOL 
nové námořní oblasti Společenství, 
např. Středomoří a severovýchodní 
Atlantik, jako oblasti kontroly emisí oxidů 
síry.
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Odůvodnění

In the shipping sector in particular it is essential to work towards internationally accepted 
standards. Consequently, the provisions of this směrnice should also serve as a negotiating 
mandate for the Commission and the Member States to press for the same standards to be 
adopted in the global IMO framework. (EP first reading amendment 40).

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 2 pododstavec 2 písm. e) (směrnice 1999/32/EC)

e) paliva používaná válečnými loděmi a 
jinými vojenskými plavidly. Členské státy 
se však přijetím vhodných opatření, která 
neovlivní provoz nebo provozní schopnost 
těchto lodí, snaží zajistit, aby provoz 
těchto lodí byl v souladu s touto směrnicí, 
je-li to přiměřené a proveditelné;

vypouští se

Odůvodnění

There seem to be no Odůvodnění for exempting warships and other vessels on military service 
from the provisions of this directive.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. D)

Čl. 2 bod 3h (směrnice 1999/32/EC)

3h. válečnou lodí jakákoli loď patřící 
ozbrojeným silám státu, která má vnější 
znaky válečných lodí dané státní 
příslušnosti, pod velením důstojníka řádně 
pověřeného vládou státu, jehož jméno je 
uvedeno v odpovídajícím seznamu 
důstojníků nebo rovnocenném seznamu, a 
s posádkou, která podléhá pravidlům 
vojenské kázně;

vypouští se

Odůvodnění

See amendment 6, above.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. A) PODBOD i)
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Čl. 4 odst. 1 (směrnice 1999/32/EC)

(i) se v odstavci 1 zrušují slova „včetně 
lodních plynových olejů“;

vypouští se

Odůvodnění

There is no Odůvodnění for deleting the requirement for marine gas oils used within Member 
States territory.

Pozměňovací návrh 9
ČL.1 BOD 5

Čl. 4a název (směrnice 1999/32/EC)

Maximální obsah síry v lodních palivech 
používaných v kontrolních oblastech 
emisí SOx a osobními loděmi 
provozujícími linkovou dopravu do 
přístavů Společenství nebo z nich

Maximální obsah síry v lodních palivech
používaných v Evropském společenství 
(první věta)

Odůvodnění

(Part of EP first reading amendment 41)

Pozměňovací návrh 10
ČL.1 BOD 5

Čl. 4a odst.1a (nový) (směrnice 1999/32/EC)

1a. Členské státy přijmou veškerá 
opatření nutná k tomu, aby od 1. ledna 
2012 nebyla v jejich teritorálních vodách 
ve výlučných hospodářských zónách 
mimo oblasti kontroly emisí oxidů síry 
používána lodní paliva s obsahem síry 
vyšším než 1,5 % hmotnosti. Toto omezení 
platí pro veškerá plavidla plující pod 
jakoukoli vlajkou včetně plavidel, jejichž 
plavba byla zahájena mimo Společenství.

Odůvodnění

SO2 and NOx, as well as their secondary pollutants (sulphate and nitrate aerosol particles, 
and ground-level ozone), can be transported over long distances. Emissions from shipping 
account for between 20 and 30 per cent of the concentration of secondary inorganic sulphate 
and nitrate particles in the air in most coastal regions and, just like SO2 and NOx, they have 
impacts on health. The Commission's explanatory memorandum shows that there is no 
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difference in the life years lost as a result of long-term exposure between, for example, the 
North Sea and the northern part of the Mediterranean as a result of emissions from shipping. 
There are no health grounds for imposing stricter emission standards only in SECA areas, 
particularly as coastal areas in the South are among the most densely populated regions and 
the problems with PM and ozone are more acute in the southern Member States. Moreover, 
for economic and competitive reasons, it is logical to set emission standards for international 
shipping on the broadest possible European scale and not to restrict them to certain areas. As 
the southern sea areas have not yet been designated as SECAs, a longer timeframe is 
proposed for these areas. (EP first reading amendment 41)

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4a odst. 2 (směrnice 1999/32/EC)

2. Lhůty pro použití odstavce 1 jsou 2. Lhůty pro použití odstavce 1 jsou

a) pro oblast Baltského moře uvedenou v 
pravidle 14 odst. 3 písm. a) přílohy VI 
MARPOL: … *;

a) pro oblast Baltského moře uvedenou v 
pravidle 14 odst. 3 písm. a) přílohy VI 
MARPOL: … *;

b) pro Severní moře a jiné mořské oblasti, 
včetně přístavů, které IMO následně určí 
jako kontrolní oblasti emisí SOx v souladu 
s pravidlem 14 odst. 3 písm. b) přílohy VI 
MARPOL:

b) pro Severní moře:

– 12 měsíců po vstupu tohoto určení v 
platnost nebo

– 12 měsíců po vstupu tohoto určení v 
platnost nebo

– … **, – … **,
podle toho, co nastane později. podle toho, co nastane dříve.

ba) pro jakékoli jiné mořské oblasti včetně 
přístavů, které IMO následně vyhlásí jako 
oblasti kontroly emisí oxidů síry podle 
pravidla 14 odst. 3 písm. b) přílohy VI 
úmluvy MARPOL,  … ***.

* 19. května 2006 nebo, nastane-li toto 
později, 12 měsíců po dni vstupu této 
směrnice v platnost.

* 19. května 2006 nebo 12 měsíců po dni 
vstupu této směrnice v platnost, podle 
toho, co nastane dříve.

** 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v 
platnost.

** 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v 
platnost.
*** 12 měsíců po dni vstupu tohoto určení  

  
* 19. května 2006 nebo, nastane-li toto později, 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
* 19. května 2006 nebo, nastane-li toto později, 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
** 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
** 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
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v platnost.

Odůvodnění

To ensure that the North Sea SECA will enter into force within 12 months of the entry into 
force of the směrnice. 

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4a odst. 3 (směrnice 1999/32/EC)

3. Členské státy odpovídají za vynucování 
plnění odstavce 1, přinejmenším pokud jde 
o

3. Členské státy odpovídají za vynucování 
plnění odstavců 1 a 1a, přinejmenším 
pokud jde o

– plavidla plující pod jejich vlajkou a – plavidla plující pod jejich vlajkou a

– v případě členských států, které sousedí 
s oblastmi kontroly emisí SOx, plavidla 
jakékoli vlajky, nacházejí-li se v jejich 
přístavech.

– plavidla jakékoli vlajky, nacházejí-li se v 
jejich přístavech. 

Členské státy mohou přijmout rovněž 
dodatečná donucovací opatření vůči 
ostatním plavidlům v souladu s 
mezinárodním námořním právem.

Členské státy rovněž přijmou dodatečná 
donucovací opatření vůči ostatním 
plavidlům v souladu s mezinárodním 
námořním právem.

Odůvodnění

All coastal states are responsible for taking enforcement action available to them in 
accordance with international maritime law.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4a odst. 6 (směrnice 1999/32/EC)

6. Ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) 
zajistí členské státy, aby dodavatelé 
dokumentovali obsah síry ve všech lodních 
palivech prodávaných na území členských 
států na dodacím listu zásobníku 
doloženém zapečetěným vzorkem.

6. Ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) 
zajistí členské státy, aby dodavatelé 
dokumentovali obsah síry ve všech lodních 
palivech prodávaných na území členských 
států na dodacím listu zásobníku 
podepsaném zástupcem lodi, která je 
příjemcem paliva, a doloženém 
zapečetěným vzorkem.



PR\551981CS.doc 11/21 PE 353.332v01-00

CS

Odůvodnění

Effective monitoring will be crucial for the implementation of the směrnice. The weak point in 
the sampling chain is the credibility of the sample. In order to ensure that the sample 
provided by the bunker supplier actually contains exactly the same fuel as delivered to the 
ship, it is crucial that a representative of the receiving ship should check the sampling. (EP 
first reading amendment 16).

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4a odst. 6a (nový) (směrnice 1999/32/EC)

6a. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby od data uvedeného 
v odst. 2 písm. a) byla k dispozici lodní 
paliva s obsahem síry nepřesahujícím 
1,5 % hmotnosti v dostatečném množství 
k pokrytí poptávky ve všech přístavech 
Společenství.

Odůvodnění

Compliant types of fuel must be made widely available at latest at the date of entry into force 
of the obligations of this směrnice. Reinstates a paragraph from the Commission proposal 
which has been deleted in the Council CP. (EP first reading amendment 14).

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 5

Článek 4aa (nový) (směrnice 1999/32/EC)

Článek 4aa
Maximální obsah síry v lodních palivech 
používaných v Evropském společenství

(druhá věta)
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby se v jejich teritoriálních 
mořích, výlučných ekonomických zónách 
a kontrolních zónách znečištění 
spadajících do kontrolních oblastí emisí 
SOx nepoužívala žádná lodní paliva, 
jejichž obsah síry překračuje 1,5 % 
hmotnosti. To se vztahuje na všechna 
plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež 
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zahájila plavbu mimo území Společenství.
3. Členské státy odpovídají za vynucování 
dodržování tohoto požadavku, 
přinejmenším pokud jde o plavidla plující 
pod jejich vlajkou a plavidla jakékoli 
vlajky, nacházejí-li se v jejich přístavech.
Členské státy rovněž přijmou dodatečná 
donucovací opatření vůči ostatním 
plavidlům v souladu s mezinárodním 
námořním právem. 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby se v jejich teritoriálních 
mořích, výlučných ekonomických zónách 
a kontrolních zónách znečištění 
nespadajících do kontrolních oblastí emisí 
SOx nepoužívala žádná lodní paliva, 
jejichž obsah síry překračuje 0,5 % 
hmotnosti. To se vztahuje na všechna 
plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež 
zahájila plavbu mimo území Společenství.
6a. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby od data uvedeného 
v odstavci 1 byla k dispozici lodní paliva s 
obsahem síry nepřesahujícím 0,5 % 
hmotnosti v dostatečném množství k 
pokrytí poptávky ve všech přístavech 
Společenství.

Odůvodnění

As emissions from shipping will still contribute significantly to health and environmental 
problems also after the introduction of the “first step” 1.5% sulphur limit, it is necessary to 
introduce a second step, with a further lowering down to 0.5%. Such reductions are needed 
for attining the agreed health and environmental objectives of the EUs’s Fifth and Sixth 
Environmental Action Programmes.  (EP first reading amendment 42).

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4b odst. 1 pododstavec 1 úvodní část (směrnice 1999/32/EC)

1. S účinkem od 1. ledna 2010 přijmou 
členské státy veškerá nezbytná opatření, 
aby níže uvedená plavidla nepoužívala 
lodní paliva s obsahem síry vyšším než 

1. S účinkem od 1. ledna 2008 přijmou 
členské státy veškerá nezbytná opatření, 
aby níže uvedená plavidla nepoužívala 
lodní paliva s obsahem síry vyšším než 
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0,1 % hmotnosti: 0,1 % hmotnosti:

Odůvodnění

Reinstates the date for 0,1 limit value proposed by the Commission, without requiring the 
0,2% step (EP amendment 21). There is no apparent reason why the introduction of lower 
sulphur marine fuels for use on inland waterways and in ports should be delayed until 2010. 
Given the local health effects of ship emissions (especially PM) and the concentration of 
populations in many port areas and coastal regions, it is necessary and urgent to reduce local 
air pollution. The use of low-sulphur marine fuels in harbours and inland waterways is in line 
with the intentions of směrnice 99/32/EC (Article 4:1), which sets a sulphur limit for marine 
gas oils at maximum 0.2% within the territory of Member States, i.e. including territorial seas 
(12 nautical miles) with a further reduction to 0,1% by 1 January 2008.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 5

Čl. 4b odst. 2 (směrnice 1999/32/EC)

2. Odstavec 1 se nepoužije, 2. Odstavec 1 se nepoužije,

a) mají-li být podle zveřejněného jízdního 
řádu lodě v kotvišti po dobu kratší než dvě 
hodiny; 

a) mají-li být podle zveřejněného jízdního 
řádu lodě v kotvišti po dobu kratší než 
jedna hodina; 

b) pro plavidla vnitrozemské plavby, která 
mají osvědčení o shodě s Mezinárodní 
úmluvou o bezpečnosti lidského života na
moři z roku 1974 v platném znění, 
nacházejí-li se tato plavidla na moři;

b) pro plavidla vnitrozemské plavby, která 
mají osvědčení o shodě s Mezinárodní 
úmluvou o bezpečnosti lidského života na 
moři z roku 1974 v platném znění, 
nacházejí-li se tato plavidla na moři;

c) do 1. ledna 2012 pro plavidla uvedená v 
příloze, která jsou provozována výhradně 
na území Řecka.

c) pro lodě, které po dobu pobytu v kotvišti 
v přístavech využívají pozemní zdroj 
elektrického proudu;
ca) před daty uvedenými v čl. 4aa odst. 1 a 
3, a to na: 
- lodě, které mohou kdykoli prokázat, že 
používají palivo s obsahem síry nižším než 
0,5 %;
- lodě, kterou mohou kdykoli prokázat, že 
používají technologie, které snižují 
celkové emise oxidů síry jak pomocných, 
tak hlavních pohonných jednotek na 2,0 g 
SO2/kWh nebo méně, vypočítané jako 
celková hmotnost emisí oxidů síry.
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Odůvodnění

The Commission proposal did not include any provisions for exemptions to the port 
requirement. The use of low-sulphur marine gas oils in ports is a matter of high priority, and 
derogations/excemptions should be avoided to the largest extent possible. The use of shore-
side electricity significantly reduces air and noise emissions in ports and should therefore be 
promoted.  Allowing those ships which use 0,5% fuel at all times or use abatement 
technologies to be exempted from the 0,1% port requirement until the second phase of sulphur 
limits (paragraph (ca)) would  provide an incentive for the early introduction of low-emission 
operation at all times.

Pozměňovací návrh 18
ČL.1 BOD 5

Čl. 4c odst. 4 (směrnice 1999/32/EC)

4. Jako alternativu k používání lodních 
paliv s nízkým obsahem síry, která splňují 
požadavky článků 4a a 4b, mohou členské 
státy povolit, aby lodě používaly schválené 
technologie snižování emisí, jestliže tyto 
lodě

4. Jako alternativu nebo doplněk k 
používání lodních paliv, která splňují 
požadavky článků 4a, 4aa a 4b, mohou 
členské státy povolit, aby lodě používaly 
schválené technologie snižování emisí, 
jestliže tyto lodě

– dosahují snížení emisí, které je 
přinejmenším rovnocenné snížení emisí, 
jejž by bylo dosaženo pomocí mezních 
hodnot obsahu síry v palivech 
stanovených v této směrnici, a 

– snižují celkové emise oxidů síry jak 
pomocných, tak hlavních pohonných 
jednotek na 2,0 g SO2/kWh nebo méně, 
vypočítané jako celková hmotnost emisí 
oxidů síry, 
– jsou vybaveny zařízením pro nepřetržité 
sledování emisí, a

– řádně doloží, že odpady vypouštěné do 
uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek 
nemají žádný vliv na ekosystémy, na 
základě kritérií, které orgány přístavních 
států sdělí IMO.

– řádně doloží, že odpady vypouštěné do 
uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek 
nemají žádný vliv na ekosystémy, na 
základě kritérií, které orgány přístavních 
států sdělí IMO.

Odůvodnění

The use of abatement technologies should be allowed not only as an alternative, but also as a 
complement to using low sulphur fuels, as this could result in additional emission reductions. 
In order to ensure the functioning of the technical equipment, ships using abatement 
technologies should be required to use continuous emissions monitoring equipment. <(EP 
first reading amendment 43)

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 6 PÍSM. -A) (nové)
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Čl. 6 název (směrnice 1999/32/EC)

-a) Název se nahrazuje takto:
"Sledování a sankce"

Odůvodnění

It is necessary to change the title to reflect the content of the article. (EP first reading 
amendment 24).

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 6A

Čl. 6 odst. 1a pododstavec 1 (směrnice 1999/32/EC)

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby byl obsah síry v lodních 
palivech v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními článků 4a a 4b.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby byl obsah síry v lodních 
palivech v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními článků 4a, 4aa a 4b.

Odůvodnění

(EP first reading amendment 26 in part).

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 6A

Čl.6 odst. 1a pododstavec 4 (směrnice 1999/32/EC)

1a. Členské státy případně přijmou rovněž 
přiměřená opatření ke sledování obsahu 
síry v lodních palivech vyjma paliva, na 
něž se vztahují články 4a a 4b.

1a. Členské státy přijmou rovněž opatření 
ke sledování obsahu síry v lodních 
palivech vyjma paliva, na něž se vztahují 
články 4a, 4aa a 4b.
Členské státy vydají předpisy stanovující 
účinné postihy za porušování povinnosti 
sledovat emise a odebírat vzorky a 
přijmou nezbytná opatření, aby byly tyto 
postihy přiměřené a měly odrazující 
účinek.

Odůvodnění

Sanctions need to be sufficiently high not to give incentives for fraudulent samples. (EP first 
reading amendments 26 and 29 in part).

Pozměňovací návrh 22
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ČL. 1 BOD 7
Čl. 7 odst. 2 písm. d) (směrnice 1999/32/EC)

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

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

Odůvodnění

(EP first reading amendment 32 in part)

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 7

Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2 (směrnice 1999/32/EC)

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, a návrhů na snížení jiných forem 
znečišťování ovzduší z námořních lodí 
včetně přesných specifikací lodních paliv 
ve smyslu směrnice 98/70/ES.
Komise předloží Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o opatřeních přijatých za 
účelem začlenění ustanovení této 
směrnice do úmluvy MARPOL.

Odůvodnění

Given the increasing importance, both in absolute and relative terms, of shipping emissions to 
health and environmental impacts, it is crucial that the Commission really comes up with new 
and additional proposals for further emission abatement measures. Moreover, given the 
multiple effects and interrelations between different fuel quality parameters, the Commission 
should have as a priority to investigate and make a proposal for an EU directive setting fuel 
quality standards for marine fuels along the lines of směrnice 98/70/EC. (EP first reading 
amendment 32 in part)

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 7

Čl. 7 odst. 3a (nový) (směrnice 1999/32/EC)
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3a. Případné návrhy, aby bylo 
provozovatelům lodní dopravy nebo 
skupinám provozovatelů, kteří používají 
technologie snižování emisí, umožněno 
kompenzovat emise SO2 z upravených lodí 
emisemi z neupravených lodí, budou 
povoleny pouze tehdy, bude-li možné 
jednoznačně prokázat, že tyto systémy jsou 
z hlediska životního prostředí a zdraví 
výhodnější než používání lodních paliv s 
nízkým obsahem síry.

Odůvodnění

EP first reading amendment 44 refrased.

Pozměňovací návrh 25
ČL.1 BOD 7

Čl. 7 odst. 4 (směrnice 1999/32/EC)

Veškeré změny nezbytné k technickému 
přizpůsobení čl. 2 bodů 1 2, 3, 3a, 3b a 4 
nebo čl. 6 odst. 2 vědecko-technickému 
pokroku jsou přijímány postupem podle 
čl. 9 odst. 2. Tato přizpůsobení nesmějí 
vést k přímé změně oblasti působnosti této 
směrnice nebo mezních hodnot obsahu síry 
v palivech stanovených v této směrnici.

Veškeré změny nezbytné k technickému 
přizpůsobení čl. 2 bodů 1, 2, 3, 3a, 3b a 4, 
článku 4a, článku 4aa nebo čl. 6 odst. 2 
vědecké-technickému pokroku jsou 
přijímány postupem podle čl. 9 odst. 2. 
Tato přizpůsobení nesmějí vést k přímé 
změně oblasti působnosti této směrnice 
nebo mezních hodnot obsahu síry v 
palivech stanovených v této směrnici 
kromě případů, kdy jsou tyto změny v 
souladu s přísnějšími normami 
dohodnutými v rámci IMO.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rikkipitoisten polttoaineiden käytössä syntyvät päästöt vaikuttavat haitallisesti sekä ihmisen 
terveyteen että ympäristöön. Rikin ja typen oksidit (SO2 ja NOx) aiheuttavat happamoitumista, mikä 
paitsi vahingoittaa luontoa, myös rapauttaa rakennuksia ja kulttuurimonumentteja. Nämä oksidit 
muodostavat ilmassa sekundaarisia pienhiukkasia (PM). Ihmisten altistuminen näille päästöille lisää 
kuolleisuutta sekä sairauksia, kuten astmaa, keuhkoputkentulehduksia ja sydäntauteja. WHO:n arvion 
mukaan altistuminen ulkoilman pienhiukkasille aiheuttaa Euroopassa vuosittain noin 100 000 
kuolemaa ja 725 000 elinvuoden menetyksen. Lisäksi typen oksidit aiheuttavat alailmakehän otsonin 
muodostumista ja rehevöitymistä.

Useimmilla EU:n rannikkoalueilla laivaliikenteen päästöt aiheuttavat merkittävän osan ilman 
epäpuhtauksista. Maalta peräisin olevat rikkidioksidipäästöt ovat alentuneet EU15:ssa noin 60 
prosenttia vuosina 1990–2000 ja niiden oletetaan alentuvan 75–80 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. 
Euroopan merialueilla liikennöivistä aluksista aiheutuvat SO2-päästöt taas ovat kasvaneet ja vuoteen 
2010 mennessä näiden päästöjen määrä on todennäköisesti yli 75 prosenttia kaikista maalta peräisin 
olevista päästöistä, mukaan luettuina liikenne ja energian tuotanto.

Kun maantieliikenteessä käytettävän dieselöljyn uudet puhtausvaatimukset ovat astuneet voimaan 
1.1.2005, alusten rikkipäästöt tonnia ja kilometriä kohden ovat 150–300-kertaiset verrattuna kuorma-
autoon.

Luonnon kestokyvyn ylittävä happamoituminen on ongelma ennen kaikkea Euroopan pohjoisosissa. 
Mutta rakennusten ja kulttuurimonumenttien rapautuminen on suuri ongelma myös Euroopan 
eteläisemmissä osissa. Myös laivaliikenteen päästöjen aiheuttamat haitalliset terveysvaikutukset 
koskevat koko Eurooppaa. Typen oksidien aiheuttama alailmakehän otsonimuodostus on merkittävä 
terveysongelma erityisesti Välimeren alueella.

Aluksista peräisin olevia päästöjä on siis vähennettävä huomattavasti koko EU:ssa, jotta voidaan 
saavuttaa liikennepolitiikkaa koskevassa komission valkoisessa kirjassa asetettu tavoite (tehdä 
merenkulusta kestävämpi liikennemuoto) sekä viidennessä ja kuudennessa ympäristöalan 
toimintaohjelmassa asetettu pitkän aikavälin tavoite (kuormitusten kriittisiä tasoja ja kriittisiä 
pitoisuuksia ei ylitetä ja kaikki ihmiset suojellaan tehokkaasti ilman epäpuhtauksien haitallisilta 
terveysvaikutuksilta).

Komission ehdotus 

Komission ehdotuksen pääkohdat ovat:

– MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI mukaisesti vahvistetaan alusten polttoaineen 1,5 
prosentin rikkipitoisuusraja rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) eli Pohjanmerellä, Englannin 
kanaalissa ja Itämerellä 

– vahvistetaan 1,5 prosentin rikkipitoisuusraja polttoaineille, joita käytetään yhteisön satamiin 
tai satamista säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa

– otetaan käyttöön 0,2 prosentin rikkipitoisuusraja EU:n satamien laiturissa olevien alusten 
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polttoainetta varten.

Vain osa päästöjen vähentämisestä aiheutuvista hyödyistä voidaan ilmaista rahallisesti. Komission 
tutkimuksessa, jossa ei oteta huomioon happamoitumisen vähenemisestä aiheutuvaa hyötyä, 
arvioidaan vuotuisiksi hyödyiksi 2,7 miljardia euroa ja kustannuksiksi 1,1 miljardia euroa.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentti ei ensimmäisessä käsittelyssään1 pitänyt komission ehdottamia toimia riittävinä ihmisen 
terveyden suojelemiseksi ja EU:n asettamien ilmanlaatutavoitteiden toteuttamiseksi. 

Parlamentti ulotti 1,5 prosentin rikkipitoisuusrajan koskemaan kaikkia EU:n merialueita. Parlamentti 
myös lisäsi direktiiviin toisen vaiheen, jossa rikkipitoisuusraja tiukennetaan 0,5 prosenttiin 
rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) ja säännöllisesti liikennöiviin matkustaja-aluksiin vuodesta 
2011 lähtien sekä EU:n kaikille merialueille vuodesta 2013 lähtien. (Parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksytyt päämuutokset komission ehdotukseen on tiivistetty taulukkoon perusteluiden 
lopussa.)

Neuvoston kanta

Neuvosto yhteinen kanta on ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun kannalta ratkaisevasti 
heikompi kuin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta. Pääasiallisesti neuvoston 
kanta merkitsisi ainoastaan Marpol-sopimuksen liitteen VI toimeenpanemista. Neuvosto ei ottanut 
huomioon parlamentin näkemystä, jonka mukaan tulisi yllä kuvatulla tavalla mennä Marpol-
sopimuksen liitettä VI pidemmälle ja toteuttaa uudistuksen toinen vaihe.

Esittelijän ehdotus parlamentin kannaksi toisessa käsittelyssä

Esittelijä ehdottaa, että parlamentti pääsääntöisesti pitäytyisi alkuperäisessä kannassaan, joka 
vähentäisi laivaliikenteen päästöjä noin 80 prosentilla vuoteen 2000 verrattuna, kun neuvoston kanta 
vähentäisi päästöjä vain noin 10 prosentilla. Syistä, jotka on lueteltu edellä ja esitelty tarkemmin 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn päätöksessä, tämä ei riitä ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ja EU:n hyväksymien ilmanlaatutavoitteiden toteuttamiseksi.

Neuvoston kanta puhdistaisi päästöjä vain rikkipäästöjen valvonta-alueilla eli Pohjanmerellä, 
Englannin kanaalissa ja Itämerellä. Vähärikkisemmästä raakaöljystä tuotettua raskasta polttoöljyä 
käytettäisiin näillä alueilla. Sen sijaan muilla EU:n merialueilla, Välimerellä ja lounaisella Atlantilla, 
käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus todennäköisesti kohoaisi entisestään. Rikin ja typen oksidien 
vaikutukset kulttuurimonumentteihin sekä laivaliikenteen kaikkien päästöjen haitalliset 
terveysvaikutukset koskevat kuitenkin myös Välimeren aluetta ja koko eteläisempää Eurooppaa. 

Komissio laskee skenaarioita tulevista ilmanlaatuvaatimuksista CAFE-ohjelman (Clean Air For 
Europe) puitteissa. Esittelijä on pyytänyt komissiota laskemaan ne ilmanlaatuvaikutukset, jotka 
saavutettaisiin toteuttamalla tämän ehdotuksen mukaiset laivapolttoaineen puhtausvaatimukset.

Komissio on arvioinut ehdotuksestaan saatavat hyödyt yli kaksinkertaisiksi kustannuksiin verrattuna. 

  
1 4.6.2003
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Mutta voidaan arvioida, että hyödyt ylittävät kustannukset myös silloin, kun toteutetaan 
laivapolttoaineen 0,5 prosentin rikkipitoisuusraja rikkipäästöjen valvonta-alueilla eli Itämerellä, 
Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa, ja niiden lisäksi muillakin EU:n merialueilla, lounaisella 
Atlantilla ja Välimerellä. Kansainvälisen sovelletun systeemianalyysin laitoksen (IIASA) kehittämää 
RAINS-mallia on käytetty muun muassa NEC-direktiivin ja CAFE-ohjelman valmistelussa. Tällä 
mallilla arvioituina hyödyt voivat olla jopa 7–8-kertaiset kustannuksiin verrattuna. Beicip-Franlab-
malli arvioi kustannukset korkeammiksi kuin RAINS-malli. Mutta senkin mukaan arvioidut hyödyt 
ovat useimmissa näistä tapauksista noin kaksinkertaiset kustannuksiin verrattuna. 
Esittelijä korostaa, että on tärkeää edetä IMO:ssa, mutta jotta tämä voisi olla mahdollista, EU:n tulee 
näyttää tietä eteenpäin. EU on jo yksipuolisilla päätöksillä kieltänyt yksirunkoiset tankkerit ja 
orgaanisia tinayhdisteitä sisältävät laivanpohjamaalit. Myös USA pyrkii IMO:n sopimusten 
tiukentamiseen. USA on säätänyt 15 ppm:n (0,015 %) rikkipitoisuusrajan aluevesillään kaikille muille 
aluksille paitsi valtamerillä liikennöiville. Lisäksi USA valmistelee yhdessä Kanadan ja Meksikon 
kanssa IMO:lle tehtävää ehdotusta, joka tiukentaisi rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) 
sovellettavaa alusten polttoaineen rikkipitoisuusrajaa 1,5 prosentista 0,1 prosenttiin. 

Ottamalla tähän uudistukseen mukaan toisen vaiheen, jossa mentäisiin Marpol-sopimuksen liitettä VI 
pidemmälle, EU loisi omalta osaltaan painetta kehittää IMO:n sopimuksia nykyistä paremmiksi.

On tärkeää edistää uuden ja aiempaa paremman ympäristöteknologian kehittämistä luomalla niille 
markkinat. Siksi esittelijä ehdottaa useita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa uudet puhtausvaatimukset. 
Puhtaamman polttoaineen käyttöä vastaava päästövähennys voidaan saavuttaa myös puhdistamalla 
laivan savukaasut, edellyttäen että savukaasujen puhdistusjäte käsitellään ympäristön kannalta 
asianmukaisella tavalla. Puhdistamalla savukaasut laivalla niistä voidaan poistaa rikin oksidien lisäksi 
muitakin haitallisia aineita, typen oksideita ja hiukkasia. Esittelijä ehdottaa myös, että komissiolle 
annettaisiin valtuudet valmistella laivapäästöjen päästökauppa. Näin luotaisiin insentiivi sellaisen 
tekniikan kehittämiselle, jolla voidaan saavuttaa vielä alhaisemmat päästötasot.

Esittelijä ehdottaa, että EU:n satamien laiturissa alusten ei tarvitse noudattaa polttoaineen 0,1 
prosentin rikkipitoisuusrajaa, jos ne laiturissa kytketään kiinteään sähköverkkoon. Ratkaisuna, joka 
edistää siirtymistä puhtaampaan polttoaineeseen tai päästöjen puhdistamiseen laivalla, esittelijä 
ehdottaa, että aluksen ei tarvitse noudattaa tätä satamapolttoainevaatimusta myöskään, jos se käyttää 
jatkuvasti korkeintaan 0,5 prosenttia rikkiä sisältävää polttoainetta ja jos 0,5 prosentin 
rikkipitoisuusraja ei vielä ole tullut voimaan kyseisellä merialueella.
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SULPHUR IN MARINE FUELS

EP FIRST READING
6 months after entry 
into force 
(1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

SECAs 1,5 % 0,5%
Ferries (all EU) 1,5% 0,5%
ports and inland 
water ways

0,2% 0,1%

rest of EU seas 1,5% 0,5%

COMMON POSITION
12 months after 
entry into force (mid 
2006)

1.1.2010

SECAs 1,5 % (NE Atlantic 
May 2007)

Ferries (all EU) 1,5%
ports and inland 
water ways

0,1% (Greece 
derogation 2012)

rest of EU seas - -

RAPPORTEUR'S 2nd READING PROPOSAL
12 months after 
entry into force 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECAs (inc. NE 
Atlantic)

1,5 % 0,5%

Ferries (all EU) 1,5% 0,5%
ports and inland 
water ways

0,1%

rest of EU seas 1,5% 0,5%


