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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühine seisukoht kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
vastuvõtmist laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiivi 1999/32/EÜ muutmiseks
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühisseisukohta (12891/2/2004 – C6-0248/2004);

– võttes arvesse esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 
Euroopa Komisjoni ettepaneku (KOM(2002)0595)2 küsimuses;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2003)0476)3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teiseks 
lugemiseks (A6-0000/2005);

1. kiidab ühisseisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Nõukogu ühisseisukoht Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4

4) Kõrge väävlisisaldusega laevakütuste 
põletamisega laevanduses tekkivad 
heitmed põhjustavad õhusaastet 
vääveldioksiidi ja tahkete osakeste näol.
See kahjustab hapestumise tõttu 
keskkonda ja inimeste tervist, vara ja 
kultuuripärandit, eriti 
rannikupiirkondades ja sadamates.

4) Kõrge väävlisisaldusega laevakütuste 
põletamisega laevanduses tekkivad 
heitmed põhjustavad õhusaastet 
vääveldioksiidi ja tahkete osakeste näol, 
mis kahjustavad inimeste tervist, 
keskkonda, riikide ja eraisikute vara ja 
kultuuripärandit ning aitavad kaasa 
hapestumisele.

  
1 ELT C 068, 18.3.2004, lk ....
2 ELT C 045(E), 25.2.2003, lk 277.
3 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Probleemidel, mis on tingitud kõrge väävlisisaldusega kütuste põletamisest laevanduses, on 
kaks mõõdet, millest esimene on seotud saaste piiriülesuse ja kaugleviga (teiseste osade ja 
väävli ladestumisest tingitud hapestumise mõju tervisele) ja teine kohalike mõjudega (SO2 ja 
esmaste osakeste otsene mõju tervisele). Need probleemid on küll teatud määral seotud, kuid 
nende lahendamisviisid ei pruugi olla samad ja sellest tulenevalt on oluline mainida neid 
eraldi. (Vt ka muudatusettepanekut 2 allpool.) (Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 1).

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4 A (uus)

4 a) Kõrge väävlisisaldusega laevakütuste 
tekitatud saaste mõjutab eriti 
rannikualadel ja sadamate läheduses 
olevaid inimesi ja looduskeskkonda. 
Seetõttu on vaja erimeetmeid.

Selgitus

Laevade heitmed põhjustavad mõnedes sadamates ja rannikualadel tahkete osakeste (PM10 ja 
PM2.5) ja SO2 kõrget sisaldust. Seega on vaja kohalike probleemide lahendamiseks 
erimeetmeid (nt rannikualadel ja sadamapiirkondades kasutatavatele kütustele seatud 
rangemad nõuded väävlisisalduse osas või kaldalt pakutav elektrivarustus). (Euroopa 
Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 4).

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 5

5) Käesolevas direktiivis käsitletavad 
meetmed, millega vähendatakse 
laevanduses tekkivaid heitmeid 
rahvusvahelistes vetes, täiendavad 
liikmesriikide riiklikke meetmeid 
direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud 
õhusaasteainete ülemmäärade osas.

5) Käesolevas direktiivis käsitletavad 
meetmed täiendavad liikmesriikide 
riiklikke meetmeid direktiivis 2001/81/EÜ 
sätestatud õhusaasteainete ülemmäärade 
osas.

Selgitus

Käesolevas direktiivis käsitletavad meetmed vähendavad laevanduses tekkivaid heitmeid mitte 
ainult rahvusvahelistes vetes, vaid ka territoriaalvetes, sadamapiirkondades ja sisevetes. 
Hetkel käsitletakse riigi heitmete ülemmäärade direktiivis riigi laevanduses tekkivate 
heitmetena vaid territoriaalvete (12 meremiili) ja sisevete transpordi puhul tekkinud heitmeid. 
Kuna meretransport tekitab maatranspordiga võrreldes palju rohkem ja üha enam heitmeid, 
siis peaks komisjon uurima võimalusi, kuidas oleks kõige parem kaasata direktiivi 2001/81 ka 
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meretranspordi teisi heitmeid.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 11

11) Võimaldamaks laevatööstusel teha 
tehnilisi muudatusi, mis võimaldaksid 
sisevetes kasutatavatel ja ühenduse 
sadamates ankrus olevatel laevadel 
kasutada kütuseid, mille maksimaalne 
väävlisisaldus oleks 0,1%, tuleks see nõue 
kehtestada alates 1. jaanuarist 2010. Kuna 
see tähtaeg võib tekitada tehnilisi 
probleeme Kreekale, siis võib rakendada 
mõnedele Kreeka territooriumil 
tegutsevatele konkreetsetele alustele 
ajutist erandit.

11) Võimaldamaks laevatööstusel teha 
tehnilisi muudatusi, mis võimaldaksid 
sisevetes kasutatavatel ja ühenduse 
sadamates ankrus olevatel laevadel 
kasutada kütuseid, mille maksimaalne 
väävlisisaldus oleks 0,1%, tuleks see nõue 
kehtestada alates 1. jaanuarist 2008.

Selgitus

Vt vastavat muudatusettepanekut allpool.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 12 A (uus)

12 a) Meretranspordi üleilmset iseloomu 
arvestades tuleks igati püüda leida 
rahvusvahelisi lahendusi. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tegema kõik endast 
oleneva, et käesoleva direktiivi sätted 
kaasataks ka IMO raamistikku. Edasistel 
läbirääkimistel peaksid nad proovima 
IMO tasemel vähendada laevakütuses 
maksimaalset lubatud väävlisisaldust 
kogu maailmas. Komisjon peaks ka 
uurima ühenduse uute merealade, nagu 
nt Vahemere ja Atlandi ookeani kirdeosa, 
MARPOLi konventsiooni VI lisas 
loetletud madala SOx-heitmete tasemega 
eripiirkonnana tähistamise häid ja halbu 
külgi.

Selgitus

Eriti just meretranspordi vallas on oluline teha tööd rahvusvaheliselt aktsepteeritavate 
standardite suunas. Järelikult peaksid käesoleva direktiivi sätted andma komisjonile ja 
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liikmesriikidele ka volituse pidada läbirääkimisi, mille eesmärgiks oleks samade standardite 
kehtestamine ülemaailmses IMO raamistikus. (Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 40).

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 2 teise lõigu punkt e (direktiiv 1999/32/EÜ)

e) sõjalaevades ja muudes 
sõjaväeteenistuses kasutatavates alustes 
kasutatavad kütused. Iga liikmesriik 
püüab vastavate tegevust ja 
tegutsemisvõimet mittepiiravate meetmete 
rakendamisega tagada, et sellised laevad 
järgiksid käesolevat direktiivi mõistlikkuse 
ja otstarbekuse piires;

kustutatud

Selgitus

Sõjalaevadele ja muudele sõjaväeteenistuses kasutatavatele laevadele käesoleva direktiivi 
sätete osas erandi tegemine ei tundu olevat põhjendatud.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 PUNKT (D)

Artikli 2 punkt 3 h (direktiiv 1999/32/EÜ)

3 h) sõjalaev – laev, mis kuulub riigi 
sõjajõududele, omab välist kodakondsust 
näitavat markeeringut, on riigi valitsuse 
poolt kohaselt ametisse määratud 
sõjaväelase, kelle nimi on vastavas 
teenistusnimekirjas, alluvuses ning selle 
meeskond allub tavalisele sõjaväelisele 
distsipliinile;

kustutatud

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 6, ülal.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKTI A alapunkt i

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

i) lõikest 1 jäetakse välja sõnad “kaasa 
arvatud laeva kerge kütteõli”;

kustutatud
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Selgitus

Liikmesriikide territooriumil kasutatavale laeva kergele kütteõlile nõude mittekehtestamine on 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4a pealkiri (direktiiv 1999/32/EÜ)

Madala SOx-heitmete tasemega 
eripiirkonnas ja ühenduse sadamatesse ja 
sadamatest sõitvates regulaarvedudega 
tegelevates reisilaevades kasutatavate 
laevakütuste maksimaalne väävlisisaldus

Euroopa Ühenduses kasutatavate 
laevakütuste maksimaalne väävlisisaldus 
(esimene etapp).

Selgitus

(Osa Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusesettepanekust 41)

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
2012 ei kasutata nende territoriaalvetes 
ega majandusvööndites väljaspool madala 
SOx-heitmete tasemega eripiirkonda 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
1,5% massist. See kehtib kõikide lippude 
all sõitvate aluste kohta, k.a need, mis 
alustasid oma teekonda väljaspool 
ühendust.

Selgitus

SO2 ja NOx, aga ka nende teisesed saasteaineid (sulfaatide ja nitraatide aerosooli osakesed 
ja troposfääriosoon) võivad kanduba väga kaugele. Laevanduse heitmed moodustavad õhus 
ja enamikel rannikualadel 20–30% teisestest anorgaanilistest sulfaatide ja nitraatide 
osakestest ning sarnaselt SO2-le ja NOx-le mõjutavad need tervist. Komisjoni seletuskiri 
näitab, et pikaajalisest kokkupuutest laevanduse heitmetega tingitud eluea vähenemine ei ole 
näiteks Põhjameres ja Vahemere põhjaosas erinev. Pole põhjust kehtestada karmimaid 
heitmete standardeid vaid SECA aladel, eriti seetõttu, et lõunapoolsed rannapiirkonnad on 
ühed tihedamini asustatud piirkonnad ja probleemid tahkete aineosakeste ja osooniga on 
suuremad just lõunapoolsetes liikmesriikides. Lisaks sellele on majanduslikel ja konkurentsist 
tulenevatel põhjustel loogiline kehtestada rahvusvahelisele laevandusele heitmete standardid 
võimalikult suurel osal Euroopa Ühendusest, mitte piirduda vaid mõne konkreetse alaga. 
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Kuna lõunapoolseid merealasid ei ole veel määratletud SECA aladena, kavandatakse neile 
aladele pikem ajakava. (Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 41)

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 2 (direktiiv 1999/32/EÜ)

2. Lõike 1 rakenduskuupäevad on 
järgmised:

2. Lõike 1 rakenduskuupäevad on 
järgmised:

a) MARPOLi VI lisa määruse 14 artikli 3 
punktis a ...* mainitud Läänemere 
piirkonna jaoks;

a) MARPOLi VI lisa määruse 14 artikli 3 
punktis a ...* mainitud Läänemere 
piirkonna jaoks;

b) Põhjamere ja muude merepiirkondade, 
k.a sadamate jaoks, mille IMO määratleb 
seejärel madala SOx-heitmete tasemega 
eripiirkonnaks vastavalt MARPOLi VI 
lisa määruse 14 artikli 3 punktile b:

b) Põhjamere jaoks:

– 12 kuud pärast mainitud määratluse 
jõustumist või

– 12 kuud pärast mainitud määratluse 
jõustumist või

– ……….**, – ……….**,

milline neist on hilisem. milline neist on varasem,
ba) kõikide muude merepiirkondade, k.a 
sadamate jaoks, mille IMO määratleb 
seejärel madala SOx-heitmete tasemega 
eripiirkonnaks vastavalt MARPOLi lisa 
VI määruse 14 artikli 3 punktile b ...***.

* 19. mai 2006 või kui hiljem, siis 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

* 19. mai 2006 või 12 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist, sõltuvalt 
sellest, kumb on varasem.

** 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

** 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.
*** 12 kuud pärast mainitud nimetamise 
jõustumist.

Selgitus

Tagamaks seda, et Põhjamere SECA jõustuks 12 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 3 (direktiiv 1999/32/EÜ)

3. Liikmesriigid vastutavad lõike 1 täitmise 3. Liikmesriigid vastutavad lõigete 1 ja 1a
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eest vähemalt järgneva osas: täitmise eest vähemalt järgneva osas:
– nende oma lipu all sõitvad alused; ja – nende oma lipu alla sõitvad alused; ja

– madala SOx-heitmete tasemega 
eripiirkonnaga piirnevate liikmesriikide 
sadamas olevad kõikide lippude all sõitvad 
alused.

– liikmesriikide sadamas olevad kõikide 
lippude all sõitvad alused.

Liikmesriigid võivad rahvusvahelise 
mereõiguse alusel rakendada 
lisatäitemenetlust ka teiste aluste puhul.

Liikmesriigid rakendavad rahvusvahelise 
mereõiguse alusel lisatäitemenetlust ka 
teiste aluste puhul.

Selgitus

Kõik rannikuäärsed liikmesriigid peavad rakendama täitemenetlust, mida võimaldab neile 
rahvusvaheline mereõigus.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 6 (direktiiv 1999/32/EÜ)

6. Liikmesriigid tagavad alates lõike 2 
punktis a sätestatud kuupäevast, et kõik 
nende territooriumil müüdavad 
laevakütused oleks tarnija poolt 
dokumenteeritud laevamasuudi saatelehel, 
millega on kaasas ka pitseeritud näidis.

6. Liikmesriigid tagavad alates lõike 2 
punktis a sätestatud kuupäevast, et kõik 
nende territooriumil müüdavad 
laevakütused oleks tarnija poolt 
dokumenteeritud vastuvõtva laeva esindaja 
poolt allkirjastatud laevamasuudi 
saatelehel, millega on kaasas ka pitseeritud 
näidis.

Selgitus

Direktiivi rakendamisel on otsustavaks tõhus järelevalve. Näidiste ahelas on nõrgim lüli 
näidise usutavus. Tagamaks seda, et laevamasuudi tarnija poolt esitatud näidis sisaldab 
tegelikult laevale toodud kütust, peab laeva esindaja näidist kontrollima. (Euroopa 
Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 16).

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 a lõige 6 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

6 a. Liikmesriigid tagavad, et alates lõike 
2 punktis a sätestatud kuupäevast oleks 
saadaval kõiki ühenduse sadamaid 
rahuldav kogus laevakütuseid, mille 
väävlisisaldus ei ületaks 1,5%.
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Selgitus

Nõuetele vastavad kütused peavad olema laialdaselt sadaval vähemalt käesolevas direktiivis 
sätestatud kohutuste kehtima hakkamise kuupäeval. Kehtestab uuesti komisjoni ettepaneku 
lõike, mis kustutati nõukogu ühisest seisukohast. (Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 14).

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 4 a a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

Artikkel 4 aa
Euroopa Ühenduses kasutatavate 

laevakütuste maksimaalne väävlisisaldus 
(teine etapp)

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
2010 ei kasutata nende territoriaalvetes 
ega majandusvööndites ja 
saastekontrollialadel, mis on madala SOx-
heitmete tasemega eripiirkonnas, 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
0,5% massist. See kehtib kõikide lippude 
all sõitvate aluste kohta, k.a need, mis 
alustasid oma teekonda väljaspool 
ühendust.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates lõikes 1 
sätestatud kuupäevast ei kasuta ühenduse 
sadamatesse või sadamatest sõitvad 
regulaarvedudega tegelevad reisilaevad 
nende territoriaalvetes ega 
majandusvööndis ja saastekontrollialadel 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
0,5% massist.
3. Liikmesriigid peavad täitma seda nõuet 
vähemalt nende oma lippude all sõitvate 
ja sadamas olevate kõikide lippude all 
sõitvate aluste osas.
Liikmesriigid rakendavad rahvusvahelise 
mereõiguse alusel lisatäitemenetlust ka 
teiste aluste puhul.
4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
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2014 ei kasutata nende territoriaalvetes 
ega majandusvööndis väljaspool madala 
SOx-heitmete tasemega eripiirkonda 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
0,5% massist. See kehtib kõikide lippude 
all sõitvate aluste kohta, k.a need, mis 
alustasid oma teekonda väljaspool 
ühendust. 
5. Liikmesriigid tagavad, et alates lõikes 1 
sätestatud kuupäevast oleks saadaval 
kõiki ühenduse sadamaid rahuldav kogus 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ei 
ületaks 0,5%.

Selgitus

Kuna laevanduse heitmed soodustavad ka pärast esimese etapi 1,5%-lise piirmäära 
kehtestamist endiselt tervise- ja keskkonnaprobleemide tekkimist, on vajalik ka teine etapp, 
mis vähendab lubatud väävlisisaldust 0,5%-ni. Need piirangud on vajalikud ELi viienda ja 
kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide saavutamiseks. (Euroopa Parlamendi 
esimese lugemise muudatusettepanek 42).

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 b lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav osa (direktiiv 1999/32/EÜ)

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
2010 ei kasuta järgmised alused 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
0,1% massist:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
2008 ei kasuta järgmised alused 
laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 
0,1% massist:

Selgitus

Kehtestab uuesti komisjoni poolt välja käidud 0,1%-se piirmäära kuupäeva, jättes vahele 
0,2%-se etapi (Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 21). Puudub igasugune ilmne põhjus, 
miks peaks madalama väävlisisaldusega laevakütuste nõude kehtestamisega sisevetes ja 
sadamates viivitama aastani 2010. Arvestades laevade heitmete (eriti tahkete osakeste) 
lokaalset mõju tervisele ja elanikkonna suundumist paljudesse sadamapiirkondadesse ja 
rannikualadele, on hädavajalik vähendada kohalikku õhusaastet. Madala väävlisisaldusega 
laevakütuste kasutamine sadamates ja siseveeteedel on kooskõlas direktiivi 99/32/EÜ (artikli 
4 lõige 1) eesmärkidega, millega kehtestatakse liikmesriikide territooriumil, st v.a 
territoriaalveed (12 meremiili), 0,2%-ne piirmäär laeva kergele kütteõlile ning alates 1. 
jaanuarist 2008 vähendatakse seda piirmäära 0,1%-le.

Muudatusettepanek 17
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ARTIKLI 1 PUNKT 5
Artikli 4 b lõige 2 (direktiiv 1999/32/EÜ)

2. Lõige 1 ei kehti: 2. Lõige 1 ei kehti:
a) kui avaldatud ajagraafikute alusel on 
laevad ankrus alla kahe tunni;

a) kui avaldatud ajagraafikute alusel on 
laevad ankrus alla ühe tunni;

b) siseveeteedel sõitvatele alustele, millel 
on merel olles tunnistus, mis kinnitab, et 
nad vastavad 1974. aasta rahvusvahelisele 
parandatud konventsioonile inimelude 
ohutuse kohta merel;

b) siseveeteedel sõitvatele alustele, millel 
on merel olles tunnistus, mis kinnitab, et 
nad vastavad 1974. aasta rahvusvahelisele 
parandatud konventsioonile inimelude 
ohutuse kohta merel;

c) kuni 1. jaanuarini 2012 lisas loetletud 
ja vaid Kreeka territooriumil tegutsevatele 
alustele.

c) laevadele, mis kasutavad sadamates 
ankrus olles kaldalt edastatavat elektrit;

ca) kuni vastavalt artikli 4aa lõigetes 1 ja 
3 sätestatud kuupäevadeni: 
- laevadele, mis suudavad tõestada, et nad 
kasutavad alati kütust, mille 
väävlisisaldus on alla 0,5%;
- laevadele, mis suudavad tõestada, et nad 
kasutavad alati heitkoguste vähendamise 
tehnoloogiaid, mis vähendavad 
väävlioksiidide koguemissiooni, sh nii 
lisa- kui ka peakäiturites, 2,0 grammini 
või väiksema SO2 koguseni kWh kohta 
vääveldioksiidi koguemissioonist.

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisaldanud sadamanõude osas mingeid erandeid. Madala 
väävlisisaldusega laeva kerge kütteõli kasutamine sadamates on väga prioriteetne ja erandeid 
tuleks võimalikult palju vältida. Kaldalt edastatava elektri kasutamine vähendab tunduvalt 
müra- ja õhusaastet sadamates ning seetõttu tuleks seda propageerida. Erandite 
võimaldamine 0,1% nõude osas kuni väävlisisalduse piirmäärade teise etapini (punkt ca) 
laevadele, mis kasutavad alati 0,5%-list kütust või heitkoguste vähendamise tehnoloogiaid, 
annaks tõuke pideva väheste heitmetega tegutsemise juurutamiseks.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 4 c lõige 4 (direktiiv 1999/32/EÜ)

4. Artiklite 4a ja 4b nõuetele vastavate 
madala väävlisisaldusega laevakütuste 
kasutamise alternatiivina võivad 
liikmesriigid lubada laevadel kasutada 

4. Artiklite 4a, 4aa ja 4aa nõuetele 
vastavate madala väävlisisaldusega 
laevakütuste kasutamise alternatiivina või 
sellele lisaks võivad liikmesriigid lubada 
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heakskiidetud heitkoguste vähendamise 
tehnoloogiat eeldusel, et need laevad:

laevadel kasutada heakskiidetud 
heitkoguste vähendamise tehnoloogiat 
eeldusel, et need laevad:

– saavutavad tulemused, mis on vähemalt 
samad, mis saadakse väävlisisalduse 
piiramisega käesoleva direktiivi alusel; ja 

– vähendavad väävlioksiidide 
koguemissiooni, sh nii lisa- kui ka 
peakäiturites, 2,0 grammini või väiksema 
SO2 koguseni kWh kohta vääveldioksiidi 
koguemissioonist; 
- omavad heitmete pideva jälgimise 
seadmeid; ja

– dokumenteerivad hoolikalt, et kõik 
jäätmevood suletud sadamatesse ja 
suudmelahtedesse ei mõjuta ökosüsteemi 
sadamariikide võimude poolt IMO-le 
saadetud kriteeriumide alusel.

– dokumenteerivad hoolikalt, et kõik 
jäätmevood suletud sadamatesse ja 
suudmelahtedesse ei mõjuta ökosüsteemi 
sadamariikide võimude poolt IMO-le 
saadetud kriteeriumide alusel.

Selgitus

Heitkoguste vähendamise tehnoloogiate kasutamist tuleks lubada mitte ainult alternatiivina, 
vaid ka lisavõimalusena koos madala väävlisisaldusega kütuste kasutamisel, kuna see võib 
heitmeid veelgi vähendada. Tehniliste seadmete töö tagamiseks peavad heitkoguste 
vähendamise tehnoloogiat kasutavad laevad kasutama heitmete pideva jälgimise seadmeid. 
(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 43)

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKTI 6 PUNKT -A (UUS)

Artikli 6 pealkiri (direktiiv 1999/32/EÜ)

-a) Pealkiri asendatakse järgnevaga:
“Järelevalve ja sanktsioonid”

Selgitus

Artikli sisule viitamiseks on vaja pealkirja muuta. (Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusuettepanek 24).

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 6 PUNKT A

Artikli 6 lõike 1 a esimene lõik (direktiiv 1999/32/EÜ)

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et laevakütuste 
väävlisisaldus vastaks artiklite 4a ja 4b 
sätetele.

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et laevakütuste 
väävlisisaldus vastaks artiklite 4a, 4aa ja 
4b sätetele.
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Selgitus

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 26, osaliselt).

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 6 PUNKT A

Artikli 6 lõike 1 a neljas lõik (direktiiv 1999/32/EÜ)

Liikmesriigid võtavad mõistlikud ja 
kohased meetmed ka nende laevakütuste 
väävlisisalduse järelevalve osas, mille 
kohta artiklid 4a ja 4b ei kehti

Liikmesriigid võtavad meetmed ka nende 
laevakütuste väävlisisalduse järelevalve 
osas, mille kohta artiklid 4a, 4aa ja 4b ei 
kehti.

Liikmesriigid kehtestavad reeglid nende 
sanktsioonide kohaldamise kohta, mida 
rakendatakse järelevalve ja näidiste 
esitamise sätete mittetäitmise puhul, ja 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende proportsionaalsus ja hoiatav 
rakendamine. 

Selgitus

Sanktsioonid peavad olema piisavalt ranged, et mitte õhutada valenäidiste esitamist. 
(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 26 ja 29, osaliselt)

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõike 2 punkt d (direktiiv 1999/320/EÜ)

d) artikli 4a lõikes 4 sisalduvate meetmete 
uus kulude ja tulude analüüs, mis sisaldab 
otsest ja kaudset tulu keskkonnale,

d) artikli 4a lõikes 4 sisalduvate ja 
võimalike edasiste heitmete vähendamise 
meetmete uus tulususe analüüs, mis 
sisaldab otsest ja kaudset tulu keskkonnale.

Selgitus

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 32, osaliselt)

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 7

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

Komisjon võib koos oma aruandega esitada 
ettepanekud, mille eesmärk on muuta 
käesolevat direktiivi ja eelkõige igale 

Komisjon võib koos oma aruandega esitada 
ettepanekud, mille eesmärk on muuta 
käesolevat direktiivi ja eelkõige igale 
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kütuseliigile kehtestatud teise etapi 
väävlisisalduse piirväärtusi ning IMOs 
tehtud tööd arvesse võttes ka piirkondi, kus 
tuleb kasutada madala väävlisisaldusega 
laevakütuseid.

kütuseliigile kehtestatud väävlisisalduse 
piirväärtusi ja piirkondi, kus tuleb kasutada 
madala väävlisisaldusega laevakütuseid, ja 
ettepanekuid merelaevade õhusaaste 
muude vähendamisviiside kohta, k.a 
laevakütuste täielik spetsifikatsioon 
vastavalt direktiivile 98/70/EÜ.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande meetmete kohta, mida 
on rakendatud käesoleva direktiivi sätete 
kaasamiseks MARPOLi konventsiooni.

Selgitus

Laevanduse heitmete mõju üha suureneva nii otsese kui ka kaudse mõju tõttu tervisele ja 
keskkonnale on oluline, et komisjon leiaks uusi ja lisaettepanekuid heitkoguste edasiseks 
vähendamiseks. Lisaks sellele peaks komisjon kütuste erinevate kvaliteediomaduste mitmest 
mõju ja koostoimet arvestades tegema endale prioriteediks uurida ja teha ettepanek EÜ 
direktiiviks, mis seaks laeva kütustele kvaliteedistandardid vastavalt direktiivile 98/70/EÜ. 
(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 32, osaliselt)

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7 lõige 3 a (uus) (direktiiv 1999/32/EÜ)

3 a. Mis puudutab võimalikke 
ettepanekuid, millega lubataks laevade 
kasutajatel või nende gruppidel, kes 
kasutavad heitmete vähendamise 
tehnoloogiaid, muutmata laevade SO2
heitmeid muudetud laevade arvel maha 
arvestada, siis selliseid skeeme võib 
lubada vaid siis, kui on selgelt tõestatud, 
et see on nii tervisele kui ka keskkonnale 
madala väävlisisaldusega laevakütuste 
kasutamise asemel kasulikum.

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise ümbersõnastatud muudatusettepanek 44.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 7

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

4. Kõik muudatusettepanekud, mis on 4. Kõik muudatusettepanekud, mis on 
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vajalikud tehniliste kohanduste tegemiseks 
teaduse ja tehnika arengu valguses artikli 2 
punktidele 1, 2, 3, 3a, 3b ja 4 või artikli 6 
lõikele 2, võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 
sätestatud korras. Sellised kohandused ei 
muuda otseselt direktiivi ulatust ega 
direktiivis sätestatud kütuste 
väävlisisalduse piirmäärasid.

vajalikud tehniliste kohanduste tegemiseks 
teaduse ja tehnika arengu valguses artikli 2 
punktidele 1, 2, 3, 3a, 3b ja 4, artiklitele 4a 
ja 4aa või artikli 6 lõikele 2, võetakse 
vastu artikli 9 lõikes 2 sätestatud korras. 
Sellised kohandused ei muuda otseselt 
direktiivi ulatust ega direktiivis sätestatud 
kütuste väävlisisalduse piirmäärasid, v.a 
juhtudel, mis on kooskõlas IMO 
karmimate standarditega.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
polttoainetta varten.
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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. 
Mutta voidaan arvioida, että hyödyt ylittävät kustannukset myös silloin, kun toteutetaan 
laivapolttoaineen 0,5 prosentin rikkipitoisuusraja rikkipäästöjen valvonta-alueilla eli Itämerellä, 

  
1 4.6.2003
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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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ET ET

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%


