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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002)0595)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2003)0476)3,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

4) Erittäin rikkipitoisten meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden palamisesta 
aiheutuvat laivaliikenteen päästöt lisäävät 
rikkidioksidin ja hiukkasten aiheuttamaa 
ilman pilaantumista. Tämä vahingoittaa 
happamoitumisen vuoksi ympäristöä 
samoin kuin ihmisten terveyttä, 

4) Erittäin rikkipitoisten meriliikenteessä 
käytettävien polttoöljyjen palamisesta 
aiheutuvat laivaliikenteen päästöt lisäävät 
rikkidioksidin ja hiukkasten aiheuttamaa 
ilman pilaantumista ja aiheuttavat siten 
haittaa ihmisten terveydelle, 
vahingoittavat ympäristöä, julkista ja 

  
1 EUVL C 68, 18.3.2004, s. ...
2 EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 277.
3 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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omaisuutta ja kulttuuriperintöä erityisesti 
rannikoiden ja satamien läheisyydessä.

yksityistä omaisuutta ja kulttuuriperintöä 
sekä lisäävät happamoitumista. 

Perustelu

Erittäin rikkipitoisten polttoaineiden käyttö meriliikenteessä aiheuttaa kaksitahoisen 
ongelman - yhtäältä on kyse pilaantumisen kaukokulkeutumisesta pitkienkin matkojen päähän 
(sekundääristen hiukkasten sekä rikkilaskeumasta aiheutuvan happamoitumisen 
terveysvaikutukset) ja toisaalta paikallisista vaikutuksista (ensi sijassa SO2:n ja 
primäärihiukkasten terveysvaikutukset). Vaikka nämä ongelmat jossain määrin liittyvät 
toisiinsa, niiden ratkaisemiseen tarvittavat toimenpiteet eivät välttämättä ole samoja, ja siten 
on aiheellista mainita ne erikseen (ks. myös jäljempää tarkistus 2). (EP:n ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 1.)

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

4 a) Erittäin rikkipitoisia polttoaineita 
käyttävien alusten aiheuttama kuormitus 
kohdistuu ihmisiin ja luontoon erityisesti 
rannikoilla ja satamien läheisyydessä. 
Tämän vuoksi asiassa tarvitaan erityisiä 
toimia.

Perustelu

Laivojen päästöt johtavat suuriin hiukkasten (PM10 ja PM2.5) sekä SO2:n pitoisuuksiin 
joillakin rannikko- ja satama-alueilla. Siten paikallisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan 
erityisiä toimenpiteitä (esim. rannikko- tai satama-alueilla käytettävän polttoaineen 
sisältämää rikkiä koskevat tiukemmat rajoitukset tai maasähkön käyttö). (EP:n ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 4.)

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

5) Tämän direktiivin toimenpiteillä 
kansainvälisten vesien meriliikenteen 
päästöjen vähentämiseksi täydennetään 
direktiivissä 2001/81/EY säädettyjä ilman 
epäpuhtauksien päästörajojen 
noudattamiseksi toteutettavia 
jäsenvaltioiden kansallisia toimenpiteitä.

5) Tämän direktiivin toimenpiteillä 
täydennetään direktiivissä 2001/81/EY 
säädettyjä ilman epäpuhtauksien 
päästörajojen noudattamiseksi toteutettavia 
jäsenvaltioiden kansallisia toimenpiteitä.
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Perustelu

Direktiivin toimenpiteet rajoittavat meriliikenteen päästöjä paitsi kansainvälisillä vesillä niin 
myös aluevesillä, satama-alueilla ja sisävesillä. Tällä hetkellä vain aluevesiliikenteestä 
(12 meripeninkulmaa) ja sisävesiliikenteestä aiheutuvat päästöt sisältyvät kansallisiin 
päästöihin päästökattoja koskevassa direktiivissä. Koska alusten päästöjen taso on maalla 
toimiviin lähteisiin verrattuna suuri (ja kasvussa), komission olisi tutkittava, miten loput
merenkulun päästöt voidaan parhaalla tavalla sisällyttää direktiiviin 2001/81.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

11) Jotta meriliikennealalla olisi riittävästi 
aikaa toteuttaa tekniset muutokset 
voidakseen noudattaa sisävesialuksissa ja 
yhteisön satamissa laiturissa olevissa 
aluksissa käytettävän polttoaineen 
enimmäisrikkipitoisuudelle asetettua 
0,1 painoprosentin ylärajaa, vaatimuksen 
soveltamisen määräajaksi olisi asetettava 
1 päivä tammikuuta 2010. Koska 
määräaika saattaa aiheuttaa Kreikalle 
teknisiä ongelmia, on asianmukaista 
myöntää tilapäinen poikkeus tiettyjen, 
ainoastaan Kreikan alueella liikennöivien 
alusten osalta.

11) Jotta meriliikennealalla olisi riittävästi 
aikaa toteuttaa tekniset muutokset
voidakseen noudattaa sisävesialuksissa ja 
yhteisön satamissa laiturissa olevissa 
aluksissa käytettävän polttoaineen 
enimmäisrikkipitoisuudelle asetettua 
0,1 painoprosentin ylärajaa, vaatimuksen 
soveltamisen määräajaksi olisi asetettava 
1 päivä tammikuuta 2008.

Perustelu

Katso vastaava tarkistus jäljempää.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

12 a) Koska meriliikenne on luonteeltaan 
maailmanlaajuista, olisi kaikin tavoin 
pyrittävä kansainvälisiin ratkaisuihin. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä tehokkaammin tämän 
direktiivin säännösten sisällyttämistä 
IMO:n kehykseen. Jatkoneuvotteluissa 
niiden olisi erityisesti pyrittävä siihen, että 
IMO:n tasolla saadaan aikaan 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
sallitun enimmäisrikkipitoisuuden 
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alentaminen maailmanlaajuisesti. 
Komission olisi lisäksi tarkasteltava, mitä 
etuja koituisi uusien yhteisön 
merialueiden, kuten Välimeren ja Koillis-
Atlantin, nimeämisestä MARPOL-
yleissopimuksen liitteeseen VI rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiksi.

Perustelu

Etenkin merenkulkualalla olisi pyrittävä ensisijaisesti maailmanlaajuisesti noudatettaviin 
standardeihin. Tämän vuoksi direktiivin säännösten olisi myös annettava komissiolle ja 
jäsenvaltioille valtuudet pyrkiä saamaan samat standardit hyväksytyiksi IMO:n yleisissä 
puitteissa. (Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 36.)

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan e alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

e) sota-aluksilla ja muilla sotilaskäytössä 
olevilla aluksilla käytettäviin 
polttoaineisiin. Kunkin jäsenvaltion on 
kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että 
näiden alusten toiminta on direktiivin 
mukaista siinä määrin kuin on 
kohtuullista ja käytännössä mahdollista 
toteuttamalla asianmukaiset toimenpiteet, 
joista ei aiheudu haittaa tällaisten alusten 
toiminnalle tai operatiiviselle 
toimintakyvylle,

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mitään perusteita jättää sota-aluksia ja muita sotilaskäytössä olevia aluksia tämän 
direktiivin säännösten ulkopuolelle.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA
2 artiklan 3h alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

3h) 'sota-aluksella' valtion asevoimille 
kuuluvaa alusta, jossa on selvät ulkoiset 
kansallisuustunnukset ja joka on 
asiaankuuluvasta palvelusluettelosta tai 
vastaavasta ilmenevän, valtion hallituksen 

Poistetaan.
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asianmukaisesti tehtävään määräämän 
upseerin komennossa ja jonka miehistö 
on tavanomaisen sotilaskurin alainen,

Perustelu

Katso edeltävä tarkistus 6.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

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

i) Poistetaan 1 kohdasta ilmaisu "mukaan 
lukien meriliikenteessä käytettävät 
kaasuöljyt".

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mitään perusteita poistaa jäsenvaltioiden alueella meriliikenteessä käytettäviä 
kaasuöljyjä koskevaa vaatimusta.

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan otsikko (direktiivi 1999/32/EY)

Meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuus 
rikin oksidien päästöjen valvonta-alueilla 
sekä Euroopan yhteisön satamiin tai 
satamista säännöllisesti liikennöivissä 
matkustaja-aluksissa

Euroopan yhteisössä käytettävien 
polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuus 
(ensimmäinen vaihe)

Perustelu

Osa EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 43.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita ei 1 päivästä 
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tammikuuta 2012 alkaen käytetä 
jäsenvaltioiden aluemerien ja 
talousvyöhykkeiden alueilla, jotka eivät 
kuulu rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueeseen, jos polttoaineiden 
rikkipitoisuus ylittää 1,5 painoprosenttia. 
Tätä sovelletaan kaikkien lippujen alla 
purjehtiviin aluksiin, mukaan luettuina 
alukset, jotka ovat lähteneet matkaan 
yhteisön ulkopuolelta. 

Perustelu

SO2 ja NOx ja niiden sekundääriset pilaavat aineet (ilmassa esiintyvät sulfaatti- ja 
nitraattihiukkaset sekä alailmakehän otsoni) voivat kulkeutua pitkiä matkoja. Alusten päästöt 
aiheuttavat useimmilla rannikkoalueilla 20–30 prosenttia sekundääristen epäorgaanisten 
sulfaatti- ja nitraattihiukkasten pitoisuuksista ilmassa. Sekundäärisillä hiukkaspäästöillä sekä 
SO2- ja NOx-päästöillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen. Komission perusteluosassa olevan 
taulukon mukaan vaikuttaa siltä, että jatkuva altistuminen alusten päästöille lyhentää 
elinvuosia esimerkiksi Pohjanmerellä samankaltaisesti kuin Välimeren pohjoisosissa. Ei ole 
mitään terveyteen liittyviä syitä soveltaa tiukempia päästönormeja ainoastaan rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueilla etenkin, koska etelässä sijaitsevat rannikkoalueet ovat 
kaikkein tiheimmin asuttuja ja hiukkasten ja otsonin aiheuttamat ongelmat ovat eteläisissä 
jäsenvaltioissa tuntuvampia. Lisäksi on taloudellisesti ja kilpailun kannalta loogista, että 
kansainvälisen meriliikenteen päästöjen normit koskevat mahdollisimman laajasti koko 
Eurooppaa, eikä niitä rajoiteta vain muutamille alueille. Koska eteläisiä merialueita ei vielä 
ole nimetty rikin oksidipäästöjen valvonta-alueiksi, näille alueille ehdotetaan pitempää 
ajallista kehystä. (EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 43.)

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 2 kohta (direktiivi 1999/32/EY)

2. 1 kohtaa sovelletaan seuraavista 
päivämääristä alkaen:

2. 1 kohtaa sovelletaan seuraavista 
päivämääristä alkaen:

a) MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI 
olevassa 14.3.a säännössä tarkoitetun 
Itämeren alueen osalta ...*:

a) MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI 
olevassa 14.3.a säännössä tarkoitetun 
Itämeren alueen osalta ...*:

b) Pohjanmeren ja kaikkien niiden muiden 
merialueiden, myös satamien, osalta, jotka 
IMO myöhemmin nimeää rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiksi 
MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI 
olevan 14.3.b säännön mukaisesti:

b) Pohjanmeren osalta:
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– 12 kuukautta kyseisen nimeämisen 
voimaantulon jälkeen tai

– 12 kuukautta kyseisen nimeämisen 
voimaantulon jälkeen tai

– … **, – … **,
sen mukaan, kumpi päivämäärä on 
myöhäisempi.

sen mukaan, kumpi päivämäärä on 
aikaisempi.
b a) kaikkien niiden muiden 
merialueiden, myös satamien, osalta, 
jotka IMO myöhemmin nimeää rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueiksi 
MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI 
olevan 14.3.b säännön mukaisesti, ... ***.

_________

* 19 päivä toukokuuta 2006 tai 
12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen, jos se on 
myöhemmin.

_________

* 19 päivä toukokuuta 2006 tai 
12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen, jos se on 
aikaisemmin.

** 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

** 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

*** 12 kuukautta tämän nimeämisen 
jälkeen.

Perustelu

Varmistetaan, että Pohjanmeren rikin oksidipäästöjen valvonta-alue tulee voimaan 
12 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 3 kohta (direktiivi 1999/32/EY)

3. Jäsenvaltioiden on vastattava 1 kohdan 
noudattamisen valvonnasta ainakin:

3. Jäsenvaltioiden on vastattava 1 ja 
1 a kohdan noudattamisen valvonnasta 
ainakin:

– niiden lipun alla purjehtivien alusten 
osalta, ja

– niiden lipun alla purjehtivien alusten 
osalta, ja

– jos kyseessä on rikin oksidipäästöjen 
valvonta-alueisiin rajautuva jäsenvaltio, 
kaikkien lippujen alla purjehtivien alusten 
osalta sinä aikana, jolloin ne ovat kyseisen 
jäsenvaltion satamassa.

– kaikkien lippujen alla purjehtivien 
alusten osalta sinä aikana, jolloin ne ovat 
kyseisen jäsenvaltion satamassa.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita 
kansainvälisen merioikeuden mukaisia 

Jäsenvaltioiden on toteutettava myös 
muita kansainvälisen merioikeuden 
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noudattamisen valvontatoimia muiden 
alusten osalta.

mukaisia noudattamisen valvontatoimia 
muiden alusten osalta.

Perustelu

Kaikki rannikkovaltiot ovat velvollisia toteuttamaan ympäristötoimenpiteitä, jotka ovat niiden 
käytettävissä kansainvälisen merioikeuden mukaisesti.

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 6 kohta (direktiivi 1999/32/EY)

6. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen varmistettava, että polttoaineen 
toimittajat kirjaavat kaikkien jäsenvaltion 
alueella myytävien meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden 
rikkipitoisuuden polttoaineen 
luovutustodistukseen, johon on liitetty 
sinetöity näyte.

6. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen varmistettava, että polttoaineen 
toimittajat kirjaavat kaikkien jäsenvaltion 
alueella myytävien meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden 
rikkipitoisuuden polttoaineen 
luovutustodistukseen, jonka 
vastaanottavan aluksen edustaja on 
allekirjoittanut ja johon on liitetty 
sinetöity näyte.

Perustelu

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää tehokasta valvontaa. Näytteen luotettavuus on 
näytteiden ottamisen heikoin lenkki. On ratkaisevan tärkeää, että vastaanottavan aluksen 
edustaja tarkastaa näytteen, koska sen avulla voidaan varmistaa, että toimittajan antama 
näyte sisältää todella täysin samaa polttoainetta kuin alukseen toimitettu erä. (EP:n 
ensimmäisen käsittelyn tarkistus 16.)

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a artiklan 6 a kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

6 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä alkaen meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, joiden 
rikkipitoisuus on enintään 
0,5 painoprosenttia, on saatavilla kaikista 
yhteisön satamista riittävässä määrin 
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kysynnän tyydyttämiseksi.

Perustelu

Direktiivin mukaisia polttoaineita on oltava laajalti saatavilla viimeistään silloin, kun 
direktiivistä aiheutuvat velvoitteet tulevat voimaan. Palautetaan komission ehdotuksesta 
kohta, jonka neuvosto on poistanut (EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 14.)

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 a a artikla (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

4 a a artikla
Euroopan yhteisön meriliikenteessä 

käytettävien polttoaineiden 
enimmäisrikkipitoisuus (toinen vaihe)

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita ei 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen käytetä kyseisten 
jäsenvaltioiden aluemerien, 
talousvyöhykkeiden ja epäpuhtauksien 
valvontavyöhykkeiden alueilla, jotka 
kuuluvat rikin oksidipäästöjen valvonta-
alueeseen, jos polttoaineiden 
rikkipitoisuus ylittää 0,5 painoprosenttia. 
Tätä sovelletaan kaikkien lippujen alla 
purjehtiviin aluksiin, mukaan lukien 
alukset, jotka ovat lähteneet matkaan 
yhteisön ulkopuolelta.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä alkaen 
meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita 
ei käytetä kyseisten jäsenvaltioiden 
aluemerien, talousvyöhykkeiden ja 
epäpuhtauksien valvontavyöhykkeiden 
alueilla Euroopan yhteisön satamiin tai 
satamista säännöllisesti liikennöivissä 
matkustaja-aluksissa, jos polttoaineen 
rikkipitoisuus ylittää 0,5 painoprosenttia.
3. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tämän 
vaatimuksen täytäntöönpanon 
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valvonnasta vähintään niiden lipun alla 
purjehtivien alusten osalta ja kaikkien 
lippujen alla purjehtivien alusten osalta 
sinä aikana, jolloin ne ovat kyseisen 
jäsenvaltion satamassa.
Jäsenvaltioiden on myös toteutettava 
täydentäviä valvontatoimenpiteitä omien 
alustensa osalta kansainvälisen 
merioikeuden mukaisesti.
4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita ei 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen käytetä niiden 
aluemerien ja talousvyöhykkeiden 
alueilla, jotka eivät kuulu rikin 
oksidipäästöjen valvonta-alueeseen, jos 
polttoaineiden rikkipitoisuus ylittää 
0,5 painoprosenttia. Tätä sovelletaan 
kaikkien lippujen alla purjehtiviin 
aluksiin, mukaan luettuina alukset, jotka 
ovat lähteneet matkaan yhteisön 
ulkopuolelta.
5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä alkaen 
meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita, 
joiden rikkipitoisuus on enintään 
0,5 painoprosenttia, on saatavilla kaikista 
yhteisön satamista riittävässä määrin 
kysynnän tyydyttämiseksi."

Perustelu

Koska meriliikenteen päästöt vaikuttavat myös "ensimmäisen vaiheen" 1,5 prosentin 
rikkipitoisuusrajan käyttöönoton jälkeen edelleen merkittävästi terveys- ja 
ympäristöongelmiin, tarvitaan toinen vaihe, jossa pitoisuus alennetaan edelleen 
0,5 prosenttiin. Tällainen vähennys tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa EU:n viidennen ja 
kuudennen ympäristötoimintaohjelman terveys- ja ympäristötavoitteet. (EP:n ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 42.)

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 b artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale (direktiivi 1999/32/EY)
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1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, joiden 
rikkipitoisuus ylittää 0,1 painoprosenttia, ei 
käytetä seuraavissa aluksissa:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2008 alkaen toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, joiden 
rikkipitoisuus ylittää 0,1 painoprosenttia, ei 
käytetä seuraavissa aluksissa:

Perustelu

Palautetaan komission ehdottaman raja-arvon 0,1 päivämäärä vaatimatta raja-arvoa 0,2 
(EP:n tarkistus 21). Ei ole mitään syytä lykätä meriliikenteessä käytettävien vähärikkisempien 
polttoaineiden käyttöönottoa sisävesillä ja satamissa vuoteen 2010. Koska alusten päästöillä 
(etenkin hiukkaspäästöillä) on paikallisia terveysvaikutuksia ja koska monilla satama- ja 
rannikkoalueilla asuu runsaasti väestöä, on kiireellisesti vähennettävä paikallista ilman 
pilaantumista. Vähärikkisten meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden käyttö satamissa ja 
sisävesillä vastaa direktiivin 99/32/EY (4 artiklan 1 kohta) pyrkimyksiä, joiden mukaisesti 
meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuusrajaksi asetetaan enintään 
0,2 prosenttia jäsenvaltioiden alueella, ts. mukaan luettuna aluemeret (12 meripeninkulmaa), 
ja 1. tammikuuta 2008 raja-arvoa lasketaan edelleen 0,1 prosenttiin.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 b artiklan 2 kohta (direktiivi 1999/32/EY)

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta: 2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta:
a) jos alusten on julkaistun aikataulun 
mukaisesti määrä olla laiturissa alle kaksi 
tuntia;

a) jos alusten on julkaistun aikataulun 
mukaisesti määrä olla laiturissa alle yksi 
tunti;

b) sisävesialuksiin, joilla on todistus siitä, 
että ne ovat ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna 1974 tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena 
kuin se on muutettuna, mukaisia merellä 
ollessaan;

b) sisävesialuksiin, joilla on todistus siitä, 
että ne ovat ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna 1974 tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena 
kuin se on muutettuna, mukaisia merellä 
ollessaan;

c) 1 päivään tammikuuta 2012 niihin 
liitteessä lueteltuihin aluksiin, jotka 
liikennöivät ainoastaan Kreikan alueella.

c) aluksiin, jotka käyttävät maasähköä 
ollessaan satamassa,

c a) edellä 4 a a artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin päivämääriin asti:
– aluksiin, jotka voivat osoittaa, että ne 
käyttävät koko ajan polttoainetta, jonka 
rikkipitoisuus on alle 0,5 prosenttia,
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– aluksiin, jotka voivat osoittaa, että ne 
käyttävät koko ajan 
vähentämisteknologioita, jotka vähentävät 
rikkioksidien kokonaispäästöt tasolle 
2,0 g/SO2/kWh tai vähemmän laskettuna 
rikkidioksidipäästöjen kokonaispainosta, 
mukaan luettuna sekä apu- että 
pääkoneet.

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei säädetä satamapolttoainevaatimuksia koskevista poikkeuksista. 
Vähärikkisten meriliikenteen kaasuöljyjen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja 
poikkeuksia/vapautuksia olisi mahdollisimman pitkälle vältettävä. Maasähkön käyttö 
vähentää satamien ilmansaaste- ja melupäästöjä merkittävästi, ja sitä olisi siksi edistettävä. 
Jos aluksille, jotka käyttävät koko ajan 0,5-prosenttista polttoainetta tai 
vähentämisteknologioita, myönnetään vapautus 0,1 prosentin satamapolttoainevaatimuksesta 
rikkipitoisuusrajoitusten toisen vaiheen aikana (ca kohta), tällä kannustettaisiin sitä, että 
vähäpäästöinen toiminta kaikkina aikoina otettaisiin käyttöön nopeammin.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

4 c artiklan 4 kohta (direktiivi 1999/32/EY)

4. Vaihtoehtona 4 a ja 4 b artiklan 
vaatimusten mukaiselle vähärikkiselle
meriliikenteessä käytettävälle 
polttoaineelle jäsenvaltiot voivat sallia 
alusten käyttävän hyväksyttyjä 
päästönvähentämisteknologioita, mikäli 
nämä alukset:

4. Vaihtoehtona 4 a, 4 a a ja 4 b artiklan 
vaatimusten mukaiselle meriliikenteessä 
käytettävälle polttoaineelle tai sen 
täydentäjänä jäsenvaltiot voivat sallia 
alusten käyttävän hyväksyttyjä 
vähentämisteknologioita, mikäli nämä 
alukset:

– saavuttavat päästöjen vähenemiset, 
jotka vastaavat vähintään niitä arvoja, 
joihin päädyttäisiin noudattamalla tässä 
direktiivissä määriteltyjä polttoaineen 
rikkipitoisuuden raja-arvoja, ja

– vähentävät rikkioksidien 
kokonaispäästöt tasolle 2,0 g/SO2/kWh tai 
vähemmän laskettuna 
rikkidioksidipäästöjen kokonaispainosta, 
mukaan luettuna sekä apu- että 
pääkoneet
– on varustettu päästöjen jatkuvaan 
valvontaan tarkoitetuilla laitteistoilla, ja

– todistavat perusteellisesti asiakirjoin, että 
suljettuihin satamiin ja suistoihin 
lasketuilla jätevirroilla ei ole vaikutusta 
ekosysteemeihin niiden kriteereiden 
perusteella, jotka satamavaltioiden 
viranomaiset ovat ilmoittaneet IMO:lle.

– todistavat perusteellisesti asiakirjoin, että 
suljettuihin satamiin ja suistoihin 
lasketuilla jätevirroilla ei ole vaikutusta 
ekosysteemeihin niiden kriteereiden 
perusteella, jotka satamavaltioiden 
viranomaiset ovat ilmoittaneet IMO:lle.
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Perustelu

Vähentämisteknologioiden käyttöä ei pitäisi sallia vain vähärikkisten polttoaineiden käytön 
vaihtoehtona vaan myös sen täydentäjänä, koska tämä voi johtaa päästöjen lisävähennyksiin. 
Teknisen laitteiston toiminnan varmistamiseksi vähentämisteknologioita käyttävät alukset 
olisi velvoitettava käyttämään päästöjä jatkuvasti valvovia laitteita (EP:n ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 43.)

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 6 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

6 artiklan otsikko (direktiivi 1999/32/EY)

-a) Otsikko korvataan seuraavasti:
"Seuranta ja seuraamukset"

Perustelu

Otsikkoa on muutettava sisältöä paremmin vastaavaksi. (EP:n ensimmäisen käsittelyn 
tarkistus 24.)

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 6 KOHDAN A ALAKOHTA

6 artiklan 1 a kohdan 1 alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

"1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus 
on 4 a ja 4 b artiklan asiaa koskevien 
säännösten mukainen.

"1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus 
on 4 a, 4 a a ja 4 b artiklan asiaa koskevien 
säännösten mukainen.

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 26 osittain.

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 6 KOHDAN A ALAKOHTA

6 artiklan 1 a kohdan 4 alakohta (direktiivi 1999/32/EY)

Jäsenvaltioiden on myös tarvittaessa 
toteutettava kohtuullisia toimenpiteitä 
muiden kuin 4 a ja 4 b artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden 

Jäsenvaltioiden on myös tarvittaessa 
toteutettava kohtuullisia toimenpiteitä 
muiden kuin 4 a ja 4 b artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien meriliikenteessä
käytettävien polttoaineiden 
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rikkipitoisuuden seuraamiseksi.". rikkipitoisuuden seuraamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava määräyksiä 
tehokkaista seuraamuksista, joita 
sovelletaan seurantaa ja näytteiden 
ottamista koskevia säännösten 
rikkomuksiin, ja niiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraamukset ovat 
oikeasuhteisia ja niiden 
täytäntöönpanolla on varoittavia 
vaikutuksia."

Perustelu

Seuraamusten on oltava niin ankaria, ettei näytteiden väärentäminen ole houkuttelevaa (EP:n 
ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 26 ja 29 osittain.)

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

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

d) 4 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä koskevan, suorat ja välilliset 
ympäristöhyödyt kattavan uuden 
kustannustehokkuusanalyysin ja muut 
mahdolliset päästöjä vähentävät 
toimenpiteet

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32 osittain.

Tarkistus 23
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 

Komissio voi liittää kertomukseensa 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi, erityisesti kullekin 
polttoaineluokalle vahvistettavien 
rikkipitoisuuden raja-arvojen osalta sekä 
niiden merialueiden osalta, joilla on määrä
käyttää matalarikkisiä meriliikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, sekä ehdotuksia, 
joilla pyritään vähentämään muita 
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polttoaineita. ilmakehään joutuvia meriliikenteen 
päästöjä, mukaan lukien meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden täydet 
laatuvaatimukset direktiivin 98/70/EY 
mukaisesti.
Komissio esittää lisäksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle selonteon 
toimista, joita se on toteuttanut 
saadakseen tämän direktiivin säännökset 
kirjatuksi MARPOL-yleissopimukseen.

Perustelu

Koska meriliikenteen päästöjen absoluuttinen ja suhteellinen merkitys terveys- ja 
ympäristövaikutusten osalta kasvaa, on tärkeää, että komissio todella esittää uusia ja 
täydentäviä ehdotuksia säädöksiksi, joilla päästöjä vähennetään edelleen. Kun lisäksi otetaan 
huomioon polttoaineen laatua koskevien parametrien moninaiset vaikutukset ja keskinäiset 
suhteet, komission olisi kiireellisesti tutkittava asiaa ja ehdotettava EU-direktiiviä, jossa 
määritetään meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskevat laatustandardit direktiivin 
98/70/EY mukaisesti. (EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32 osittain).

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 1999/32/EY)

3 a. Mahdolliset ehdotukset, joiden 
mukaan vähentämisteknologioita 
käyttävät laivaliikenteen harjoittajat tai 
laivaliikenteen harjoittajien muodostamat 
ryhmät voivat siirtää muutettujen alusten 
rikkidioksidipäästöjä koskevia oikeuksia 
aluksille, joissa ei ole tehty muutoksia, 
voidaan sallia vain, jos saavutettu 
ympäristö- ja terveyshyöty vähärikkisten 
meriliikenteessä käytettyjen 
polttoaineiden käyttöön verrattuna on 
selvästi osoitettavissa.

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44 uudelleen muotoiltuna.

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 artiklan 4 kohta (direktiivi 1999/32/EY)
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4. Kaikki muutokset, joita tarvitaan tieteen 
ja tekniikan kehitykseen perustuvien 
teknisten mukautusten tekemiseksi 
2 artiklan 1, 2, 3, 3a, 3b ja 4 alakohtaan ja 
6 artiklan 2 kohtaan, on tehtävä 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Nämä muutokset eivät saa 
suoraan vaikuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan tai tässä direktiivissä 
määrättyjen polttoaineiden 
rikkipitoisuuden raja-arvoihin.".

4. Kaikki muutokset, joita tarvitaan tieteen 
ja tekniikan kehitykseen perustuvien 
teknisten mukautusten tekemiseksi 
2 artiklan 1, 2, 3, 3a, 3b ja 4 alakohtaan, 
4 a artiklaan, 4 a a artiklaan ja 6 artiklan 
2 kohtaan, on tehtävä 9 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä 
muutokset eivät saa suoraan vaikuttaa 
tämän direktiivin soveltamisalaan tai tässä 
direktiivissä määrättyjen polttoaineiden 
rikkipitoisuuden raja-arvoihin, paitsi jos 
nämä muutokset ovat IMO:n tasolla 
sovittujen tiukempien standardien 
mukaisia".
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PERUSTELUT

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

  
1 4.6.2003.
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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, 
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 kannuste 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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MERILIIKENTEEN POLTTOAINEIDEN SISÄLTÄMÄ RIKKI

EP:N ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
6 kk voimaantulon 
jälkeen (1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

SECA-alueet 1,5 % 0,5 %
Matkustaja-alukset 
(koko EU)

1,5 % 0,5 %

Satamat ja 
sisävesiväylät

0,2 % 0,1 %

Muut EU-merialueet 1,5 % 0,5 %

YHTEINEN KANTA
12 kk voimaantulon 
jälkeen (2006 
puoliväli)

1.1.2010

SECA-alueet 1,5 % (Koillis-
Atlantti toukokuu 
2007)

Matkustaja-alukset 
(koko EU)

1,5 %

Satamat ja 
sisävesiväylät

0,1 % (Kreikka 
poikkeus 2012)

Muut EU-merialueet - -

ESITTELIJÄN EHDOTUS TOISEEN KÄSITTELYYN
12 kk voimaantulon 
jälkeen 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECA-alueet (ml. 
Koillis-Atlantti)

1,5 % 0,5 %

Matkustaja-alukset 
(koko EU)

1,5 % 0,5 %

Satamat ja 
sisävesiväylät

0,1 %

Muut EU-merialueet 1,5 % 0,5 %


