
Vertimas pagal sutartį

PR\551981LT.doc PE 353.332v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

NEGALUTINIS
2002/0259(COD)

13.1.2005

***II
ANTRAJAM SVARSTYMUI 
PATEIKTAS REKOMENDACIJOS 
PROJEKTAS
dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą , iš dalies keičiančią Direktyvą 1999/32/EB dėl laivų kuro 
sieringumo
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

Pranešėjas: Satu Hassi



Vertimas pagal sutartį
PE 353.332v01-00 2/5 Vertimas pagal sutartį

PR\551981LT.doc

LT

PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 1999/32/EB dėl laivų kuro sieringumo 
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– atsižvelgdamas į savo poziciją pirmojo svarstymo metu1 dėl Komisijos pasiūlymo 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2002)0595)2, 

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą pasiūlymą (KOM(2003)0476)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas  1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sudegusio laivų kuro didelio 
sieringumo išmetalai prisideda prie oro 
teršimo sieros dioksidu ir kietosiomis 
dalelėmis. Tai žaloja aplinką (ją rūgština) 
ir kenkia žmonių sveikatai, nuosavybei ir 
kultūriniam paveldui, ypač pakrančių 
plotuose ir uostuose. 

(4) Sudegusio laivų kuro didelio 
sieringumo išmetalai prisideda prie oro 
teršimo sieros dioksidu ir kietosiomis 
dalelėmis, kurie kenkia žmonių sveikatai, 
žaloja aplinką, viešą ir privačią nuosavybę 
ir kultūrinį paveldą bei prisideda prie 
rūgštinimo.

  
1 OL C 068, 2004 3 18, p..
2 OL C 045 (E) 2003 2 25, p. 277.
3 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Justification

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).

Pakeitimas 2
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Žmones ir natūralią aplinką 
pakrančių plotuose ir netoli uostų ypač 
veikia laivų kuro didelio sieringumo 
išmetalai. Todėl šiuo atžvilgiu reikalingos 
ypatingos priemonės. 

Justification

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).

Pakeitimas 3
5 konstatuojamoji dalis

(5) Šioje direktyvoje numatomos 
priemonės, skirtos mažinti laivų išmetalus 
tarptautiniuose vandenyse, papildo 
valstybių narių nacionalines priemones, 
kuriomis siekiama neviršyti didžiausio 
išmetalų į atmosferą kiekio, numatyto 
Direktyvoje 2001/81/EB.

(5) Šioje direktyvoje numatomos 
priemonės papildo valstybių narių 
nacionalines priemones, kuriomis siekiama 
neviršyti didžiausio įšmetalų į atmosferą 
kiekio, numatyto Direktyvoje 2001/81/EB.

Justification

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 
under national emissions in the NEC directive. Given the high –and increasing - level of 
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emissions from shipping relative to land-based sources, the Commission should study how to 
best incorporate the rest of shipping emissions into Directive 2001/81.

Pakeitimas 4
11 konstatuojamoji dalis

(11) Suteikiant pakankamai laiko jūrų 
pramonei atlikti techninius patobulinimus, 
kurie leistų sumažinti vidaus vandenyse 
plaukiojančių laivų ir laivų, užsukančių į 
Bendrijos uostus, laivų kuro išmetaluose 
esantį sieros kiekį iki 0,1 proc. Šio 
reikalavimo įgyvendinimo data turėtų būti 
2010 m. sausio 1 d. Kadangi šis galutinis 
terminas gali sukelti techninių problemų 
Graikijai, tam tikri laivai, plaukiojantys 
Graikijos teritorijoje, gali laikinai 
nukrypti nuo šių reikalavimų. 

(11) Suteikiant pakankamai laiko jūrų 
pramonei atlikti techninius patobulinimus, 
kurie leistų sumažinti vidaus vandenyse 
plaukiojančių laivų ir laivų, užsukančių į 
Bendrijos uostus, laivų kuro išmetaluose 
esantį sieros kiekį iki 0,1 proc. Šio 
reikalavimo įgyvendinimo data turėtų būti 
2008 m. sausio 1 d. 

Justification

See corresponding amendment, below.

Pakeitimas 5
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Dėl laivyno visuotinumo, turi būti 
sutelktos visos pastangos rasti 
tarptautinius sprendimus. Komisija ir 
valstybės narės turėtų labiau siekti, kad 
šios direktyvos nuostatos būtų įtrauktos į 
IMO sistemą. Tolimesnėse derybose jos 
ypač turėtų bandyti pasauliniu mastu 
užtikrinti, kad leidžiamas laivų kuro 
sieringumas būtų sumažintas IMO 
lygmeniu. Komisija taip pat turėtų ištirti 
nurodomų naujų Bendrijos jūrinių plotų 
savybes, pvz., Viduržemio jūros ir Šiaurės 
rytų Atlanto, kaip išmetalų SOx kontrolės 
plotų, nurodytų MARPOL konvencijos VI 
priede. 
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Justification

In the shipping sector in particular it is essential to work towards internationally accepted 
standards. Consequently, the provisions of this Directive 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).

Pakeitimas 6
1 straipsnio 1 punktas

1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos e punktas (Direktyva 1999/32/EB)

e) kuras, kurį naudoja karo laivai ir kiti 
karinio pavaldumo laivai. Tačiau 
kiekviena valstybė narė, priimdama 
atitinkamas priemones, netrikdančias 
tokių laivų darbo ar darbinių galimybių, 
stengsis užtikrinti, kad šie laivai, kiek yra 
protinga ir praktiška, veiktų pagal šią 
direktyvą;

išbraukta

Justification

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

Pakeitimas 7
1 straipsnio 2 punkto d papunktis

2 straipsnio 3 h punktas (Direktyva 1999/32/EB)

3h karo laivas – tai laivas, priklausantis 
valstybės ginkluotosioms pajėgoms, 
turintis išorinius nacionalinius 
skiriamuosius ženklus, kuriam vadovauja 
valstybės vyriausybės tinkamai įgaliotas 
pareigūnas, kurio vardas yra 
atitinkamame tarnybos arba 
lygiaverčiame sąraše, ir turintis įgulą, 
kuri laikosi ginkluotų pajėgų statuto;

išbraukta

Justification

See amendment 6, above.
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Pakeitimas 8
1 straipsnio 4 punkto a papunkčio i dalis

4 straipsnio 1 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

i) 1 straipsnio dalyje žodžiai „įskaitant 
laivų gazolį“ yra panaikinami;

išbraukta

Justification

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

Pakeitimas 9
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnis, antraštinė dalis (Direktyva 1999/32/EB)

Maksimalus laivų kuro, kurį naudoja 
išmetalų SOx kontrolės zonose į Bendrijos 
uostus ir atgal reguliariai kursuojantys 
keleiviniai laivai, sieringumas

Maksimalus laivų kuro, kuris naudojamas 
Europos Bendrijoje, sieringumas (pirmoji 
fazė)

Justification

(Part of EP first reading amendment 41)

Pakeitimas 10
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 1 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

1a. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 2012 m. 
sausio 1 d. jų teritorinėse jūrose ir 
išskirtinėse ekonominėse zonose už 
išmetalų SOx kontrolės ploto ribų nebus 
naudojamas didesnio nei 1,5 proc. 
sieringumo laivų kuras. Tai taikoma 
visiems laivams, plaukiojantiems su visų 
valstybių vėliavomis, įskaitant laivus, 
kurie atplaukia iš Bendrijos ribų.

Justification

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 
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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 
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)

Pakeitimas 11
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 2 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

2. 1 straipsnio daliai taikomi periodai yra 
tokie:

2. 1 straipsnio daliai taikomi periodai yra 
tokie:

a) Baltijos jūros zonai, nurodytai 
MARPOL konvencijos VI priedo 14 
straipsnio 3 dalies a punkte, …*;

a) Baltijos jūros zonai, nurodytai 
MARPOL konvencijos VI priedo 14 
straipsnio 3 dalies a punkte, …*;

b) Šiaurės jūrai ir bet kurioms kitoms 
jūrinėms zonoms (įskaitant uostus), 
kurias IMO vėliau nustato kaip išmetalų 
SOx kontrolės plotus pagal MARPOL 
konvencijos VI priedo 14 straipsnio 3 
dalies b punktą:

b) Šiaurės jūrai:

– 12 mėnesių po to nustatymo įsigaliojimo 
arba

– 12 mėnesių po to nustatymo įsigaliojimo 
arba 

– ……….**, – ……….**,

kas įvyksta vėliau. kas įvyksta anksčiau; 

ba) bet kurioms kitoms jūrinėms zonoms 
(įskaitant uostus), kurias IMO vėliau 
nustato kaip išmetalų SOx kontrolės 
plotus pagal MARPOL konvencijos VI 
priedo 14 straipsnio 3 dalies b punktą,  … 
***.

* 2006 m. gegužės 19 d. arba, jei vėliau, 12 
mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo.

* 2006 m. gegužės 19 d. arba 12 mėnesių 
po šios direktyvos įsigaliojimo, kas įvyksta 
anksčiau.
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** 12 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

** 12 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo.
*** 12 mėnesių po to paskyrimo 
įsigaliojimo.

Justification

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

Pakeitimas 12
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 3 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

3. Valstybės narės yra atsakingos už 1 
straipsnio dalies įvykdymą:

3. Valstybės narės yra atsakingos už 1 ir 1a 
dalių įvykdymą:

– laivams, plaukiojantiems su savo šalies 
vėliava; ir

– laivams, plaukiojantiems su savo šalis 
vėliava; ir 

– tuo atveju, jei valstybės narės ribojasi su 
išmetalų SOx kontrolės zonomis, laivams, 
plaukiojantiems su visų valstybių 
vėliavomis, kol jie yra jų uostuose.

– laivams, plaukiojantiems su visų 
valstybių vėliavomis, kol jie yra jų 
uostuose.

Valstybės narės taip pat gali imtis 
papildomų nutarimo įgyvendinimo 
veiksmų kitų laivų atžvilgiu pagal 
tarptautinę jūrų teisę. 

Valstybės narės taip pat imasi papildomų 
nutarimo įgyvendinimo veiksmų kitų laivų 
atžvilgiu pagal tarptautinę jūrų teisę. 

Justification

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

Pakeitimas 13
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 6 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

6. Nuo 2 straipsnio dalies a punkte 
nurodytos datos valstybės narės užtikrina, 
kad viso laivų kuro, parduoto jų 
teritorijoje, sieringumas yra tiekėjo 
patvirtintas krovos važtaraštyje, 
patvirtintame antspaudu.

6. Nuo 2 straipsnio dalies a punkte 
nurodytos datos valstybės narės užtikrina, 
kad viso laivų kuro, parduoto jų 
teritorijoje, sieringumas yra tiekėjo 
patvirtintas krovos važtaraštyje, 
pasirašytame gaunančiojo laivo atstovo ir 
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patvirtintame antspaudu.

Justification

Effective monitoring will be crucial for the implementation of the Directive. 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).

Pakeitimas 14
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 6 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

6a. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 2 straipsnio 
dalies a punkte nurodytos datos būtų 
galima gauti tokį kiekį ne didesnio kaip 
1,5 proc. sieringumo laivų kuro, kuris 
patenkintų visų Bendrijos uostų poreikį. 

Justification

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

Pakeitimas 15
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

4a straipsnio a dalis
Maksimalus laivų kuro, naudojamo 

Europos Bendrijoje, sieringumas (antroji 
fazė)

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 2010 m. 
sausio 1 d. jų teritorinėse jūrose, 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir teršalų 
kontrolės zonose, patenkančiose į 
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išmetalų SOx kontrolės zonas, nebus 
naudojamas didesnio nei 1,5 proc. 
sieringumo laivų kuras. Tai taikoma 
visiems laivams, plaukiojantiems su visų 
valstybių vėliavomis, įskaitant laivus, 
kurie atplaukia iš už Bendrijos ribų.
2. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 1 straipsnio 
dalyje numatytos datos į Bendrijos uostus 
ir atgal reguliariai kursuojantys 
keleiviniai laivai jų teritorinėse jūrose, 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir teršalų 
kontrolės zonose nenaudotų didesnio nei 
0,5 proc. sieringumo laivų kuro.
3. Valstybės narės atsako už šio 
reikalavimo įgyvendinimą laivų, 
plaukiojančių su jų vėliava, ir laivų, 
plaukiojančių su visų valstybių 
vėliavomis, kol jie yra jų uostuose, 
atžvilgiu. 
Valstybės narės taip pat imasi papildomų 
nutarimo įgyvendinimo veiksmų kitų laivų 
atžvilgiu pagal tarptautinę jūrų teisę. 
4. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 2014 m. 
sausio 1 d. jų teritorinėse jūrose ir 
išskirtinėse ekonominėse zonose, 
esančiose už išmetalų SOx kontrolės zonų, 
nebus naudojamas didesnio nei 0,5 proc. 
sieringumo laivų kuras. Tai taikoma 
visiems laivams, plaukiojantiems su visų 
valstybių vėliavomis, įskaitant laivus, 
kurie atplaukia iš už Bendrijos ribų.
5. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad nuo 1 straipsnio 
dalyje nurodytos datos būtų galima gauti 
tokį kiekį ne didesnio kaip 0,5 proc. 
sieringumo laivų kuro, kuris patenkintų 
visų Bendrijos uostų poreikį. 

Justification

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 
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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).

Pakeitimas 16
1 straipsnio 5 punktas

4 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis  (Direktyva 1999/32/EB)

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
šie laivai nenaudotų didesnio nei 0,1 proc. 
sieringumo laivų kuro:

1. Nuo 2008 m. sausio 1 d. valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
šie laivai nenaudotų didesnio nei 0,1 proc. 
sieringumo laivų kuro:

Justification

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 Directive 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.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 5 punktas

4 b straipsnio 2 dalis (Direktyva 1999/32/EB)
2. 1 straipsnio dalis netaikoma: 2. 1 straipsnio dalis netaikoma:
a) kai laivai, pagal paskelbtus 
tvarkaraščius, turi stovėti išmetę inkarą 
mažiau kaip dvi valandas; 

a) kai laivai, pagal paskelbtus 
tvarkaraščius, turi stovėti išmetę inkarą 
mažiau kaip vieną valandą,

b) vidaus teritoriniuose vandenyse 
plaukiojantiems laivams, kurie turi 
sertifikatą, kad laivas atitinka 1974 m. 
Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus 
gyvybės apsaugos jūroje nuostatas (su 
pakeitimais), kol šie laivai yra jūroje; 

b) vidaus teritoriniuose vandenyse 
plaukiojantiems laivams, kurie turi 
sertifikatą, kad laivas atitinka 1974 m. 
Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus 
gyvybės apsaugos jūroje nuostatas (su 
pakeitimais), kol šie laivai yra jūroje; 

c) iki 2012 m. sausio 1 d. laivams, c) laivams su prijungtu elektros tiekimu 
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įrašytiems į priedą ir plaukiojantiems 
išimtinai Graikijos teritoriniuose 
vandenyse. 

nuo kranto, kol stovi išmetę inkarą 
uostuose; 

ca) iki datų, paminėtų atitinkamai 4a 
straipsnio a dalies 1 ir 3 punktuose: 
- laivams, kurie gali įrodyti, kad jie visada 
naudoja ne mažesnio kaip 0,5 proc. 
sieringumo kurą; 
- laivams, kurie gali įrodyti, kad juose yra 
įdiegtos technologijos, kurios mažina visų 
sieros oksidų išmetalus, įskaitant tiek 
pagalbinį, tiek pagrindinį variklius, iki 
2,0g SO2/kWh ar mažiau, skaičiuojant 
nuo bendro sieros dioksido išmetalų 
kiekio. 

Justification

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.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 5 punktas

4 c straipsnio 4 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

4. Kaip nesieringo laivų kuro, kuris 
atitinka 4a ir 4b straipsnių reikalavimus, 
alternatyvą valstybės narės gali leisti 
laivams naudoti patvirtintas išmetalų
mažinimo technologijas, jei šie laivai:  

4. Kaip laivų kuro, kuris atitinka 4 
straipsnio a dalies, 4a, 4aa ir 4b straipsnių 
reikalavimus, alternatyvą arba kaip 
papildomas priemones valstybės narės gali 
leisti laivams naudoti patvirtintas 
mažinimo technologijas, jei šie laivai:  

– sumažina išmetalų kiekį tiek, kad bent 
jis būtų tolygūs tam, kuris būtų 
pasiekiamas ribojant kuro sieringumą, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje; ir  

– sumažina visas sieros oksido išmetalus, 
įskaitant tiek pagalbinį, tiek pagrindinį 
variklius, iki 2,0g SO2/kWh ar mažiau, 
skaičiuojant nuo bendro sieros dioksido 
išmetalų kiekio; 
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- nuolat turi išmetalų tikrinimo įrangą; ir 
– patvirtina dokumentais, kad bet kokios 
atliekos, išleistos į apsuptus uostus ir upės 
žiotis, neturi įtakos ekosistemoms pagal 
kriterijus, kuriuos nurodo uostų oficialios 
valdžios įstaigos IMO.   

– patvirtina dokumentais, kad bet kokios 
atliekos, išleistos į aplinkinius uostus ir 
upės žiotis, neturi įtakos ekosistemoms 
pagal kriterijus, kuriuos nurodo uostų 
oficialios valdžios įstaigos IMO.   

Justification

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)

Pakeitimas 19
1 straipsnio 6 punkto –a papunktis (naujas)

6 straipsnio antraštinė dalis (Direktyva 1999/32/EB)

(-a) Antraštinė dalis pakeičiama taip:
„Tikrinimas ir baudos“

Justification

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

Pakeitimas 20
1 straipsnio 6 punkto a papunktis

6 straipsnio 1 a dalies 1 pastraipa (Direktyva 1999/32/EB)

1a. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad laivų kuro 
sieringumas atitiktų 4a ir 4b straipsnių 
nuostatas. 

1a. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad laivų kuro 
sieringumas atitiktų 4a, 4aa ir 4b
straipsnių nuostatas. 

Justification

(EP first reading amendment 26 in part).
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Pakeitimas 21
1 straipsnio 6 punkto a papunktis

6 straipsnio 1 a dalies 4 pastraipa (Direktyva 1999/32/EB)
Valstybės narės taip pat imasi protingų 
priemonių, kaip įprasta, kitokiems laivų 
kuro sieringumo parametrams tikrinti, nei 
tiems, kurie patvirtinti 4a ir 4b straipsnių 
dalyse 

Valstybės narės taip pat imasi priemonių 
kitokiems laivų kuro sieringumo 
parametrams tikrinti, nei tiems, kurie 
numatyti 4a, 4aa ir 4b straipsniuose.

Valstybės narės nustato efektyvią bausmių 
sistemą, taikomą už tikrinimo ir tyrimo 
pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos yra 
proporcingos ir įgyvendinamos skatinant 
daugiau nedaryti pažeidimų. 

Justification

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

Pakeitimas 22
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 2 dalies d punktas (Direktyva 1999/32/EB)

d) 4a straipsnio 4 dalyje esančių priemonių 
nauja sąnaudų ir naudos analizė, įskaitant 
tiesioginę ir netiesioginę naudą aplinkai,

d) 4a straipsnio 4 dalyje esančių priemonių 
ir galimų tolimesnių išmetalų mažinimo 
priemonių nauja sąnaudų ir naudos 
analizė, įskaitant tiesioginę ir netiesioginę 
naudą aplinkai. 

Justification

(EP first reading amendment 32 in part)

Pakeitimas 23
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Direktyva 1999/32/EB)

Komisija su savo pranešimu gali pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos dalinio 
pakeitimo, ypač dėl antros stadijos 
sieringumo apribojimo įvertinimų, 

Komisija su savo pranešimu gali pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos dalinio 
pakeitimo, ypač dėl apribojimo įvertinimų, 
sudarytų kiekvienai kuro kategorijai, ir dėl 
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sudarytų kiekvienai kuro kategorijai ir, 
atsižvelgiant į darbą IMO, dėl jūrų zonų, 
kuriose bus naudojamas nesieringas laivų 
kuras. 

jūrų zonų, kuriose bus naudojamas 
nesieringas laivų kuras, ir pasiūlymus 
sumažinti kitas oro teršimo formas iš 
plaukiojančių laivų, įskaitant visas 
nuostatas dėl laivų kuro pagal Direktyvą 
98/70/EB.

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą dėl priemonių, kurių 
buvo imtasi, siekiant sutvirtinti šios 
direktyvos nuostatas MARPOL 
konvencijoje. 

Justification

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 Directive 98/70/EC. (EP first reading 
amendment 32 in part)

Pakeitimas 24
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 3 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

3a. Dėl galimų pasiūlymų, kai laivų 
operatoriams ar laivų operatorių 
grupėms, naudojančioms išmetalų 
mažinimo technologijas, būtų leidžiama 
kompensuoti modifikuotų laivų SO2 
išmetalų kiekius nemodifikuotų laivų 
sąskaita – tokie projektai leidžiami tik tuo 
atveju, jei galima aiškiai įrodyti naudą 
aplinkai  ir sveikatai, palyginus su 
nesieringo laivų kuro naudojimu.  

Justification

EP first reading amendment 44 refrased.

Pakeitimas 25
1 straipsnio 7 punktas
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7 straipsnio 4 dalis (Direktyva 1999/32/EB)
4. Bet kokie 2 straipsnio 1, 2, 3, 3a, 3b ir 4
dalių ar 6 straipsnio 2 dalies daliniai 
pakeitimai, būtini daryti techniniams 
patobulinimams dėl mokslo ir technikos 
pažangos, priimami pagal 9 straipsnio 2 
dalyje numatytą procedūrą. Tokie 
patobulinimai tiesiogiai nekeičia šios 
direktyvos tikslo arba kuro sieringumo 
apribojimų, apibrėžtų šioje direktyvoje.

4. Bet kokie 2 straipsnio, 1, 2, 3, 3a, 3b ir 4
dalių, 4a straipsnio, 4aa straipsnio ar 6 
straipsnio 2 dalies daliniai pakeitimai, 
būtini daryti techniniams patobulinimams 
dėl mokslo ir technikos pažangos, 
priimami pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
numatytą procedūrą. Tokie patobulinimai 
tiesiogiai nekeičia šios direktyvos tikslo 
arba kuro sieringumo apribojimų, apibrėžtų 
šioje direktyvoje, išskyrus kai tokie 
pakeitimai randasi dėl griežtesnių 
standartų, suderintų IMO.
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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
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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 

  
1 4.6.2003
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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, 
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%


