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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej prze 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego 9np. elementów w oczywisty 
sposób błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie 
korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości 
siarki w paliwach okrętowych
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2002)0595)2, 

– uwzględniając zmieniony projekt Komisji (COM(2003)0476)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2005),

1. Zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka1
PUNKT UZASADNIENIA 4

4) Emisje ze statków spowodowane 
spalaniem paliw okrętowych o wysokiej 
zawartości siarki przyczyniają się do 
zanieczyszczenia powietrza w formie 
ditlenku siarki i cząstek stałych. Przynosi 
to szkody dla środowiska spowodowane 
zakwaszaniem i szkodzi ludzkiemu 
zdrowiu, własności i dziedzictwu 
kulturowemu, w szczególności w 

4) Emisje ze statków spowodowane 
spalaniem paliw okrętowych o wysokiej 
zawartości siarki przyczyniają się do 
zanieczyszczenia powietrza w formie 
ditlenku siarki i cząstek stałych, szkodząc 
ludzkiemu zdrowiu, przynosząc szkody dla 
środowiska naturalnego, własności 
publicznej i prywatnej oraz dziedzictwa 
kulturowego, i przyczyniając się do 

  
1 Dz.U. C 068 z 18.03.2004 r., str..
2 Dz.U. C 045 (E) z 25.02.2003 r., str. 277.
3 Dz.U. C .. / Dotychczas nieopublikowane w Dz.U..
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obszarach przybrzeżnych oraz w portach. zakwaszania środowiska.

Uzasadnienie

Istnieją dwa wymiary problemów spowodowanych spalaniem paliw o wysokiej zawartości 
siarki na statkach – jeden związany jest z transgranicznym charakterem tego zanieczyszczenia 
przenoszonego na dalekie odległości (wpływ cząstek wtórnych na zdrowie i zakwaszenia 
środowiska spowodowane wytrącaniem siarki), a drugi z wpływami lokalnymi (głównie 
wpływ na zdrowie SO2 i cząstek pierwotnych). Mimo że te problemy są do pewnego stopnia ze 
sobą powiązane, środki pozwalające na ich rozwiązanie niekoniecznie są takie same, i z tego 
powodu warto wymieniać je oddzielnie. (Patrz również: poprawka 2 poniżej). (Poprawka 1 
PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 4 A (nowy)

4a) Ludzie i środowisko naturalne w 
obszarach przybrzeżnych i w pobliżu 
portów są szczególnie dotknięci przez 
zanieczyszczenia ze statków używających 
paliw o wysokiej zawartości siarki. 
Dlatego też wymagane są specyficzne 
środki w tym względzie.

Uzasadnienie

Emisje ze statków powodują wysokie stężenie cząstek stałych (PM 10 i PM 2,5) oraz SO2 w 
niektórych portach i w obszarach przybrzeżnych. W rezultacie wymagane są specyficzne 
środki (np. surowszy limit zawartości siarki w paliwach używanych w obszarach 
przybrzeżnych i w obszarach portowych lub pobieranie energii elektrycznej z lądu) w celu 
rozwiązania problemów lokalnych. (Poprawka 4 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka3
PUNKT UZASADNIENIA 5

5) Środki w niniejszej dyrektywie,
redukujące emisje ze statków na wodach 
międzynarodowych, są uzupełnieniem 
krajowych środków Państw 
Członkowskich w celu dostosowania się do 
progów emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych określonych w 
dyrektywie 2001/81/WE.

5) Środki w niniejszej dyrektywie są 
uzupełnieniem krajowych środków Państw 
Członkowskich w celu dostosowania się do
progów emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych określonych w 
dyrektywie 2001/81/WE.

Uzasadnienie
Środki w niniejszej dyrektywie ograniczą emisje ze statków nie tylko na wodach 
międzynarodowych, ale również na wodach terytorialnych, w obszarach portowych i na 
wodach śródlądowych. Obecnie jedynie emisje ze statków na wodach terytorialnych (pas 12 
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mil morskich od brzegu) i wodach śródlądowych zaliczane są do emisji krajowych w 
dyrektywie 2001/81. Uwzględniając wysoki – i rosnący – poziom emisji ze statków 
związanych ze źródłami lądowymi, Komisja powinna zbadać, jak najlepiej włączyć pozostałe 
emisje ze statków do dyrektywy 2001/81.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 11

11) Aby przyznać przemysłowi morskiemu 
wystarczającą ilość czasu dla umożliwienia 
technicznego dostosowania do 
maksymalnego limitu zawartości siarki, 
wynoszącego 0,1% na jednostkę masy, dla 
paliw okrętowych używanych przez statki 
żeglugi śródlądowej i statki korzystające z 
krótkiego postoju w portach Wspólnoty, 
data wdrożenia tego wymogu powinna 
zostać ustalona na 1 stycznia 2010 r. 
Ponieważ ten termin ostateczny może 
sprawiać techniczne problemy Grecji, 
stosowna jest czasowa derogacja dla 
niektórych specyficznych statków 
działających w obrębie terytorium Grecji.

11) Aby przyznać przemysłowi morskiemu 
wystarczającą ilość czasu dla umożliwienia 
technicznego dostosowania do 
maksymalnego limitu zawartości siarki, 
wynoszącego 0,1% na jednostkę masy, dla 
paliw okrętowych używanych przez statki 
żeglugi śródlądowej i statki korzystające z 
krótkiego postoju w portach Wspólnoty, 
data wdrożenia tego wymogu powinna 
zostać ustalona na 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

Patrz: stosowna poprawka poniżej.

Poprawka5
PUNKT UZASADNIENIA 12 A (nowy)

12a) Uwzględniając globalny charakter 
żeglugi, należy dołożyć wszelkich starań w 
celu znalezienia rozwiązań na szczeblu 
międzynarodowym. Komisja i Państwa 
Członkowskie powinny przedsięwziąć 
zdecydowane działania na rzecz włączenia 
postanowień niniejszej dyrektywy w ramy 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO). W czasie dalszych negocjacji 
powinny one spróbować w szczególności 
zapewnić ogólnoświatową redukcję 
maksymalnej dopuszczalnej zawartości 
siarki w paliwie okrętowym na poziomie 
IMO. Komisja powinna również zbadać
zalety oznaczenia nowych obszarów 
morskich Wspólnoty, np. Morza
Śródziemnego i północno-wschodniego 



PE 353.332v01-00 8/1 PR\551981PL.doc

PL

Atlantyku jako Obszarów Kontroli Emisji 
SOx w Załączniku VI do Konwencji 
MARPOL.

Uzasadnienie

W szczególności w sektorze żeglugowym niezbędna jest praca na rzecz osiągnięcia 
standardów uznanych na szczeblu międzynarodowym. Dlatego też postanowienia niniejszej 
dyrektywy powinny również służyć jako mandat negocjacyjny dla Komisji i Państw 
Członkowskich dla wywierania nacisku na rzecz przyjęcia tych samych standardów w 
światowych ramach IMO. (Poprawka 40 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 6
ART. 1 PKT

Art. 1 ust. 2 akapit drugi lit. e) (dyrektywa 1999/32/WE)

e) paliwa używane przez okręty wojenne i 
inne statki biorące udział w działaniach 
wojskowych. Niemniej jednak każde
Państwo Członkowskie dołoży starań w 
celu zapewnienia, dzięki przyjęciu 
właściwych środków, które nie zaszkodzą 
działaniom ani zdolności operacyjnej 
takich statków, że statki te postępują 
zgodnie, w stopniu należytym i 
praktycznym, z niniejszą dyrektywą.

skreślono

Uzasadnienie

Wyłączanie spod postanowień niniejszej dyrektywy okrętów wojennych i innych statków, które 
biorą udział w działaniach wojskowych, wydaje się być nieuzasadnione.

Poprawka 7
ART. 1 PKT 2 LIT. D)

Art. 2 pkt 3h (dyrektywa 1999/32/WE)

3h „okręt wojenny” oznacza okręt 
należący do marynarki wojennej Państwa 
i noszący znaki zewnętrzne okrętów 
wojennych tego Państwa, dowodzony 
przez oficera w służbie państwowej, 
którego nazwisko znajduje się na 
odpowiedniej liście oficerów marynarki 
wojennej, z załogą podporządkowaną 
regulaminom dyscypliny wojskowej.

skreślono
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Uzasadnienie

Patrz: poprawka 6 powyżej.

Poprawka8
ART. 1 PKT 4 LIT. A) i)

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

i) w ust. 1 słowa „łącznie z okrętowymi 
olejami napędowymi” są skreślone;

skreślono

Uzasadnienie

Skreślenie wymogu dotyczącego okrętowych olejów napędowych używanych w obrębie 
terytorium Państw Członkowskich jest nieuzasadnione.

Poprawka 9
ART. 1 PKT 5

Art. 4 a tytuł (dyrektywa 1999/32/WE)

Maksymalna zawartość siarki w paliwach 
okrętowych używanych w Obszarach 
Kontroli Emisji SOx przez statki 
pasażerskie odbywające regularne rejsy 
do lub z portów Wspólnoty

Maksymalna zawartość siarki w paliwach 
okrętowych używanych we Wspólnocie 
Europejskiej (pierwszy etap)

Uzasadnienie

(Część poprawki 41 PE w pierwszym czytaniu)

Poprawka 10
ART. 1 PKT 

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

1a. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia, że od dnia 1 stycznia 2012 r. 
paliwa okrętowe nie są używane na 
obszarach ich mórz terytorialnych i 
wyłącznych stref ekonomicznych poza 
Obszarami Kontroli Emisji SOx , jeżeli 
zawartość siarki w tych paliwach 
przekracza 1,5% na jednostkę masy. 
Odnosi się to do wszystkich statków 
wszystkich bander, łącznie ze statkami, 
których rejs rozpoczął się poza Wspólnotą.

Uzasadnienie
SO2 i NOx, jak również wtórne zanieczyszczenia (cząstki siarczanów i azotanów w postaci 
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aerozoli oraz ozon w warstwie przyziemnej), mogą być przenoszone na dalekie odległości. 
Emisje z żeglugi stanowią od 20 do 30% stężenia wtórnych nieorganicznych cząstek 
siarczanów i azotanów w powietrzu w większości obszarów przybrzeżnych i, tak jak SO2 i 
NOx, wywierają one wpływ na zdrowie. Memorandum wyjaśniające Komisji wykazuje, że nie 
istnieje różnica pomiędzy ilością lat życia utraconych w rezultacie długotrwałego 
wystawienia na działanie czynników szkodliwych pomiędzy, na przykład, Morzem Północnym 
i północną częścią Morza Śródziemnego, będących skutkiem emisji ze statków. Nie istnieją 
podstawy zdrowotne dla nakładania ostrzejszych standardów emisji jedynie w Obszarach 
Kontroli Emisji SOx, szczególnie że obszary przybrzeżne na południu należą do regionów 
najgęściej zaludnionych i problemy związane z cząstkami stałymi (PM) i ozonem są bardziej 
dotkliwe w południowych Państwach Członkowskich. Ponadto, z przyczyn ekonomicznych i 
związanych z konkurencją, logiczne jest ustanowienie standardów emisji dla żeglugi 
międzynarodowej w skali europejskiej w możliwie dużym stopniu, a nie ograniczanie ich do 
pewnych obszarów. Ze względu na to, że obszary mórz południowych nie zostały jeszcze 
oznaczone jako Obszary Kontroli Emisji SOx, proponuje się dłuższe ramy czasowe dla tych 
obszarów. (Poprawka 41 PE w pierwszym czytaniu)

Poprawka 11
ART. 1 PKT 5

Art. 4 a ust. 2 (dyrektywa 1999/32/WE)

2. Daty stosowania dla ust. 1 są 
następujące:

2. Daty stosowania dla ust. 1 są 
następujące:

a) dla obszaru Morza Bałtyckiego, 
opisanego w przepisie 14 ust. 3 lit. a) 
Załącznika VI do MARPOL, ...*;

a) dla obszaru Morza Bałtyckiego, 
opisanego w przepisie 14 ust. 3 lit. a) 
Załącznika VI do MARPOL, ...*;

b) dla Morza Północnego i jakiegokolwiek 
innego obszaru morskiego, łącznie z 
portami, które IMO oznaczy później jako 
Obszary Kontroli Emisji SOx zgodnie z 
przepisem 14 ust. 3 lit. b) załącznika VI do 
MARPOL :

b) dla Morza Północnego:

– 12 miesięcy od daty wejścia w życie tego 
oznaczenia, lub

– 12 miesięcy od daty wejścia w życie tego 
oznaczenia, lub

– ……….**, – ……….**,
zależnie od tego, który z tych terminów 
jest późniejszy.

zależnie od tego, który z tych terminów 
jest wcześniejszy.
ba) dla jakichkolwiek innych obszarów 
morskich, które IMO oznaczy później jako 
Obszary Kontroli Emisji SOx zgodnie z 
przepisem 14 ust. 3 lit. b) Załącznika VI 
do MARPOL,  ... ***.

* 19 maja 2006 r. lub, jeżeli w terminie 
późniejszym, 12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

* 19 maja 2006 r. lub 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
zależnie od tego, który z tych terminów 
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jest wcześniejszy.
** 12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

** 12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.
*** 12 miesięcy od daty wejścia w życie 
tego oznaczenia.

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie, że Obszary Kontroli Emisji SOx Morza Północnego wejdą w życie w 
ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 12
ART. 1 PKT 5

Art. 4 a ust. 3 (dyrektywa 1999/32/WE)

3. Państwa Członkowskie są 
odpowiedzialne za wprowadzenie w życie 
ust. 1 przynajmniej w odniesieniu do:

3. Państwa Członkowskie są 
odpowiedzialne za wprowadzenie w życie 
ust. 1 i 1a przynajmniej w odniesieniu do:

– statków noszących ich bandery; i – statków noszących ich bandery; i

– w przypadku Państw Członkowskich 
graniczących z Obszarami Kontroli Emisji 
SOx, statków wszystkich bander, kiedy 
znajdują się w ich portach.

– statków wszystkich bander, kiedy
znajdują się w ich portach.

Państwa Członkowskie mogą również 
podjąć dodatkowe działania przymusowe 
w odniesieniu do innych statków zgodnie z 
międzynarodowym prawem morskim.

Państwa Członkowskie podejmą również 
dodatkowe działania przymusowe w 
odniesieniu do innych statków zgodnie z 
międzynarodowym prawem morskim.

Uzasadnienie

Wszystkie państwa nadbrzeżne są odpowiedzialne za podejmowanie dostępnych im działań 
przymusowych zgodnie z międzynarodowym prawem morskim.

Poprawka 13
ART. 1 PKT 5

Art. 4 a ust. 6 (dyrektywa 1999/32/WE)

6. Od daty określonej w ust. 2 lit. a), 
Państwa Członkowskie zapewnią, że 
zawartość siarki we wszystkich paliwach 
okrętowych sprzedawanych na ich 
terytorium jest udokumentowana przez 
dostawcę na bunkrowym dowodzie 
dostawy, łącznie z zaplombowaną próbką.

6. Od daty określonej w ust. 2 lit. a), 
Państwa Członkowskie zapewnią, że 
zawartość siarki we wszystkich paliwach 
okrętowych sprzedawanych na ich 
terytorium jest udokumentowana przez 
dostawcę na bunkrowym dowodzie 
dostawy, podpisanym przez 
przedstawiciela statku bunkrowanego, 
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łącznie z zaplombowaną próbką.

Uzasadnienie

Efektywne monitorowanie będzie miało decydujące znaczenie dla wprowadzenia w życie 
niniejszej dyrektywy. Słabym punktem w procesie pobierania próbek jest wiarygodność 
próbki. W celu zapewnienia, że próbka dostarczona przez dostawcę bunkrowego zawiera 
dokładnie to paliwo, które jest dostarczone na statek, warunkiem niezbędnym jest, aby 
przedstawiciel statku bunkrowanego sprawdził próbkę. (Poprawka 16 PE w pierwszym 
czytaniu).

Poprawka 14
ART. 1 PKT 5

Art. 4 a ust. 6 a (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

6a. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że od daty określonej w 
ust. 2 lit. a) paliwa okrętowe zawierające 
nie więcej niż 1,5% na jednostkę masy 
będą dostępne w wystarczającej ilości, aby 
zaspokoić popyt we wszystkich portach 
Wspólnoty.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować ogólną dostępność spełniających wymogi typów paliwa najpóźniej w 
dniu wejścia w życie zobowiązań niniejszej dyrektywy. Poprawka przywraca ustęp z projektu 
Komisji, który został skreślony podczas uzgadniania wspólnego stanowiska Rady. (Poprawka 
14 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 15
ART. 1 PKT 5

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

Art. 4aa
Maksymalna zawartość siarki w paliwach 

okrętowych używanych we Wspólnocie 
Europejskiej (drugi etap)

1. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że od dnia 1 stycznia 2010 r. 
paliwa okrętowe nie będą używane w 
obszarach ich mórz terytorialnych i 
wyłącznych stref ekonomicznych oraz w 
strefach kontroli zanieczyszczeń 
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wchodzących w skład Obszarów Kontroli 
Emisji SOx, jeżeli zawartość siarki w tych 
paliwach przekracza 0,5% na jednostkę 
masy. Stosuje się to do wszystkich statków 
wszystkich bander, włączając statki, 
których rejs rozpoczął się poza Wspólnotą.
2. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że od daty określonej w ust. 
1 paliwa okrętowe nie będą używane w 
obszarach ich mórz terytorialnych i
wyłącznych stref ekonomicznych oraz w 
strefach kontroli zanieczyszczeń przez 
statki pasażerskie, odbywające regularne 
rejsy do lub z portów Wspólnoty, jeżeli 
zawartość siarki w tych paliwach 
przekracza 0,5% na jednostkę masy.
3. Państwa Członkowskie są 
odpowiedzialne za wprowadzenie w życie 
niniejszego wymogu przynajmniej w 
odniesieniu do statków noszących ich 
bandery i statków wszystkich bander, 
kiedy znajdują się w ich portach.
Państwa Członkowskie podejmą również 
dodatkowe działania przymusowe w 
odniesieniu do innych statków zgodnie z 
międzynarodowym prawem morskim.
4. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że od dnia 1 stycznia 2014 r. 
paliwa okrętowe nie będą używane na 
obszarach ich mórz terytorialnych i 
wyłącznych stref ekonomicznych poza 
Obszarami Kontroli Emisji SOx, jeżeli 
zawartość siarki w tych paliwach 
przekracza 0,5% na jednostkę masy. 
Stosuje się to do wszystkich statków 
wszystkich bander, łącznie ze statkami, 
których rejs rozpoczął się poza Wspólnotą.
5. Państwa Członkowskie podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że od daty określonej w ust. 
1 paliwa okrętowe zawierające nie więcej 
niż 0,5% siarki na jednostkę masy będą 
dostępne w wystarczającej ilości, aby 
zaspokoić popyt we wszystkich portach 
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Wspólnoty.

Uzasadnienie

Ponieważ emisje ze statków będą w dalszym ciągu przyczyniać się w znacznym stopniu do 
problemów związanych ze zdrowiem i ochroną środowiska również po wprowadzeniu 
«pierwszego kroku» 1,5% limitu zawartości siarki, niezbędne jest wprowadzenie drugiego 
kroku i dalsze obniżenie limitu do 0,5%. Takie redukcje są potrzebne do osiągnięcia
uzgodnionych celów zdrowotnych i środowiskowych Piątego i Szóstego Środowiskowego 
Programu Działań UE. (Poprawka 42 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 16
ART. 1 PKT 5

Art. 4 b ust. 1 akapit 1 wprowadzenie (dyrektywa 1999/32/WE)

1. Z mocą od 1 stycznia 2010 r., Państwa 
Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne 
kroki w celu zapewnienia, że następujące 
statki nie używają paliw okrętowych o 
zawartości siarki przekraczającej 0,1% na 
jednostkę masy.

1. Z mocą od 1 stycznia 2008 r., Państwa 
Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne 
kroki w celu zapewnienia, że następujące 
statki nie używają paliw okrętowych o 
zawartości siarki przekraczającej 0,1% na 
jednostkę masy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca datę wprowadzenia 0,1% wartości limitu zaproponowanego przez 
Komisję bez wymagania kroku 0,25% (poprawka 21 PE). Nie istnieje żadna oczywista 
przyczyna, dla której wprowadzenie paliw okrętowych o niższej zawartości siarki do używania 
na wodach śródlądowych i w portach powinno być odłożone do 2010 r. Biorąc pod uwagę 
lokalne oddziaływanie emisji ze statków (szczególnie cząstki stałe) na zdrowie oraz skupienie 
ludności w wielu obszarach portowych i przybrzeżnych, redukcja lokalnego zanieczyszczenia 
powietrza jest krokiem niezbędnym i nie cierpiącym zwłoki. Użycie paliw okrętowych o niskiej 
zawartości siarki w przystaniach i na wodach śródlądowych jest zgodne z zamierzeniami 
dyrektywy 99/32/WE (art. 4(1)), która ustanawia limit zawartości siarki dla okrętowych
olejów napędowych na poziomie maksymalnym 0,2% w obrębie terytorium Państw 
Członkowskich, tj. łącznie z morzami terytorialnymi (pas 12 mil morskich), z dalszą redukcją 
do poziomu 0,1% do 1 stycznia 2008 r. 

Poprawka 17
ART. 1 PKT 5

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

2. Ust. 1 nie stosuje się: 2. Ust. 1 nie stosuje się:
a) gdy, zgodnie z opublikowanymi 
harmonogramami, statki mają korzystać z 
krótkiego postoju przez okres krótszy niż 
2 godziny; 

a) gdy, zgodnie z opublikowanymi 
harmonogramami, statki mają korzystać z 
krótkiego postoju przez okres krótszy niż 
1 godzina;

b) do statków żeglugi śródlądowej b) do statków żeglugi śródlądowej 
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posiadających certyfikat zgodności z 
Międzynarodową konwencją o 
bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, z 
poprawkami, w czasie gdy statki te 
znajdują się na morzu.

posiadających certyfikat zgodności z 
Międzynarodową konwencją o 
bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, z 
poprawkami, w czasie gdy statki te 
znajdują się na morzu.

c) do dnia 1 stycznia 2012 r. do statków 
wyszczególnionych w Załączniku i 
działających wyłącznie w obrębie 
terytorium Grecji.

c) do statków pobierających energię
elektryczną z lądu podczas korzystania z 
krótkiego postoju w portach;

ca) w okresie do dat określonych w art. 
4aa ust. 1 i 3, odpowiednio:
- do statków, które mogą udowodnić, że 
nieprzerwanie używają paliwa o 
zawartości siarki mniejszej niż 0,5%;
- do statków, które mogą udowodnić, że 
wykorzystują nieprzerwanie technologie 
ograniczania, które redukują całkowitą 
emisję tlenków siarki, łącznie z 
pomocniczymi i głównymi silnikami 
napędowymi, do 2,0 g SO2/kWh lub do 
mniejszej wartości, obliczonej jako 
całkowita masa emisji ditlenku siarki.

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie uwzględniał żadnych postanowień dotyczących wyjątków od wymogów
obowiązujących w portach. Użycie olejów napędowych o niskiej zawartości siarki w portach 
jest sprawą wysoce priorytetową i powinno się unikać derogacji/wyjątków w najwyższym 
możliwym stopniu. Wykorzystanie energii elektrycznej z lądu w znacznym stopniu i emisje 
hałasu w portach, i dlatego powinno być promowane. Zwalnianie statków, które używają 
nieprzerwanie paliwa o zawartości siarki 0,5% lub wykorzystują technologie ograniczania, z 
konieczności dostosowania się do wymogu zawartości 0,1% w portach do czasu 
wprowadzenia drugiego etapu limitów zawartości siarki (ust. ca)), dostarczyłoby bodźca do 
wczesnego wprowadzenia nieprzerwanego działania połączonego z niską emisją.

Poprawka 18
ART. 1 PKT 5

Art. 4 c ust. 4 (dyrektywa 1999/32/WE)

4. Jako alternatywę dla używania paliw 
okrętowych o niskiej zawartości siarki
spełniających wymogi art. 4a i 4b, Państwa 
Członkowskie mogą zezwolić statkom na 
wykorzystywanie zaakceptowanych 
technologii ograniczania emisji, z 
zastrzeżeniem, że statki te:

4. Jako alternatywę lub środek 
uzupełniający dla używania paliw 
okrętowych spełniających wymogi art. 4a,
4aa i 4b, Państwa Członkowskie mogą 
zezwolić statkom na wykorzystywanie 
zaakceptowanych technologii ograniczania, 
z zastrzeżeniem, że statki te:

– osiągną redukcje emisji będące co – ograniczą całkowitą emisję tlenków 
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najmniej równoważne z tymi, które byłyby 
osiągnięte dzięki wprowadzeniu limitów 
zawartości siarki w paliwie określonych w 
niniejszej dyrektywie i 

siarki, łącznie z pomocniczymi i głównymi 
silnikami napędowymi, do 2,0 g SO2/kWh 
lub do mniejszej wartości, obliczonej jako 
całkowita masa emisji ditlenku siarki; 
- są wyposażone w urządzenia do ciągłego 
monitorowania emisji i

- udokumentują dokładnie, że jakiekolwiek 
strumienie ścieków odprowadzane w 
portach zamkniętych, przystaniach i 
ujściach rzek nie mają wpływu na 
ekosystemy, w oparciu o kryteria 
przekazane przez władze Państw 
portowych do IMO.

– udokumentują dokładnie, że jakiekolwiek 
strumienie ścieków odprowadzane w 
portach zamkniętych, przystaniach i 
ujściach rzek nie mają wpływu na 
ekosystemy, w oparciu o kryteria 
przekazane przez władze Państw 
portowych do IMO.

Uzasadnienie

Wykorzystanie technologii ograniczania powinno być dozwolone nie tylko jako alternatywa, 
lecz również jako środek uzupełniający do używania paliw o niskiej zawartości siarki, gdyż 
mogłoby przynieść rezultaty w postaci dodatkowych redukcji emisji. W celu zapewnienia 
funkcjonowania wyposażenia technicznego, od statków wykorzystujących technologie 
ograniczania powinno wymagać się używania urządzeń do ciągłego monitorowania emisji. 
(Poprawka 43 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 19
ART. 1 PKT 6 LIT. (-A) (nowy)

Art. 6 tytuł (dyrektywa 1999/32/WE)

-a) Tytuł zastępuje się tekstem o 
następującym brzmieniu:
„Monitorowanie i kary”

Uzasadnienie

Niezbędna jest zmiana tytułu w celu odzwierciedlenia treści artykułu. (Poprawka 24 PE w 
pierwszym czytaniu).

Poprawka 20
ART. 1 PKT 6 A)

Art. 6 ust. 1 a akapit pierwszy (dyrektywa 1999/32/WE)

1a. Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
zawartość siarki w paliwach okrętowych 
jest zgodna z odnośnymi postanowieniami 
art. 4a i 4b.

1a. Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
zawartość siarki w paliwach okrętowych 
jest zgodna z odnośnymi postanowieniami 
art. 4a, 4aa i 4b.
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Uzasadnienie

(Fragment poprawki 26 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 21
ART. 1 PKT 6 A)

Art. 6 ust. 1 a akapit 4 (dyrektywa 1999/32/WE)

Państwa Członkowskie podejmą również 
racjonalne środki, odpowiednio, w celu 
monitorowania zawartości siarki w 
paliwach okrętowych innych niż te, do 
których stosują się art. 4a i 4b

Państwa Członkowskie podejmą również 
środki w celu monitorowania zawartości 
siarki w paliwach okrętowych innych niż 
te, do których stosują się art. 4a, 4aa i 4b.

Państwa Członkowskie ustanowią przepisy 
w sprawie skutecznych kar mających 
zastosowanie w razie naruszeń przepisów
dotyczących monitorowania i pobierania 
próbek i podejmą wszelkie niezbędne 
środki mające na celu zapewnienie, że są 
one proporcjonalne i wdrożone w 
odstraszający sposób. 

Uzasadnienie

Sankcje muszą być wystarczająco wysokie, aby nie zachęcać do dostarczania fałszywych 
próbek. (Fragmenty poprawek 26 i 29 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 22
ART. 1 PKT 7

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

d) nowa analiza kosztów i zysków
wynikających ze środków zawartych w art. 
4a ust. 4, obejmująca bezpośrednie i 
pośrednie korzyści dla środowiska 
naturalnego.

d) nowa analiza opłacalności
wynikających ze środków zawartych w art. 
4a ust. 4 oraz środków możliwych dalszych 
redukcji emisji, obejmująca bezpośrednie i 
pośrednie korzyści dla środowiska 
naturalnego.

Uzasadnienie

(Fragment poprawki 32 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 23
ART. 1 PKT 7

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

Komisja może złożyć, razem ze swoim 
sprawozdaniem, projekt poprawek do 
niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
odniesieniu do drugiego etapu limitów 

Komisja może złożyć, razem ze swoim 
sprawozdaniem, projekt poprawek do 
niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
odniesieniu do limitów zawartości 
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zawartości siarki ustanowionych dla każdej 
kategorii paliwa i, uwzględniając pracę w 
IMO, obszarów morskich, w których mają 
być używane paliwa okrętowe o niskiej 
zawartości siarki.

ustanowionych dla każdej kategorii paliwa 
i obszarów morskich, w których mają być 
używane paliwa okrętowe o niskiej 
zawartości siarki, jak również projektów 
dotyczących ograniczenia innych form 
zanieczyszczenia powietrza ze statków 
morskich, łącznie z pełnymi 
specyfikacjami dla paliwa okrętowego 
zgodnie z wytycznymi dyrektywy 
98/70/WE. 
Komisja złoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie środków podjętych w celu 
włączenia postanowień niniejszej 
dyrektywy do Konwencji MARPOL.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie, zarówno w kategoriach bezwzględnych jak i 
względnych, jakie emisje ze statków mają w kontekście wpływu na zdrowie i środowisko 
naturalne, bardzo ważne jest, aby Komisja rzeczywiście wystąpiła z nowymi i dodatkowymi 
projektami dotyczącymi środków dalszego ograniczania emisji. Co więcej, uwzględniając 
wielorakie efekty i wzajemne powiązania pomiędzy różnymi parametrami jakości paliwa, 
Komisja powinna potraktować priorytetowo zbadanie i przedstawienie projektu dyrektywy 
UE ustanawiającej standardy jakości paliw dla paliw okrętowych zgodnie z wytycznymi 
dyrektywy 98/70/WE. (Fragment poprawki 32 PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 24
ART. 1 PKT 7

Art. 7 ust. 3 a (nowy) (dyrektywa 1999/32/WE)

3a. W odniesieniu do możliwych 
projektów, dzięki którym operatorzy 
statków lub grupy operatorów statków 
wykorzystujący technologie ograniczania 
otrzymaliby zezwolenie na
kompensowanie emisji SO2 ze statków 
zmodyfikowanych, w odróżnieniu od 
statków niezmodyfikowanych, takie 
schematy powinny być dozwolone z 
zastrzeżeniem, że można w jasny sposób 
udowodnić, iż korzyść dla zdrowia i 
środowiska naturalnego jest 
porównywalna z wykorzystaniem paliw 
okrętowych o niskiej zawartości siarki.

Uzasadnienie

(Poprawka 44 PE w pierwszym czytaniu, w zmienionym brzmieniu).
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Poprawka 25
ART. 1 PKT 7

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

4. Jakiekolwiek poprawki niezbędne do 
dokonania technicznych adaptacji do art. 2 
punkty 1, 2, 3, 3a, 3b i 4 lub art. 6 ust. 2 w 
świetle postępu naukowego i technicznego 
powinny być przyjęte zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 2. Takie adaptacje 
nie spowodują jakichkolwiek zmian w 
zakresie niniejszej dyrektywy lub w 
limitach zawartości siarki w paliwach 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie.

4. Jakiekolwiek poprawki niezbędne do 
dokonania technicznych adaptacji do art. 2 
punkty 1, 2, 3, 3a, 3b i 4, art. 4a, art. 4aa
lub art. 6 ust. 2 w świetle postępu 
naukowego i technicznego powinny być 
przyjęte zgodnie z procedurą określoną w 
art. 9 ust. 2. Takie adaptacje nie spowodują 
jakichkolwiek zmian w zakresie niniejszej 
dyrektywy lub w limitach zawartości siarki 
w paliwach wyszczególnionych w 
niniejszej dyrektywie, z wyjątkiem 
sytuacji, w której takie zmiany są zgodne z 
surowszymi standardami uzgodnionymi w 
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

– 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 2001/81-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%


