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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES pokiaľ ide o obsah síry v lodných 
palivách
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– so zreteľom na stanovisko Parlamentu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a 
Radu (KOM(2002)0595)2,

– so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2003)0476)3,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4

(4) Emisie z lodnej dopravy v dôsledku 
spaľovania lodných palív s vysokým 
obsahom síry prispievajú k znečisťovaniu 
ovzdušia vo forme oxidu siričitého a 
pevných častíc.  Dochádza tak k 
poškodzovaniu životného prostredia 
okysľovaním a k negatívnemu vplyvu na 
ľudské zdravie, majetok a kultúrne 
dedičstvo, najmä v pobrežných oblastiach 

(4) Emisie z lodnej dopravy v dôsledku 
spaľovania lodných palív s vysokým 
obsahom síry prispievajú k znečisťovaniu 
ovzdušia vo forme oxidu siričitého a 
pevných častíc, ktoré má negatívny vplyv 
na ľudské zdravie, poškodzuje životné 
prostredie, verejný a súkromný majetok a 
kultúrne dedičstvo a prispieva k 
okysľovaniu.

  
1 Ú. v. C 068 zo dňa 18.3.2004, str. ..
2 Ú. v. C 045 (E) zo dňa 25.2.2003, str. 277.
3 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PR\551981SK.doc 22/22 PE 353.332v01-00

SK

a prístavoch.

Odôvodnenie

Problémy spôsobené spaľovaním lodných palív s vysokým obsahom síry majú dva rozmery: 
jeden vyplýva z plošného a cezhraničného charakteru znečistenia (vplyv sekundárnych častíc 
na zdravie a okysľovanie v dôsledku ukladania síry), druhý súvisí s miestnym vplyvom 
(predovšetkým vplyv SO2 a primárnych častíc na zdravie). Hoci sú tieto problémy do určitej 
miery prepojené, opatrenia na ich riešenie nemusia byť vždy rovnaké, a preto je potrebné 
uviesť ich osobitne. (Pozri aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 uvedený nižšie.)
(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 4 A (nové)

(4a) Znečistenie z lodí s palivom s 
vysokým obsahom síry má negatívny vplyv 
predovšetkým na ľudí a prírodné 
prostredie pobrežných oblastí a v blízkosti 
prístavov. V tejto súvislosti sú preto 
potrebné osobitné opatrenia.

Odôvodnenie

Emisie z lodí vedú k zvýšenej koncentrácii častíc (PM10 a PM2.5) a SO2 v niektorých 
prístavoch a pobrežných oblastiach. Preto sú na riešenie miestnych problémov potrebné 
osobitné opatrenia (napr. prísnejšie limity na obsah síry v palivách používaných v pobrežných 
a prístavných oblastiach alebo elektrické pripojenie v prístave). (Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 4 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 5

(5) Opatrenia na redukciu emisií z lodnej 
dopravy v medzinárodných vodách 
uvedené v tejto smernici dopĺňajú 
vnútroštátne opatrenia členských štátov 
zamerané na dodržiavanie hraničných 
hodnôt atmosferických emisií uvedených v 
smernici 2001/81/ES.

(5) Opatrenia uvedené v tejto smernici 
dopĺňajú vnútroštátne opatrenia členských 
štátov zamerané na dodržiavanie 
hraničných hodnôt atmosferických emisií 
uvedených v smernici 2001/81/ES.

Odôvodnenie

Opatrenia uvedené v tejto smernici neznížia emisie z lodnej dopravy len v medzinárodných 
vodách, ale aj v teritoriálnych vodách, prístavných oblastiach a riekach. V smernici NEC sú v 
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súčasnosti medzi vnútroštátnymi emisiami uvedené len emisie z lodnej dopravy v 
teritoriálnych vodách (12 námorných míľ) a z vnútrozemskej vodnej dopravy. Vzhľadom na 
vysokú - a rastúcu - úroveň emisií z lodnej dopravy v pomere k pozemným zdrojom emisií by 
Komisia mala preskúmať, ako najlepšie začleniť ostatné emisie z lodnej dopravy do smernice 
2001/81.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 11

(11) Aby mal námorný sektor dostatočný 
čas na uskutočnenie technických úprav na 
zníženie obsahu síry v lodných palivách 
používaných plavidlami vnútrozemskej 
vodnej dopravy a plavidlami kotviacimi v 
prístavoch Spoločenstva na 0,1% 
hmotnosti, mal by byť dátum uplatnenia 
tejto požiadavky stanovený na 1. januára 
2010. Keďže táto lehota môže spôsobiť 
technické problémy pre Grécko, pre určité 
konkrétne plavidlá plaviace sa na území 
Grécka je vhodné uplatniť dočasnú 
výnimku.

(11) Aby mal námorný sektor dostatočný 
čas na uskutočnenie technických úprav na 
zníženie obsahu síry v lodných palivách 
používaných plavidlami vnútrozemskej 
vodnej dopravy a plavidlami kotviacimi v 
prístavoch Spoločenstva na 0,1% 
hmotnosti, mal by byť dátum uplatnenia 
tejto požiadavky stanovený na 1. januára 
2008.

Odôvodnenie

Pozri podobný pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený nižšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 12 A (nové)

(12a) Vzhľadom na globálny charakter 
lodnej dopravy je potrebné vyvinúť 
maximálne úsilie na nájdenie 
medzinárodných riešení. Komisia a 
členské štáty by mali dôraznejšie 
presadzovať začlenenie ustanovení tejto 
smernice do rámca Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO). V ďalších 
rokovaniach by sa mali usilovať najmä o 
zabezpečenie celosvetového zníženia 
maximálneho povoleného obsahu síry v 
lodných palivách na úrovni IMO. Komisia 
by tiež mala preskúmať prínos stanovenia 
nových námorných oblastí Spoločenstva, 
napr. stredozemnej a severoatlantickej, 
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ako oblastí kontroly emisií SOx v prílohe 
VI dohovoru MARPOL. 

Odôvodnenie

V sektore lodnej dopravy je obzvlášť nevyhnutné pracovať na vytvorení medzinárodne 
uznávaných noriem. Ustanovenia tejto smernice by preto mali slúžiť aj ako mandát pre 
Komisiu a členské štáty na rokovania v záujme presadzovania prijatia rovnakých noriem v 
globálnom rámci IMO. (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 2 pododsek 2 písmeno e (Smernica 1999/32/ES)

(e) palivá používané vojenskými loďami a 
inými plavidlami vo vojenskej službe. 
Každý členský štát sa však musí usilovať 
zabezpečiť, aby boli tieto lode, pokiaľ je to 
možné a uskutočniteľné, prevádzkované v 
súlade s touto smernicou, a to prijatím 
príslušných opatrení, ktoré nepoškodia 
operácie ani operačnú schopnosť 
takýchto lodí;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny dôvod na vyňatie vojenských lodí a iných plavidiel vo vojenskej službe z 
ustanovení tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 2 BOD D

Článok 2 bod 3h (Smernica 1999/32/ES)
3h) vojenská loď znamená loď, ktorá je 
súčasťou ozbrojených síl určitého štátu, 
nesie vonkajšie znaky vyjadrujúce jej 
príslušnosť k tomuto štátu, podlieha 
veleniu dôstojníka povereného vládou 
tohto štátu, ktorého meno je uvedené v 
príslušnom služobnom zozname alebo 
jeho ekvivalente, a ktorej posádka 
podlieha poriadku obvyklému v 
ozbrojených silách.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 uvedené vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 4 BOD A (i)

Článok 4 odsek 1 (Smernica 1999/32/ES)
(i) v odseku 1 sa vypúšťajú slová „vrátane 
lodných plynových olejov“;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny dôvod na vypustenie požiadavky pre lodné plynové oleje používané na 
území členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a, názov (Smernica 1999/32/ES)
Maximálny obsah síry v lodných palivách 
používaných v oblastiach kontroly emisií 
SOx a v osobných lodiach plávajúcich v 
rámci pravidelnej dopravy do prístavov 
alebo z prístavov Spoločenstva

Maximálny obsah síry v lodných palivách 
používaných v Európskom spoločenstve 
(prvá fáza)

Odôvodnenie

(Časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 41 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a odsek 1 a (nový) (Smernica 1999/32/ES)

1a. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby sa od 1. januára 2012 
v ich teritoriálnych vodách a vo 
výhradných hospodárskych zónach mimo 
oblastí kontroly emisií SOx nepoužívali 
lodné palivá s obsahom síry vyšším ako 
1,5% hmotnosti. Toto obmedzenie platí 
pre všetky plavidlá plaviace sa pod 
akoukoľvek vlajkou vrátane plavidiel, 
ktorých plavba sa začala mimo 
Spoločenstva. 
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Odôvodnenie

SO2 a NOx a ich sekundárne znečisťujúce látky (sírové a dusíkaté aerosólové častice a 
prízemný ozón) môžu byť prenášané na veľké vzdialenosti. Emisie z lodnej dopravy tvoria 20 
až 30 percent koncentrácie druhotných anorganických sírových a dusíkatých častíc vo 
vzduchu vo väčšine pobrežných regiónov a, rovnako ako SO2 and NOx, majú vplyv na zdravie.
Vysvetľujúce memorandum Komisie dokazuje, že neexistuje rozdiel v skrátení života v 
dôsledku dlhodobého vystavenia emisiám z lodnej dopravy napr. medzi Severným morom a 
severnou časťou Stredozemného mora. Neexistujú žiadne zdravotné dôvody na uplatnenie 
prísnejších emisných noriem len v oblastiach kontroly emisií SOx, najmä preto, že južné 
pobrežné oblasti patria medzi najhustejšie obývané regióny a problémy s pevnými časticami a 
ozónom sú naliehavejšie v južných členských štátoch. Z ekonomických dôvodov a dôvodov 
hospodárskej súťaže je okrem toho logické stanoviť emisné normy pre medzinárodnú lodnú 
dopravu v čo najširšom európskom meradle, a nie ich obmedziť len na určité oblasti. Keďže 
južné morské oblasti zatiaľ neboli označené za oblasti kontroly emisií SOx, navrhuje sa pre ne 
dlhší časový rámec. (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a odsek 2 (Smernica 1999/32/ES)
2. Časový harmonogram plnenia odseku 1 
je takýto:

2. Časový harmonogram plnenia odseku 1 
je takýto:

(a) pre oblasť Baltského mora uvedenú v 
čl. 14 ods. 3 písm. a) prílohy VI dohovoru 
MARPOL, …*;

(a) pre oblasť Baltského mora uvedenú v 
čl. 14 ods. 3 písm. a) prílohy VI dohovoru 
MARPOL, …*;

(b) pre oblasť Severného mora a 
akékoľvek iné oblasti mora vrátane 
prístavov, ktoré IMO následne vyhlási za 
oblasti kontroly emisií SOx podľa čl. 14 
ods. 3 písm. b) prílohy VI dohovoru 
MARPOL:

(b) pre oblasť Severného mora:

- 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
takéhoto vyhlásenia, alebo

- 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
takéhoto vyhlásenia, alebo

– ……….**, – ……….**,
podľa toho, ktorý z týchto dátumov je 
neskorší.

podľa toho, ktorý z týchto dátumov je 
skorší,
(ba) pre akékoľvek iné oblasti mora 
vrátane prístavov, ktoré IMO následne 
vyhlási za oblasti kontroly emisií SOx 
podľa čl. 14 ods. 3 písm. b) prílohy VI 
dohovoru MARPOL, … ***.

* 19. mája 2006 alebo, ak je tento dátum 
neskorší, 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

* 19. mája 2006 alebo 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 
podľa toho, ktorý z týchto dátumov je 
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skorší.
** 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

** 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.
*** 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti takéhoto vyhlásenia.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že oblasti kontroly emisií SOx v Severnom mori vstúpia do platnosti do 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a odsek 3 (Smernica 1999/32/ES)

3. Členské štáty sú zodpovedné za 
uplatňovanie odseku 1 aspoň v súvislosti s:

3. Členské štáty sú zodpovedné za 
uplatňovanie odsekov 1 a 1a aspoň v 
súvislosti s:

- plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou; 
a

- plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou; 
a

- v prípade členských štátov susediacich s 
oblasťami kontroly emisií SOx, s 
plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek 
vlajkou, pokiaľ sú v ich prístavoch.

- s plavidlami plaviacimi sa pod 
akoukoľvek vlajkou, pokiaľ sú v ich 
prístavoch.

Členské štáty môžu tiež prijať dodatočné 
opatrenia s cieľom dodržiavania týchto 
ustanovení zo strany iných plavidiel v 
súlade s medzinárodným námorným 
právom.

Členské štáty tiež prijmú dodatočné 
opatrenia s cieľom dodržiavania týchto 
ustanovení zo strany iných plavidiel v 
súlade s medzinárodným námorným 
právom.

Odôvodnenie

Všetky pobrežné štáty sú zodpovedné za uskutočňovanie opatrení, ktoré majú k dispozícii, na 
zabezpečenie uplatňovania týchto ustanovení v súlade s medzinárodným námorným právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4a odsek 6 (Smernica 1999/32/ES)

6. Členské štáty zabezpečia, aby od dátumu 
uvedeného v odseku 2 písm. a) dodávatelia  

6. Členské štáty zabezpečia, aby od dátumu 
uvedeného v odseku 2 písm. a) dodávatelia  
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uvádzali obsah síry vo všetkých lodných 
palivách predávaných na ich území na 
dodacom liste spolu so zapečatenou 
vzorkou.

uvádzali obsah síry vo všetkých lodných 
palivách predávaných na ich území na 
dodacom liste, podpísanom zástupcom 
lode, ktorá je príjemcom paliva, spolu so 
zapečatenou vzorkou.

Odôvodnenie

Pre realizáciu tejto smernice bude kľúčové účinné sledovanie. Slabinou systému poskytovania 
vzoriek je dôveryhodnosť vzorky. Aby sa zabezpečilo, že vzorka, ktorú poskytne dodávateľ 
paliva, skutočne obsahuje rovnaké palivo, ako je palivo dodané na loď, je nevyhnutné, aby 
zástupca lode, ktorá palivo prijíma, skontroloval danú vzorku. (Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 16 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a odsek 6 a (nový) (Smernica 1999/32/ES)

6a. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby od dátumu uvedeného 
v odseku 2 písm. a) bolo dostupné lodné 
palivo, ktorého obsah síry neprevyšuje 
1,5% hmotnosti, v dostatočnom množstve 
na pokrytie potrieb vo všetkých prístavoch 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Typy paliva, ktoré spĺňajú stanovené normy, musia byť všeobecne dostupné najneskôr v deň 
nadobudnutia účinnosti povinností vyplývajúcich z tejto smernice. Ide o opätovné zaradenie 
odseku z návrhu Komisie, ktorý bol vypustený zo spoločnej pozície Rady. (Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 14 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 a a (nový) (Smernica 1999/32/ES)

Článok 4aa
Maximálny obsah síry v lodných palivách 
používaných v Európskom spoločenstve 

(druhá fáza)
1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby sa od 1. januára 2010 
v ich teritoriálnych vodách, vo
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výhradných hospodárskych zónach a v 
oblastiach kontroly emisií SOx 
nepoužívali lodné palivá s obsahom síry 
vyšším ako 0,5% hmotnosti. Toto 
obmedzenie platí pre všetky plavidlá 
plaviace sa pod akoukoľvek vlajkou 
vrátane plavidiel, ktorých plavba sa začala 
mimo Spoločenstva. 
2. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby od dátumu uvedeného 
v odseku 1 v ich teritoriálnych vodách, 
výhradných hospodárskych zónach a 
oblastiach kontroly znečistenia osobné 
lode plávajúce v rámci pravidelnej 
dopravy do prístavov alebo z prístavov 
Spoločenstva nepoužívali lodné palivá s 
obsahom síry prevyšujúcim 0,5% 
hmotnosti.
3. Členské štáty sú zodpovedné za 
uplatňovanie tejto požiadavky aspoň v 
súvislosti s plavidlami plaviacimi sa pod 
ich vlajkou a plavidlá plaviace sa pod 
akoukoľvek vlajkou, pokiaľ sú v ich 
prístavoch.
Členské štáty tiež prijmú dodatočné 
opatrenia v súvislosti s inými plavidlami v 
súlade s medzinárodným námorným 
právom.
4. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby sa od 1. januára 2014 
v ich teritoriálnych vodách a vo 
výhradných hospodárskych zónach mimo 
oblastí kontroly emisií SOx nepoužívali 
lodné palivá s obsahom síry vyšším ako 
0,5% hmotnosti. Toto obmedzenie platí 
pre všetky plavidlá plaviace sa pod 
akoukoľvek vlajkou vrátane plavidiel, 
ktorých plavba sa začala mimo 
Spoločenstva. 
5. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby od dátumu uvedeného 
v odseku 1 bolo dostupné lodné palivo, 
ktorého obsah síry neprevyšuje 0,5% 
hmotnosti, v dostatočnom množstve na 
pokrytie potrieb vo všetkých prístavoch 
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Spoločenstva.

Odôvodnenie

Keďže lodná doprava bude aj po zavedení prvej fázy, t.j. hraničnej hodnoty 1,5% obsahu síry, 
významne prispievať k environmentálnym a zdravotným problémom, bude potrebné zaviesť 
druhú fázu, ktorá znamená ďalšie zníženie na 0,5%. Tieto zníženia sú potrebné na dosiahnutie 
dohodnutých zdravotných a environmentálnych cieľov piateho a šiesteho environmentálneho 
akčného programu EÚ.  (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 b odsek 1 pododsek 1, úvodná časť (Smernica 1999/32/ES)

1. S účinnosťou od 1. januára 2010 
členské štáty prijmú všetky kroky potrebné 
na to, aby nasledujúce plavidlá nepoužívali 
lodné palivá, ktorých obsah síry prevyšuje 
0,1% hmotnosti:

1. S účinnosťou od 1. januára 2008 
členské štáty prijmú všetky kroky potrebné 
na to, aby nasledujúce plavidlá nepoužívali 
lodné palivá, ktorých obsah síry prevyšuje 
0,1% hmotnosti:

Odôvodnenie

Obnovenie dátumu, ktorý Komisia navrhuje pre hraničnú hodnotu 0,1%, bez uplatnenia 
prechodnej hraničnej hodnoty 0,2% (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21). Neexistuje žiadny 
zjavný dôvod na odklad zavedenia lodných palív s nižším obsahom síry, určených na použitie 
vo vnútrozemskej vodnej doprave a v prístavoch, na rok 2010. Vzhľadom na miestne 
zdravotné vplyvy emisií z lodnej dopravy (predovšetkým pevných častíc) a koncentráciu 
obyvateľstva v mnohých prístavných oblastiach a pobrežných regiónoch je potrebné a 
naliehavé znížiť miestne znečistenie ovzdušia. Používanie lodných palív s nízkym obsahom 
síry v prístavoch a vnútrozemskej vodnej doprave je v súlade so zámermi smernice 99/32/ES 
(čl.4 ods. 1), ktorá stanovuje hraničnú hodnotu najvyššieho obsahu síry v lodných plynových 
olejoch na území členských štátov, t.j. vrátane teritoriálnych vôd (12 námorných míľ) na 0,2% 
a jej ďalšie zníženie na 0,1% do 1. januára 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 b odsek 2 (Smernica 1999/32/ES)

2. Odsek 1 sa nepoužije: 2. Odsek 1 sa nepoužije:

(a) ak v súlade s uverejneným časovým 
harmonogramom majú byť lode zakotvené 
na menej ako dve hodiny;

(a) ak v súlade s uverejneným časovým
harmonogramom majú byť lode zakotvené 
na menej ako jednu hodinu;

(b) v prípade plavidiel vnútrozemskej 
vodnej dopravy, ktoré majú certifikát 

(b) v prípade plavidiel vnútrozemskej 
vodnej dopravy, ktoré majú certifikát 
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zhody s Medzinárodnou dohodou o 
bezpečnosti života na mori z roku 1974 v 
znení neskorších predpisov, pokiaľ sú 
takéto plavidlá na mori;

zhody s Medzinárodnou dohodou o 
bezpečnosti života na mori z roku 1974 v 
znení neskorších predpisov, pokiaľ sú 
takéto plavidlá na mori;

(c) do 1. januára 2012 v prípade plavidiel 
uvedených v prílohe a plaviacich sa 
výlučne na území Grécka.

(c) v prípade plavidiel, ktoré sú počas 
ukotvenia napojené na prívod elektrickej 
energie v prístave;
(ca) do dátumov uvedených v článkoch 
4aa ods. 1 a 3:
- v prípade lodí, ktoré môžu preukázať, že 
vždy využívajú palivo, ktorého obsah síry 
neprevyšuje 0,5%;
- v prípade lodí, ktoré môžu preukázať, že 
vždy využívajú technológie na redukciu 
emisií tak z hlavných ako aj z prídavných 
hnacích motorov, ktoré znižujú celkové 
emisie oxidov síry na 2,0g SO2/kWh alebo 
menej, vypočítané ako celková hmotnosť 
emisií oxidu siričitého.

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje žiadne výnimky z požiadaviek týkajúce sa prístavov. Využívanie 
lodných plynových olejov s nízkym obsahom síry v prístavoch je vecou veľkého významu a 
výnimky by mali čo najviac obmedzené. Použitie zdrojov elektrickej energie v prístavoch 
výrazne znižuje hluk a znečistenie ovzdušia v prístavoch a malo by sa preto podporovať.  
Možnosť udeliť výnimku z požiadavky 0,1% v prístavoch pre tie lode, ktoré vždy používajú 
palivo s obsahom síry nižším ako 0,5% alebo využívajú technológie na redukciu emisií, až do 
začatia druhej fázy zavedenia hraničných hodnôt obsahu síry (odsek (caa)), by bol podnetom 
na skorý prechod na stále využívanie nízkoemisných palív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4 c odsek 4 (Smernica 1999/32/ES) 

4. Ako alternatíva k používaniu lodných 
palív s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 4a a 4b, môžu členské 
štáty umožniť, aby lode používali 
schválené technológie na redukciu emisií, 
ak takého lode:

4. Ako alternatíva alebo doplnok k 
používaniu lodných palív, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 4a, 4aa a 4b, môžu 
členské štáty umožniť, aby lode používali 
schválené technológie na redukciu emisií, 
ak takého lode:

- dosiahnu aspoň také zníženie emisií, aké 
by sa dosiahlo pri uplatnení hraničných 
hodnôt obsahu síry v palivách uvedených 

- znížia celkové emisie oxidov síry z ich 
hlavných ako aj prídavných hnacích 
motorov na 2,0g SO2/kWh alebo menej, 
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v tejto smernici; a vypočítané ako celková hmotnosť emisií 
oxidu siričitého;
- sú vybavené zariadením na stále 
monitorovanie emisií; a

- vydokladujú, že odpady vypúšťané do 
uzatvorených prístavov alebo ústí riek 
nemajú vplyv na ekosystémy na základe 
kritérií, ktoré orgány prístavných štátov 
oznámia IMO.

- vydokladujú, že odpady vypúšťané do 
uzatvorených prístavov alebo ústí riek 
nemajú vplyv na ekosystémy na základe 
kritérií, ktoré orgány prístavných štátov 
oznámia IMO.

Odôvodnenie

Používanie technológií na redukciu emisií by malo byť umožnené nielen ako alternatíva, ale 
aj ako doplnok využívania palív s nízkym obsahom síry, pretože by to mohlo viesť k ďalším 
redukciám emisií. Aby sa zabezpečilo fungovanie technického vybavenia, lode vybavené 
technológiami na redukciu emisií by mali byť povinné používať vybavenie na stále 
monitorovanie emisií. (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 6 BOD -A (nový)

Článok 6, názov (Smernica 1999/32/ES)

(-a) Názov sa nahrádza takto:
„Monitorovanie a postihy“

Odôvodnenie

Je potrebné zmeniť názov článku, aby odrážal jeho obsah. (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
24 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 6 A

Článok 6 odsek 1 a pododsek 1 (Smernica 1999/32/ES)

1a. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby obsah síry v lodných palivách 
zodpovedal príslušným ustanoveniam 
článkov 4a a 4b.

1a. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby obsah síry v lodných palivách 
zodpovedal príslušným ustanoveniam 
článkov 4a, 4aa a 4b.

Odôvodnenie

(Časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 26 z prvého čítania.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 6 A

Článok 6 odsek 1 a pododsek 4 (Smernica 1999/32/ES)

Členské štáty tiež podľa potreby prijmú 
vhodné opatrenia na monitorovanie obsahu 
síry v lodných palivách, ktorých sa 
netýkajú články 4a a 4b.

Členské štáty tiež prijmú opatrenia na 
monitorovanie obsahu síry v lodných 
palivách, ktorých sa netýkajú články 4a, 
4aa a 4b.

Členské štáty stanovia predpisy o 
účinných postihoch za porušenia 
ustanovení o monitorovaní a odbere 
vzoriek a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na to, aby zabezpečili, že sú 
primerané a uplatňujú sa spôsobom, ktorý 
odrádza od porušovania ustanovení.

Odôvodnenie

Postihy musia byť dostatočne vysoké, aby odrádzali od poskytovania nepravých vzoriek.
(Časti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 26 a 29 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 7 odsek 2 bod d (Smernica 1999/32/ES)

(d) nová analýza nákladov a výnosov 
vrátane priameho a nepriameho prínosu pre 
životné prostredie opatrení uvedených v 
článku 4a ods. 4,

(d) nová analýza efektívnosti nákladov 
vrátane priameho a nepriameho prínosu pre 
životné prostredie opatrení uvedených v 
článku 4a ods. 4 a ďalších možných 
opatrení na zníženie emisií,

Odôvodnenie

(Časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 32 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 7 odsek 2 pododsek 2 (Smernica 1999/32/ES)

Komisia môže spolu so správou predložiť 
návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice, najmä v súvislosti s druhou 
fázou zníženia hraničných hodnôt síry 

Komisia môže spolu so správou predložiť 
návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice, najmä v súvislosti s hraničnými 
hodnotami stanovenými pre jednotlivé 
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stanovených pre jednotlivé kategórie palív 
a, zohľadňujúc prácu v rámci IMO, s 
morskými oblasťami, v ktorých sa majú 
používať lodné palivá s nízkym obsahom 
síry.

kategórie palív a s morskými oblasťami, v 
ktorých sa majú používať lodné palivá s 
nízkym obsahom síry a návrhy na zníženie 
iných foriem znečistenia ovzdušia 
námornými plavidlami vrátane úplných 
špecifikácií pre lodné palivá podľa 
smernice 98/70/ES.
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o opatreniach prijatých na 
začlenenie ustanovení tejto smernice do 
dohovoru MARPOL.

Odôvodnenie

Vzhľadom na rastúci absolútny aj relatívny význam vplyvu emisií z lodnej dopravy na zdravie 
a životné prostredie je veľmi dôležité, aby Komisia skutočne predložila nové a doplňujúce 
návrhy ďalších opatrení na zníženie emisií. Prioritou Komisie by okrem toho vzhľadom na 
rozličné účinky a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými parametrami kvality palív malo byť 
preskúmanie noriem kvality lodných palív podľa smernice 98/70/ES a vypracovanie návrhu 
stanovujúceho normy kvality paliva. (Časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 32 z 
prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 7 odsek 3 a (nový) (Smernica 1999/32/ES)

3a. Prípadné návrhy, aby sa 
prevádzkovateľom lodí alebo skupinám 
prevádzkovateľov, ktorí využívajú 
technológie na redukciu emisií, umožnilo 
kompenzovať emisie SO2 z upravených 
lodí emisiami z neupravených lodí, sa 
povolia len vtedy, ak sa dá jednoznačne 
dokázať, že tieto systémy sú z hľadiska 
životného prostredia a zdravia výhodnejšie 
ako používanie lodných palív s nízkym 
obsahom síry.

Odôvodnenie

Preformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 7
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Článok 7 odsek 4 (Smernica 1999/32/ES)

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné 
na technické úpravy v zmysle článku 2, 
bodov 1, 2, 3, 3a, 3b a 4 alebo článku 6 
ods. 2 s ohľadom na vedecko-technický 
pokrok budú prijaté podľa postupu 
uvedeného v článku 9 ods. 2.  Takéto 
úpravy nesmú viesť k žiadnym priamym 
zmenám pôsobnosti tejto smernice ani 
hraničných hodnôt obsahu síry v palivách, 
ktoré sú uvedené v tejto smernici.

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné 
na technické úpravy v zmysle článku 2, 
bodov 1, 2, 3, 3a, 3b a 4, článku 4a, 
článku 4aa alebo článku 6 ods. 2 s 
ohľadom na vedecko-technický pokrok 
budú prijaté podľa postupu uvedeného v 
článku 9 ods. 2.  Takéto úpravy nesmú 
viesť k žiadnym priamym zmenám 
pôsobnosti tejto smernice ani hraničných 
hodnôt obsahu síry v palivách, ktoré sú 
uvedené v tejto smernici, okrem prípadov, 
kedy sú takéto zmeny v súlade s 
prísnejšími normami dohodnutými 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 
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polttoainetta varten.

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

Parlamentin ensimmäinen käsittely

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

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

Neuvoston kanta

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

Esittelijän ehdotus parlamentin kannaksi toisessa käsittelyssä

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

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

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

Komissio on arvioinut ehdotuksestaan saatavat hyödyt yli kaksinkertaisiksi kustannuksiin verrattuna. 

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

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

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

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

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

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

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

0,2% 0,1%

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

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

1.1.2010

SECAs 1,5 % (NE Atlantic 
May 2007)

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

0,1% (Greece 
derogation 2012)

rest of EU seas - -

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

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECAs (inc. NE 
Atlantic)

1,5 % 0,5%

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

0,1%

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


