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PR_COD_2am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 1999/32/ES o deležu žvepla v ladijskem gorivu
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2002)0595))2,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2003)0476))3,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varno 
hrano (A6-0000/2005)

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4

(4) Emisije iz ladijskega prometa zaradi 
sežiganja ladijskih goriv z visoko 
vsebnostjo žvepla prispevajo k 
onesnaževanju zraka z žveplovim 
dioksidom in trdnimi delci. To z 
zakisljevanjem škoduje okolju ter zdravju 
ljudi, lastnini in kulturni dediščini, zlasti 
na obalnih območjih in v pristaniščih.

(4) Emisije iz ladijskega prometa zaradi 
sežiganja ladijskih goriv z visoko 
vsebnostjo žvepla prispevajo k 
onesnaževanju zraka z žveplovim 
dioksidom in trdnimi delci, kar škoduje 
zdravju ljudi, okolju, javni in zasebni 
lastnini in kulturni dediščini ter prispeva 
k zakisljevanju.

  
1 UL C 068, 18.3.2004, str. ...
2 UL C 045 (E), 25.2.2003, str. 277.
3 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Obstajata dve razsežnosti težav, ki jih povzroča sežiganje ladijskega goriva z visoko 
vsebnostjo žvepla – ena je povezana z čezmejno naravo onesnaževanja na velike razdalje 
(vplivi sekundarnih delcev in zakisljevanja na zdravje zaradi usedanja žvepla), druga pa z 
lokalnimi vplivi (predvsem vplivi SO2 in primarnih delcev na zdravje ). Čeprav so te težave do 
neke mere povezane, ukrepi za njihovo odpravo niso nujno enaki, zato je primerno, da se jih 
omeni posebej. (Glej tudi spodnji predlog spremembe 2.) (predlog spremembe 1 s prve 
obravnave EP).

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Ljudem in naravnemu okolju na 
obalnih območjih in v bližini pristanišč 
škoduje predvsem onesnaževanje zaradi 
ladij z gorivom z visoko vrednostjo žvepla. 
Zato so v zvezi s tem obvezni posebni
ukrepi.

Obrazložitev

Emisije iz ladij imajo visoko koncentracijo delcev (PM10 in PM2.5) ter SO2 v nekaterih 
pristaniščih in obalnih območjih. Zato so obvezni posebni ukrepi (npr. strožje omejitve 
vsebnosti žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v obalnih območjih in pristaniščih, ali električnih 
povezav s kopnim) za rešitev lokalnih težav. (predlog spremembe 4 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 5

(5) Ukrepi v tej direktivi za zmanjševanje
emisij iz ladijskega prometa v 
mednarodnih vodah dopolnjujejo 
nacionalne ukrepe držav članic, da se 
uskladijo z mejnimi emisijskimi 
vrednostmi za atmosferske onesnaževalce, 
določenimi v Direktivi 2001/81/ES.

(5) Ukrepi v tej direktivi dopolnjujejo 
nacionalne ukrepe držav članic, da se 
uskladijo z mejnimi emisijskimi 
vrednostmi za atmosferske onesnaževalce, 
določenimi v Direktivi 2001/81/ES.

Obrazložitev

Ukrepi v tej direktivi bodo zmanjšali emisije iz ladijskega prometa v mednarodnih vodah ter v 
teritorialnih vodah, območjih pristanišč in celinskih vodah. Trenutno so pod nacionalnimi 
emisijami direktive NEC uvrščene le emisije iz ladijskega prometa znotraj teritorialnih voda 
(12 navtičnih milj) in celinskih voda. Če sta visoka – in naraščajoča – raven emisij iz 
ladijskega prometa relativni glede na kopenske vire, Komisija presodi, kako najbolje vključiti 
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druge emisije iz ladijskega prevoza v Direktivo 2001/81.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 11

(11) Da bo imela pomorska industrija 
dovolj časa za zagotovitev tehnične 
prilagoditve na mejno vrednost žvepla 0,1 
% mase za ladijska goriva, ki jih 
uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih 
vodah, in ladje v privezu v pristaniščih 
Skupnosti, mora biti datum uvedbe te 
zahteve 1. januar 2010. Ker ta rok Grčiji 
morda pomeni tehnične težave, je za 
nekatera plovila, ki plujejo znotraj 
območja Grčije, primerno začasno 
odstopanje.

(11) Da bo imela pomorska industrija 
dovolj časa za zagotovitev tehnične 
prilagoditve na mejno vrednost žvepla 0,1 
% mase za ladijska goriva, ki jih 
uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih 
vodah, in ladje v privezu v pristaniščih 
Skupnosti, mora biti datum za uvedbo te 
zahteve 1. januar 2008.

Obrazložitev

Glej ustrezen predlog spremembe spodaj.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Ker ima ladijski promet globalni 
pomen, si je treba prizadevati za iskanje 
mednarodnih rešitev. Komisija in države 
članice se morajo bolj silovito boriti za 
vključitev določb te direktive v okvir IMO. 
V prihodnjih pogajanjih morajo zlasti 
poizkusiti zagotoviti svetovno znižanje 
največje dovoljene vsebnosti žvepla v 
ladijskem gorivu na ravni IMO. Komisija 
mora tudi preveriti koristi določitve novih 
morskih območij Skupnosti, npr. 
Sredozemlja in severovzhodnega 
Atlantika, ter nadzorna območja emisije 
SOx iz Priloge VI Konvencije MARPOL.

Obrazložitev

Sodelovanje na področju mednarodno sprejetih standardov je bistveno zlasti v sektorju za 
ladijski promet. Zato morajo določbe te direktive služiti tudi kot pogajalski mandat Komisije 
in držav članic, da se zahteva sprejetje enakih standardov v globalni okvir IMO. (predlog 
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spremembe 40 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 2, pododstavek 2, črka (e) (Direktiva 1999/32/ES)

(e) goriva, ki jih uporabljajo vojne ladje in 
druga plovila na vojaški dolžnosti. Vendar 
pa se vsaka država članica s sprejetjem 
ustreznih ukrepov, ki ne ogrožajo 
delovanja ali operativnih zmogljivosti 
takih ladij, trudi zagotoviti, da take ladje 
delujejo na način, ki je, če je to razumno 
in izvedljivo, v skladu z navedeno 
direktivo;

črtano

Obrazložitev

Ni obrazložitve za izključitev vojnih ladij in drugih plovil na vojaški dolžnosti iz določb te 
direktive.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (D)

Člen 2, odstavek 3h (Direktiva 1999/32/ES)

3h vojna ladja je ladja, ki pripada 
oboroženim silam države; označena je z 
zunanjo oznako, ki razlikuje take ladje po 
nacionalnosti, poveljuje ji častnik, ki ga je 
vlada države upravičeno pooblastila in 
katerega ime se pojavi na ustreznem 
seznamu služb ali njegovi ustreznici, na 
ladji pa je vedno prisotna posadka, ki jo 
disciplinsko nadzirajo redne oborožene 
sile;

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 6 zgoraj.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (A) (i)

Člen 4, odstavek 1 (Direktiva 1999/32/ES)
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(i) v odstavku 1 se besede „vključuje 
ladijska plinska olja“ črtajo;

črtano

Obrazložitev

Ni obrazložitve za črtanje zahteve za ladijska plinska olja, ki se uporabljajo znotraj ozemlja 
držav članic.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, naslov (Direktiva 1999/32/ES)

Najvišja vrednost žvepla v ladijskih 
gorivih, ki se uporabljajo v nadzornih 
območjih emisije SOx in potniške ladje na 
linijskih prevozih v pristanišča Skupnosti 
ali iz njih

Najvišja vrednost žvepla v ladijskih 
gorivih, ki se uporabljajo v Evropski 
skupnosti (prva faza)

Obrazložitev

(del predloga spremembe 41 s prve obravnave EP)

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 1999/32/ES)

1a. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da se od 1. januarja 
2012 ladijska goriva ne uporabljajo na 
območjih njihovih teritorialnih morij, 
razen na gospodarskih območjih zunaj 
nadzornih območij emisije SOx, če 
vsebnost žvepla presega 1,5% mase. To 
velja za vsa plovila pod vsako zastavo, 
vključno s plovili, ki so pot začela zunaj 
Skupnosti.

Obrazložitev

SO2 in NOx ter njuna sekundarna onesnaževala (aerosolni delci sulfata in nitrata ter ozon v 
prizemni plasti) se lahko prenašajo na dolge razdalje. Emisije iz ladijskega prevoza znašajo 
med 20 in 30 odstotkov koncentracije sekundarnih anorganskih delcev sulfata in nitrata v 
zraku večine obalnih regij in tako kot SO2 in NOx vplivajo na zdravje. Obrazložitveni 
memorandum Komisije kaže, da ni razlike v izgubi let življenja kot posledice dolgotrajne 
izpostavljenosti med na primer Severnim morjem in severnim delom Sredozemlja kot 
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posledica emisij iz ladijskega prometa. Ni zdravstvenih razlogov za uvedbo strožjih emisijskih
standardov le na nadzornih območjih emisije SOx, zlasti ker so obalna območja na jugu med 
najgosteje naseljenimi regijam in so težave s trdnimi delci in ozonom bolj akutne v južnih 
državah članicah. Iz ekonomskih in konkurenčnih razlogov je torej nujno določiti emisijske 
standarde za mednarodni ladijski promet na najširši možni evropski ravni in jih ne omejiti na 
določena področja. Ker južna morska območja še niso bila določena kot nadzorna območja 
emisij SOx, je za ta območja predlagano časovno obdobje. <(predlog spremembe 41 s prve 
obravnave EP)

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, odstavek 2 (Direktiva 1999/32/ES)

2. Datumi začetka izvajanja odstavka 1 so: 2. Datumi začetka izvajanja odstavka 1 so:
(a) za območje Baltskega morja iz 
Uredbe 14(3)(a) Priloge VI Konvencije 
MARPOL, …*;

(a) za območje Baltskega morja iz 
Uredbe 14(3)(a) Priloge VI Konvencije 
MARPOL, …*;

(b) za Severno morje in katera koli druga 
področja, vključno s pristanišči, ki jih
IMO posledično označuje kot nadzorna 
območja emisij SOx v skladu z 
Uredbo 14(3)(b) Priloge VI Konvencije 
MARPOL:

(b) za Severno morje:

– 12 mesecev po začetku veljavnosti 
navedene označbe ali

– 12 mesecev po začetku veljavnosti 
navedene označbe ali

– ……….**, – ……….**,
kateri koli je poznejši. kateri koli je prej,

(b) za katera koli druga področja, 
vključno s pristanišči, ki jih IMO 
posledično označuje kot nadzorna 
območja emisij SOx v skladu z Uredbo 
14(3)(b) Priloge VI Konvencije MARPOL,  
… ***.

* 19. maj 2006 ali, če pozneje, 12 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive.

* 19. maj 2006 ali 12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive, karkoli nastopi 
prej.

**12 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

**12 mesecev po začetku veljavnosti te
direktive.
***12 mesecev po začetku veljavnosti 
navedene označbe.
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Obrazložitev

Da se zagotovi, da bodo nadzorna območja emisije COx Severnega morja začela veljati v 
roku 12 mesecev od začetka veljavnosti te direktive. 

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, odstavek 3 (Direktiva 1999/32/ES)

3. Države članice so odgovorne za 
izvrševanje odstavka 1 vsaj glede:

3. Države članice so odgovorne za 
izvrševanje odstavka 1 in 1a vsaj glede:

– plovil, ki plovejo pod njihovo zastavo; in – plovil, ki plovejo pod njihovo zastavo; in

– primera, da bi države članice omejila 
nadzorna območja emisij SOx, plovil pod 
vsako zastavo, ki so v pristanišču.

– plovil pod vsako zastavo, ki so v 
pristanišču.

Države članice lahko začnejo tudi z 
dodatnim ukrepanjem v zvezi z drugimi 
plovili v skladu z mednarodnim 
pomorskim pravom.

Države članice začnejo tudi z dodatnim 
ukrepanjem v zvezi z drugimi plovili v 
skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

Obrazložitev

Vse obalne države so odgovorne za dodatno ukrepanje kot dopolnila v skladu z mednarodnim 
pomorskim pravom.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, odstavek 6 (Direktiva 1999/32/ES)

6. Države članice od datuma, na katerega 
se sklicuje v odstavku 2(a), zagotovijo, da 
vsebnost žvepla v vseh ladijskih gorivih, ki 
se prodajajo na njihovem ozemlju, 
evidentira dobavitelj na ladijski dobavnici, 
ki jo spremlja zapečaten vzorec.

6. Države članice od datuma, na katerega 
se sklicuje v odstavku 2(a), zagotovijo, da 
vsebnost žvepla v vseh ladijskih gorivih, ki 
se prodajajo na njihovem ozemlju, 
evidentira dobavitelj na ladijski dobavnici s 
podpisom predstavnika namembne ladje, 
ki jo spremlja zapečaten vzorec.

Obrazložitev

Učinkovito spremljanje bo bistveno za izvajanje Direktive. Šibka točka v verigi vzorčenja je 
verodostojnost vzorca. Za omogočitev, da vzorec, ki ga zagotovi ladijski dobavitelj, dejansko 
vsebuje natančno isto gorivo, kot se dostavi na ladjo, je bistveno, da predstavnik namembne 
ladje pregleda vzorčenje. (Predlog spremembe 16 s prve obravnave EP).
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Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a, odstavek 6 a (novo) (Direktiva 1999/32/ES)

6a. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da se od datuma, 
na katerega se sklicuje v odstavku 2(a), 
ladijska goriva, ki ne vsebujejo več kot 1,5 
% mase, zagotovijo v zadostnih količinah, 
da zadostijo potrebam vseh pristanišč 
Skupnosti.

Obrazložitev

Ustrezne vrste goriv se morajo zagotoviti najkasneje ob začetku veljavnosti obveznosti iz te 
direktive. Obnavlja odstavek iz predloga Komisije, ki ga je črtal Svet v predlogu spremembe. 
(Predlog spremembe 14 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 a a (novo) (Direktiva 1999/32/ES)

Člen 4aa
Najvišja vrednost žvepla v ladijskih 

gorivih, ki se uporabljajo v Evropski 
skupnosti (druga faza)

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da se od 1. januarja 
2010 ladijska goriva ne uporabljajo na 
območjih njihovih teritorialnih morij, 
razen na gospodarskih območjih in 
območjih nadzora onesnaženosti, ki sodijo 
v nadzorna območja emisije SOx, če 
vsebnost žvepla presega 0,5 % mase. To 
velja za vsa plovila pod vsako zastavo, 
vključno s plovili, ki so pot začela zunaj 
Skupnosti.
2. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da od datuma, na 
katerega se sklicuje v odstavku 1, ladijska 
goriva v njihovih teritorialnih morjih, 
razen na gospodarskih območjih in 
območjih izvajanja nadzora 
onesnaženosti, ne uporabljajo potniške 
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ladje na linijskih prevozih v katero koli 
pristanišče Skupnosti ali iz njega, če 
vsebnost žvepla v takšnih gorivih presega 
0,5 % mase.
3. Države članice so odgovorne za 
izvajanje te zahteve najmanj v zvezi s 
plovili, ki plujejo pod njihovimi zastavami, 
in plovili pod katero koli zastavo, ki so v 
pristanišču.
Države članice začnejo tudi z dodatnim 
ukrepanjem v zvezi z drugimi plovili v 
skladu z mednarodnim pomorskim 
pravom.
4. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da se od 1. januarja 
2014 ladijska goriva ne uporabljajo na 
območjih njihovih teritorialnih morij, 
razen na gospodarskih območjih zunaj 
nadzornih območij emisije SOx, če 
vsebnost žvepla presega 0,5 % mase. To 
velja za vsa plovila pod vsako zastavo, 
vključno s plovili, ki so pot začela zunaj 
Skupnosti. 
5. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da se od datuma, 
na katerega se sklicuje v odstavku 1, 
ladijska goriva, ki ne vsebujejo več kot 
0,5% mase, zagotovijo v zadostnih 
količinah, da zadostijo potrebam vseh 
pristanišč Skupnosti.

Obrazložitev

Ker bodo emisije ladijskega prometa še vedno bistveno prispevale k zdravstvenim in 
okoljskim težavam tudi po uvedbi „prvega koraka“ omejitve žvepla na 1,5 %, je nujno 
potrebno uvesti drugi korak z nadaljnjim znižanjem na 0,5 %. Takšna znižanja so potrebna za 
doseganje ciljev v zvezi z zdravjem in okoljem, dogovorjenih s petim in šestim okoljskim 
akcijskim programom EU. (Predlog spremembe 42 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 b, odstavek 1, pododstavek 1, uvodni del (Direktiva 1999/32/ES)

1. Z začetkom veljavnosti po 1. januarju 
2010 sprejmejo države članice vse 

1. Z začetkom veljavnosti po 1. januarju 
2008 sprejmejo države članice vse 
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potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
naslednja plovila na uporabljajo ladijskih 
goriv z vsebnostjo žvepla nad 0,1 % mase:

potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
naslednja plovila na uporabljajo ladijskih 
goriv z vsebnostjo žvepla nad 0,1% mase:

Obrazložitev

Obnavlja datum za mejno vrednost 0,1, ki jo je predlagala Komisija, ne da bi se zahteval 
korak 0,2 % (predlog spremembe EP 21). Ni očitnega razloga, zakaj naj bi se uvedba 
ladijskih goriv z nižjo vsebnostjo žvepla za uporabo na celinskih plovnih poteh in v 
pristaniščih preložila na leto 2010. Zaradi lokalnih učinkov na zdravje, ki jih imajo ladijske 
emisije (zlasti trdni delci) in zgostitev prebivalstva v mnogih območjih pristanišč in obalnih 
območjih je potrebno in nujno zmanjšati onesnaženje lokalnega zraka. Uporaba ladijskih 
goriv z nizko vsebnostjo žvepla v pristaniščih in celinskih plovnih poteh je v skladu z 
namenom Direktive 99/32/ES (Člen 4.1), ki določa omejitev žvepla v ladijskih plinskih oljih 
na največ 0,2 % na območju držav članic, tj. vključno s teritorialnimi morji (12 morskih milj), 
z nadaljnjim znižanjem na 0,1 % do 1. januarja 2008.

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 b, odstavek 2 (Direktiva 1999/32/ES)

2. Odstavek 1 ne velja: 2. Odstavek 1 ne velja:
(a) kadar morajo biti ladje v skladu z 
objavljenim voznim redom zasidrane manj 
kot dve uri; 

(a) kadar morajo biti ladje v skladu z 
objavljenim voznim redom zasidrane manj 
kot eno uro;

(b) za plovila na celinskih plovnih poteh, ki 
imajo potrdilo o skladnosti z Mednarodno 
konvencijo o varstvu človeškega življenja 
na morju iz leta 1974, kakor je bila 
spremenjena, medtem ko so takšna plovila 
na morju;

(b) za plovila na celinskih plovnih poteh, ki 
imajo potrdilo o skladnosti z Mednarodno 
konvencijo o varstvu človeškega življenja 
na morju iz leta 1974, kakor je bila 
spremenjena, medtem ko so takšna plovila 
na morju;

(c) do 1. januarja 2012 za plovila, ki so 
navedena v Prilogi in so izključno na 
ozemlju Grčije.

(c) za ladje, ki so povezane z elektriko s 
kopnim, medtem ko so zasidrane v 
pristaniščih;
(ca) do datumov, navedenih v členu 
4aa(1) in v členu (3): 
– za ladje, ki lahko dokažejo, da 
uporabljajo gorivo, ki ima vsebnost žvepla 
vedno nižjo od 0,5 %;
– za ladje, ki lahko dokažejo, da vedno 
uporabljajo tehnologije, ki znižujejo 
skupno emisijo žveplovih oksidov, 
vključno z obema pomožnima in 
osrednjima pogonskima motorjema, na 
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2,0 g SO2/kWh ali manj, izračunano kot 
skupna teža emisije žveplovega dioksida.

Obrazložitev

Predlog Komisije ni vključeval določb za izjeme od zahteve pristanišča. Uporaba ladijskih 
plinskih olj z nizko vsebnostjo žvepla v pristaniščih je visoko prednostna zadeva, zato se je 
treba izogibati razveljavitvam/izjemam, kolikor je le mogoče. Uporaba elektrike s kopnega 
bistveno znižuje emisije v zrak in emisije hrupa v pristaniščih, zato jo je treba spodbujati. 
Omogočanje tistim ladjam, ki vedno uporabljajo 0,5 % gorivo ali uporabljajo tehnologije za 
zmanjševanje, da se jih izloči iz zahteve pristanišča 0,1 %, dokler ne bo druga faza omejitev 
žvepla (odstavek (ca)) zagotovila spodbudo za zgodnje uvajanje delovanja z vedno nizko 
emisijo.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 4 c, odstavek 4 (Direktiva 1999/32/ES)

4. Države članice lahko ladjam namesto 
uporabe ladijskih goriv z nizko vsebnostjo 
žvepla ob izpolnjevanju zahtev iz člena 4a 
in člena 4b dovolijo, da uporabljajo 
potrjeno tehnologijo zmanjševanja emisij,
če te ladje:

4. Države članice lahko ladjam namesto ali 
poleg uporabljanja ladijskih goriv ob 
izpolnjevanju zahtev iz člena 4a, člena 4aa
in člena 4b dovolijo, da uporabljajo 
potrjeno tehnologijo zmanjševanja, če te 
ladje:

– dosegajo znižanja emisij, ki so najmanj 
enakovredna tistim, ki bi bila dosežena z 
omejitvami žvepla v gorivu, kot določa ta 
direktiva; in

– znižujejo skupno emisijo žveplovih 
oksidov, vključno z obema pomožnima in 
osrednjima pogonskima motorjema, na 
2,0 g SO2/kWh ali manj, izračunano kot 
skupna teža emisije žveplovega dioksida. 
– imajo opremo za stalno spremljanje 
emisij; in

– temeljito evidentirajo, da tokovi 
odpadkov, ki se odlagajo v zaprtih 
pristaniščih, naravnih pristaniščih in 
morskih rokavih, na podlagi meril, ki so jih 
organi države pristanišča sporočili 
organizaciji IMO, ne vplivajo na 
ekosisteme.

– temeljito evidentirajo, da tokovi 
odpadkov, ki se odlagajo v zaprtih 
pristaniščih, naravnih pristaniščih in 
morskih rokavih, na podlagi meril, ki so jih 
organi države pristanišča sporočili 
organizaciji IMO, ne vplivajo na 
ekosisteme.

Obrazložitev

Uporaba tehnologij zmanjševanja se ne bi smela omogočiti le kot nadomestna rešitev, ampak 
tudi kot dopolnilo uporabe žveplovih goriv, kar bi se izražalo v dodatnih znižanjih emisij. 
Zato da bi zagotovili delovanje tehnične opreme, bi se moralo od ladij, ki uporabljajo 
tehnologijo zmanjševanja, zahtevati, da uporabljajo opremo za stalno spremljanje emisij. 
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<(Predlog spremembe 43 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 6, TOČKA (–A) (novo)

Člen 6, naslov (Direktiva 1999/32/ES)

(–a) Naslov se nadomesti z naslednjim:
„Spremljanje in kazenski ukrepi“

Obrazložitev

Naslov je treba spremeniti tako, da izraža vsebino člena. (Predlog spremembe 24 s prve 
obravnave EP).

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 6 (A)

Člen 6, odstavek 1 a, pododstavek 1 (Direktiva 1999/32/ES)

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da je vsebnost 
žvepla v ladijskih gorivih v skladu z 
ustreznimi določbami iz člena 4a in člena 
4b.

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da je vsebnost 
žvepla v ladijskih gorivih v skladu z 
ustreznimi določbami iz člena 4a, člena 
4aa in člena4b.

Obrazložitev

(Delni predlog spremembe 26 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 6 (A)

Člen 6, odstavek 1 a, pododstavek 4 (Direktiva 1999/32/ES)

Države članice sprejmejo tudi razumne
ukrepe, da ustrezno spremljajo vsebnost 
žvepla v ladijskih gorivih, za katera ne 
veljata člen 4a in člen 4b.

Države članice sprejmejo tudi ukrepe, da 
spremljajo vsebnost žvepla v ladijskih 
gorivih, za katera ne veljajo člen 4a, člen 
4aa in člen 4b.

Države članice določijo pravila za 
učinkovite sankcije za kršitve določb o 
spremljanju in vzorčenju ter sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da so 
sorazmerne in se izvajajo odvračilno. 
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Obrazložitev

Sankcije morajo biti dovolj visoke, da ne dajejo spodbud za lažne vzorce. (Delni predlog 
spremembe 26 in 29 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 7, odstavek 2, točka (d) (Direktiva 1999/32/ES)

(d) nova analiza stroškov in koristi, 
vključno z neposrednimi in posrednimi 
koristmi za okolje, ki jih imajo ukrepi iz 
člena 4a(4),

(d) nova analiza stroškov in koristi, 
vključno z neposrednimi in posrednimi 
koristmi za okolje, ki jih imajo ukrepi iz 
člena 4a(4), in mogoči nadaljnji ukrepi za 
znižanje emisije.

Obrazložitev

(Delni predlog spremembe 32 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2 (Direktiva 1999/32/ES)

Komisija lahko s svojim poročilom pošlje 
predloge za spremembe te direktive, zlasti 
v zvezi z drugo stopnjo mejnih vrednosti 
žvepla, ki so določene za vsako kategorijo 
goriva, in ob upoštevanju dela v IMO v 
zvezi z morskimi območji, kjer je treba 
uporabljati ladijska goriva z nizko 
vsebnostjo žvepla.

Komisija lahko s svojim poročilom pošlje 
predloge za spremembe te direktive, zlasti 
v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki so 
določene za vsako kategorijo goriva, in v 
zvezi z morskimi območji, kjer je treba 
uporabljati ladijska goriva z nizko 
vsebnostjo žvepla, in predloge za 
zmanjšanje drugih oblik onesnaževanja 
zraka, ki ga povzročajo morske ladje, 
vključno s polnimi določili za ladijsko 
gorivo v skladu z Direktivo 98/70/ES.

Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o ukrepih, 
sprejetih za utrditev določb te direktive in 
Konvencije MARPOL.

Obrazložitev

Zaradi vedno večjega pomena, v absolutnem in relativnem smislu, ki ga ima vpliv emisij iz 
ladijskega prevoza na zdravje in okolje, je bistveno, da Komisija resnično predloži nove in 
dodatne predloge v zvezi z ukrepi za nadaljnje zmanjševanje emisije. Še več: Komisija mora 
zaradi številnih učinkov in medsebojnih povezav med različnimi parametri kakovosti goriva 
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prednostno opraviti preiskavo in predložiti predlog direktive EU, ki določa standarde za 
kakovost goriva pri ladijskih gorivih v skladu z Direktivo 98/70/ES. (Delni predlog 
spremembe 32 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 7, odstavek 3 a (novo) (Direktiva 1999/32/ES)

3a. V zvezi z mogočimi predlogi, s 
katerimi bi se upravljavcem ladje ali 
skupinam upravljavcev ladje, ki 
uporabljajo tehnologije zmanjševanja, 
omogočilo, da se emisije SO2 iz 
spremenjenih ladij nadomestijo z 
nespremenjenimi ladjami, se lahko takšne 
sheme zagotovijo le, kadar se lahko korist 
za okolje in zdravje v primerjavi z uporabo 
ladijskih goriv z nizko vsebnostjo žvepla 
jasno dokaže.

Obrazložitev

(Preoblikovan predlog spremembe 44 s prve obravnave EP).

Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 7, odstavek 4 (Direktiva 1999/32/ES)

4. Kakršne koli spremembe, ki so potrebne 
za tehnična prilagajanja točkam 1, 2, 3, 3a, 
3b in 4 člena 2 ali členu 6(2) v smislu 
znanstvenega in tehničnega napredka, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
9(2). Takšne prilagoditve se ne smejo 
kazati v kakršnih koli neposrednih 
spremembah področja uporabe te direktive 
ali omejitev žvepla v gorivu, kot določa ta 
direktiva.

4. Kakršne koli spremembe, ki so potrebne 
za tehnična prilagajanja točkam 1, 2, 3, 3a, 
3b in 4 člena 2, členu 4a, členu 4aa ali 
členu 6(2) v smislu znanstvenega in 
tehničnega napredka, se sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 9(2). Takšne 
prilagoditve se ne smejo kazati v kakršnih 
koli neposrednih spremembah področja 
uporabe te direktive ali omejitev žvepla v 
gorivu, kot določa ta direktiva, razen tam, 
kjer so takšne spremembe v skladu z 
ostrejšimi standardi, ki jih je sprejel IMO.
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OBRAZLOŽITEV

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%


