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Ändringsförslag 22
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 191 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs det att unionens miljöpolitik 
ska syfta till en hög skyddsnivå med 
beaktande av de olikartade 
förhållandena inom unionens olika 
regioner.

Or. es

Ändringsförslag 23
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Försurning är fortfarande ett utbrett 
problem i Europa. Viktiga europeiska 
regioner är fortfarande synnerligen 
känsliga för försurning och EU har ännu 
inte uppnått sina mål för kritisk 
belastningsgräns och kritiska nivåer.

Or. en

Motivering

Utsläppen av svaveloxider är en av de främsta orsakerna till försurningen i Europa.

Ändringsförslag 24
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Utsläpp från sjöfarten till följd av 
förbränning av marina bränslen med hög 
svavelhalt bidrar till luftföroreningar i form 
av svaveldioxid och partiklar, vilka skadar 
människors hälsa och bidrar till 
försurningen.

(3) Utsläpp från sjöfarten till följd av 
förbränning av marina bränslen med hög 
svavelhalt bidrar till luftföroreningar i form 
av svaveldioxid och partiklar, vilka skadar 
människors hälsa och miljön och bidrar till 
att det uppkommer sur nederbörd.

Or. en

Motivering

Svaveldioxiden är redan i och för sig (alltså inte som en föregångare till sur nederbörd) till 
skada, inte bara för människors hälsa, utan också genom att starkt driva på korrosion av 
metaller, legeringar, betong och kalkstensbaserade historiska minnesmärken och ytmaterial 
på bergväggar. Av tydlighetsskäl: sur nederbörd uppkommer och bidrar till försurning av 
ytvatten och mark.

Ändringsförslag 25
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Försurning uppträder i 
svavelkontrollområden som utsetts av 
IMO och ekosystemen i dem tar skada om 
kritiska belastningsnivåer överskrids. 
Dessa områden måste skyddas eftersom de 
är särskilt känsliga. Unionslagstiftningen 
måste därför vara samstämd med 
IMO:s beslut och strängare gränsvärden 
för svavelhalten bör gälla i 
svavelkontrollområdena.

Or. es
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Ändringsförslag 26
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Luftföroreningar som orsakas av 
fartyg som ligger vid kaj, särskilt 
kryssningsfartyg, är ett stort bekymmer 
för hamnstäder i samband med deras 
insatser för att uppfylla EU:s gränsvärden 
för luftkvalitet avseende partiklar och 
kvävedioxid.

Or. en

Motivering

Hjälpmotorer förser fartyg med el när de ligger vid kaj. Luftföroreningar som orsakas av 
kraftgenerering på fartyg som ligger vid kaj är ett mycket akut luftkvalitetsproblem för 
hamnstäder. Detta är särskilt viktigt för kryssningsfartyg som behöver förhållandevis mycket 
el, jämfört med lastfartygen.

Ändringsförslag 27
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna bör stödja 
utvecklingen av infrastruktur för 
elförsörjning till fartyg vid kaj, eftersom 
dagens fartyg brukar försörjas med el 
från sina hjälpmotorer.

Or. en

Ändringsförslag 28
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Om de krav som gäller i 
svavelkontrollområdena ensidigt utsträcks 
till andra havsområden i Europeiska 
unionen (Atlanten, Medelhavet och 
Svarta havet), där en stor del av sjöfarten 
är internationell, kommer det att få stora 
ekonomiska konsekvenser och leda till 
”svavelläckage” utan att åstadkomma 
några större förbättringar av miljön. 
Enda sättet att få tredjeländer invid dessa 
havsområden att medverka för att minska 
svavelhalten i marina bränslen är genom 
IMO.

Or. es

Ändringsförslag 29
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Samtidigt som utsläppen från 
landbaserade källor har minskats väntas 
luftföroreningarna från sjöfarten öka 
dramatiskt. Om inga ytterligare åtgärder 
vidtas kommer därför, omkring 2020, 
sjöfartens utsläpp av svavel- och 
kväveoxider att överstiga utsläppen från 
samtliga landbaserade källor.

Or. en

Motivering

Sjöfartssektorn står för en stor del av luftföroreningarna i EU. Om allt fortsätter som vanligt 
kommer sektorns utsläpp att gå om utsläppen från samtliga landbaserade källor. Detta ökar 
behovet av att snabbt minska sjöfartens utsläpp av svaveloxider och att även ta upp frågan om 
kväveoxidutsläpp inom en snar framtid.
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Ändringsförslag 30
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Skadorna på människors hälsa till 
följd av luftföroreningar i hamnar och 
närbelägna städer och tätorter bör 
avhjälpas genom att det används bränsle 
med en maximal svavelhalt på 
0,1 viktprocent för manövrer vid 
anlöpning och avsegling.

Or. es

Ändringsförslag 31
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt direktiv 1999/32/EG ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av direktivet och lägga 
fram förslag till ändringar, särskilt när det 
gäller sänkningar av gränsvärdena för 
svavel för marina bränslen i 
svavelkontrollområdena (Seca), med 
beaktande av det arbete som utförs inom 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO).

(4) Enligt direktiv 1999/32/EG ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av direktivet och lägga 
fram förslag till ändringar, särskilt när det 
gäller sänkningar av gränsvärdena för 
svavel för marina bränslen i 
svavelkontrollområdena (Seca), i enlighet
med det arbete som utförs inom 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO).

Or. fr

Motivering

IMO beslutar om sänkningen av gränsvärdena för svavelhalt i marina bränslen. Detta är en 
viktig uppgift som bör skötas på internationell nivå, som är den lämpligaste beslutsnivån. 
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I sitt förslag bör kommissionen trycka på de internationella organisationernas betydelse och 
bör inte ge intryck av att IMO:s arbete är av sekundär betydelse och att det kan ändras utan 
att övriga berörda internationella parter först meddelas.

Ändringsförslag 32
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Samtidigt som syftet med detta 
direktiv är att minska utsläppen av 
sekundära partiklar bör kommissionen 
komplettera sina insatser för att lösa 
problemet med luftföroreningar från 
sjöfarten genom att undersöka åtgärder 
för att minska fartygens utsläpp av 
primära partiklar, inklusive 
minskningseffektiviteten, kostnaderna, 
fördelarna samt potentialen att även 
minska sotutsläppen. Efter att ha sett över 
tillgängliga åtgärder för kontroll av 
utsläpp av primära partiklar och sot bör 
kommissionen, om så är lämpligt, lägga 
fram förslag om bestämmelser för fartygs 
partikel- och sotutsläpp.

Or. en

Motivering

Det måste vidtas åtgärder för att minska fartygens partikelutsläpp med tanke på hur 
hälsovådlig exponeringen för partiklar är och hur många människor som bor i 
EU:s kustregioner. Sot är en del av partiklarna och sotutsläppen bidrar till den globala 
uppvärmningen. Sotutsläppen på nordliga breddgrader inverkar särskilt kraftigt på miljön i 
Arktis. Sjöfartens utsläpp av partiklar och sot ökar kontinuerligt. Om inga ytterligare 
åtgärder vidtas kommer utsläppen att öka under de kommande årtiondena.

Ändringsförslag 33
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun
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Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen måste även utvärdera 
konsekvenserna av att anpassa sektorn på 
grundval av rapporter från 
medlemsstaterna i syfte att i tidigare led 
kunna planera lämpliga stödåtgärder, 
särskilt genom att undersöka 
bränsletillgången, bränslepriset, riskerna 
för trafikomställning från sjö- till 
landtransport samt effekterna av de 
åtgärder som vidtas genom detta direktiv 
på samtliga ekonomiska aktörer i 
sjöfartssektorn. Resultaten av denna 
undersökning skulle göra det möjligt att 
förtydliga kommissionens förslag när det 
gäller den praktiska användningen av 
dess verktygslåda och genomförandet av 
systemet för hållbara sjötransporter.

Or. fr

Motivering

Andemeningen i kommissionens meddelande KOM(2011)0441 är att stödåtgärderna är 
mycket viktiga för att hjälpa sektorn att anpassa sig. Man måste undvika att sjöfartstjänsterna 
minskar i omfattning och följaktligen måste man i tidigare led utvärdera konsekvenserna av 
detta direktiv när det gäller kravuppfyllelse, i syfte att planera möjliga och lämpliga åtgärder 
för att följa upp kommissionens förslag om stödåtgärder för operatörerna i sektorn.

Ändringsförslag 34
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Hastighetsgränser är ett mycket 
kostnadseffektivt sätt att minska 
bränsleförbrukningen och således också 
kostnaderna för införandet av skärpta 
svavelnormer för marina bränslen.



PE478.489v01-00 10/128 AM\886963SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 35
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Vissa metoder för minskning av 
utsläppen av svaveloxider kan generera 
avfall, särskilt spillvatten som innehåller 
kvicksilver, selen och andra spårämnen 
som kan kräva att spillvattnet renas innan 
det bortskaffas. Kommissionen bör anta 
riktlinjer för en harmoniserad utveckling 
av mottagningsanordningar i 
EU:s hamnar.

Or. en

Motivering

Svaveloxidskrubbrar kan fungera effektivt för att minska utsläppen, men kan samtidigt 
generera avfall som inte får släppas ut i havet. Kommissionen bör främja utvecklingen av den 
infrastruktur som krävs för att i EU:s hamnar ta emot och rena spillvatten från skrubbrar.

Ändringsförslag 36
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
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0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen. 
För att säkerställa en viss minimikvalitet på 
det bränsle som fartyg använder för 
bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad bör 
inte marina bränslen vars svavelhalt 
överstiger den allmänna nivån på 
3,5 viktprocent få användas eller släppas ut 
på marknaden i unionen.

0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
De krav för svavelkontrollområden, som 
fastställs i den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen, missgynnar 
sjöfarten och dem som använder 
sjöfartstjänster, jämfört både med andra 
områden inom unionen och även globalt. 
Därför måste bilaga VI till 
Marpolkonventionen ses över en gång till.
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt bör unionslagstiftningen 
anpassas till den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen. För att säkerställa en 
viss minimikvalitet på det bränsle som 
fartyg använder för bränsle- eller 
teknikbaserad efterlevnad bör inte marina 
bränslen vars svavelhalt överstiger den 
allmänna nivån på 3,5 viktprocent få 
användas eller släppas ut på marknaden i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sampo Terho

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 



PE478.489v01-00 12/128 AM\886963SV.doc

SV

De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena.
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en 
korrekt tillämpning av de nya 
gränsvärdena för svavel i unionen bör 
bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG 
anpassas till den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen. För att säkerställa en 
viss minimikvalitet på det bränsle som 
fartyg använder för bränsle- eller 
teknikbaserad efterlevnad bör inte marina 
bränslen vars svavelhalt överstiger den 
allmänna nivån på 3,5 viktprocent få 
användas eller släppas ut på marknaden i 
unionen.

De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa en viss minimikvalitet på 
det bränsle som fartyg använder för 
bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad bör 
inte marina bränslen vars svavelhalt 
överstiger den allmänna nivån på 
3,5 viktprocent få användas eller släppas ut 
på marknaden i unionen.

Or. fi

Motivering

Europeiska unionen är inte medlem av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 
unionen behöver inte själv tillämpa den ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen.

Ändringsförslag 38
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 %
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020).

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,50 %
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,10 % från och med den 1 januari 2020). 
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De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen. För att säkerställa 
en viss minimikvalitet på det bränsle som 
fartyg använder för bränsle- eller 
teknikbaserad efterlevnad bör inte marina 
bränslen vars svavelhalt överstiger den 
allmänna nivån på 3,5 viktprocent få 
användas eller släppas ut på marknaden i 
unionen.

De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena.

Or. sv

Motivering

När man använder alternativa metoder för rening av utsläppen är det inte bränslets 
svavelhalt utan utsläppets svavelhalt som är viktig. Om det går att använda ett bränsle och 
rena utsläppen så att alla utsläppskrav uppfylls ökar det möjligheten att genomföra beslutet. 
Redan nu finns en uppenbar oro för att det ska uppstå brist på lågsvavligt bränsle, och om 
man inte tillåter användning av allt bränsle som kan renas kommer risken för allvarliga 
brister att öka.

Ändringsförslag 39
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 



PE478.489v01-00 14/128 AM\886963SV.doc

SV

svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena.
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen. 
För att säkerställa en viss minimikvalitet 
på det bränsle som fartyg använder för 
bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad
bör inte marina bränslen vars svavelhalt 
överstiger den allmänna nivån på 
3,5 viktprocent få användas eller släppas ut 
på marknaden i unionen.

svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen. 
För att de gränsvärden för svavelhalt som 
har fastställts av IMO och datumen för 
när de ska börja gälla ska respekteras bör 
marina bränslen vars svavelhalt överstiger 
den allmänna nivån på 3,5 viktprocent få 
användas och släppas ut på marknaden i 
unionen endast på fartyg som är utrustade 
med avgasreningssystem.

Or. fr

Motivering

Den ursprungliga lydelsen är otydlig när det gäller målen. Det krävs ingen 
minimibränslekvalitet för att nå fastställda gränser och en sådan skulle till följd av effekterna 
på bränslemarknaden och på nödvändiga investeringar försena bestämmelsernas 
ikraftträdande. Bränslen som överskrider bestämmelsen om 3,5 viktprocent bör enbart få 
användas på fartyg som är utrustade med ett avgasreningssystem.

Ändringsförslag 40
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
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från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020).
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen. 
För att säkerställa en viss minimikvalitet 
på det bränsle som fartyg använder för 
bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad 
bör inte marina bränslen vars svavelhalt 
överstiger den allmänna nivån på 
3,5 viktprocent få användas eller släppas 
ut på marknaden i unionen.

från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020).
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
kräva att fartyg från och med den 
1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen.

Or. et

Ändringsförslag 41
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 

(6) Genom den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen införs bland annat 
strängare gränsvärden för svavel för marina 
bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % 
från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % 
från och med den 1 januari 2015), liksom i 
havsområden utanför 
svavelkontrollområdena (3,5 % från och 
med den 1 januari 2012 och, i princip, 
0,50 % från och med den 1 januari 2020). 
De flesta medlemsstaterna är till följd av 
sina internationella åtaganden skyldiga att 
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kräva att fartyg från och med den 1 juli 
2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och garantera en korrekt 
tillämpning av de nya gränsvärdena för 
svavel i unionen bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/32/EG anpassas till den 
ändrade bilaga VI till Marpolkonventionen. 
För att säkerställa en viss minimikvalitet på 
det bränsle som fartyg använder för 
bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad bör 
inte marina bränslen vars svavelhalt 
överstiger den allmänna nivån på 
3,5 viktprocent få användas eller släppas ut 
på marknaden i unionen.

kräva att fartyg från och med den 1 juli 
2010 använder bränsle med maximalt 
1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. 
För att säkerställa förenligheten med 
internationell rätt och likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar i hela världen
och garantera en korrekt tillämpning av de 
nya gränsvärdena för svavel i unionen bör 
bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG 
anpassas till den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen. Eftersom alla 
medlemsstater måste få effektivt tillträde 
till den inre marknaden och den 
internationella marknaden på lika villkor 
krävs det ofrånkomligen hänsynstagande 
till de utmaningar som vissa 
näringsgrenar kommer att ställas inför 
när nivåerna för svavelutsläpp i unionen 
ändras. Dessutom måste situationen noga 
övervakas och lösningsmodeller som ger 
ett minimum av likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar tas fram. För 
att säkerställa en viss minimikvalitet på det 
bränsle som fartyg använder för bränsle-
eller teknikbaserad efterlevnad bör inte 
marina bränslen vars svavelhalt överstiger 
den allmänna nivån på 3,5 viktprocent få 
användas eller släppas ut på marknaden i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ville Itälä

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med tanke på vilken nytta för hälsan 
som minskade svavelutsläpp kan föra med 
sig och för att möjliggöra en likvärdig 
behandling av sjöfarten överallt i unionen 
bör gränsvärdet 0,1 % gälla inom 
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medlemsstaternas alla territorialvatten.

Or. fi

Ändringsförslag 43
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bränslets svavelhalt är bara en av de 
indikatorer som används för att fastställa 
bränslekvaliteten. Unionen bör anta en 
mer omfattande och detaljerad 
uppsättning specifikationer för att 
fullständigt kartlägga bränslekvaliteten i 
sjöfartssektorn.

Or. en

Motivering

Svavel är bara en av de indikatorer som används för att mäta bränslekvalitet och omfattar 
inte andra beståndsdelar såsom tungmetaller, aska, fällningar etc. Vid ett flertal tillfällen har 
det dessutom visat sig att marina bränslen innehållit sådana avfallsämnen som spillolja. Det 
hävdas också att bunkerbränslen ibland innehåller andra farliga ämnen. Förorenat 
bunkerbränsle av detta slag är ytterligare en källa till luftföroreningar från havsgående 
fartyg.

Ändringsförslag 44
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med tanke på att övergången till 
0,1 % 2015 innebär en risk för 
trafikomställning för viss trafik inom EU, 
bör medlemsstaterna emellertid få 
möjlighet att inom ramen för IMO begära 
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undantag för begränsade områden och 
tidsperioder, i syfte att underlätta 
användningen av alternativa 
utsläppsminskningsmetoder.

Or. fr

Motivering

Främjandet av trafikomställning innehar en central roll i unionens transportpolitik. Åtgärder 
för att förbättra luftkvaliteten bör inte inverka negativt på denna politik eller på 
konkurrenskraften för de exportföretag som utnyttjar sjötransporter. Den allmänna regeln 
bör vara att gränsen på 0,1 % införs 2015, men medlemsstaterna bör ha möjlighet att begära 
undantag i begränsade och motiverade fall.

Ändringsförslag 45
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med tanke på hur nyttigt det är för 
hälsan med minskade svavelutsläpp bör 
kommissionen överväga att utsträcka 
gränsvärdet på 0,10 % att gälla också för 
andra hav som gränsar till 
medlemsstaternas landområden eller så 
att det gäller inom ett fastställt avstånd 
från EU:s kustlinje, samt ta fram en strikt 
tidtabell för när det ska genomföras.

Or. et

Ändringsförslag 46
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) För att säkerställa en viss 
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minimikvalitet på det bränsle som fartyg 
använder för bränsle- eller teknikbaserad 
efterlevnad bör inte marina bränslen vars 
svavelhalt överstiger den allmänna nivån 
på 3,5 viktprocent få användas eller 
släppas ut på marknaden i unionen. Detta 
gränsvärde bör gälla endast för bränslen 
som används för framdrivning av fartyg 
och inte för bränslen som transporteras 
av fartyg.

Or. et

Ändringsförslag 47
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste i dag
använda marina bränslen med samma 
maximala svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att Marpolkonventionen 
fastställer mindre rigorösa svavelkrav 
utanför svavelkontrollområdena och med 
tanke på behovet att förbättra luftkvaliteten 
runt hamnar och i kustområden utanför 
svavelkontrollområdena är det motiverat 
att från och med den 1 januari 2020 
tillämpa nya krav för passagerarfartyg.

Or. es

Ändringsförslag 48
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång och samtidigt 
möjliggör att passagerarfartyg utrustas 
med ett reningssystem.

Or. en

Motivering

Reningssystem har påvisats kunna effektivt minska svavelutsläppen, så länge forskning pågår 
om hur renare energikällor, såsom förnybar energi, kan tas i bruk inom sjöfarten.

Ändringsförslag 49
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 

(7) Passagerarfartyg i reguljär trafik
befinner sig för det mesta i hamnar eller 
nära kusten och deras inverkan på 
människors hälsa och miljön är betydande. 
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marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

Dessa fartyg måste använda marina 
bränslen med samma maximala svavelhalt 
som gäller i svavelkontrollområdena 
(1,5 %). Med tanke på att strängare 
svavelkrav kommer att tillämpas i 
svavelkontrollområdena är det, med tanke 
på behovet att förbättra luftkvaliteten runt 
hamnar och i kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

Or. en

Ändringsförslag 50
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fyra år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång. Ett ytterligare 
undantag på fem år bör gälla för 
transporter till och från öar, där de 
resulterande merkostnaderna skulle få en 
förödande effekt på lokalsamhällena.

Or. el

Motivering

Passagerarfartyg är inte bara mycket viktiga för transporterna utan även av väsentlig 
betydelse för handeln i öområden.  Om denna föreskrift genomförs utan att på något sätt 
anpassas till förhållanden i öområden skulle det trissa upp de lokala priserna och minska 
färjetrafiken, och de ekonomiska och sociala konsekvenserna av detta skulle bli många 
gånger större än den eventuella nyttan för miljön.

Ändringsförslag 52
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Passagerarfartyg i reguljär 
trafik måste använda marina bränslen med 
en maximal svavelhalt på 1,5 %.

Or. en

Motivering

EU bör avhålla sig från att införa nya inslag eller krav som införlivats med det reviderade 
direktivet 1999/32/EG och som går utöver och längre än vad som överenskommits i bilaga VI 
till Marpolkonventionen.

Ändringsförslag 53
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
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svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg bör dock bygga på en 
fullständig konsekvensanalys. I den bör 
det tas hänsyn till 
kostnads-nyttoförhållandet utmed hela 
logistikkedjan, framför allt till 
kostnaderna för raffinering, investeringar 
i ny teknik samt produktion av avsvavlade 
bränslen. Där bör också tas hänsyn till 
risken för trafikomställningar och 
möjligheten att använda alternativa 
metoder, såsom att passagerarfartyg 
utrustas med avgasreningssystem så att 
man undviker förutsägbara problem med 
bristande bränsletillgång och alla 
svårigheter med genomförandet.

Or. fr

Motivering

Avgasreningssystem ombord utgör ett lämpligt sätt att nå svavelutsläppsminskningsmålen och 
är ett sätt att undvika i högsta grad reella problem med bristande bränsletillgång. 
Omnämnandet av möjligheten att skjuta upp kraven i fem år skapar stor osäkerhet och 
bortser från resultaten och följderna av den väntade konsekvensanalysen.

Ändringsförslag 54
Edward Scicluna

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 

(7) Passagerarfartyg befinner sig för det 
mesta i hamnar eller nära kusten och deras 
inverkan på människors hälsa och miljön är 
betydande. Dessa fartyg måste använda 
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marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
fem år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

marina bränslen med samma maximala 
svavelhalt som gäller i 
svavelkontrollområdena (1,5 %). Med 
tanke på att strängare svavelkrav kommer 
att tillämpas i svavelkontrollområdena är 
det, med tanke på behovet att förbättra 
luftkvaliteten runt hamnar och i 
kustområden utanför 
svavelkontrollområdena, motiverat att låta 
samma krav gälla för passagerarfartyg. 
Införandet av nya Seca-krav för 
passagerarfartyg skulle dock skjutas upp 
tre år så att man undviker problem med 
bristande bränsletillgång.

Or. en

Motivering

European Cruise Council (ECC) föredrar kommissionens förslag om en frist på fem år.
Föredraganden har dock lagt fram ändringsförslag för att få bort alla frister. En frist på 
tre år innebär en bra kompromiss.

Ändringsförslag 55
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Av omtanke om 
likabehandlingsprincipen bör 
unionsmedborgarna behandlas lika i 
EU:s hälso- och miljöpolitiska förslag. 
Inremarknadslagstiftningen bör bygga på 
principen om ett klart rättsläge. Likadana 
bränslekvalitetskrav bör gälla för 
medlemsstater med territorialvatten för att 
tillförsäkra god luftkvalitet för sådana 
medlemsstater vilkas kuster inte ingår i 
svavelkontrollområdena och för att 
inrätta ett minimum av likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för branschen 
överallt i unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 56
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att underlätta övergången till ny 
maskinteknik som kan leda till avsevärda 
ytterligare utsläppsminskningar inom 
sjöfarten bör kommissionen utan 
dröjsmål ta fram en strategi för 
ibruktagande av flytande naturgas som 
drivmedel för att möjliggöra och 
uppmuntra till gasdrift av fartyg.

Or. en

Ändringsförslag 57
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att tillförsäkra god luftkvalitet 
för sådana medlemsstater vilkas kuster 
inte ingår i svavelkontrollområdena bör 
inrättandet av eventuella nya sådana 
områden diskuteras utgående från 
vetenskapliga data om hur detta skulle 
påverka miljön och ekonomin och inte ske 
förrän det prövats och godkänts med stöd 
av relevanta förfaranden inom IMO.

Or. en

Motivering

Det är särskilt viktigt att det tas hänsyn till inverkan på ekonomin och miljön samt till 
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diskussioner och överenskommelser om hithörande frågor på internationell nivå.

Ändringsförslag 58
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att tillförsäkra god luftkvalitet 
för sådana medlemsstater vilkas kuster 
inte ingår i svavelkontrollområdena bör 
inrättandet av eventuella nya 
utsläppskontrollområden ske med stöd av 
IMO:s förfarande enligt bilaga VI till 
Marpolkonventionen och stödjas med väl 
underbyggda argument baserade på 
orsaker som sammanhänger med miljön 
och ekonomin samt styrkta med 
vetenskapliga data, såsom det framhålls i 
kommissionens meddelande om översynen 
av genomförandet av direktiv 1999/32/EG 
beträffande svavelhalten i vissa flytande 
bränslen och om ytterligare minskning av 
förorenande utsläpp från sjötransporter1.
___________________

1 KOM(2011)0441.

Or. en

Motivering

Det går inte att inrätta några utsläppskontrollområden i unionslagstiftningen förrän de har 
överenskommits internationellt av IMO. Dessutom, mot bakgrund av hur Medelhavet tar sig 
ut i geopolitiskt hänseende och hur många tredjeländer som berörs, eftersträvar EU ett aktivt 
samarbete med grannländerna under Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) egid, för 
att tillförsäkra likvärdiga verksamhetsförutsättningar i de havsområden som gränsar till EU.

Ändringsförslag 59
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att tillförsäkra god luftkvalitet 
för sådana medlemsstater vilkas kuster 
inte ingår i svavelkontrollområdena bör 
inrättandet av eventuella nya 
utsläppskontrollområden ske med stöd av 
IMO:s förfarande enligt bilaga VI till 
Marpolkonventionen och stödjas med väl 
underbyggda argument baserade på 
orsaker som sammanhänger med miljön 
och ekonomin samt styrkta med 
vetenskapliga data.

Or. en

Motivering

Inrättandet av eventuella nya utsläppskontrollområden bör ske med stöd av IMO:s förfarande 
enligt bilaga VI till Marpolkonventionen och stödjas med väl underbyggda argument 
baserade på orsaker som sammanhänger med miljön och ekonomin samt styrkta med 
vetenskapliga data.

Ändringsförslag 60
Kriton Arsenis, Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Öar och glesbefolkade områden står 
inför särskilda utmaningar, såsom att de 
är svårtillgängliga. Eftersom den 
territoriella sammanhållningen är ett av 
unionens mål behöver Spanien ett särskilt 
undantag för passagerarfartyg till 
Kanarieöarna, Frankrike för sina 
utomeuropeiska departement, Grekland 
för hela sitt territorium eller en del av det 
och Portugal för ögrupperna Madeira och 
Azorerna.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är nödvändigt att se till att 
skyldigheterna när det gäller svavelhalten i 
marina bränslen fullgörs för att uppnå 
målen i direktiv 1999/32/EG. 
Erfarenheterna från genomförandet av det 
direktivet har visat att det behövs ett bättre 
system för övervakning och verkställighet 
så att man kan säkerställa ett korrekt 
genomförande av direktivet. Det är därför 
nödvändigt att medlemsstaterna ser till att 
provtagning av marina bränslen som 
släppts ut på marknaden eller som används 
ombord på fartyg sker tillräckligt ofta och 
med lämpliga metoder och att de 
regelbundet kontrollerar fartygens 
loggböcker och leveranssedlar för 
bunkerbränsle. Det är också nödvändigt att 
de inrättar ett system med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder vid bristande efterlevnad av 
bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG. För 
att öka öppenheten i fråga om information 
är det också lämpligt att föreskriva att 
register över lokala leverantörer av marina 
bränslen ska göras offentligt tillgängliga.

(8) Det är nödvändigt att se till att 
skyldigheterna när det gäller svavelhalten i 
marina bränslen fullgörs för att uppnå 
målen i direktiv 1999/32/EG. 
Erfarenheterna från genomförandet av det 
direktivet har visat att det behövs ett bättre 
system för övervakning och verkställighet 
så att man kan säkerställa ett korrekt 
genomförande av direktivet. Det är därför 
nödvändigt att medlemsstaterna ser till att 
provtagning av marina bränslen som 
släppts ut på marknaden eller som används 
ombord på fartyg sker tillräckligt ofta och 
med lämpliga metoder och att de 
regelbundet kontrollerar fartygens 
loggböcker och leveranssedlar för 
bunkerbränsle. Det är också nödvändigt att 
de inrättar ett system med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder vid bristande efterlevnad av 
bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG. För 
att öka öppenheten i fråga om information 
är det också nödvändigt att föreskriva att 
register över lokala leverantörer av marina 
bränslen ska göras offentligt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 62
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Genomförandet och verkställigheten 
av detta direktiv har framhållits som en 
källa till oro. För att underlätta 
övervakningen av efterlevnaden bör alla 
fartyg åläggas installera 
manipulationssäker utrustning för 
kontinuerlig övervakning av 
skorstensutsläpp av svaveldioxid, 
kväveoxider (och partiklar) samt att 
använda den under hela den tid de 
uppehåller sig inom EU:s havsområden, 
inbegripet inom medlemsstaternas 
territorialvatten. De uppgifter som 
insamlas med hjälp av denna utrustning 
bör förvaras ombord och på anmodan 
tillhandahållas de relevanta 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 63
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Då gränsvärdet på 0,10 % genomförs 
under åren strax efter 2015 bör det tas 
hänsyn till att tillgången på lågsvavligt 
bränsle är osäker samt till att åsikterna 
går isär om hur effektiva och pålitliga 
utsläppsminskningsmetoderna är. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna avhålla sig från att vidta 
åtgärder mot företag som seriöst försöker 
följa bestämmelserna. Medlemsstaterna 
bör, i enlighet med bestämmelse nr 18 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, se till 
att alla regioner och alla personer som vill 
använda bränsle med normenlig 
svavelhalt garanteras lika tillgång till det.
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Or. et

Ändringsförslag 64
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaternas rapportering enligt 
direktiv 1999/32/EG har visat sig vara 
otillräcklig för att kontrollera efterlevnaden 
av direktivet. Detta beror på att det saknas 
harmoniserade och tillräckligt tydliga 
bestämmelser om rapporternas innehåll och 
format. För att garantera en mer 
harmoniserad rapportering krävs det därför 
mer ingående anvisningar om rapporternas 
innehåll och format.

(9) Medlemsstaternas rapportering enligt 
direktiv 1999/32/EG har visat sig vara 
otillräcklig för att kontrollera efterlevnaden 
av direktivet. Detta beror på att det saknas 
harmoniserade och tillräckligt tydliga 
bestämmelser om rapporternas innehåll och 
format. För att garantera en mer 
harmoniserad rapportering bör 
kommissionen därför med stöd av detta 
direktiv anta bindande 
genomförandelagstiftning med mer 
ingående anvisningar om rapporternas 
innehåll och format.

Or. en

Motivering

Skärpta rapporteringskrav är särskilt viktiga för att direktivet ska fungera och erfarenheten 
har visat att det hittills rått alltför mycken förvirring kring rapporteringen. Därför är det 
viktigt att kommissionen så snart som möjligt antar bindande genomförandebestämmelser –
i stället för frivilliga riktlinjer.

Ändringsförslag 65
Riikka Manner, Carl Haglund, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 



PE478.489v01-00 32/128 AM\886963SV.doc

SV

bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, och därför måste det medges en 
övergångsperiod för 
svavelkontrollområdena för att 
tillförsäkra medlemsstaterna 
likabehandling på den inre marknaden. 
Dessutom behövs det utrymme för 
alternativa metoder som är 
kostnadseffektivare än bränslebaserade 
lösningar. Olika typer av stödåtgärder kan 
också bli nödvändiga. Kommissionen 
kommer, bland annat utifrån 
medlemsstaternas rapporter, att noga följa 
effekterna av sjöfartssektorns anpassning 
till de nya bränslekraven, särskilt när det 
gäller eventuella trafikomställningar från 
sjö- till landtransport och kommer vid 
behov att vidta lämpliga åtgärder för att 
hjälpa upp situationen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Sampo Terho, Ville Itälä

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
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Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport. Kommissionen bör se till att 
medlemsstaterna kan få individuella 
undantag utgående från sina geografiska 
särdrag samt sjöfartens betydelse för 
deras handel.

Or. fi

Ändringsförslag 67
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan,
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. 

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen 
kommer, särskilt i svavelkontrollområdena, 
att leda till betydande prisökningar på 
marina bränslen och få negativa effekter 
för konkurrenskraften både hos 
närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Därför måste det i 
svavelkontrollområdena erbjudas 
ytterligare tid för uppfyllande av 
direktivets strängare krav och, allmänt 
taget, för att slå vakt om likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar på global 
nivå. Det krävs lämpliga lösningar för att 
minska de kostnader som är förknippade 
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med ett uppfyllande av bestämmelserna för 
berörda industrier, t.ex. i form av 
alternativa metoder som är 
kostnadseffektivare än bränslebaserade 
lösningar. Olika typer av stödåtgärder, 
såsom statligt stöd och unionens 
finansieringsredskap, måste också tillåtas 
och erbjudas. Kommissionen kommer att 
övervaka hur reformen från 2008 av 
bilaga VI till Marpolkonventionen 
genomförs, och framför allt om det av 
tekniska och ekonomiska skäl samt med 
hänsyn tagen till tillgången på bränsle 
går att uppfylla gränsvärdena för 
svavelhalt i svavelkontrollområdena. 

Olika typer av stödåtgärder kan också bli
nödvändiga. Kommissionen kommer, 
bland annat utifrån medlemsstaternas 
rapporter, att noga följa effekterna av
sjöfartssektorns anpassning till de nya 
bränslekraven, särskilt när det gäller 
eventuella trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

Kommissionen kommer också, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att
senast 2013 rapportera till parlamentet 
och rådet om konsekvenserna för 
sjöfarten och för dem som anlitar 
sjöfartens tjänster. Sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven måste 
också övervakas, särskilt när det gäller 
eventuella trafikomställningar från sjö- till 
landtransport och trafikomställningarnas 
konsekvenser för miljön.

Or. en

Ändringsförslag 68
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften hos 
industrin i de länder som gränsar till 
svavelkontrollområdena. Det krävs 
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som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

lämpliga lösningar för att minska de 
kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier. Olika typer av stödåtgärder kan 
samtidigt också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

Or. en

Ändringsförslag 69
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen leder, 
särskilt i svavelkontrollområdena, till 
betydande prisökningar på marina bränslen 
och får negativa effekter för 
konkurrenskraften både hos närsjöfarten 
(jämfört med andra transportsätt) och hos 
industrin i de länder som gränsar till 
svavelkontrollområdena. Det krävs 
lämpliga lösningar för att minska de 
kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
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särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

Or. de

Ändringsförslag 70
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Kommissionen kommer, bland annat 
utifrån medlemsstaternas rapporter, att 
noga följa effekterna av sjöfartssektorns 
anpassning till de nya bränslekraven, 
särskilt när det gäller eventuella 
trafikomställningar från sjö- till 
landtransport.

(11) Ett uppfyllande av de låga 
gränsvärdena för svavel i bränslen kan, 
särskilt i svavelkontrollområdena, leda till 
betydande prisökningar på marina 
bränslen, åtminstone på kort sikt, och få 
negativa effekter för konkurrenskraften 
både hos närsjöfarten (jämfört med andra 
transportsätt) och hos industrin i de länder 
som gränsar till svavelkontrollområdena. 
Det krävs lämpliga lösningar för att minska 
de kostnader som är förknippade med ett 
uppfyllande av bestämmelserna för berörda 
industrier, t.ex. i form av alternativa 
metoder som är kostnadseffektivare än 
bränslebaserade lösningar. Olika typer av 
stödåtgärder kan också bli nödvändiga. 
Olika typer av stödåtgärder kan också bli 
nödvändiga. Kommissionen kommer, 
bland annat utifrån medlemsstaternas 
rapporter, att noga följa effekterna av 
sjöfartssektorns anpassning till de nya 
bränslekraven, särskilt när det gäller 
eventuella trafikomställningar från sjö- till 
landtransport och att föreslå 
kompensationsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 71
Ville Itälä, Sampo Terho
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Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Mot bakgrund av den ekonomiska 
situationen och direktivets eventuella 
negativa effekter bör kommissionen lägga 
fram förslag om konkreta stödåtgärder till 
de berörda branscherna innan direktivet 
träder i kraft.

Or. fi

Ändringsförslag 72
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I syfte att bevara sjöfartssektorns 
konkurrenskraft och samtidigt förbättra 
dess miljöprestanda bör kommissionen 
vidta ekonomiska och finansiella åtgärder 
för att stödja miljöteknik inom sjöfarten 
(skrubbrar, ersättningsbränsle etc.) och 
miljöinfrastruktur. Särskilda åtgärder bör 
vidtas i svavelkontrollområdena (framför 
allt i Östersjön och Nordsjön) och 
ytterligare anslag bör tilldelas för att 
garantera att bränslekraven följs.

Or. lt

Ändringsförslag 73
Ville Itälä, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Kommissionen bör se till att 
undantag kan beviljas för enskilda fartyg 
om det klart kan påvisas och styrkas att de 
nya kraven skulle omöjliggöra fortsatt 
trafik med ett äldre havsgående fartyg på 
ekonomiskt lönsamma betingelser.

Or. fi

Ändringsförslag 74
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder.

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder, bland 
annat för att undvika miljöovänliga 
trafikomställningar från närsjöfart till 
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lastbilstransporter.

Or. en

Ändringsförslag 75
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av 
Europeiska kommissionen. De alternativa 
metoder som redan är kända, t.ex. 
användning av avgasreningssystem ombord 
eller blandning av bränsle med flytande 
naturgas (LNG) bör erkännas i unionen. 
Det är viktigt att främja testning och 
utveckling av nya 
utsläppsminskningsmetoder.

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, eller 
på människors hälsa, och att de tas fram i 
enlighet med lämpliga godkännande- och 
kontrollkrav. Villkoren för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av 
Europeiska kommissionen. De alternativa 
metoder som redan är kända, t.ex. 
användning av avgasreningssystem ombord 
eller blandning av bränsle med flytande 
naturgas (LNG) bör erkännas i unionen. 
Det är viktigt att främja och ekonomiskt 
stödja testning och utveckling av nya 
utsläppsminskningsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 76
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder.

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen eller 
koldioxidutsläppen, och att de tas fram i 
enlighet med lämpliga godkännande- och 
kontrollkrav. Villkoren för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör 
underlättas. Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
uppnås genom användning av lågsvavligt 

(12) Användningen av 
utsläppsminskningsmetoder bör underlättas 
och stödjas med hjälp av incitament. 
Dessa metoder kan leda till 
utsläppsminskningar som motsvarar, eller 
till och med överstiger, dem som kan 
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bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder.

uppnås genom användning av lågsvavligt 
bränsle. En förutsättning är dock att de inte 
har några betydande negativa effekter på 
miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och 
att de tas fram i enlighet med lämpliga 
godkännande- och kontrollkrav. Villkoren 
för användning av 
utsläppsminskningsmetoder bör fastställas 
av antingen IMO, och kan då kompletteras 
eller ändras genom ett kommissionsbeslut, 
eller, om det inte finns något lämpligt 
IMO-instrument, av Europeiska 
kommissionen. De alternativa metoder som 
redan är kända, t.ex. användning av 
avgasreningssystem ombord eller 
blandning av bränsle med flytande naturgas 
(LNG) bör erkännas i unionen. Det är 
viktigt att främja testning och utveckling 
av nya utsläppsminskningsmetoder samt 
att se till att de är kostnadseffektiva och 
finns att tillgå i stor skala.

Or. en

Ändringsförslag 78
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör, i samband 
med eventuella ekonomiska incitament till 
utsläppsminskningsmetoder som minskar 
utsläppen minst lika mycket som 
användningen av lågsvavligt bränsle gör, 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts 
innan detta direktiv antas, såvida 
utrustningen motsvarar IMO:s kriterier.

Or. en

Motivering

Tidpunkten för när investeringarna kommer att upphöra bör inte vara oberoende av 
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tidpunkten för detta direktivs antagande och bör inte undergräva de nuvarande lagfästa 
investeringarna.

Ändringsförslag 79
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör se till att 
bränsle som följer bestämmelse nr 18 i 
den ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen finns tillgängligt 
och distribueras på ett balanserat sätt. Om 
sådant bränsle inte skulle finnas 
tillgängligt i vissa hamnar (t.ex. hamnar 
med brister i den fysiska distributionen av 
det) bör fartyget få åberopa det undantag 
som avses i bestämmelse nr 18 i den 
ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen. Fartyget bör inte 
tvingas att avvika från sin fastlagda rutt 
eller att i onödan skjuta upp resan för att 
uppfylla kraven.

Or. en

Motivering

Om föreskriftsenligt bränsle inte skulle finnas tillgängligt i vissa hamnar (t.ex. hamnar med 
brister i den fysiska distributionen av det) bör fartyget få åberopa undantaget i bestämmelse 
nr 18 i bilaga VI till Marpolkonventionen. Fartyget bör inte tvingas att avvika från sin 
fastlagda rutt eller att i onödan skjuta upp resan för att uppfylla kraven.

Ändringsförslag 80
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Som ett incitament till användning 
av alternativa bränslen, såsom flytande 
naturgas, måste hamnarna kunna 
distribuera det på ett tillfredsställande och 
säkert sätt. Åtgärder bör vidtas för att öka 
investeringarna i nya anläggningar och 
ny infrastruktur för att uppfylla dessa 
krav. Unionens instrument för 
transportstöd, såsom TEN-T och 
Marco Polo, bör ses över för att bidra till 
utveckling och uppbyggnad av nödvändig 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 81
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Eftersom medlemsstaterna haft 
svårt att nå unionslagstiftningens 
luftkvalitetsmål och det fortfarande finns 
ett glapp mellan dessa och 
Världshälsoorganisationens 
rekommendationer bör kommissionen 
hjälpa till med att förbereda den 
undersökning som behövs för att det hos 
IMO ska kunna ansökas om att ytterligare 
havsområden i Europa utses till 
svavelkontrollområden, nämligen i 
Medelhavet, nordöstra Atlanten och i 
Svarta havet. Kommissionen bör också 
undersöka om det vore skäl att utse 
europeiska havsområden till 
kontrollområden för utsläpp av 
kväveoxider.

Or. ro
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(Skäl 12 (nytt) i direktiv 1999/32/EG.)

Motivering

Detta ändringsförslag skulle bli till stor nytta för miljön och för medborgarnas hälsa runtom i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 82
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Tillrådligt är att medlemsstaterna 
åläggs att i sina hamnar tillämpa en 
politik med ”inga särskilda avgifter” på 
avgasreningsavfall från fartyg, för att 
säkerställa att eventuellt avfall som 
uppstår då alternativa 
utsläppsminskningsmetoder används tas 
om hand som sig bör.

Or. en

Motivering

Då systemet med inga särskilda avgifter tillämpas måste det ske rättvist och med insyn, enligt 
kraven i EU:s direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamnar.

Ändringsförslag 83
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att sporra till att det tidigt införs 
metoder som minskar svavelutsläppen 
minst lika mycket som vad som föreskrivs 
i detta direktiv bör man från unionens och 
medlemsstaternas sida främja alternativ, 
såsom avgasreningssystem ombord och 
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teknik för flytande naturgas, med hjälp av 
lämpliga ekonomiska incitament.

Or. en

Ändringsförslag 84
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Om flytande naturgas används 
minskas svavelutsläppen till praktiskt 
taget noll. Nya bestämmelser för fartyg 
som drivs med flytande naturgas väntas 
träda i kraft 2014, tillsammans med den 
reviderade internationella konventionen 
om säkerheten för människoliv till sjöss
(Solaskonventionen). Medlemsstaterna 
bör särskilt se till att säkra fartyg som 
drivs med flytande naturgas finns 
tillgängliga och samtidigt motverka att 
den ändrade Solaskonventionen i onödan 
hindrar användningen av detta bränsle.

Or. et

Ändringsförslag 85
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaterna bör se till att 
bränsle som följer föreskrift 18 i den 
ändrade bilaga VI till 
Marpolkonventionen finns tillgängligt 
och distribueras på ett balanserat sätt, 
varvid hänsyn bör tas till kostnaderna för 
ekonomin och miljön av att fartyget 
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avviker från sin fastlagda rutt.

Or. en

Motivering

Det bör tas hänsyn till vilka konsekvenser en sådan föreskrift får för ekonomin och miljön.

Ändringsförslag 86
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För att underlätta ett 
beslutsfattande om investeringar i rätt tid 
bör incitamenten stödja en tidig 
anpassning. För att undvika den 
eventuella risken för trafikomställningar 
och begränsa konkurrensnackdelarna 
måste det införas stödprogram i 
medlemsstaterna för genomförandet av de 
nya kraven på användning av lågsvavligt 
bränsle.

Or. en

Ändringsförslag 87
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Alternativa 
utsläppsminskningsmetoder såsom 
skrubbrar kan tänkas ge upphov till avfall 
som inte bör släppas ut i havet. 
Kommissionen bör därför anta 
gemensamma riktlinjer så att eventuellt 
sådant avfall omhändertas som sig bör.
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Or. en

Ändringsförslag 88
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 % i överensstämmelse med 
IMO:s beslut, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG1 och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
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se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

IMO har redan förutskickat en översyn som ska vara färdig 2018, för att fastställa tillgången 
på bränsle som uppfyller bränslekravet med ett gränsvärde på 0,50 % svavel och vid den 
översynen ska det tas hänsyn till allt som har relevans för en heltäckande undersökning. 
Utgående från denna världsomfattande översyn kommer IMO antingen att bekräfta att 
ett gränsvärde på 0,50 % svavel i bränsle ska införas 2020 eller att införandet ska 
senareläggas till 2025. Om Europa väljer att tidigarelägga införandet blir följden 
en ytterligare ekonomisk belastning för EU:s rederier och hamnar, som inte blir till någon 
större nytta för att minska luftföroreningen globalt.

Ändringsförslag 89
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden i 
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grundval av IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

enlighet med IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. es

Ändringsförslag 90
Kyriakos Mavronikolas, Salvatore Tatarella, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
godkänna nya utsläppsminskningsmetoder 
som inte omfattas av rådets direktiv 
96/98/EG och fastställa, komplettera eller 
ändra villkoren för deras användning, ange 
hur provtagning och övervakning av 
utsläpp ska ske, föreskriva innehåll och 
format för rapporterna och fastställa 
ändringar till artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b 
och 2.4 eller artikel 6.1 a och 6.2 mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och, i 
förekommande fall, IMO:s instrument. Det 
är mycket viktigt att kommissionen under 
det förberedande arbetet genomför 
lämpliga samråd, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerande akter, se till att 
information och relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 91
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,50 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 

(13) För att fastställa datumet för 
tillämpning av svavelgränsvärdet på 
0,10 %, fastställa nya 
svavelkontrollområden, godkänna nya 
alternativa utsläppsminskningsmetoder och 
fastställa lämpliga villkor för deras 
användning, säkerställa lämplig 
övervakning av svavelhalten i bränslen och 
ett harmoniserat innehåll och format för 
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medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,50 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut, godkänna nya 
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

medlemsstaternas rapporter och anpassa 
bestämmelserna i direktivet till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
bör kommissionen bemyndigas att anta 
sådana akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller att fastställa det 
datum då svavelgränsvärdet på 
0,10 viktprocent bör tillämpas i unionen, 
fastställa nya svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut, godkänna nya
utsläppsminskningsmetoder som inte 
omfattas av rådets direktiv 96/98/EG och 
fastställa, komplettera eller ändra villkoren 
för deras användning, ange hur 
provtagning och övervakning av utsläpp 
ska ske, föreskriva innehåll och format för 
rapporterna och fastställa ändringar till 
artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller 
artikel 6.1 a och 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och, i förekommande fall, 
IMO:s instrument. Det är mycket viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Riikka Manner, Carl Haglund, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Miljöpolitiken och sjöfartens 
utsläpp berör hela världen och därför 
uppmuntrar detta direktiv unionen och 
dess medlemsstater att inom IMO aktivt 
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arbeta för enhetliga utsläppsnormer för
världens alla havsområden.

Or. en

Ändringsförslag 93
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen och medlemsstaterna 
ska i samförstånd arbeta för 
gemensamma och fullt ut harmoniserade 
utsläppsnormer och regler för 
svavelutsläpp från sjöfarten i hela 
unionen. Då detta kan kräva ytterligare 
beslut i IMO ska kommissionen i positiv 
anda bistå medlemsstaterna i deras 
kontakt med IMO.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt för förutsägbarheten att IMO-beslutet justeras så att det blir i 
överrensstämmelse med hur EU väljer att genomföra beslutet. Inte minst för att vara säkra på 
att teknik kommer att utvecklas och investeringar kommer att göras så måste det finnas en 
förutsägbarhet i de överenskommelser som görs inom IMO.

Ändringsförslag 94
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vederbörlig hänsyn bör tas till 
rådets slutsatser om 
konsekvensbedömningar, antagna vid 
rådets (konkurrensfrågor) möte den 5–
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6 december 2011, där det erinrades om att 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning och den därpå följande 
interinstitutionella gemensamma strategin 
för konsekvensbedömningar föreskriver 
för Europaparlamentet och rådet att 
utföra konsekvensbedömningar när de 
anser det lämpligt, något som är 
obligatoriskt innan några mer omfattande 
ändringar antas. Enligt den gemensamma 
strategin för konsekvensbedömningar bör 
rådets arbetsgrupper dessutom 
uppmuntras att ta fasta på möjligheten att 
uppmana kommissionen att komplettera 
sin ursprungliga konsekvensbedömning 
med hänsyn tagen bland annat till 
relevant information som framlagts av 
medlemsstaterna, samt att hjälpa till vid 
rådets arbete med 
konsekvensbedömningarna.

Or. en

Motivering

För att tillbudsstående alternativ ska kunna pekas ut och ett väl genomtänkt och underbyggt 
beslut uppnås bör det tas vederbörlig hänsyn till Europeiska unionens råds slutsatser om 
konsekvensbedömningar (rådets (konkurrensfrågor) 3133:e möte den 5–6 december 2011) 
där det erinrades om att det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och den därpå 
följande interinstitutionella gemensamma strategin för konsekvensbedömningar föreskriver 
för Europaparlamentet och rådet att utföra konsekvensbedömningar när de anser det 
lämpligt, något som är obligatoriskt innan några mer omfattande ändringar antas.

Ändringsförslag 95
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt) 
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Led 3 ska ersättas med följande:
”3. marina bränslen: alla 
petroleumbaserade flytande bränslen, 
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liksom också biodrivmedel, som används 
eller som är avsedda att användas 
ombord på ett fartyg, inbegripet de 
bränslen som anges i definitionen i 
ISO 8217. De omfattar alla 
petroleumbaserade flytande bränslen 
som används ombord på fartyg som 
används i inlandssjöfart eller på 
fritidsbåtar, i enlighet med definitionen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/68/EG av den 16 december 1997 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av 
gas- och partikelformiga föroreningar 
från förbränningsmotorer som skall 
monteras i mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas för transporter på 
väg och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar i fråga om 
fritidsbåtar när dessa fartyg är till sjöss.

Or. en

Motivering

Redan i dag går det tekniskt för sig att använda biodrivmedel och sådana finns att tillgå 
också för fartyg. Därför bör det klart sägas ut i direktivet att biodrivmedel också får 
användas.

Ändringsförslag 96
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 2 – led 3 m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3m. Utsläppsminskningsmetod: varje typ 
av utrustning, material, anordning eller 
apparat som ansluts i ett fartyg, eller annat 
förfarande, alternativt bränsle eller metod 
för att uppfylla bestämmelserna, som 

”3m. Utsläppsminskningsmetod: varje typ 
av utrustning, material, anordning eller 
apparat som ansluts i ett fartyg, eller annat 
förfarande, alternativt bränsle eller metod 
för att uppfylla bestämmelserna, som 
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används som ett alternativ till lågsvavligt 
marint bränsle som uppfyller kraven i detta 
direktiv, och som är verifierbar, 
kvantifierbar och genomförbar.”

används som ett alternativ till lågsvavligt 
marint bränsle som uppfyller kraven i detta 
direktiv, och som är verifierbar,
kvantifierbar och genomförbar, i enlighet 
med utsläppsminskningsmetoder som 
överenskommits inom IMO.”

Or. en

Motivering

Avsikten med detta förslag bör vara att införliva de reviderade Marpolbestämmelserna med 
unionslagstiftningen. Att ta med inslagen verifierbar, kvantifierbar och genomförbar går 
längre än Marpolkonventionen och kan leda till onödigt juridiskt krångel, till exempel för 
typgodkända avgasreningsskrubbrar.

Ändringsförslag 97
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 2 – led 3m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3m. Utsläppsminskningsmetod: varje typ 
av utrustning, material, anordning eller 
apparat som ansluts i ett fartyg, eller annat 
förfarande, alternativt bränsle eller metod 
för att uppfylla bestämmelserna, som 
används som ett alternativ till lågsvavligt 
marint bränsle som uppfyller kraven i detta 
direktiv, och som är verifierbar, 
kvantifierbar och genomförbar.”

”3m. Utsläppsminskningsmetod: varje typ 
av utrustning, material, anordning eller 
apparat som ansluts i ett fartyg, eller annat 
förfarande, alternativt bränsle eller metod 
för att uppfylla bestämmelserna, som 
används som ett alternativ till lågsvavligt 
marint bränsle som uppfyller kraven i detta 
direktiv.”

Or. fr

Motivering

För att minskningsmetoden ska godkännas måste det på förhand verifieras att kraven i detta 
direktiv uppfylls. Det ter sig inte meningsfullt att införa flera kriterier, annat än om man vill 
fastställa extremt begränsande villkor för näringsidkarna och därmed begränsa valet av 
utsläppsminskningsmetod.
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Ändringsförslag 98
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU** och som uppfyller 
de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid 
för sådana anläggningar som anges i 
bilaga V till det direktivet eller, om dessa 
utsläppsgränsvärden inte är tillämpliga 
enligt det direktivet, för vilka de 
genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid 
per månad inte överstiger 1 700 mg/Nm3

vid en syrehalt i rökgaserna på 
3 volymprocent på torr bas,

a) i förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU** och som uppfyller 
de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid 
för sådana anläggningar som anges i 
bilaga V till det direktivet eller, om dessa 
utsläppsgränsvärden inte är tillämpliga 
enligt det direktivet, för vilka de 
genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid 
per månad inte överstiger 850 mg/Nm3 vid 
en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent 
på torr bas,

Or. en

Ändringsförslag 99
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i förbränningsanläggningar som inte 
omfattas av a och vars genomsnittliga 
utsläpp av svaveldioxid per månad inte 
överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i 
rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

b) i förbränningsanläggningar som inte 
omfattas av a och vars genomsnittliga 
utsläpp av svaveldioxid per månad inte 
överstiger 850 mg/Nm3 vid en syrehalt i 
rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

Or. en
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Ändringsförslag 100
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) för förbränning i raffinaderier, där de 
genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid 
per månad för samtliga 
förbränningsanläggningar i ett enskilt 
raffinaderi, oberoende av vilket bränsle 
eller kombination av bränslen som 
används, utom anläggningar som omfattas 
av a, gasturbiner och gasmotorer, inte 
överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i 
rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas.

c) för förbränning i raffinaderier, där de 
genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid 
per månad för samtliga 
förbränningsanläggningar i ett enskilt 
raffinaderi, oberoende av vilket bränsle 
eller kombination av bränslen som 
används, utom anläggningar som omfattas 
av a, gasturbiner och gasmotorer, inte 
överstiger 850 mg/Nm3 vid en syrehalt i 
rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas.

Or. en

Ändringsförslag 101
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att varje 
förbränningsanläggning som använder tung 
eldningsolja med en svavelhalt som 
överstiger den som anges i punkt 1 endast 
drivs efter tillstånd utfärdat av en behörig 
myndighet som specificerar 
utsläppsgränsvärdena.”

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att varje 
förbränningsanläggning som använder tung 
eldningsolja med en svavelhalt som 
överstiger den som anges i punkt 1 endast 
drivs efter tillstånd utfärdat i enlighet med 
artiklarna 14 och 24 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar).”

Or. en
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Motivering

Gränsvärdena för utsläppen av svaveldioxid bör anpassas till det mindre strikta värdet på 
850 mg/Nm3 vilket fastställts i direktivet om industriutsläpp och gäller för undantag vid 
toppbelastningar för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt 
på högst 300 MW. Förbränningsanläggningar kan antingen skicka högsvavliga bränslen till 
de anläggningar som har bästa tekniken för återvinning av svavel eller avsvavling, eller så 
bör de installera teknik för minskning av svavelutsläppen eller blanda dessa bränslen med 
lågsvavliga bränslen så att utsläppsminskningarna uppnås. Tillstånden bör utfärdas enligt 
vedertagna förfaranden och med deltagande från allmänhetens sida.

Ändringsförslag 102
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 
marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent.”

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 
marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent, om 
bränslena inte levereras till fartyg som 
använder sådana 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
artikel 4c.”

Or. es

Ändringsförslag 103
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 
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marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent.”

marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent, 
utom av fartyg som är utrustade med 
avgasreningssystem.”

Or. fr

Motivering

Syftet med detta förslag är att gränsvärdena för svavelhalt ska följas. Det framgår således, 
bl.a. inom ramen för detta förslag, att avgasreningssystem ombord kan göra det möjligt för de 
fartyg som är utrustade med ett sådant system att följa gränsvärdena, trots att de använder 
bränslen med en högre svavelhalt. Det är således inte vare sig rimligt eller nödvändigt att 
förbjuda utsläppandet på marknaden av sådana bränslen.

Ändringsförslag 104
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 
marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent.”

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används inom deras territorier 
om svavelhalten överstiger 
3,5 viktprocent.”

Or. en

Motivering

För att snedvridningar av marknaden ska undvikas och IMO/Marpols krav uppfyllas bör 
EU:s leverantörer få sälja marina bränslen med högre svavelhalt eftersom dessa bränslen 
fortfarande kan användas av fartyg om dessa utrustats med utsläppsminskningsanordningar 
som gör det möjligt att på likvärdigt sätt följa utsläppsgränsvärdena. Dessutom ska 
EU:s bränsleleverantörer få sälja bränsleprodukter med högre svavelhalt än 3,5 % avsedda 
att användas efter att ha blandats in i andra bränslen med lägre svavelhalt.

Ändringsförslag 105
Salvatore Tatarella, Kyriakos Mavronikolas
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används eller släpps ut på 
marknaden inom deras territorier om 
svavelhalten överstiger 3,5 viktprocent.”

Medlemsstaterna ska se till att marina 
bränslen inte används inom deras territorier 
om svavelhalten överstiger 
3,5 viktprocent.”

Or. en

Motivering

För att snedvridningar av marknaden ska undvikas och IMO/Marpols krav uppfyllas bör 
EU:s leverantörer få sälja marina bränslen med högre svavelhalt eftersom dessa bränslen 
fortfarande kan användas av fartyg om dessa utrustats med utsläppsminskningsanordningar 
(skrubbrar) som gör det möjligt att följa utsläppsgränsvärdena.

Ändringsförslag 106
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Maximal svavelhalt i marina bränslen som 
används på territorialvatten, i exklusiva 
ekonomiska zoner och i medlemsstaternas 
utsläppskontrollområden, inklusive 
svavelkontrollområden, och av 
passagerarfartyg som används i reguljär 
trafik till eller från unionens hamnar”

”Maximal svavelhalt i marina bränslen som 
används på territorialvatten, i exklusiva 
ekonomiska zoner och i medlemsstaternas 
utsläppskontrollområden, inklusive 
svavelkontrollområden, och av 
passagerarfartyg som används till eller från 
unionens hamnar”

Or. en
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Ändringsförslag 107
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1,00 viktprocent till och med den 
31 december 2014.

(a) 1,00 viktprocent till och med den 
31 december 2019.

Or. fi

Ändringsförslag 108
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag går långt utöver de internationellt överenskomna gränsvärdena för 
svavel (bilaga VI till Marpolkonventionen) och skapar i själva verket ett Europaomfattande 
utsläppskontrollområde för passagerarfartyg. Inrättandet av eventuella nya 
utsläppskontrollområden bör ske med stöd av IMO:s förfarande enligt bilaga VI till 
Marpolkonventionen. Om det kan påvisas att det av omsorg om miljön eller människors hälsa 
är påkallat med en ytterligare minskning från 0,5 % till 0,1 %, då bör man inom IMO agera 
för en utvidgning av utsläppskontrollområdena inom EU.

Ändringsförslag 109
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

Or. fi

Ändringsförslag 110
Sampo Terho, Ville Itälä

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

Or. fi

Ändringsförslag 111
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

Or. xm
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Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.

Ändringsförslag 112
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

Or. sv

Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.

Ändringsförslag 113
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
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Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led b får bränsle 
vars svavelhalt överstiger 0,10 % 
användas inom svavelkontrollområden för 
att minska konkurrensnackdelarna för 
medlemsstater invid dessa områden, intill 
dess att allmän tillgänglighet på 
marknaden säkerställts för
a) bränsle med en svavelhalt på 0,10 % till 
konkurrenskraftiga, jämförbara och 
rimliga kostnader, och
b) beprövade, lämpliga och tillgängliga 
utsläppsminskningsmetoder.
Under denna övergångsperiod ska 
gränsvärdet för svavelhalten vara 1,00 %.
Kraven i led b ska oinskränkt uppfyllas 
senast 2025.

Or. en

Motivering

Det måste tas med en särskild övergångsbestämmelse i direktivet och den ska gälla om 
lämplig teknik eller lämpligt bränsle inte finns allmänt tillgängligt på marknaden under 2015 
till konkurrenskraftiga och rimliga kostnader. Om direktivet i praktiken kan genomföras 
endast genom att man ändrar på svavelhalten i bränslet kommer detta att leda till 
en övergång från tung eldningsolja till dieselolja. Följden blir avsevärt högre kostnader för 
export- och importindustrierna i de norra sjöområdena och en grav snedvridning av 
konkurrensen på EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 114
Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
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flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.”

flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen, med förbehåll för fartyg 
som beviljats undantag från kraven i 
bilaga VI till Marpolkonventionen.

Detta undantag får beviljas en enda gång, 
och det ska vara tidsbegränsat och får inte 
förlängas att gälla efter den 
31 december 2019.”

Or. en

Motivering

Eftersom priset på föreskriftsenligt bränsle väntas bli högt och tekniska alternativ inte 
förväntas vara tillgängliga för befintliga fartyg så de hinner installeras till fristens utgång 
den 1 januari 2015 kommer det att ur ekonomisk och teknisk synvinkel bli svårt eller rentav 
omöjligt att följa lagstiftningen. Det är högst troligt att transporterna kommer att läggas om 
från sjö- till vägtransporter. Medlemsstaterna bör kunna åtgärda konsekvenser som 
motverkar deras målsättningar på miljöns, folkhälsans eller sysselsättningens områden.

Ändringsförslag 115
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.”

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen, med förbehåll för fartyg 
som beviljats undantag från kraven i 
bilaga VI till Marpolkonventionen.”

Or. en

Motivering

Man bör inte underskatta problemet med att transporterna överflyttas till lastbilstrafiken och 
att tekniskt likvärdiga åtgärder inte finns att tillgå i tid, och inte heller bör man överskatta 
möjligheterna att det finns alternativa lösningar att tillgå som kan förhindra en 
trafikomställning till andra transportsätt. Därför föreslås det att medlemsstaterna (proaktivt) 
ska övervaka konsekvenserna och i god tid före 2015 ha alternativ till reds för att minska 
dessa konsekvenser. Direktivet i sin ändrade lydelse bör låta medlemsstaterna inför IMO ta 
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upp frågan om vilka negativa konsekvenser för miljö och hälsa en trafikomställning till andra 
transportsätt för med sig.

Ändringsförslag 116
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.”

Denna punkt ska tillämpas på alla fartyg 
oavsett flagg, inklusive fartyg vars resa 
påbörjades utanför unionen, varvid 
samtidig hänsyn ska tas till de 
undantagsmekanismer som föreskrivs i 
bilaga VI till Marpolkonventionen.”

Or. fr

Motivering

I bilaga VI till Marpolkonventionen fastställs tidsbegränsade undantag för begränsade 
områden, framför allt för att man ska undvika alla risker för trafikomställningar. Det handlar 
om att erinra om denna möjlighet som föreskrivs av IMO för att direktivet och 
Marpolkonventionen säkert ska överensstämma med varandra.

Ändringsförslag 117
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.”

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen. Fartyg som används i 
närsjöfart ska undantas från 
bestämmelserna i led b. För sådana fartyg 
fortsätter bestämmelserna i led a att gälla 
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under en övergångsperiod på fem år. Om 
det skulle visa sig nödvändigt för 
tillämpningen av detta undantag, 
uppmanas medlemsstaterna skapa de 
rättsliga förutsättningarna för detta i 
IMO.”

Or. de

Ändringsförslag 118
Riikka Manner, Carl Haglund, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En övergångsperiod kan tillåtas inom 
svavelkontrollområdena om tillgången till 
konkurrenskraftigt prissatta lågsvavliga 
marina bränslen (med en svavelhalt på 
0,10 %) inte kan garanteras och om det 
inte finns några lämpliga, ekonomiskt 
lönsamma och utprovade metoder för 
utsläppsrening att tillgå.
Övergångsperioden får räcka fram till den 
31 december 2019. Under 
övergångsperioden får svavelhalten i 
bränslena vara högst 1,00 %.
Denna punkt får ses över och vid behov 
ändras mot bakgrund av eventuella 
framtida ändringar av bestämmelse 14.4 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen.

Or. en

Motivering

För att undvika miljöovänliga trafikomställningar, dryga kostnader och allvarliga 
snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden behövs det för 
svavelkontrollområdena en övergångsperiod jämte undantag. Sjöfarten måste få tid på sig för 
att anpassa sig till de stränga bränslekraven. Dessutom måste lämpliga metoder för 
utsläppsrening finnas tillgängliga och tillgången på lågsvavligt bränsle garanteras.
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Ändringsförslag 119
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anta ekonomiska 
åtgärder till förmån för näringsgrenar 
eller delar av dem som fastställts löpa risk 
för ekonomiska svårigheter till följd av 
genomförandet av kraven i artikel 4a.1 b 
och för att uppväga kostnaderna för 
genomförandet av dessa krav.
Kommissionen ska senast vid utgången av 
2013 anta en vägledning om vilka regler 
som ska gälla för det statliga stödet i detta 
hänseende.

Or. en

Motivering

Frakttarifferna inom sjöfarten kommer att stiga betydligt genom att gränsvärdena för 
svavelhalten i marina bränslen sänks. Detta kommer att svårt inkräkta på konkurrenskraften 
inom de sjöfartsberoende näringsgrenarna. Medlemsstater invid svavelkontrollområden 
måste med hjälp av statligt stöd få tillfälligt kostnadsersätta företag som konkurrerar på 
världsmarknaden och drabbas av betydande kostnader till följd av svavelbestämmelserna.

Ändringsförslag 120
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 

”1a. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
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marina bränslen inte används på deras 
territorialvatten, i deras exklusiva 
ekonomiska zoner eller i 
utsläppskontrollområdena, om dessa 
bränslen har en svavelhalt som överstiger:

marina bränslen inte används på deras 
territorialvatten, i deras exklusiva 
ekonomiska zoner eller i 
utsläppskontrollområdena utanför 
svavelkontrollområdena, om dessa 
bränslen har en svavelhalt som överstiger:

Or. en

Motivering

Tillägget anses nödvändigt av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 121
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

Or. sv

Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.

Ändringsförslag 122
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 123
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller 2025.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår 2020 som tidpunkt för 0,5 viktprocent utanför svavelkontrollområdena 
och ger kommissionen befogenhet att fastställa en senare tidpunkt ”mot bakgrund av 
IMO:s bedömning”. Efter det att det gjorts en översyn för att fastställa tillgängligheten ska 
ISO besluta om huruvida det nya bränslekravet ska börja gälla 2020 eller 2025. Detta beslut 
bör strikt återspeglas i det reviderade direktivet.

Ändringsförslag 124
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller den 1 januari 2025, 
beroende på vilket beslut IMO fattar efter 
att ha bedömt tillgången på marina 
bränslen som uppfyller det krav på en 
högsta svavelhalt på 0,50 viktprocent som 
avses i bestämmelse nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.

Or. fr

Motivering

Omnämnandet av IMO:s förväntade bedömning av tillgången på marina bränslen som 
uppfyller bestämmelserna bör inte stå i slutet av punkten, utan bör fogas till omnämnandet av 
den högsta svavelhalt som kommer att fastställas på grundval av resultaten av denna 
bedömning.

Ändringsförslag 125
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller 2025.

Or. en

Motivering

Tidpunkten för när gränsvärdet på 0,5 viktprocent ska träda i kraft bör fastställas med hänsyn 
tagen till sådana faktorer som tillgången på bränsle liksom också förbättringar av 
fartygsbyggnadstekniken och minskningsmetoderna.

Ändringsförslag 126
Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller 2025.

Or. en

Motivering

All oklarhet bör undvikas i direktivet och tidpunkten bör väljas i överensstämmelse med 
IMO:s slutsatser. Med tanke på konsekvenserna av ett sådant beslut för 
EU:s raffinaderiindustri bör full överensstämmelse fortsätta råda mellan IMO och EU.

Ändringsförslag 127
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

Or. sv

Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.
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Ändringsförslag 128
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv beträffande det 
datum då svavelkraven i b i den här 
punkten ska börja tillämpas. Mot 
bakgrund av IMO:s bedömning av 
tillgången på marina bränslen när det 
gäller att uppfylla det krav på en högsta 
svavelhalt i bränslen på 0,50 viktprocent 
som avses i bestämmelse nr 14.8 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, ska 
detta datum vara den 1 januari 2020 eller 
den 1 januari 2025.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv beträffande det 
datum då svavelkraven i b i den här 
punkten ska börja tillämpas. Mot 
bakgrund av IMO:s bedömning av 
tillgången på marina bränslen när det gäller 
att uppfylla det krav på en högsta 

Mot bakgrund av IMO:s bedömning av 
tillgången på marina bränslen när det gäller 
att uppfylla det krav på en högsta 
svavelhalt i bränslen på 0,50 viktprocent 
som avses i bestämmelse nr 14.8 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, ska det 
datum som avses i led b vara den 
1 januari 2020 eller den 1 januari 2025.
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svavelhalt i bränslen på 0,50 viktprocent 
som avses i bestämmelse nr 14.8 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, ska 
detta datum vara den 1 januari 2020 eller 
den 1 januari 2025.

Or. en

Motivering

Whilst the proposal refers to the IMO review of fuel availability, it does not explicitly state 
that the effective date for the application of the 0.5% fuel standard contained in the Directive 
will be the same date as that agreed upon by the IMO in the light of its review of fuel 
availability. The IMO recognised that fuel availability could be a serious problem in 2020 
and that it would require significant investment by fuel refineries to produce enough 
compliant fuel.  The Commission are not planning to conduct their own review of fuel 
availability, so there is no point in giving the European Commission (under a delegated act 
no less) powers to deviate from the internationally agreed date determined in the forum of the 
IMO. Without conducting their own review – there are no circumstances where a deviation 
for the IMO decision would be justified.

Ändringsförslag 130
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. Mot bakgrund av
IMO:s bedömning av tillgången på marina 
bränslen när det gäller att uppfylla det 
krav på en högsta svavelhalt i bränslen på 
0,50 viktprocent som avses i bestämmelse
nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen, ska detta datum vara 
den 1 januari 2020 eller den 
1 januari 2025.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. Detta datum ska vara den 
1 januari 2020 eller den 1 januari 2025, i 
överensstämmelse med IMO:s bedömning 
av tillgången på marina bränslen som 
uppfyller kravet på en högsta svavelhalt i 
bränslen på 0,50 viktprocent samt det 
beslut IMO fattat om denna fråga, enligt 
föreskrifterna i bestämmelserna nr 14.8 
och 14.10 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.
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Or. es

Ändringsförslag 131
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. Mot bakgrund av 
IMO:s bedömning av tillgången på marina 
bränslen när det gäller att uppfylla det krav 
på en högsta svavelhalt i bränslen på 
0,50 viktprocent som avses i bestämmelse 
nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen, ska detta datum vara 
den 1 januari 2020 eller den 1 januari 2025.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas i enlighet med det 
slutgiltiga beslut som fattats inom IMO. 
Mot bakgrund av bedömningen av 
tillgången på marina bränslen när det gäller 
att uppfylla det krav på en högsta 
svavelhalt i bränslen på 0,50 viktprocent 
som avses i bestämmelse nr 14.8 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, ska 
detta datum vara den 1 januari 2020 eller 
den 1 januari 2025.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår 2020 som tidpunkt för 0,5 viktprocent utanför svavelkontrollområdena 
och ger kommissionen befogenhet att fastställa en senare tidpunkt ”mot bakgrund av 
IMO:s bedömning”. Efter det att det gjorts en översyn för att fastställa tillgängligheten ska 
IMO besluta om huruvida det nya bränslekravet ska börja gälla 2020 eller 2025. Detta beslut 
bör strikt återspeglas i det reviderade direktivet.

Ändringsförslag 132
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. Mot bakgrund av 
IMO:s bedömning av tillgången på 
marina bränslen när det gäller att 
uppfylla det krav på en högsta svavelhalt i 
bränslen på 0,50 viktprocent som avses i 
bestämmelse nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen, ska detta datum 
vara den 1 januari 2020 eller den 
1 januari 2025.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
IMO:s beslut och artikel 9a i detta direktiv 
beträffande det datum då svavelkraven i b i 
den här punkten ska börja tillämpas.

Or. fr

Motivering

Enligt detta direktiv ska det ske en anpassning till IMO:s bestämmelser. Omnämnandet av 
IMO:s väntade bedömning av om tillgången på marina bränslen gör det möjligt att uppfylla 
bestämmelserna bör för övrigt inte stå i slutet av punkten, utan bör fogas till omnämnandet av 
den högsta svavelhalt som kommer att fastställas på grundval av resultaten av denna 
bedömning.

Ändringsförslag 133
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. Mot bakgrund av
IMO:s bedömning av tillgången på marina 
bränslen när det gäller att uppfylla det krav 
på en högsta svavelhalt i bränslen på 
0,50 viktprocent som avses i bestämmelse 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9a i 
detta direktiv beträffande det datum då 
svavelkraven i b i den här punkten ska 
börja tillämpas. I överensstämmelse med
IMO:s bedömning av och slutsatser om
tillgången på marina bränslen när det gäller 
att uppfylla det krav på en högsta 
svavelhalt i bränslen på 0,50 viktprocent 
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nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen, ska detta datum vara 
den 1 januari 2020 eller den 1 januari 2025.

som avses i bestämmelse nr 14.8 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen, ska 
detta datum vara den 1 januari 2020 eller 
den 1 januari 2025.

Or. en

Motivering

All oklarhet bör undvikas i direktivet och tidpunkten bör väljas i överensstämmelse med 
IMO:s slutsatser. Med tanke på konsekvenserna av ett sådant beslut för 
EU:s raffinaderiindustri bör full överensstämmelse fortsätta råda mellan IMO och EU.

Ändringsförslag 134
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.”

utgår

Or. en

Motivering

Ovanstående förslag tillför inget mervärde, eftersom det inte föreligger något verkligt behov 
av delegerade akter efter det att IMO fattat beslut i enlighet med bestämmelse nr 14.3.2 
i bilaga VI till Marpolkonventionen, i och med att allt som överenskommits inom denna ram 
kommer att anses som en del av unionslagstiftningen utgående från artikel 2.3 e. Vid 
verkställigheten av det nuvarande direktivet har det inte framkommit några bevis för att 
en sådan bestämmelse behövs. Eventuella förslag till IMO om inrättande av nya 
svavelkontrollområden är en fråga som ankommer uteslutande på kuststaten.



PE478.489v01-00 78/128 AM\886963SV.doc

SV

Ändringsförslag 135
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden i 
överensstämmelse med vad IMO fastställt
i enlighet med bestämmelse nr 14.3.2 i 
bilaga VI till Marpolkonventionen.”

Or. es

Ändringsförslag 136
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen. Inrättandet av 
eventuella nya utsläppskontrollområden 
ska ske med stöd av IMO:s förfarande 
enligt bilaga VI till Marpolkonventionen 
och stödjas med väl underbyggda 
argument baserade på IMO:s kriterier 
och orsaker som sammanhänger med 
miljön och ekonomin samt styrkts med 
vetenskapliga data.”
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Or. en

Motivering

Inrättandet av eventuella nya utsläppskontrollområden bör ske med stöd av IMO:s förfarande 
enligt bilaga VI till Marpolkonventionen och stödjas med väl underbyggda argument 
baserade på vetenskapliga data och på orsaker som sammanhänger med miljön och 
ekonomin. Härvidlag framgår det inte klart av den nya artikeln 4a.2 om nya 
svavelkontrollområden som antagits på IMO-nivå automatiskt kommer att införlivas med 
direktivet eller om kommissionen, med hjälp av något strikt EU-specifikt förfarande, kommer 
att få befogenhet att fastställa nya svavelkontrollområden i enlighet med IMO-kriterierna, 
varefter dessa nya områden kommer att underställas IMO:s godkännande.

Ändringsförslag 137
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen. Inrättandet av 
eventuella nya svavelkontrollområden bör 
diskuteras utgående från vetenskapliga 
data om hur de påverkar miljön och 
ekonomin och inte ske förrän det prövats 
och godkänts med stöd av relevanta 
förfaranden inom IMO.”

Or. en

Motivering

Det är särskilt viktigt att det tas hänsyn till inverkan på ekonomin och miljön samt till 
diskussioner och överenskommelser om hithörande frågor på internationell nivå.
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Ändringsförslag 138
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
fastställande av svavelkontrollområden på 
grundval av IMO:s beslut i enlighet med 
bestämmelse nr 14.3.2 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a i detta direktiv när det gäller 
införlivande i detta direktiv av nya
svavelkontrollområden som inrättats av 
IMO i enlighet med bestämmelse nr 14.3.2 
i bilaga VI till Marpolkonventionen.”

Or. fr

Motivering

Den ursprungliga lydelsen gör gällande att kommissionen har rätt att fastställa nya 
svavelkontrollområden, men det är bara IMO som har befogenhet att göra detta. Därför 
måste kommissionens delegerade akter på detta område begränsas till införlivande i detta 
direktiv av eventuella svavelkontrollområden som i framtiden kommer att inrättas genom 
beslut av IMO. All rättslig osäkerhet är kontraproduktiv.

Ändringsförslag 139
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led da (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3 Medlemsstaterna ska vara ansvariga 
för kontrollen av tillämpningen av 
punkterna 1, 1a och 4 åtminstone när det 
gäller
– fartyg som för deras flagg, och
– fartyg oberoende av flagg medan de 
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ligger i hamn i unionen.

Verkställigheten ska inspekteras 
tillräckligt ofta så att minst 5 % av alla 
fartyg som anlöper medlemsstaternas 
hamnar kontrolleras en gång vart 
tredje år.
Medlemsstaterna får också vidta 
ytterligare åtgärder för kontroll av 
tillämpningen avseende andra fartyg i 
enlighet med internationell havsrätt.”

Or. en

Motivering

Den här punkten bygger på det nuvarande direktivets lydelse. Den skapar säkerhet för att alla 
normer (normer för svavelkontrollområden, globala normer och normer för 
passagerarfartyg) verkställs på samma sätt i alla medlemsstater. Där föreskrivs också vilket 
minimiantal inspektioner som ska utföras för att tillförsäkra en korrekt och harmoniserad 
verkställighet av gränsvärdena i Europa.

Ändringsförslag 140
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e 
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett undantag från föreskrifterna i denna 
punkt ska gälla fram till den 
31 december 2025 för transporter till och 
från öar, där de resulterande 
merkostnaderna skulle få en förödande 
effekt på lokalsamhällena.

Or. el

Motivering

Passagerarfartyg är inte bara mycket viktiga för transporterna utan även av väsentlig 
betydelse för handeln i områden. Om denna föreskrift genomförs utan att på något sätt 
anpassas till förhållanden i öområden skulle det trissa upp de lokala priserna och minska 
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färjetrafiken, och de ekonomiska och sociala konsekvenserna av detta skulle bli många 
gånger större än den eventuella nyttan för miljön.

Ändringsförslag 141
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e 
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att marina 
bränslen inte används på deras 
territorialvatten, i deras exklusiva 
ekonomiska zoner eller i de 
utsläppskontrollområden som inte ingår i 
svavelkontrollområden, av 
passagerarfartyg i reguljär trafik till eller 
från någon hamn i unionen, om dessa 
bränslen har en svavelhalt som överstiger:

”4. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att marina 
bränslen inte används på deras 
territorialvatten, i deras exklusiva 
ekonomiska zoner eller i de 
utsläppskontrollområden som inte ingår i 
svavelkontrollområden, av 
passagerarfartyg som bedriver trafik till 
eller från någon hamn i unionen, om dessa 
bränslen har en svavelhalt som överstiger:

Or. et

Ändringsförslag 142
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 0,50 % från och med den 
1 januari 2015.

Or. xm
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Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.

Ändringsförslag 143
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ingår inte i bilaga VI till Marpolkonventionen. En av de få saker som alla kan vara 
överens om är att det behövs klarhet i fråga om vilka gränsvärden som ska gälla och när de 
ska träda i kraft. De tidsfrister som överenskommits 2008 måste få finnas kvar – allt annat 
skulle bara ge sjöfarten en ursäkt för att senarelägga sina investeringar i den nya teknik som 
behövs. Denna åtgärd skulle snedvrida konkurrensen mellan passagerarfärjor (alltså alla 
fartyg som tar fler än 12 passagerare) och godsfärjor. Bäggedera transporterar lastbilar men 
bara passagerarfärjorna skulle omfattas av de nya förslagen. Detta skulle påskynda en 
ytterligare tillbakagång för passagerarfärjorna utanför utsläppskontrollområdena.

Ändringsförslag 144
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

Or. es

Ändringsförslag 145
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 146
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller 2025, i enlighet med 
det slutgiltiga beslut som fattats inom 
IMO. Mot bakgrund av bedömningen av 
tillgången på marina bränslen som 
uppfyller kravet på en högsta svavelhalt i 
bränslen på 0,50 viktprocent i 
bestämmelse nr 14.8 i bilaga VI till 
Marpolkonventionen, ska detta datum 
vara den 1 januari 2020 eller den 
1 januari 2025.
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Or. en

Motivering

Kommissionen har inte vederbörligen påvisat att det skulle innebära något mervärde ur 
miljöns eller hälsans synvinkel om det vidtogs en sådan åtgärd, vilken anses innebära att det 
via smygvägar fastställs nya svavelkontrollområden. De här fartygen kommer att omfattas av 
IMO:s globala gränsvärde på 0,5 viktprocent 2020 eller 2025, vilket kommer att innebära 
kraftigt minskade utsläpp. I det ändrade svaveldirektivet 1999/32/EG bör det inte införas 
några nya inslag som inte omfattas av Marpolkonventionens bilaga VI om svavelutsläpp.

Ändringsförslag 147
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 1 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

0,5 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.
På grundval av en helhetsbetonad och 
ingående konsekvensbedömning ska 
kommissionen senast den 1 januari 2018 
lägga fram ett förslag om en sänkning av 
denna halt till 0,1 viktprocent från och 
med den 1 januari 2025.

Or. fr

Motivering

Risken för trafikomställning kommer att ta sig liknande uttryck för passagerarfartyg utanför 
svavelkontrollområden. Man måste med hjälp av en konsekvensanalys göra en noggrann 
kostnads- och nyttoanalys av en sänkning till 0,1 viktprocent jämfört med 0,5 viktprocent 
innan något slutgiltigt beslut fattas. Allmänt anses det att de föreskrivna tidsfristerna är svåra 
att hålla och därför måste det, utgående från en konsekvensbedömning, föreskrivas att 
uppfyllandet av bestämmelserna ska prövas.
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Ändringsförslag 148
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.

Or. et

Ändringsförslag 149
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

(d) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2020 eller 2025.

Or. en

Motivering

Detta krav bör kvarstå i form av 0,5 viktprocent från och med antingen den 1 januari 2020 
eller 2025, beroende på datumet för när det världsomfattande kravet på maximal svavelhalt 
börjar genomföras. Av konsekvensanalysen framgår det att kostnaderna för att använda 
föreskriftsenligt lågsvavligt bränsle i bästa fall ungefär motsvarar den nytta som förväntas. 
Endast med hjälp av minskningsmetoder kan man nå fram till mindre kostnader. Liknande 
normer bör gälla för alla fartyg utgående från samma tidsplan.

Ändringsförslag 150
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
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Artikel 1 – led 6 – led ea (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea. Följande punkt 4a ska läggas till:
4a. Trots vad som sägs i artiklarna 3 och 
4 ska ett fartyg inte åläggas ändra sina 
resplaner (rutt, tidtabell) för att följa 
föreskrifterna. Ett fartyg ska underrätta 
de behöriga myndigheterna i följande 
unionshamn som anlöps samt 
myndigheterna i hemlandet om fartyget 
inte kan komma över föreskriftsenligt 
bränsle. De berörda myndigheterna ska 
underrätta kommissionen. Ett fartyg ska 
styrka med dokument att det försökt följa 
föreskrifterna men inte kunnat komma 
över föreskriftsenliga bränslen, till 
exempel genom att förete belägg för 
bränslebeställningar som gjorts eller 
försökt göras.
Vid verkställigheten av detta direktiv ska 
det tas hänsyn till sådan dokumentation. 
En medlemsstat får avstå från 
kontrollåtgärder om fartyget med 
dokument kan styrka att det i ärligt uppsåt 
försökt komma över föreskriftsenligt 
bränsle.

Or. en

Motivering

För att undvika miljöovänliga trafikomställningar, dryga kostnader och allvarliga 
snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden behövs det för 
svavelkontrollområdena en övergångsperiod jämte undantag. Sjöfarten måste få tid på sig för 
att anpassa sig till de stränga bränslekraven. Dessutom måste lämpliga metoder för 
utsläppsrening finnas tillgängliga och tillgången på lågsvavligt bränsle garanteras.

Ändringsförslag 151
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om de gränsvärden som fastställs i 
punkterna 1, 1a och 4 inte respekteras ska 
de myndigheter som utövar 
hamnstatskontroll, efter att ha undersökt 
alla bevis, ha rätt att kvarhålla fartyget 
tills bristerna avhjälpts.
Fartyg som inte följer bestämmelser ska 
åläggas avlasta sitt bunkerbränsle och 
påföras böter på upp till 25 000 EUR för 
varje överträdelse per dag.
Medlemsstaterna får också vidta 
ytterligare verkställighetsåtgärder i 
enlighet med internationell havsrätt.

Or. xm

Motivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.

Ändringsförslag 152
Kriton Arsenis, Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med avvikelse från vad som sägs i 
punkt 4 ska för Spanien, för 
Kanarieöarna, för Frankrike, för 
Frankrikes utomeuropeiska departement, 
för Greklands hela territorium eller en del 
av det och för Portugal för ögrupperna 
Madeira och Azorerna svavelinnehållet i 
dessa bränslen, uttryckt i vikt, inte 
överstiga:
– 0,10 viktprocent från och med 
1 januari 2025.

Or. en

Ändringsförslag 153
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
marina bränslen inte används på deras 
territorialvatten, i deras exklusiva 
ekonomiska zoner eller i de 
utsläppskontrollområden som inte ingår i 
svavelkontrollområden, av fartyg till eller 
från någon hamn i unionen, om dessa 
bränslen har en svavelhalt som, uttryckt i 
vikt, överstiger:
(a) 1,5 viktprocent,
(b) 0,50 viktprocent från och med den 
1 januari 2015,
(c) 0,10 viktprocent från och med 
1 januari 2020.
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Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.”

Or. en

Ändringsförslag 154
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att fartygens 
loggböcker förs korrekt, inklusive åtgärder 
för omkoppling mellan bränsletyper, som 
ett villkor för att fartygen ska få anlöpa 
hamnar i unionen.

5. Medlemsstaterna ska kräva att fartygens 
loggböcker förs korrekt, inklusive åtgärder 
för omkoppling mellan bränsletyper, och 
ska, om denna skyldighet inte följs, införa 
lämpliga och proportionella sanktioner i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/16/EG av den 
23 april 2009 om hamnstatskontroll.

Or. fr

Motivering

Det behövs en ram för genomförandet av detta direktiv som måste vara i överensstämmelse 
med hamnstatskontrollsystemet. Det vore orimligt att göra förandet av loggbok till ett villkor 
för att få anlöpa en hamn. Det krävs ett mer balanserat och flexibelt tillvägagångssätt, 
särskilt för villkoren för fartygs tillträde till unionens hamnar.

Ändringsförslag 155
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led e
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 6 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) tillåta ett fartyg som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv att 
åberopa de åtgärder som avses i 
bestämmelserna nr 18.2.2 och 18.2.3, om 
de villkor som räknas upp i bestämmelse 
nr 18.2.1 är uppfyllda.

Or. fr

Motivering

I bestämmelse 18 i Marpolkonventionen står det att ett fartyg som inte kan ordna sin 
bränsleförsörjning inte ska vara skyldigt att ändra eller senarelägga sin resrutt för att följa 
bestämmelserna i denna konvention. Syftet med detta tillägg är att i direktivet ta med detta 
undantag som gäller för fartyg som undantagsvis anlöper någon av unionens hamnar, utan 
att dessförinnan ha kunnat ordna med sin bränsleförsörjning.

Ändringsförslag 156
Kyriakos Mavronikolas, Salvatore Tatarella, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 4aa

Tillgång till eldningsolja
Trots vad som sägs i bestämmelserna i 
artiklarna 3, 3a, 4 och 4a gäller följande:
1. Om en medlemsstat finner att ett fartyg 
inte uppfyller de bestämmelser om 
föreskriftsenlig eldningsolja som fastställs 
i detta direktiv har behörig myndighet i 
den medlemsstaten rätt att kräva att 
fartyget
a) lämnar in en förteckning över de 
åtgärder som vidtagits för att försöka 
uppfylla bestämmelserna, och
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b) tillhandahåller bevis för att det har 
försökt köpa föreskriftsenlig eldningsolja 
längs sin resrutt och, om sådan olja inte 
fanns att tillgå på avsedd plats, att försök 
har gjorts för att hitta alternativa källor 
för sådan eldningsolja och att ingen 
sådan olja funnits att köpa trots alla 
försök att komma över föreskriftsenlig 
eldningsolja.
2. Fartyget bör inte tvingas att avvika från 
sin fastlagda rutt eller att i onödan skjuta 
upp resan för att uppfylla kraven.
3. Om ett fartyg tillhandahåller den 
information som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna beakta alla relevanta 
omständigheter och de framlagda bevisen 
för att avgöra vilka åtgärder som ska 
vidtas, inbegripet alternativet att inte vidta
kontrollåtgärder.
4. Ett fartyg ska meddela myndigheterna i 
hemlandet och behörig myndighet i 
destinationshamnen i fråga när det inte 
kan köpa föreskriftsenlig eldningsolja.
5. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen när ett fartyg har lagt fram 
bevis för att det inte kunnat komma över 
föreskriftsenlig eldningsolja.”

Or. en

Ändringsförslag 157
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4b – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när ett fartyg enligt en offentliggjord 
tidtabell ska ligga vid kaj i mindre än två 
timmar,

utgår
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Or. en

Motivering

Med tanke på fartygsutsläppens stora bidrag till de lokala luftföroreningarna i hamnstäder 
(särskilt partiklar) och befolkningskoncentrationerna nära hamnar bör kravet på 
0,1 viktprocent gälla för alla fartyg som ligger vid kaj, oberoende av hur länge de ligger där.

Ändringsförslag 158
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att marin 
dieselbrännolja med en svavelhalt som 
överstiger 0,10 viktprocent inte släpps ut 
på marknaden på deras territorier.

3. Medlemsstaterna ska se till att marin 
dieselbrännolja med en svavelhalt som 
överstiger 0,50 viktprocent inte släpps ut 
på marknaden på deras territorier.

Or. en

Motivering

Den nya artikel 4b bör strykas eftersom oljeindustrin förväntas tillhandahålla marin 
dieselbrännolja med en svavelhalt som är högre än 0,1 % men lägre eller lika med 
0,5 viktprocent för att tillmötesgå de globala svavelhaltkraven från och med 2020 eller 2025.

Ändringsförslag 159
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4b – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Från och med den 1 januari 2015 ska 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att de marina bränslen och de 
bränslen som används i sjöfarten på inre 
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vattenvägar, i unionens territorialvatten 
eller av något fartyg vid kaj i unionens 
hamnar, ska överensstämma med värdena 
i artikel 4.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/70/EG av den 
13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG.

Or. en

Motivering

Med det nuvarande systemet gäller olika svavelgränsvärden för oceanfartyg och fartyg på 
inre vattenvägar, till och med om de seglar i samma flodmynning. Här har vi ett kryphål som 
måste täppas till. Gränsvärdena för oceanfartyg bör fås att överensstämma med de 
föreskrifter för sjöfarten på inre vattenvägar och för mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas på vägar, vilka för närvarande verkställs med hjälp av 
EU:s bränslekvalitetsdirektiv. Det måste vidtas åtgärder för att minska luftföroreningen på 
det lokala planet, med tanke på hur ortsbefolkningens hälsa påverkas av fartygens utsläpp 
(särskilt av partiklar) och hur många människor som bor i EU:s kustregioner. Liknande 
svavelkrav för kustsjöfarten och sjöfarten på inre vattenvägar är på sin plats för att 
luftkvaliteten kring hamnar och kustområden ska kunna förbättras.

Ändringsförslag 160
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Befogenheten att anta delegerade 
akter ska ges till kommissionen i enlighet 
med artikel 9a för en period på upp till 
sex månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft, så att kommissionen kan 
utfärda föreskrifter i händelse av att det 
inte skulle finnas något bränsle att tillgå 
till rimlig kostnad för ekonomin och 
miljön i den medlemsstat där resan äger 
rum.

Or. el
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Motivering

Avsikten med detta är att det ska gå lätt att genomföra direktivet och att fartyg inte ska 
behöva ändra sina rutter för att undvika överdrivet höga kostnader till följd av att bränsle 
i någon medlemsstat inte finns att tillgå.

Ändringsförslag 161
Christofer Fjellner
för PPE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4ba
Tillgänglighet för marina bränslen

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att marina bränslen ska 
finnas att tillgå och distribueras på ett 
balanserat sätt:
– från och med den 1 januari 2015 för 
bränslen med ett svavelinnehåll på högst 
0,5 viktprocent,
– från och med 1 januari 2020 för 
bränslen med ett svavelinnehåll på högst 
0,1 viktprocent.
2. Utan hinder av punkt 1 ska 
medlemsstaterna få införa sådana 
åtgärder tidigare.

Or. xmMotivering

Maritima svavelutsläpp är ett stort miljö- och hälsoproblem inom hela EU. För att nå 
maximala utsläppsminskningar och därmed så stora hälso- och miljövinster som möjligt så 
föreslås att i två steg synkroniserat i hela EU minska svavelutsläppen. Att begränsa 
minskningarna till bara svavelkontrollområdena är inte tillräckligt ambitiöst och fel sätt att 
adressera ett gränsöverskridande miljöproblem. Det skulle också innebära att stora problem 
negligeras, då större delen av unionen ligger utanför svavelkontrollområdena. Samtidigt som 
hälso- och miljöproblemen bör hanteras lika, måste transportnäringen också behandlas lika. 
Den harmoniserade tvåstegslösningen lyckas därmed lösa fler problem än kommissionens 
ursprungsförslag.
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Ändringsförslag 162
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 4ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4ba
Likvärdiga sätt

Medlemsstaternas myndigheter får tillåta 
all utrustning, allt material, alla 
anordningar eller alla apparater som är 
avsedda att monteras på ett fartyg, eller 
andra förfaranden, alternativa 
eldningsoljor eller metoder för att 
uppfylla bestämmelserna som används 
som ett alternativ till kraven i detta 
direktiv, om sådan utrustning, sådant 
material, sådana anordningar eller 
sådana apparater, eller andra 
förfaranden, alternativa eldningsoljor 
eller metoder för att uppfylla 
bestämmelserna är minst lika effektiva 
som kraven i detta direktiv, inbegripet de 
bestämmelser som fastställs i 
artiklarna 4a och 4b.

Or. en

Motivering

Bestämmelse nr 4 om likvärdighet i bilaga VI till Marpolkonventionen innehåller 
icke-tekniska eller driftstekniska förfaranden genom vilka alternativa metoder för att uppfylla 
bestämmelserna kan antas. Detta bör tas med i det ändrade EU-direktivet för att uppmuntra 
utveckling av och investering i innovativ teknik.

Ändringsförslag 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta att fartyg, 
oavsett flagg, använder sig av 
utsläppsminskningsmetoder i de hamnar, 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
zoner och utsläppskontrollområden som 
hör till respektive medlemsstat, som ett 
alternativ till användning av marina 
bränslen som uppfyller kraven i 
artiklarna 4a och 4b, förutsatt att 
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 
efterlevs.

1. Medlemsstaterna ska tillåta att fartyg, 
oavsett flagg, använder sig av 
utsläppsminskningsmetoder i de hamnar, 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
zoner och utsläppskontrollområden som 
hör till respektive medlemsstat, som ett 
alternativ till användning av marina 
bränslen som uppfyller kraven i 
artiklarna 3a, 4a och 4b, förutsatt att 
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 
efterlevs.

Or. es

Ändringsförslag 164
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta att fartyg, 
oavsett flagg, använder sig av 
utsläppsminskningsmetoder i de hamnar, 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
zoner och utsläppskontrollområden som 
hör till respektive medlemsstat, som ett 
alternativ till användning av marina 
bränslen som uppfyller kraven i 
artiklarna 4a och 4b, förutsatt att 
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 
efterlevs.

1. Medlemsstaterna ska tillåta att fartyg, 
oavsett flagg, använder sig av 
utsläppsminskningsmetoder i de hamnar, 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
zoner och utsläppskontrollområden som 
hör till respektive medlemsstat, som ett 
alternativ till användning av marina 
bränslen som uppfyller kraven i 
artiklarna 3a, 4a och 4b, förutsatt att 
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 
efterlevs.

Or. en



PE478.489v01-00 98/128 AM\886963SV.doc

SV

Motivering

Kommissionen bör i sitt förslag tillämpa den likvärdighetsprincip, som ingår 
i Marpolkonventionen och handlar om användning av skrubbrar, också på artikel 3a 
i förslaget.

Ändringsförslag 165
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska kontinuerligt uppnå 
minskningar av svaveldioxidutsläppen som 
minst motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från 
användning av 
utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska uppnå minskningar av 
svaveldioxidutsläppen som minst 
motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b.

Or. en

Motivering

The deletion of "continuously" would ensure that scrubbers which may temporarily fall out of 
compliance are still permitted under the Directive.The deletion would also allow for the use 
of other compliance methods such as averaging.  Industry is actively exploring the feasibility 
of averaging in certain geographic areas where it makes most sense, such as the North 
American ECA.  Not all alternative compliance methods will achieve “continuous” 
reductions, but their overall health and environmental impact will, by definition, be 
equivalent to, or even better than, using compliant fuel. The European Parliament should 
ensure that the EU does not inadvertently close the door to further exploration of innovative 
solutions.  The last sentence needs to be removed from Article 4c as it is specific only to the 
use of exhaust gas cleaning systems and would therefore be better placed in the relevant 
section of the table in Annex 2.
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Ändringsförslag 166
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska kontinuerligt uppnå 
minskningar av svaveldioxidutsläppen som 
minst motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från användning 
av utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska uppnå minskningar av 
svaveldioxidutsläppen som minst 
motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från användning 
av utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

Or. sv

Motivering

Det viktiga med alternativa reningsmetoder är att kraftigt få ner de totala utsläppen. Med ny 
och ännu oprövad teknik finns en uppenbar risk för att det kommer att uppstå problem med 
driften. För att kunna så snabbt som möjligt gå fram med utsläppningsminskningarna måste 
öppna för att skepp använder så ny teknik att driftsäkerheten i reningen inte fullt ut kan 
garanteras.

Ändringsförslag 167
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska kontinuerligt uppnå 
minskningar av svaveldioxidutsläppen som 

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska konsekvent uppnå minskningar 
av svaveldioxidutsläppen som minst 
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minst motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från 
användning av 
utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b.

Or. en

Motivering

För att det ska sporras till investeringar i skrubberteknik bör det i detta direktiv inte hänvisas 
till kontinuerligt uppnående av utsläppsminskningar. Det bör tas hänsyn till att det kan 
inträffa tillfälliga funktionsfel i den skrubberutrustning som installerats eller också att 
prestandan hos den minskar till följd av kraftig belastning av fartygsmaskineriet, med 
tillfälligt förhöjda svavelutsläpp som konsekvens.

Ändringsförslag 168
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska kontinuerligt uppnå 
minskningar av svaveldioxidutsläppen som 
minst motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från användning 
av utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska uppnå minskningar av 
svaveldioxidutsläppen som minst 
motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från användning 
av utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

Or. fr

Motivering

Om hamnstaterna ska kunna agera flexibelt vid fall av tillfälliga fel i ett avgasreningssystem 
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är det orimligt att kräva att det ”kontinuerligt” ska bevisas att utsläppsminskningar sker. 
Förekomsten av ett sådant system ombord på ett fartyg ska betraktas som 
en utsläppsminskningsmetod, utan att man betvivlar dess effektivitet.

Ändringsförslag 169
Salvatore Tatarella, Kyriakos Mavronikolas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska kontinuerligt uppnå 
minskningar av svaveldioxidutsläppen som 
minst motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b. Svaveldioxidutsläppen från 
användning av 
utsläppsminskningsmetoder får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga 1.

2. Fartyg som använder sig av de 
utsläppsminskningsmetoder som avses i 
punkt 1 ska konsekvent uppnå minskningar
av svaveldioxidutsläppen som minst 
motsvarar de minskningar som hade 
uppnåtts om de använt marina bränslen 
som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 
4b.

Om en medlemsstat konstaterar att ett 
fartyg inte följer de utsläppsgränsvärden 
som fastställs i detta direktiv och att detta 
beror på funktionsfel hos någon av 
utsläppsminskningsmetoderna får 
medlemsstatens behöriga myndighet anta 
samma förfarande som beskrivs i 
artikel 4aa om tillgång till bränsle.

Or. en

Motivering

För att det ska sporras till investeringar i skrubberteknik bör det i detta direktiv inte hänvisas 
till kontinuerligt uppnående av utsläppsminskningar. Det bör tas hänsyn till att det kan 
inträffa tillfälliga funktionsfel i den skrubberutrustning som installerats eller också att 
prestandan hos den minskar till följd av kraftig belastning av fartygsmaskineriet, med 
tillfälligt förhöjda svavelutsläpp som konsekvens.
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Ändringsförslag 170
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De utsläppsminskningsmetoder som 
avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i de 
instrument som avses i bilaga 2.1, såvida 
inte dessa ersätts eller kompletteras av 
kraven i bilaga 2.2.

3. De utsläppsminskningsmetoder som 
avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i de 
instrument som avses i bilaga 2.1, såvida 
inte dessa ersätts av kraven i bilaga 2.2.

Or. fr

Motivering

”Komplettera” är inte lämpligt att använda när det handlar om kravuppfyllelse och skapar 
onödig rättsosäkerhet, medan ”ersätta” däremot är tillräckligt tydligt. Man måste undvika att 
kriterier staplas på varandra, vilket skapar osäkerhet.

Ändringsförslag 171
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De utsläppsminskningsmetoder som 
avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i de 
instrument som avses i bilaga 2.1, såvida 
inte dessa ersätts eller kompletteras av 
kraven i bilaga 2.2.

3. De utsläppsminskningsmetoder som 
avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i de 
instrument som avses i bilaga 2.1, såvida 
inte dessa ersätts av kraven i bilaga 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 172
Satu Hassi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG 
Artikel 4c – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stöd som medlemsstaterna ger till 
installation av avgasreningssystem 
ombord, vilka beställs före den 
31 december 2013, ska anses förenliga 
med den inre marknaden i den 
bemärkelse som avses i artikel 107 i 
FEUF.

Or. en

Ändringsförslag 173
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a när det gäller

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a och med samtidigt respekt för 
relevanta normer och instrument som 
antagits av IMO, när det gäller

Or. fr

Motivering

Lydelsen gör gällande att kommissionen genom delegerade akter skulle kunna anta åtgärder
som skulle kunna avvika från IMO:s beslut. Man måste likväl se till att det råder fullständig 
överensstämmelse med bilaga VI till Marpolkonventionen eftersom motsättningar inom EU 
när det gäller utsläppsminskningsmetoder skulle kunna leda till att inga alternativ till 
användning av lågsvavliga bränslen främjas, något som är en viktig aspekt av direktivet.
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Ändringsförslag 174
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a när det gäller

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a samt med av IMO antagna 
relevanta rättsakter och normer när det 
gäller

Or. en

Motivering

Den nuvarande lydelsen verkar ge vid handen att kommissionen med hjälp av delegerade 
akter eventuellt skulle kunna anta åtgärder som avviker från IMO:s beslut. Full 
överensstämmelse med bilaga VI till Marpolkonventionen måste dock få kvarstå om EU har 
annorlunda föreskrifter för utsläppsminskningsmetoder och dessa bestämmelser kan leda till 
att användningen av sådana alternativ till lågsvavliga bränslen inte får någon stimulans. 
Eventuella andra ändringar bör, i avsaknad av andra stadganden, företas med stöd av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 175
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta hänsyn till bland 
annat den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt relevanta instrument och 
standarder som antagits av IMO.”

Kommissionen ska erkänna bland annat 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt relevanta instrument och 
standarder som antagits av IMO.”

Or. en
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Motivering

Kommissionen ska inte behöva anta någon delegerad akt för att det ska bli tillåtet att 
använda likvärdiga minskningsmetoder som godkänts av IMO i enlighet med 
Marpolkonventionen. Ett sådant krav skulle i själva verket kunna skapa situationer där en 
likvärdig lösning godkänts på IMO-nivå, liksom också internationellt och i fIaggstaten, och 
ändå är olaglig i EU. Om de instrument som avses i artikel 2.1 skulle förutsätta 
beslutsfattande i form av en delegerad akt kommer detta att försena godkännandet av 
innovativ teknik och skapa ett onödigt förfarande på EU-nivå.

Ändringsförslag 176
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta hänsyn till bland 
annat den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen samt relevanta instrument 
och standarder som antagits av IMO.”

Kommissionen ska även ta hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Or. fr

Motivering

Hänsynstagandet till den tekniska utvecklingen får inte vara en bisak, utan måste inta en 
central plats i kommissionens överväganden.

Ändringsförslag 177
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4c – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta hänsyn till bland 
annat den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt relevanta instrument 

Kommissionen ska ta hänsyn till bland 
annat den vetenskapliga och tekniska 
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och standarder som antagits av IMO.” utvecklingen.”

Or. en

Motivering

Den nuvarande lydelsen verkar ge vid handen att kommissionen med hjälp av delegerade 
akter eventuellt skulle kunna anta åtgärder som avviker från IMO:s beslut. Full 
överensstämmelse med bilaga VI till Marpolkonventionen måste dock få kvarstå om EU har 
annorlunda föreskrifter för utsläppsminskningsmetoder och dessa bestämmelser kan leda till 
att användningen av sådana alternativ till lågsvavliga bränslen inte får någon stimulans. 
Eventuella andra ändringar bör, i avsaknad av andra stadganden, företas med stöd av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 178
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4d – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Möjligheten till kostnadseffektiv 
användning av alternativa metoder för att 
följa bestämmelserna och samtidigt iaktta 
de gränsvärden som fastställs i detta 
direktiv.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
sex månader efter detta direktivs 
ikraftträdande anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 9a om utfärdandet av 
riktlinjer för att klarlägga vilka 
alternativa metoder för att följa 
bestämmelserna som får användas av 
fartyg över hela unionen.

Or. en

Motivering

Om det är möjligt att kostnadseffektivt följa direktivet med hjälp av alternativa metoder bör 
detta tillåtas.
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Ändringsförslag 179
Edward Scicluna

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Följande artikel 4ea ska införas:
”Artikel 4ea

Tillgång till eldningsolja
Trots vad som sägs i artiklarna 3 och 4 
ska följande gälla:
1. Om en medlemsstat finner att ett fartyg 
inte uppfyller de bestämmelser om 
föreskriftsenlig eldningsolja som fastställs 
i detta direktiv har behörig myndighet i 
den medlemsstaten rätt att kräva att 
fartyget
(a) lämnar in en förteckning över de 
åtgärder som vidtagits för att försöka 
uppfylla bestämmelserna, och
(b) tillhandahåller bevis för att det har 
försökt köpa föreskriftsenlig eldningsolja 
längs sin resrutt och, om sådan olja inte 
fanns att tillgå på avsedd plats, att försök 
har gjorts för att hitta alternativa källor 
för sådan eldningsolja och att ingen 
sådan olja funnits att köpa trots alla 
försök att komma över föreskriftsenlig 
eldningsolja.
2. Fartyget ska inte tvingas att avvika från 
sin fastlagda rutt eller att i onödan skjuta 
upp resan för att uppfylla 
bestämmelserna.
3. Om ett fartyg tillhandahåller den 
information som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna beakta alla relevanta 
omständigheter och de framlagda bevisen 
för att avgöra vilka åtgärder som ska 
vidtas, inbegripet alternativet att inte vidta 
kontrollåtgärder.
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4. Ett fartyg ska meddela myndigheterna i 
hemlandet och behörig myndighet i 
destinationshamnen i fråga när det inte 
kan köpa föreskriftsenlig eldningsolja.
5. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen när ett fartyg har lagt fram 
bevis för att föreskriftsenlig eldningsolja 
inte funnits att tillgå.
6. När kommissionen underrättats om att 
bränsle inte är tillgängligt i en viss hamn 
ska den vidta relevanta åtgärder för att se 
till att denna hamn uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Med den här lydelsen fås unionslagstiftningen att överensstämma med den internationella 
överenskommelsen Marpolkonventionen. Det är högst troligt att inte alla hamnar, kajer eller 
bryggor i EU kommer att ha bränsle som uppfyller svavelkraven och fartygen bör inte få lida 
för den skull. Med denna skyddsåtgärd får fartygen ett undantag som låter dem fortsätta 
resan, men samtidigt gör det möjligt att vidta åtgärder mot den ifrågavarande hamnen.

Ändringsförslag 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 4ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Följande artikel 4ea ska införas: 
”Artikel 4ea

Tillgång till eldningsolja
Trots vad som sägs i bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 gäller följande:
Om en medlemsstat finner att ett fartyg 
inte uppfyller de bestämmelser om 
föreskriftsenlig eldningsolja som fastställs 
i detta direktiv har behörig myndighet i 
den medlemsstaten rätt att kräva att 
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fartyget
(a) lämnar in en förteckning över de 
åtgärder som vidtagits för att försöka 
uppfylla bestämmelserna, och
(b) tillhandahåller bevis för att det har 
försökt köpa föreskriftsenlig eldningsolja 
längs sin resrutt och, om sådan olja inte 
funnits att tillgå på avsedd plats, att 
försök har gjorts för att hitta alternativa 
källor för sådan eldningsolja och att 
ingen sådan olja funnits att köpa trots alla 
försök att komma över föreskriftsenlig 
eldningsolja.
Fartyget ska inte tvingas att avvika från 
sin fastlagda rutt eller att i onödan skjuta 
upp resan för att uppfylla 
bestämmelserna. Om ett fartyg 
tillhandahåller den information som avses 
i punkt 1 ska medlemsstaterna beakta alla 
relevanta omständigheter och de 
framlagda bevisen för att avgöra vilka 
åtgärder som ska vidtas, inbegripet 
alternativet att inte vidta kontrollåtgärder. 
Ett fartyg ska meddela myndigheterna i 
hemlandet och behörig myndighet i 
destinationshamnen i fråga när det inte 
kan köpa föreskriftsenlig eldningsolja. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen när ett fartyg har lagt fram 
bevis för att det inte kunnat komma över 
föreskriftsenlig eldningsolja.”

Or. en

Motivering

Det är högst troligt att inte alla hamnar, kajer eller bryggor kommer att ha föreskriftsenligt 
bränsle 2015, trots att hamnarna bör sporras till att ha det. Fartygen bör dock i dessa fall 
tillfälligtvis kunna undantas från att uppfylla kraven och bör inte tvingas att avvika från sin 
fastlagda rutt eller skjuta upp resan. Denna skyddsåtgärd har överenskommits internationellt 
genom bestämmelse nr 18 i bilaga VI till Marpolkonventionen och den bör återspeglas 
i EU:s direktiv.

Ändringsförslag 181
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i 
artiklarna 3, 3a, 4, 4a och 4b. 
Stickprovskontrollen ska börja den dag det 
tillämpliga gränsvärdet för maximal 
svavelhalt i bränslet träder i kraft. Den ska 
utföras tillräckligt ofta och på ett sådant 
sätt att proven är representativa för det 
undersökta bränslet och, när det gäller 
marint bränsle, för det bränsle som används 
av fartyg när de befinner sig i berörda 
havsområden och hamnar.

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i 
artiklarna 3, 3a, 4, 4a och 4b. 
Stickprovskontrollen ska börja den dag det 
tillämpliga gränsvärdet för maximal 
svavelhalt i bränslet träder i kraft. Den ska 
utföras med jämna mellanrum och på ett 
sådant sätt att proven är representativa för 
det undersökta bränslet och, när det gäller 
marint bränsle, för det bränsle som 
levererats och används av fartyg när de 
befinner sig i berörda havsområden och 
hamnar.

Or. en

Ändringsförslag 182
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i artiklarna 
3, 3a, 4, 4a och 4b. Stickprovskontrollen 
ska börja den dag det tillämpliga 
gränsvärdet för maximal svavelhalt i 
bränslet träder i kraft. Den ska utföras 
tillräckligt ofta och på ett sådant sätt att 
proven är representativa för det undersökta 

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i artiklarna 
3, 3a, 4, 4a och 4b. Stickprovskontrollen 
ska börja den dag det tillämpliga 
gränsvärdet för maximal svavelhalt i 
bränslet träder i kraft. Den ska utföras 
tillräckligt ofta, i tillräcklig mängd och på 
ett sådant sätt att proven är representativa 
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bränslet och, när det gäller marint bränsle, 
för det bränsle som används av fartyg när 
de befinner sig i berörda havsområden och 
hamnar.

för det undersökta bränslet och, när det 
gäller marint bränsle, för det bränsle som 
används av fartyg när de befinner sig i 
berörda havsområden och hamnar.

Or. en

Motivering

Ett av de inslag i direktiv 2005/33/EG som inte upprepats i kommissionens föreliggande 
förslag. Eftersom verkställigheten hittills inte varit tillfredsställande ter det sig olämpligt att 
i detta skede göra avkall på verkställighetsföreskrifterna.

Ändringsförslag 183
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i artiklarna 
3, 3a, 4, 4a och 4b. Stickprovskontrollen 
ska börja den dag det tillämpliga 
gränsvärdet för maximal svavelhalt i 
bränslet träder i kraft. Den ska utföras 
tillräckligt ofta och på ett sådant sätt att 
proven är representativa för det undersökta 
bränslet och, när det gäller marint bränsle, 
för det bränsle som används av fartyg när 
de befinner sig i berörda havsområden och 
hamnar.

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att genom stickprov 
kontrollera att svavelhalten i de bränslen 
som används uppfyller kraven i artiklarna 
3, 3a, 4, 4a och 4b. Stickprovskontrollen 
ska börja den dag det tillämpliga 
gränsvärdet för maximal svavelhalt i 
bränslet träder i kraft. Den ska utföras 
tillräckligt ofta, i tillräcklig mängd och på 
ett sådant sätt att proven är representativa 
för det undersökta bränslet och, när det 
gäller marint bränsle, för det bränsle som 
används av fartyg när de befinner sig i 
berörda havsområden och hamnar.

Or. en

Ändringsförslag 184
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Provtagning och bestämning av 
svavelhalten i marina bränslen för 
förbränning ombord som förvaras i tankar 
och förseglade bunkerutrymmen ombord 
på fartyg.

b) Bestämning för övervakning av 
svavelhalten i marina bränslen som 
levererats för förbränning ombord, i 
enlighet med bilaga VI till 
Marpolkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Provtagning och bestämning av 
svavelhalten i marina bränslen för 
förbränning ombord som förvaras i tankar 
och förseglade bunkerutrymmen ombord 
på fartyg.

b) Provtagning och bestämning av 
svavelhalten i marina bränslen för 
förbränning ombord som förvaras i 
förseglade bunkerutrymmen ombord på 
fartyg.

Or. fr

Motivering

Marpolkonventionen fastställer enbart att det ska ske en bedömning av ”förseglade 
bunkerutrymmen”, vilket är det enda som garanterar det använda bränslets homogenitet. 
IMO anser det inte vara relevant att ta prover av bränslen som ”förvaras i tankar”. Det 
verkar vara för tidigt att kräva en analys av bränsleprover som förvaras i tankar. 
Kommissionen kan genom delegerade akter anpassa detta direktiv till den framtida 
utvecklingen på detta område.

Ändringsförslag 186
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Provtagning och bestämning för 
övervakning av att användningen av 
marina bränslen för förbränning ombord 
stämmer överens med de riktlinjer som 
ska tas fram av IMO.

Or. en

Ändringsförslag 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a när det gäller

utgår

i) provtagningsfrekvens,
ii) provtagningsmetoder,
iii) definitionen av ett prov som är 
representativt för det bränsle som 
undersöks,
iv) vilka uppgifter som ska anges i 
fartygens loggböcker och på 
leveranssedlarna för bunkerbränsle.”

Or. en

Ändringsförslag 188
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a 
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a när det gäller

utgår

i) provtagningsfrekvens,
ii) provtagningsmetoder,
iii) definitionen av ett prov som är 
representativt för det bränsle som 
undersöks,
iv) vilka uppgifter som ska anges i 
fartygens loggböcker och på 
leveranssedlarna för bunkerbränsle.”

Or. en

Motivering

Deletion of (i) (ii) (iii) is necessary since there is little evidence of widespread non-
compliance with the current regime and it is therefore of concern that the proposal may result 
in a significantly increased regulatory burden. A retention of the current regime is possible, 
with enforcement activity being focused on the Bunker Delivery Note supplemented by 
sumpling concerns arise as envisaged in Annex VI of MARPOL. Deletion of (iv) because the 
information to be included in the ships' log books and bunker delivery notes is governed by 
IMO Regulations. Any future requirements by the Commission to the above will only apply to 
EU ships and not to all ships calling EU ports and thus creating a parallel system without any 
real added value.

Ändringsförslag 189
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3a (nytt) 



AM\886963SV.doc 115/128 PE478.489v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade akter av detta slag ska antas i 
form av bindande 
genomförandelagstiftning för 
övervakning och rapportering av 
uppgifter i enlighet med detta direktiv. 
Kommissionen ska anta sådan 
genomförandelagstiftning senast den 
31 december 2013.

Or. en

Motivering

Det är särskilt viktigt att EU:s system för övervakning och verkställighet skärps eftersom 
strängare bränslekrav i högre grad kan leda till försök att inte följa bestämmelserna. Vid 
översynen av genomförandet av direktiv 1999/32/EG framgick svagheter framför allt i 
samband med provtagning och rapportering. Ingående föreskrifter om provtagning och 
rapportering måste antas snabbt.

Ändringsförslag 190
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 6 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 1a ska utgå. b) Punkt 1a ska ersättas med följande:

”1a. De verkställighetsåtgärder vilka 
avses i punkt 1 ska genomföras tillräckligt 
ofta för att skapa garantier för att 
merparten av Europas sjöfart följer 
artiklarna 3a, 4a och 4b.
Medlemsstaterna ska varje år inspektera 
minst 50 procent av de fartyg som anlöper 
deras hamnar.”

Or. en



PE478.489v01-00 116/128 AM\886963SV.doc

SV

Motivering

Eftersom verkställigheten av direktivet hittills inte varit tillfredsställande bör det i direktivet 
tas med en hänvisning till det minsta antal inspektioner som medlemsstaterna årligen måste 
utföra. Detta stämmer också överens med skäl 8 i kommissionens förslag där det står att ”det 
behövs ett bättre system för övervakning och verkställighet”.

Ändringsförslag 191
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led a
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
varje år och på grundval av resultaten av 
den provtagning, analys och kontroll som 
utförs i enlighet med artikel 6, lämna en 
rapport till kommissionen om uppfyllandet 
av kraven för svavel enligt detta direktiv 
under föregående år.”

”1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
varje år framlägga en rapport om 
svavelhalten i flytande bränslen som 
omfattas av detta direktiv och som under 
det föregående kalenderåret använts och 
saluförts inom deras territorium. 
Rapporten ska innehålla resultaten av 
den provtagning, analys och kontroll 
som utförs i enlighet med artikel 6. 
Rapporten skall innehålla en 
förteckning över det totala antal
stickprov som testats per bränsletyp och 
uppgifter om vilken mängd bränsle som 
använts samt den beräknade 
genomsnittliga svavelhalten.
Medlemsstaterna ska vidare rapportera 
om antalet inspektioner som gjorts 
ombord på fartyg samt ange den 
genomsnittliga svavelhalten för de 
marina bränslen som använts på deras 
territorier och som inte omfattas av 
detta direktiv den 11 augusti 2005.
Medlemsstaterna ska dessutom rapportera 
den sammanlagda volymen marina 
bränslen som saluförts inom deras 
territorium samt de saluförda volymerna 
av marina bränslen med en högst 
svavelhalt på 1,00 viktprocent, 
0,50 viktprocent respektive 
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0,10 viktprocent. Ytterligare ska 
medlemsstaterna årligen rapportera om 
hur de lågsvavliga marina bränslen som 
saluförs på deras territorium finns att 
tillgå på lämpligt avvägd geografisk bas.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör informera kunderna och kommissionen om efterlevnaden av 
bestämmelserna i detta direktiv. Denna information bör göras offentligt tillgänglig. Artikeln 
erinrar om lydelsen i artikel 8.3 i direktiv 98/70/EEG om kvaliteten på bensin och 
dieselbränslen.

Ändringsförslag 192
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led b
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a om de uppgifter som ska anges i 
rapporten samt fastställa formatet för 
rapporten.”

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a om de uppgifter som ska anges i 
rapporten samt fastställa formatet för 
rapporten. Uppgifterna som ska anges i 
rapporten ska, tillsammans med 
rapportens format, specificeras i form av 
bindande genomförandelagstiftning för 
övervakning och uppgiftsrapportering vid 
tillämpningen av detta direktiv. 
Kommissionen ska anta sådan 
genomförandelagstiftning senast den 
31 december 2013.”

Or. en

Motivering

Artikel 7.1a handlar om rapporteringskrav. Skärpta rapporteringskrav är särskilt viktiga för 
att direktivet ska fungera och erfarenheten har visat att det råder förvirring kring 
rapporteringen. Därför är det viktigt att kommissionen så snart som möjligt antar bindande 
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genomförandebestämmelser. Ändringsförslaget syftar till att tidsbegränsa delegeringen av 
befogenhet enligt artikel 7.1a så att ingående föreskrifter om provtagning och analys snabbt 
antas.

Ändringsförslag 193
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 1aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 1aa:
”1aa. De berörda medlemsstaterna ska 
senast den 1 januari varje år 
tillhandahålla kommissionen en rapport 
om konsekvenserna av tillämpningen av 
artikel 4a.1 b i detta direktiv. I rapporten 
ska bland annat följande ingå:
a) Ekonomiska konsekvenser för de 
näringsgrenar som berörs, bland annat 
konsekvenserna för arbetsmarknaden.
b) En utvärdering av trafikomställning 
från sjötransporter till landtransporter 
med tillhörande miljökonsekvenser.
c) Utvecklingen av minskningsmetoder 
och användningsgraden för dessa.
d) Tillgången till och konsekvenserna av 
unionens ekonomiska styrmedel och av 
statliga stöd.
Kommissionen ska senast vid utgången av 
2013, utgående från medlemsstaternas 
rapporter och med hänsyn dessutom tagen 
till arbetet inom IMO, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet.
Kommissionen ska i rapporten lägga fram 
förslag för att ändra direktivet och i 
synnerhet gränsvärdena i det, samt 
förslag för att senarelägga 
ikraftträdandedatumen för 
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svavelkontrollområden.”

Or. en

Motivering

Genomförandet av strängare svavelkrav för marina bränslen leder till överdrivet höga 
kostnader för näringslivet i de norra sjöområdena och därför måste det avläggas rapport om 
vilka konsekvenser direktivet för med sig. Rapportering behövs på medlemsstatsnivå, men 
kommissionen bör också avlägga rapport för Europaparlamentet och rådet innan några nya 
krav börjar gälla. Om medlemsstaternas rapporter och exempelvis det arbete som utförts 
inom IMO så föranleder ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av 
detta direktiv, framför allt om svavelgränsvärdena och om när de ska börja gälla inom 
svavelkontrollområdena.

Ändringsförslag 194
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkterna 2 och punkt 3 ska utgå. c) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. På grundval av bland annat
(a) årsrapporter som lämnas i enlighet 
med punkterna 1 och 1a,
(b) konstaterad utveckling när det gäller 
luftkvalitet, försurning, 
bränslekostnader och förändring av 
transportsätten,
(c) framsteg när det gäller att minska 
utsläppen av svaveloxider från fartyg 
genom IMO-mekanismer, efter unionens
initiativ i detta avseende,
ska kommissionen senast 
den 31 december 2013 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska i sin rapport 
beakta, samt får framlägga förslag om, 
ytterligare eller alternativa 
kompletterande metoder för att ytterligare 
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minska utsläppen från fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 195
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkterna 2 och punkt 3 ska utgå. c) Punkt 3 ska utgå och punkt 2 ska 
ersättas med följande:
”2. På grundval av bland annat
(a) årsrapporter som lämnas i enlighet 
med punkterna 1 och 1a,
(b) konstaterad utveckling när det gäller 
luftkvalitet, försurning, 
bränslekostnader och förändring av 
transportsätten,
(c) framsteg när det gäller att minska 
utsläppen av svaveloxider och 
kväveoxider från fartyg genom 
IMO-mekanismer, efter unionsinitiativ i 
detta avseende,
ska kommissionen senast 
den 31 december 2013 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska i sin rapport 
beakta och framlägga förslag om
– inverkan på den gemensamma inre 
marknaden på den konkurrensneutralitet 
som kommer att ställas på spel när olika 
utsläppsnormer införs i unionen,
– utseende av ytterligare 
svavelkontrollområden och
kontrollområden för utsläpp av 
kväveoxider,
– kvalitetsnormer för marina 
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eldningsoljor enligt de normer som gäller 
för direktiv 98/70/EG,
– alternativa, kompletterande åtgärder 
för att ytterligare minska utsläppen från 
fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 196
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:
”3a. Kommissionen ska göra en 
konsekvensbedömning av direktivet och 
senast vid utgången av 2012 föreslå en 
uppsättning kompensationsåtgärder för 
att minska de negativa konsekvenserna 
för sjöfarten runtom i unionen.”

Or. en

Ändringsförslag 197
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led d
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9a om anpassningar av artikel 2.1, 
2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 samt 

utgår
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artikel 6.1 a och 6.2 till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen.”

Or. en

Motivering

Det ovanstående bör antas i form av genomförandeakter och inte i form av delegerade akter, 
eftersom det anses som väsentliga delar av detta direktiv.

Ändringsförslag 198
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led da (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som 
punkt 4a:
”4a. Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
konstaterad utveckling när det gäller 
luftkvalitet (både koncentrationer av, 
exponering för och nedfall av 
luftföroreningar) och särskilt fartygens 
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och 
partiklar (inklusive sot).
Kommissionen får överväga att lägga 
fram förslag för att ändra de gränsvärden 
för svavelhalt som fastställts för varje 
bränslekategori liksom förslag om att 
minska andra luftföroreningar från 
havsgående fartyg eller om att införa 
utsläppsavgifter för luftföroreningar i 
Europa, förutsatt att vinsterna för miljön 
och hälsan tydligt kan påvisas.”

Or. en
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Motivering

Det behövs en översyn av detta direktiv för att man ska kunna säkerställa att dess 
bestämmelser medför förväntade förbättringar för hälsan och miljön. Översynen behövs även 
för att säkerställa att bestämmelserna är i linje med den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 199
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led da (nytt)
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som 
punkt 4b:
”4b Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om det 
eventuella antagandet av omfattande 
kvalitetsstandarder för marin 
eldningsolja, inklusive heltäckande 
specifikationer för marina eldningsoljor 
såsom bl.a. askhalt, aluminium och 
silikon, andra metaller (järn, nickel m.fl.), 
försurande och frätande ämnen och 
kemikalier. I samband med den översyn 
av EU:s luftkvalitetslagstiftning som är 
planerad till 2013 ska kommissionen 
överväga att lägga fram ett förslag om 
omfattande kvalitetsstandarder för marin 
eldningsolja, som ett komplement till detta 
direktiv, förutsatt att vinsterna för 
säkerheten, miljön och hälsan tydligt kan 
påvisas.”

Or. en

Motivering

Vid flera tillfällen har det visat sig att marina bränslen innehållit sådana avfallsämnen som 
spillolja. Effektiv kontroll och provtagning av fartygsbränslen är således mycket viktiga 
faktorer för att minska luftföroreningarna. Med tanke på de många effekterna av olika 
bränslekvalitetsparametrar och kopplingarna mellan dessa bör kommissionen undersöka och 



PE478.489v01-00 124/128 AM\886963SV.doc

SV

lägga fram ett förslag om heltäckande kvalitetsstandarder för marin eldningsolja i linje med 
direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 200
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 9a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 4a.1a och 4a.2 ska 
begränsas till införlivandet av 
IMO:s beslut med detta direktiv. 

Or. es

Ändringsförslag 201
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13
Direktiv 1999/32/ΕG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 4a.1a, 4a.2, 4c.4, 6.1, 
7.1a och 7.4 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om 
återkallande avslutar delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 4a.1a, 4a.2, 4b.3a, 4c.4, 
4d da, 6.1, 7.1a och 7.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid en 
senare tidpunkt som anges i beslutet. 
Beslutet påverkar inte sådana delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Or. el
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Motivering

Av omsorg om konsekvensen med den övriga texten.

Ändringsförslag 202
Edward Scicluna

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13
Direktiv 1999/32/EG
Artikel 9a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 4a.1a, 4a.2, 4c.4, 6.1, 7.1a 
och 7.4 ska endast träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.”

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 4a.1a, 4a.2, 4c.4, 6.1, 7.1a 
och 7.4 ska endast träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Perioden ska förlängas med 
tre månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.”

Or. en

Motivering

Förlängning av tidsperioden för översändningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 203
Kyriakos Mavronikolas, Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[12 månader efter det att direktivet har 
trätt i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[18 månader efter det att direktivet har 
trätt i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
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författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv.

Or. en

Motivering

Strykningen behövs eftersom kommissionen, enligt den gemensamma politiska förklaringen 
från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om skriftliga motiveringar, måste motivera 
varför ett sådant dokument behövs och varför det är rimligt att översända det i enlighet med 
medlemsstaternas och kommissionens gemensamma politiska förklaring om skriftliga 
motiveringar.

Ändringsförslag 204
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[12 månader efter det att direktivet har 
trätt i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska garanteras en 
övergångstid på minst tio år för 
genomförandet av direktivet. 
Medlemsstaterna ska därefter sätta i kraft 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. fi

Ändringsförslag 205
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto, Gaston Franco, Agnès Le Brun

Förslag till direktiv
Bilaga



AM\886963SV.doc 127/128 PE478.489v01-00

SV

Direktiv 1999/32/EG
Bilaga 2 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– noggrant dokumentera att alla 
avfallsflöden som släpps ut i havet, 
inklusive skyddade hamnar, 
anläggningsplatser och flodmynningar, 
inte har några betydande negativa 
effekter och inte utgör någon risk för 
människors hälsa eller miljön.”

utgår

Or. fr

Motivering

I sin nuvarande form är kraven mer långtgående än IMO:s bestämmelser, särskilt kravet att 
dokumentera risken för människors hälsa och miljön. En fullständig överensstämmelse med 
bilaga VI till Marpolkonventionen måste få kvarstå. Detta krav är dessutom för allmänt och 
för omfattande för att det korrekt ska kunna uppfyllas via den dokumentation som finns 
ombord på fartyg.

Ändringsförslag 206
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 1999/32/EG
Bilaga 2 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– noggrant dokumentera att alla 
avfallsflöden som släpps ut i havet, 
inklusive skyddade hamnar, 
anläggningsplatser och flodmynningar, 
inte har några betydande negativa 
effekter och inte utgör någon risk för 
människors hälsa eller miljön.”

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 207
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 1999/32/EG
Bilaga 2 – punkt 2 – streckats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– noggrant dokumentera att alla 
avfallsflöden som släpps ut i havet, 
inklusive skyddade hamnar, 
anläggningsplatser och flodmynningar, inte 
har några betydande negativa effekter och 
inte utgör någon risk för människors hälsa 
eller miljön.”

– noggrant dokumentera, genom följande 
av tvättvattenkraven i IMO:s resolution 
MEPC184.(59), att alla avfallsflöden som 
släpps ut i havet, inklusive skyddade 
hamnar, anläggningsplatser och 
flodmynningar, inte har några betydande 
negativa effekter och inte utgör någon risk 
för människors hälsa eller miljön.”

Or. en

Motivering

Fartyg som använder minskningsmetoder i enlighet med artikel 4c bör inte vara skyldiga 
noggrant dokumentera att alla avfallsflöden som släpps ut i havet, inklusive skyddade 
hamnar, anläggningsplatser och flodmynningar, inte har några betydande negativa effekter 
och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. Eftersom metoderna kommer att 
godkännas av en medlemsstat bör inget ytterligare ansvar åläggas ett fartyg.


