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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0439),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0199/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het  Europees Economisch en Sociaal Comité van ....,

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling van .....,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Passagiersschepen zijn hoofdzakelijk 
actief in havens of nabij kustgebieden en 
hebben een significante invloed op de 
menselijke gezondheid en het milieu. Deze 
schepen worden verplicht 
scheepsbrandstoffen te gebruiken met 
hetzelfde maximumzwavelgehalte als dat 

(7) Passagiersschepen zijn hoofdzakelijk 
actief in havens of nabij kustgebieden en 
hebben een significante invloed op de 
menselijke gezondheid en het milieu. Deze 
schepen worden verplicht 
scheepsbrandstoffen te gebruiken met 
hetzelfde maximumzwavelgehalte als dat 
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welk binnen SECA’s geldt (1,5 %). 
Aangezien binnen SECA’s strengere 
zwavelnormen gaan gelden en gezien de 
noodzaak tot verbetering van de 
luchtkwaliteit in havens en kustgebieden in 
de niet-SECA-gebieden is het 
gerechtvaardigd dat dezelfde normen van 
toepassing zijn op passagiersschepen. De 
introductie van een nieuwe SECA-norm 
voor passagiersschepen wordt echter met 
vijf jaar uitgesteld om potentiële 
brandstoffentekorten te voorkomen.

welk binnen SECA’s geldt (1,5 %). 
Aangezien binnen SECA’s strengere 
zwavelnormen gaan gelden en gezien de 
noodzaak tot verbetering van de 
luchtkwaliteit in havens en kustgebieden in 
de niet-SECA-gebieden is het 
gerechtvaardigd dat dezelfde normen van 
toepassing zijn op passagiersschepen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om voor voordelen op het gebied 
van luchtkwaliteit te zorgen voor de 
lidstaten waarvan de kusten geen deel 
uitmaken van SECA's en om een 
minimaal gelijk speelveld voor de sector 
in te stellen in de hele Unie, moet de 
vereiste inzake brandstofkwaliteit worden 
uitgebreid naar de territoriale zeewateren 
van de lidstaten en naar gebieden met 
verontreinigingsbeheersing buiten de 
SECA's.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Bovendien zijn, om de emissies van 
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secundaire deeltjes als gevolg van het 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 
aan te pakken, inspanningen nodig voor 
een vermindering van de hoeveelheid 
primaire deeltjes en een beperking van het 
effect van de scheepvaart op het klimaat, 
inclusief door emissies van zwarte 
koolstof (roet). De Commissie moet de 
kostenefficiëntie onderzoeken van 
maatregelen als snelheidsbeperkingen 
voor schepen om de emissies van 
verontreinigende stoffen en de impact op 
het klimaat te verminderen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de snelle invoering aan te 
moedigen van emissiereductiemethoden 
waarmee de zwavelemissies op zijn minst 
zozeer worden verminderd als 
voorgeschreven in deze richtlijn, moeten 
alternatieven, bijvoorbeeld het gebruik 
van reinigingssystemen voor uitlaatgassen 
aan boord van schepen, in de hele Unie 
worden bevorderd via adequate financiële 
stimulansen van de lidstaten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De lidstaten moeten ook gebruik 
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maken van mechanismen als 
gedifferentieerde bijdragen en 
kilometerheffingen op basis van de 
emissieprestaties totdat het algemene 
voorschrift van een 
maximumzwavelgehalte van brandstof 
van 0,50 % van kracht wordt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De lidstaten moeten verplicht 
worden een beleid van "geen bijzondere 
heffing" te voeren voor de effluenten van 
reinigingssystemen voor uitlaatgassen in 
havens, om voor een behoorlijke 
verwerking van het afval als gevolg van 
het gebruik van alternatieve 
reductiemethoden te zorgen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Bij financiële stimulansen 
van de lidstaten voor 
emissiereductiemethoden waarmee de 
emissies op zijn minst evenzeer worden 
gereduceerd als door het gebruik van 
brandstof met een laag zwavelgehalte, 
moet rekening worden gehouden met de 
investeringen die gedaan zijn vóór 5 juli 
2011, op voorwaarde dat de apparatuur 
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voldoet aan de IMO-criteria, in 
afwachting van de goedkeuring van 
aanvullende criteria door de Commissie. 

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) De lidstaten moeten zorgen 
voor de beschikbaarheid en evenwichtige 
distributie van conforme brandstof 
overeenkomstig voorschrift 18 van de 
herziene bijlage VI bij MARPOL.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 septies) Gezien de moeilijkheden die 
de lidstaten ondervinden om de in de 
wetgeving van de Unie vastgestelde 
streefdoelen op het gebied van 
luchtkwaliteit te halen en de kloof die nog 
steeds bestaat tussen deze streefdoelen en 
de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, moet de 
Commissie helpen bij de uitvoering van de 
nodige analyse voor een aanvraag bij de 
IMO met het oog op de aanwijzing van 
bijkomende Europese zeegebieden als 
SECA, met name in de Middellandse Zee, 
het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan (inclusief de Ierse Zee) en de 
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Zwarte Zee. De Commissie moet ook de 
verdiensten onderzoeken van de 
aanwijzing van Europese zeegebieden als  
beheersgebieden voor NOx-emissie.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor het vaststellen van de datum 
vanaf wanneer de grenswaarde voor het 
zwavelgehalte van 0,50 % wordt toegepast, 
het aanwijzen van nieuwe SECA’s, het 
goedkeuren van nieuwe alternatieve 
reductiemethoden en het vaststellen van de 
juiste voorwaarden voor het gebruik 
daarvan, het waarborgen van een goede 
controle op het zwavelgehalte van 
brandstoffen en van de geharmoniseerde 
inhoud en de indeling van verslagen van 
lidstaten en het aanpassen van de 
bepalingen van de richtlijn aan 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot het 
vaststellen van handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en met betrekking tot de 
vaststelling van de datum vanaf wanneer 
de grenswaarde voor het zwavelgehalte 
van 0,50 massaprocent met worden 
toegepast in de Unie, het aanwijzen van 
nieuwe SECA’s op basis van besluiten van 
de IMO, het goedkeuren van nieuwe 
emissiereductiemethoden die niet vallen 
onder Richtlijn 96/98/EG van de Raad en 
het vaststellen, aanvullen of wijzigen van 
voorwaarden voor het gebruik daarvan, het 
vaststellen van de methoden voor 
monsterneming en emissiecontrole en de 

(13) Voor het aanwijzen van nieuwe 
SECA’s, het goedkeuren van nieuwe 
alternatieve reductiemethoden en het 
vaststellen van de juiste voorwaarden voor 
het gebruik daarvan, het waarborgen van 
een goede controle op het zwavelgehalte 
van brandstoffen en van de 
geharmoniseerde inhoud en de indeling van 
verslagen van lidstaten en het aanpassen 
van de bepalingen van de richtlijn aan 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot het 
vaststellen van handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en met betrekking tot het 
aanwijzen van nieuwe SECA’s op basis 
van besluiten van de IMO, het goedkeuren 
van nieuwe emissiereductiemethoden die 
niet vallen onder Richtlijn 96/98/EG van 
de Raad en het vaststellen, aanvullen of 
wijzigen van voorwaarden voor het gebruik 
daarvan, het vaststellen van de methoden 
voor monsterneming en emissiecontrole en 
de inhoud en de indeling van het verslag en 
de wijziging van artikel 2, punten 1, 2, 3, 
3a, 3b en 4 of artikel 6, leden 1, onder a), 
en 2, in het licht van wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen en, indien 
relevant, de instrumenten van de IMO. Het 
is van groot belang dat de Commissie 



PR\882049NL.doc 11/20 PE475.799v01-00

NL

inhoud en de indeling van het verslag en de 
wijziging van artikel 2, punten 1, 2, 3, 3a, 
3b en 4 of artikel 6, leden 1, onder a), en 2, 
in het licht van wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen en, indien 
relevant, de instrumenten van de IMO. Het 
is van groot belang dat de Commissie 
passende raadplegingen houdt tijdens haar 
voorbereidende werk, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

passende raadplegingen houdt tijdens haar 
voorbereidende werk, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1 PB L 241 van 29.8.1998, blz. 27. 1 PB L 241 van 29.8.1998, blz. 27.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 2 – punt 3g  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) punt 3g wordt geschrapt;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maximumzwavelgehalte van 
scheepsbrandstoffen die worden gebruikt 
in de territoriale zeewateren, de exclusieve 

Maximumzwavelgehalte van 
scheepsbrandstoffen die worden gebruikt 
in de territoriale zeewateren, de exclusieve 
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economische zones en de zones met 
verontreinigingsbeheersing van de 
lidstaten, waaronder beheersgebieden voor 
SOx-emissie en door passagiersschepen op
geregelde diensten naar of vanuit havens 
in de Unie

economische zones en de zones met 
verontreinigingsbeheersing van de 
lidstaten, waaronder beheersgebieden voor 
SOx-emissie en door passagiersschepen 
naar of vanuit havens in de Unie 

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4 bis – lid 1 bis (nieuw) – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om overeenkomstig artikel 9 bis 
van deze richtlijn gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de datum vanaf wanneer het onder b) 
vastgestelde zwavelgehalte van toepassing 
is. Op grond van de beoordeling door de 
IMO uit hoofde van voorschrift 14, lid 8, 
van bijlage VI bij MARPOL, waarmee 
wordt vastgesteld of er voldoende 
scheepsbrandstof beschikbaar is om te 
voldoen aan het maximumzwavelgehalte 
van 0,50 massaprocent voor brandstoffen, 
wordt deze datum vastgesteld op 1 januari 
2020 of 1 januari 2025.

Schrappen

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter e
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in hun 
territoriale zeewateren, exclusieve 
economische zones en zones met 
verontreinigingsbeheersing die buiten 
beheersgebieden voor SOx-emissie vallen, 
door passagiersschepen op geregelde
diensten naar of vanuit havens in de Unie 
geen scheepsbrandstoffen worden gebruikt 
waarvan het zwavelgehalte in 
massaprocenten hoger is dan:

4. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in hun 
territoriale zeewateren, exclusieve 
economische zones en zones met 
verontreinigingsbeheersing die buiten 
beheersgebieden voor SOx-emissie vallen, 
door passagiersschepen naar of vanuit 
havens in de Unie geen 
scheepsbrandstoffen worden gebruikt 
waarvan het zwavelgehalte in 
massaprocenten hoger is dan:

a) 1,5 %; a) 1,5 %;
b) 0,10 % met ingang van 1 januari 2020. b) 0,10 % met ingang van 1 januari 2015.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter e
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
hun territoriale zeewateren en zones met 
verontreinigingsbeheersing die buiten 
beheersgebieden voor SOx-emissie vallen, 
door schepen naar of vanuit havens in de 
Unie geen scheepsbrandstoffen worden 
gebruikt waarvan het zwavelgehalte in 
massaprocenten hoger is dan:  
a) 1,5 %;
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b) 0,10 % met ingang van 1 januari 2015.
Dit geldt voor alle schepen van alle 
vlaggen, met inbegrip van schepen die 
hun reis buiten de Unie zijn begonnen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4 b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 b bis
Beschikbaarheid van scheepsbrandstoffen 
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
beschikbaarheid en evenwichtige 
distributie van scheepsbrandstoffen:
- waarvan het zwavelgehalte niet hoger 
ligt dan 0,1 % vanaf 1 januari 2015;
- waarvan het zwavelgehalte niet hoger 
ligt dan 0,5 % vanaf 1 januari 2018.
2. Lid 1 staat de invoering van deze 
maatregelen op een eerdere datum niet in 
de weg. 

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 4c – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
havenautoriteiten de havenbelasting of 
andere heffingen alle kosten laten dekken 
van de inontvangstneming, de verwerking 
en de verwijdering van effluenten van 
reinigingssystemen voor uitlaatgassen, 
ongeacht of afval wordt bezorgd of niet.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c 
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 7 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de leden 2 en 3 worden geschrapt. c) lid 2 wordt vervangen door:

"2. Op basis van onder meer
a) de overeenkomstig lid 1 en lid 1 bis 
jaarlijks in te dienen verslagen;
b) de waargenomen ontwikkelingen op het 
gebied van luchtkwaliteit, verzuring, 
brandstofkosten en modal shift;
c) de vorderingen die ten gevolge van de 
initiatieven van de Unie ter zake via IMO-
regelingen worden geboekt bij de reductie 
van de uitstoot van zwavel- en 
stikstofoxiden door schepen
dient de Commissie uiterlijk op 31 
december 2013 een rapport in bij het 
Europees Parlement en de Raad. In haar 
rapport houdt de Commissie rekening met 
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en dient zij voorstellen in met betrekking 
tot:
- de aanwijzing van nog andere 
beheersgebieden voor SOx- en NOx-
emissie;
- alternatieve aanvullende maatregelen 
om de emissies van schepen verder te 
reduceren."
c bis) lid 3 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 9 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4 bis, leden 1 bis en 2, 
artikel 4 quater, lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 
7, lid 1 bis, en artikel 7, lid 4, bedoelde 
delegatie van bevoegdheden aan de 
Commissie geschiedt voor een onbepaalde 
periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in artikel 4 bis, lid 2, artikel 4 quater, 
lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1 bis, en 
artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor een onbepaalde periode vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn].

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 4 bis, leden 1 bis en 2, 
artikel 4 quater, lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 
7, lid 1 bis, en artikel 7, lid 4, bedoelde 

3. De in artikel 4 bis, lid 2, artikel 4 quater, 
lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1 bis, en 
artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van 
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delegatie van bevoegdheden kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheden. Het 
besluit treedt in werking de dag na die van 
de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een in dat besluit bepaalde latere datum. Het 
laat de geldigheid van de reeds in werking 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

bevoegdheden kan te allen tijde door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheden. Het besluit treedt 
in werking de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 1999/32/EG
Artikel 9 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 4 bis, leden 1 bis en
2, artikel 4 quater, lid 4, artikel 6, lid 1, 
artikel 7, lid 1 bis, en artikel 7, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad daartegen geen 
bezwaar heeft aangetekend binnen twee 
maanden na de kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement en de 
Raad, of indien het Europees Parlement en 
de Raad voordat deze periode is verstreken 
aan de Commissie melden geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met twee maanden worden 
verlengd.'

5. Een krachtens artikel 4 bis, lid 2, artikel 4 
quater, lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1 
bis, en artikel 7, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
aangetekend binnen twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad, of indien 
het Europees Parlement en de Raad voordat 
deze periode is verstreken aan de 
Commissie melden geen bezwaar te zullen 
aantekenen. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad kan deze periode met 
twee maanden worden verlengd.'

Or. en
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TOELICHTING

Het Commissievoorstel

Hoofddoelstelling met het voorstel is de in 2008 door de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) vastgestelde maxima voor het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in te voeren.

Het gaat hierbij misschien wel om de opmerkelijkste hervorming op het gebied van 
gezondheid tijdens deze legislatuur. Luchtverontreiniging door schepen veroorzaakt 
tegenwoordig naar schatting in Europa jaarlijks ongeveer 50 000 vroegtijdige overlijdens. 

Het maximumzwavelgehalte dat in bijlage VI bij het MARPOL-verdrag van de IMO is
vastgesteld, bedraagt in de SECA's 0,1 % vanaf 2015 en in de andere zeegebieden 0,5 % 
vanaf 2020. Deze maxima zijn geratificeerd door landen die goed zijn voor 85 % van de 
mondiale scheepstonnage.

Europese SECA's zijn de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee. Ook beide kusten van de VS 
en Canada zijn over een breedte van 200 mijl als emissiereductiegebieden aangewezen. 
Momenteel bedraagt het maximumzwavelgehalte in SECA's 1 %. Brandstof die wordt 
gebruikt op de oceaan, mag tot eind 2011 zelfs 4,5 % zwavel bevatten en daarna tot 2019 3,5 
%. 

Door zwavel- en stikstofoxide komen secundaire deeltjes, die schadelijk zijn voor de 
gezondheid, terecht in de atmosfeer. Een reductie van de emissies van schepen vereenvoudigt 
in vele lidstaten het halen van de normen op het gebied van luchtkwaliteit.

Als de van schepen afkomstige zwaveloxide-emissies niet worden teruggedrongen, komen 
deze emissies in de zeegebieden van de EU tijdens dit decennium hoger te liggen dan de EU-
emissies op het land. Deze laatste zijn ten opzichte van de recordhoogte ervan teruggedrongen 
met 90 % en in de jaren 1990-2008 met 72 %.

Het maximum toegestane zwavelgehalte van de brandstof van voertuigen te land bedraagt 
10 ppm, 100 keer minder dan het maximum dat in de SECA's van kracht wordt in 2015. 

Op grond van de afspraken in het kader van de IMO kunnen de emissies van schepen ook 
worden gereduceerd volgens alternatieve methoden. Rookgassen kunnen worden gezuiverd 
met zuiveringsinstallaties die functioneren volgens hetzelfde principe als de installaties 
waarmee al tientallen jaren zwaveloxide wordt verwijderd uit de rookgassen van fabrieken en 
elektriciteitscentrales te land. Ook vloeibaar aardgas (LNG) mag worden gebruikt. 

Al deze methoden om de zwaveloxide-emissies te verminderen leiden ook tot een 
vermindering van de emissies van stikstofoxide en roet. Stikstofoxide veroorzaakt naast 
luchtverontreiniging en zure regen ook eutrofiëring van het water en de bodem en roet 
veroorzaakt ook opwarming.

Als een beroep wordt gedaan op zuiveringsinstallaties voor rookgas (scrubbers), komen de 
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kosten van de emissiereductie naar schatting op zijn minst de helft lager te liggen, als het 
schip in kwestie vooral wordt ingezet in SECA's. LNG zal naar verwachting de gangbare 
brandstof worden van nieuwe schepen, zodra de nodige tankinfrastructuur ervoor in de havens 
voorhanden is.

De Commissie raamt dat de financiële omvang van de voordelen die worden gerealiseerd op 
het gebied van gezondheid 2-25 maal hoger ligt dan de voor de reductie van de emissies van 
schepen gemaakte kosten. De Commissie raamt de financiële waarde van de 
gezondheidsvoordelen op 8-16 miljard EUR en de kosten op 0,6-3,7 miljard EUR. 

De financiële omvang van de milieuvoordelen wordt niet geraamd, maar in Finland zou de 
zure regen bijvoorbeeld met 60 % afnemen ten opzichte van het huidige peil.

De huidige richtlijn betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen omvat naast de 
eerder in het kader van de IMO vastgestelde maxima ook maximumzwavelgehalten voor 
schepen die zijn aangelegd in havens (0,1 %) en voor vaartuigen die worden ingezet voor 
geregeld passagiersvervoer (1,5 %). Het maximum in dit laatste geval is hetzelfde als het 
eerste in het kader van de IMO vastgestelde maximum voor SECA's.

De Commissie stelt voor dat het nieuwe maximum voor SECA's van 0,1 % ook komt te 
gelden voor alle EU-havens aandoende passagiersschepen op geregelde diensten, maar dit 
maximum zou van kracht worden in 2020. 

Amendementen van de rapporteur op het Commissievoorstel  

De rapporteur is tevreden met het Commissievoorstel en steunt dit, wat de grote lijnen betreft, 
en onderstreept het feit dat de in het kader van de IMO vastgestelde maxima in elk geval van 
kracht worden, ongeacht of de richtlijn wordt goedgekeurd. Met de richtlijn kan de invoering 
van de IMO-waarden evenwel worden verduidelijkt en geüniformiseerd en binnen de EU 
gecontroleerd en kan worden gezorgd voor een billijke mededingingssituatie, kan de 
omschakelingsfase worden vereenvoudigd en kan innovatie worden bevorderd.

Bij de invoering van strengere grenswaarden voor zwavel kunnen aanzienlijke voordelen op 
het gebied van gezondheid en milieu worden gerealiseerd op kostenefficiënte wijze, door het 
maximum van 0,1 % ook te laten gelden buiten de bestaande Europese SECA's.

Daarom steunt de rapporteur het Commissievoorstel het maximumzwavelgehalte van 0,1 % 
ook te laten gelden voor vaartuigen die worden ingezet voor geregeld passagiersvervoer. Zij 
stelt evenwel voor dat dit maximum van kracht wordt op hetzelfde moment als in de SECA's, 
namelijk in 2015. 

Daarnaast stelt de rapporteur voor dat het maximumzwavelgehalte van 0,1 % geldt voor alle 
territoriale wateren van de EU-landen tot 12 zeemijl van de kust. Anders gezegd wordt het 
maximum dat nu al geldt in de EU-havens, uitgebreid naar de territoriale wateren.

Met deze wijzigingen worden aanzienlijke gezondheids- en milieuvoordelen gerealiseerd en 
worden bovendien de kostenimplicaties van de hervorming billijk gemaakt.
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In de EU-landen waarvan de kust geheel of gedeeltelijk in een SECA ligt, zijn schepen goed 
voor het volgende aandeel in de emissies van zwaveloxide: Denemarken 39 %, Nederland 
31 %, Zweden 25 %, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 18 % en België 13 %. Dit aandeel 
is evenwel ook groot in diverse landen buiten de SECA's: Ierland 21 %, Portugal 20 % en 
Italië en Spanje 15 %. Op diverse eilanden en in diverse kustgebieden in de Middellandse Zee 
bedraagt het aandeel meer dan 20 % en zelfs meer dan 30 %.

De rapporteur stelt voor dat de Commissie verplicht wordt uiterlijk eind 2013 voor 
duidelijkheid te zorgen wat de instelling van nieuwe emissiereductiegebieden in de Europese 
wateren en wat manieren voor verdere emissiereductie betreft, hierover verslag uit te brengen 
bij het Parlement en de Raad en voorstellen voor eventuele nieuwe gebieden voor de reductie 
van zwavel- en stikstofemissies in te dienen.

Omdat tijdens de overgangsperiode een deel van de spelers te maken krijgt met aanzienlijke 
extra kosten, met name wat vooral of in grote mate in SECA's uitgevoerd transport betreft, 
stelt de rapporteur voor de voorschriften voor het gebruik van overheidssubsidies voor 
investeringen te versoepelen. Normaal ligt het maximum voor overheidssubsidies op 10 % 
voor milieu-investeringen die worden gedaan binnen drie jaar vóór de actie in kwestie 
verplicht wordt. 

De rapporteur stelt voor dat in dit geval meer overheidssubsidies worden toegestaan tot eind 
2013. Dit is verantwoord, doordat de reductie van de emissies van schepen een groot 
economisch voordeel oplevert voor de publieke sector in de vorm van lagere uitgaven in de 
gezondheidszorg. Bovendien wordt bijgedragen tot het opstarten van de markten voor 
zuiveringsinstallaties voor rookgas.


