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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen
(KOM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0439),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0199/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den ...,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samma bränslekvalitetskrav bör 
utsträckas till medlemsstaternas 
territorialvatten och 
utsläppskontrollområden utanför 
svavelkontrollområdena, så att också de 
medlemsstater som inte har kuster i 
svavelkontrollområdena får bättre luft 
och så att det finns likvärdiga 
minimivillkor för sjöfartssektorn överallt i 
unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Åtgärder mot sekundära 
partikelutsläpp till följd av 
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svavelinnehållet i marina bränslen 
förutsätter minskade primära 
partikelutsläpp och minskad 
klimatpåverkan från sjöfarten, också 
genom sotutsläpp. Kommissionen bör 
undersöka hur kostnadseffektivt sådana 
åtgärder som hastighetsbegränsningar för 
fartyg kan minska utsläppen av 
föroreningarna och klimatpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 inom unionen 
främja alternativ, såsom 
avgasreningssystem ombord, med hjälp av 
lämpliga ekonomiska incitament från 
medlemsstaternas sida. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaterna bör också 
använda sådana mekanismer som 
differentierade avgifter och 
kilometeravgifter baserade på 
utsläppsprestanda, till dess att det globala 
kravet på att bränsle får innehålla högst 
0,50 viktprocent svavel träder i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Medlemsstaterna måste åläggas 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

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) I avvaktan på att kommissionen 
antar ytterligare kriterier bör 
medlemsstaterna, i samband med 
eventuella utsläppsminskningsmetoder 
som minskar utsläppen minst lika mycket 
som användningen av lågsvavligt bränsle 
gör, ta hänsyn till de investeringar som 
gjorts före den 5 juli 2011, såvida 
utrustningen motsvarar IMO:s kriterier. 

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Medlemsstaterna bör tillförsäkra att 
bränsle som följer föreskrift 18 i den 
reviderade bilaga VI till 
Marpolkonventionen finns tillgängligt 
och distribueras på ett balanserat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12f) 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 (bland 
annat i Irländska sjön) och i Svarta havet. 
Kommissionen bör också undersöka om 
det vore skäl att utse europeiska 
havsområden till kontrollområden för 
utsläpp av kväveoxider.

Or. en
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Ändringsförslag 10

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/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 
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.

(13) För att 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 
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 av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, 
i god tid och på lämpligt sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Led 3g ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 till eller från unionens 
hamnar”

Or. en



PE475.799v01-00 12/20 PR\882049SV.doc

SV

Ändringsförslag 13

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 14

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

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 till eller från någon hamn 
i unionen, om dessa bränslen har en 
svavelhalt som överstiger:

c) 1,5 viktprocent. a) 1,5 viktprocent.
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d) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2020.

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

Or. en

Ändringsförslag 15

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 eller i de 
utsläppskontrollområden som inte ingår i 
svavelkontrollområden, av vilka fartyg 
som helst till eller från någon hamn i 
unionen, om dessa bränslen har en 
svavelhalt som överstiger: 
a) 1,5 viktprocent
b) 0,10 viktprocent från och med den 
1 januari 2015.
Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett 
flagg, även fartyg som påbörjat sin resa 
utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4ba
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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 
0,1 viktprocent,
– från och med 1 januari 2018 för 
bränslen med ett svavelinnehåll på högst 
0,5 viktprocent.
2. Utan hinder av punkt 1 ska 
medlemsstaterna få införa sådana 
åtgärder tidigare. 

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
hamnmyndigheterna i hamnavgiften eller 
andra avgifter inberäknar alla kostnader
för mottagande, hantering och 
bortskaffande av avgasreningsavfall från 
fartyg, oavsett om något annat avfall 
avlämnas eller inte. 

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – led c och ca (nytt)
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 och 
kväveoxider från fartyg genom 
IMO-mekanismer, efter unionsinitiativ i 
detta avseende,
skall kommissionen senast 
den 31 december 2013 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska i sin rapport 
behandla och kan lämna förslag om
– utseende av ytterligare 
svavelkontrollområden och 
kontrollområden för utsläpp av 
kväveoxider,
– alternativa, kompletterande åtgärder 
för att ytterligare minska utsläppen från 
fartyg.”
ca) Punkt 3 ska utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 4a.1a, 
4a.2, 4c.4, 6.1, 7.1a och 7.4 ska ges på 
obestämd tid från och med [den dag då detta 
direktiv träder i kraft].

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 4a.2, 
4c.4, 6.1, 7.1a och 7.4 ska ges på obestämd 
tid från och med [den dag då detta direktiv 
träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13
Direktiv 1999/32/EG
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.2, 4c.4, 6.1, 7.1a och 
7.4 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 
återkallande innebär att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare datum 
som är angivet i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 21

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.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.”

Or. en
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MOTIVERING

Kommissionens förslag

Huvudsyftet med förslaget är att i praktiken omsätta de övre gränser för svavelhalt som 
överenskommits inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 2008.

Det handlar om den kanske viktigaste hälsoreformen under innevarande lagstiftningsperiod. I 
Europa avlider uppskattningsvis 50 000 personer årligen i förtid till följd av luftföroreningar 
från fartyg. 

I bilaga VI till IMO:s Marpolkonvention fastställs följande gränsvärden för svavel, nämligen 
0,1 procent inom svavelkontrollområden (Seca) från och med ingången av 2015 och 
0,5 procent inom övriga havsområden från och med ingången av 2020. Dessa gränsvärden har 
ratificerats av länder som sammanlagt innehar 85 procent av världens fartygstonnage.

Svavelkontrollområdena i Europa utgörs av Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön. 
Förenta staternas och Kanadas bägge kuster har också utsetts till kontrollområden för utsläpp, 
med en bredd av 200 sjömil. I dag gäller 1 procent som gränsvärde för svavel inom 
svavelkontrollområdena. I oceanfart får användas bränsle med hela 4,5 procent svavel fram 
till utgången av 2011 och därefter med 3,5 procent svavel fram till 2019. 

Svaveloxider och kväveoxider ger i luften upphov till hälsovådliga sekundära partiklar. En 
begränsning av fartygens utsläpp skulle i många medlemsstater underlätta uppnåendet av 
luftkvalitetsnormerna.

Om svavelutsläppen från fartyg inte begränsades skulle dessa utsläpp inom 
EU:s havsområden under innevarande årtionde komma att överskrida de sammanlagda 
utsläppen på land inom EU. De landbaserade utsläppen har, sedan de var som störst, minskat 
med omkring 90 procent och med 72 procent under perioden 1990–2008.

Högsta tillåtna svavelhalten i fordon på land är 10 ppm, alltså 100 gånger mindre än det 
gränsvärde som vid ingången av 2015 kommer att börja gälla inom svavelkontrollområdena.

Den överenskommelse som gjorts inom IMO gör det också möjligt att minska utsläppen från 
fartyg med alternativa metoder. Avgaserna kan renas med rökgasskrubbrar som i princip 
fungerar på samma sätt som de rökgasreningsanläggningar som redan i flera tiotals år använts 
för att få bort svaveloxider ur röken från fabriker och kraftverk på land. Det går också att 
använda flytgas, alltså naturgas som överförts i vätskeform (LNG). 

Alla de här sätten att minska utsläppen av svaveldioxider minskar också utsläppen av 
kväveoxider och sot. Kväveoxiderna förorsakar inte bara luftföroreningar och surt regn utan 
också övergödning av vatten- och markområden, medan sotet åter driver på 
klimatuppvärmningen.

Med hjälp av rökgasskrubbrar uppskattas utsläppsminskningskostnaderna minska till minst 
hälften för fartyg som huvudsakligen används i sjöfart inom svavelkontrollområden. 
Flytgasen förväntas vinna insteg som bränsle i nya fartyg i takt med att det blir vanligare med 
infrastruktur för flytgasbunkring i hamnarna.
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Enligt kommissionen kommer nyttoeffekterna för hälsan, uttryckta i pengar, att blir 2–2,5 
gånger större än kostnaderna för att minska fartygens utsläpp. Kommissionen uppskattar 
penningvärdet för hälsonyttan till 8–16 miljarder EUR och kostnaderna till 0,6–3,7 
miljarder EUR.

Nyttoeffekterna för miljön har inte värderats i pengar, men till exempel i Finland kommer de 
sura regnen att minska med 60 procent jämfört med i dagens läge.

I det nuvarande direktivet om svavelhalten i marina bränslen ingår de gränsvärden som 
tidigare överenskommits inom IMO och dessutom gränsvärden för svavelhalter under 
hamnliggetider (0,1 procent) samt för passagerarfartyg som används i reguljär trafik
(1,5 procent). Det sistnämnda gränsvärdet är detsamma som det gränsvärde för 
svavelkontrollområden vilket först överenskoms inom IMO.

Kommissionen föreslår att det nya gränsvärdet för svavelkontrollområden, alltså 0,1 procent, 
också i alla EU-hamnar ska gälla för passagerarfartyg som används i reguljär trafik, men att 
det ska träda i kraft 2020.

Av föredraganden föreslagna ändringar i kommissionens förslag

Föredraganden tycker att kommissionens förslag i stora drag är välkommet och värt att 
understödja och påpekar att de gränsvärden som överenskommits inom IMO i vilket fall som 
helst kommer att börja gälla, också om det inte antas något direktiv. Med hjälp av ett direktiv 
kan man dock skapa klarhet och enhetlighet i hur dessa gränsvärden tillämpas och övervakas 
inom EU:s område, samtidigt som man skapar mer likvärdiga konkurrensförutsättningar, gör 
övergångsfasen lättare och sporrar till innovation.

En övergång till striktare utsläppsgränser för svavel skulle bli till avsevärd nytta för både 
hälsa och miljö, något som kostnadseffektivt skulle kunna åstadkommas om man införde 
gränsvärdet 0,1 procent också i vidare utsträckning än bara inom Europas nuvarande 
svavelkontrollområden.

Därför ställer sig föredraganden bakom kommissionens förslag om att gränsvärdet 0,1 procent 
utsträcks till att gälla också för passagerarfartyg som används i reguljär trafik. Föredraganden 
föreslår dock att gränsvärdet i dessa sistnämnda fall ska börja tillämpas samtidigt som för 
svavelkontrollområdena, alltså 2015. 

Ytterligare föreslår föredraganden att gränsvärdet 0,1 procent för svavel ska gälla för alla 
EU-länders territorialvatten, ut till 12 sjömil från kusten. Med andra ord skulle det gränsvärde 
som redan gäller i EU:s hamnar utsträckas till territorialvattnen.

Detta skulle bli till stor nytta för hälsa och miljö och dessutom utjämna de kostnader som 
reformen för med sig.

I de EU-länder vilkas kuster helt eller delvis befinner sig inom svavelkontrollområden uppgår 
fartygens andel av de utsläppta svaveloxiderna till 39 procent i Danmark, 31 procent i 
Nederländerna, 25 procent i Sverige, 18 procent i Storbritannien och Frankrike och 13 procent 
i Belgien. Men andelarna är också stora i många länder utanför svavelkontrollområdena: 
21 procent i Irland, 20 procent i Portugal och 15 procent i Italien och Spanien. På många öar 
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och utmed många kuststräckor i Medelhavet uppgår andelen till 20 procent eller rentav 
30 procent.

Föredraganden föreslår att kommissionen fram till utgången av 2013 utreder frågan om att 
inrätta nya utsläppskontrollområden inom Europas havsområden, tillsammans med hur 
utsläppen ytterligare kan minskas. Kommissionen bör sammanställa en rapport om detta till 
parlamentet och rådet och lägga fram förslag till eventuella nya kontrollområden för utsläpp 
av svaveloxider och kväveoxider.

Eftersom övergångsperioden kommer att innebära avsevärda merkostnader för en del av 
aktörerna, framför allt då det gäller transporter som i huvudsak eller till stor del genomförs 
inom svavelkontrollområden, föreslår föredraganden att det ska göras lättare att använda 
statligt stöd till investeringarna. Normalt gäller 10 procent som övre gräns för statligt stöd till 
miljöinvesteringar som görs högst tre år innan de åtgärder som det investeras i blir 
obligatoriska.

Föredraganden föreslår i det här fallet att större statliga stöd ska tillåtas fram till utgången av 
2013. Det här är på sin plats, eftersom minskade utsläpp från fartyg blir till stor ekonomisk 
nytta för den offentliga sektorn i och med att utgifterna för hälso- och sjukvård minskar. 
Dessutom skulle det hjälpa oss att få i gång en marknad för rökgasskrubbrar.


