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Rådets fælles holdning Parlamentets ændringsforslag

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 26
BETRAGTNING 5 a (ny)

(5a) Modalskift fra vej- til søtransport er et 
vigtigt middel til mindskelse af vejtransport, 
forurening og eksterne 
transportomkostninger. Modalskiftet bør 
derfor fremmes og ikke vanskeliggøres.

Or. it

Begrundelse

Det understreges, at modalskift fra vej- til søtransport er en fornuftig løsning på problemerne 
forbundet med vejtransport og i nogle tilfælde den eneste løsning, som dermed bør fremmes. 
Der skal i forbindelse med ændringsforslaget til artikel 4 a, stk. 4, gøres en aktiv indsats for 
at forhindre, at de stigende omkostninger forbundet med gennemførelsen af bestemmelserne 
vanskeliggør modalskiftet fra vej- til søtransport.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 9 a (ny)

(9a) Især på grund af skibsfartens globale 
karakter bør der gøres en aktiv indsats for 
at finde internationale løsninger. Derfor 
bør Kommissionen og medlemsstaterne i 
højere grad bestræbe sig på inden for 
rammerne af IMO at få gennemført en 
reduktion på verdensplan af det maksimalt 
tilladte svovlindhold i skibsbrændstoffer. 
Kommissionen bør desuden undersøge, om 
yderligere EF-farvande bør udpeges som 
SOx-kontrolområder i Marpol-
konventionens bilag VI.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør undersøge virkningerne af udpegelsen af de nye emissionskontrolområder. 
Der skal findes en international løsning på grundlag af resultaterne. Ikke alle medlemsstater 
kan garantere, at fartøjer i transit i deres farvande anvender de brændstoffer, der er 
specificeret i direktivet.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 11 a (ny)

(11a) Direktivet skal opfattes som det første 
skridt i en løbende proces til reduktion af 
skibes svovlemissioner, og der skal ligeledes 
iværksættes en plan i flere faser til 
yderligere reduktion af emissioner. 
Efter direktivets ikrafttrædelse skal 
Kommissionen fortsat overvåge 
emissionerne og jævnligt orientere Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er udarbejdet til sikring af, at der iværksættes en plan i flere faser til 
reduktion af svovlemissioner.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 12 a (ny)

(12a) Kommissionen skal ved hjælp af en 
cost-benefit-analyse undersøge 
virkningerne af udpegelsen af yderligere 
EF-farvande, f.eks. Middelhavet, 
Nordøstatlanten, den vestlige del af 
Frankrig, Spanien og Portugal som SOx-
kontrolområder i Marpol-konventionens 
bilag VI.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt med globale foranstaltninger og ikke blot foranstaltninger på regionalt 
plan, som træffes for at reducere emissioner af svovldioxid og andre forurenende stoffer fra 
skibsbrændstoffer. Foranstaltningerne kan omfatte en cost-benefit-analyse til undersøgelse af 
virkningerne af udpegelsen af nye EF-farvande som SOx-kontrolområder.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 7 a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

7a. Kommissionen skal sikre, at al 
fællesskabsstøtte til fremme af modalskift 
til vandbåren transport, herunder Marco 
Polo og "havets motorveje", er betinget af 
anvendelsen af brændstoffer med et 
svovlindhold, der ikke overstiger: 
- 0,5 % i Østersøen og Nordsøen;
- 1,5 % i andre EF-farvande indtil 1. 
januar 2012 og 0,5 % herefter.
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Or. en

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 7 a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

7a. Medlemsstater kan indtil 2012 ved 
meddelelse til Kommissionen undtage 
fartøjer, som sejler på det åbne hav på 
korte skibsruter, der tjener som alternativer 
til store transportforbindelser på land.

Or. it

Begrundelse

Identifikation og undtagelse af skibsruter, der er både økonomisk og miljømæssigt 
konkurrencedygtige i forhold til vejtransport, vil mindske trafiktætheden, de høje sociale 
omkostninger af den miljø- og energimæssige virkning og det store antal ulykker, der er 
forbundet med vejtransport. Forslaget er i tråd med målsætningen, hvad angår reduktion af 
emissioner i nærheden af byområder, samt de bestemmelser i Kommissionens hvidbog om 
transportpolitik, der vedrører initiativet "havets motorveje".

Ændringsforslag af Aldis Kušķis

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a a (ny), stk. 1 a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

-1a. Bestemmelserne i denne artikel vil 
være obligatoriske efter gennemgangen 
som beskrevet i artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdierne i 2. fase vil ikke være obligatoriske før gennemgangen som beskrevet i 
artikel 7.



(Ekstern oversættelse)

AM\555855DA.doc 5/8 PE 353.663v01-00

DA

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 b, stk. 2, litra c a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

(ca) for skibe, der kan dokumentere, at de 
anvender brændstoffer, som vedvarende 
har et lavere svovlindhold end 1,0 %.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af denne undtagelse vil skabe et incitament til at reducere de samlede emissioner 
fra skibe. Det foreslås at fastsætte grænsen på 1,0 % i stedet for 0,5 %, idet en grænse på 1,0 
% er mere opnåelig og medfører mere end tilstrækkelige reduktioner i forhold til en 
kombination af brændstoffer med et højere svovlindhold og kravet i havne på 0,1 %, da kun 
en mindre del af de samlede brændstoffer anvendes af skibe ved kaj.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 b, stk. 2, litra c b (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

(cb) for skibe, der kan dokumentere, at de 
vedvarende anvender reduktionsteknologi, 
som begrænser den samlede emission af 
svovloxider, herunder fra både hjælpe- og 
hovedforbrændingsmotorer, til 4,0 g 
SO2/kWh eller mindre beregnet som den 
samlede vægt af emissionen af svovldioxid.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af denne undtagelse vil skabe et incitament til at reducere de samlede emissioner 
fra skibe.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, NR. 6 (B)

Artikel 6, stk. 2, litra a (direktiv 1999/32/EF)

(b) Stk. 2, litra a) affattes således: (b) Stk. 2, litra a), affattes således:
"(a) ISO-metode 8754 (1992) og PrEN ISO 
14596 for fuelolie og skibsbrændstoffer"

"(a) EN ISO-metode 8754 (2003) og EN
ISO 14596 (1998) for fuelolie og 
skibsbrændstoffer"

Or. es

Begrundelse

Teknisk tilpasning for at opdatere de prøvningsmetoder, der er fastsat i den fælles holdning.

Ændringsforslag af Aldis Kušķis

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7, stk. 2 d a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

(da) gennemførelse af artikel 4c.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for gennemførelsen af artikel 4c om "Forsøg med og anvendelse af 
reduktionsteknologier" i Kommissionens rapporter og forslag til gennemgangen som 
beskrevet i artikel 7.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7, stk. 2 (direktiv 1999/32/EF)

2. På grundlag af bl.a.: 2. På grundlag af bl.a.: 
a) årlige rapporter, der forelægges i medfør 
af stk. 1

a) årlige rapporter, der forelægges i medfør 
af stk. 1

b) iagttagede tendenser med hensyn til 
luftkvalitet, forsuring, omkostninger til 

b) iagttagede tendenser med hensyn til 
luftkvalitet, forsuring, omkostninger til 
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brændstoffer og modalskift brændstoffer og modalskift
c) fremskridt i reduktionen af skibes SO2-
emissioner ved hjælp af IMO-mekanismer 
som følge af Fællesskabets initiativer på 
dette område

c) fremskridt i reduktionen af skibes SO2-
emissioner ved hjælp af IMO-mekanismer 
som følge af Fællesskabets initiativer på 
dette område

d) en ny cost-benefit-analyse, herunder 
direkte og indirekte miljøfordele, af 
foranstaltningerne i artikel 4a, stk. 4,

d) en ny cost-benefit-analyse, herunder 
direkte og indirekte miljøfordele, af 
foranstaltningerne i artikel 4a, stk. 4,

forelægger Kommissionen senest i 2008 en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

forelægger Kommissionen senest i 2008 for 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport og 
forslag til ændring af dette direktiv, 
herunder navnlig vedrørende en anden 
etape af grænseværdier for svovl for de 
forskellige brændstofkategorier samt, 
baseret på arbejdet i IMO om Marpol-
konventionens bilag VI, vedrørende de 
havområder, hvor der skal anvendes 
skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold.

Kommissionen kan sammen med rapporten 
forelægge forslag til ændring af dette 
direktiv, herunder navnlig vedrørende en 
anden etape af grænseværdier for svovl for 
de forskellige brændstofkategorier samt, 
baseret på arbejdet i IMO, vedrørende de 
havområder, hvor der skal anvendes 
skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold. 

Or. es

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7, stk. 2, afsnit 2 (direktiv 1999/32/EF)

Kommissionen kan sammen med rapporten 
forelægge forslag til ændring af dette 
direktiv, herunder navnlig vedrørende en 
anden etape af grænseværdier for svovl for 
de forskellige brændstofkategorier samt, 
baseret på arbejdet i IMO, vedrørende de 
havområder, hvor der skal anvendes 
skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold.

Kommissionen kan sammen med rapporten 
forelægge forslag til ændring af dette 
direktiv, herunder navnlig vedrørende en 
anden etape af grænseværdierne for svovl 
for de forskellige brændstofkategorier samt, 
baseret på arbejdet i IMO, vedrørende de 
havområder, hvor der skal anvendes 
skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold. 
Kommissionen skal især overveje
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a) at udpege yderligere 
emissionskontrolområder for svovlindhold i 
EU-farvande
b) en 0,5 %-svovlgrænse for 
skibsbrændstoffer i SOx-
emissionskontrolområder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er udarbejdet til sikring af, at der iværksættes en plan i flere faser til 
reduktion af svovlemissioner på de to specifikke områder.

Ændringsforslag af Aldis Kušķis

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7, stk. 4 a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

4a. På grundlag af stk. 1-4 i denne artikel 
skal Kommissionen forelægge forslag til en 
revision af direktivet, især hvad angår 
ikrafttrædelsen af 2. fase af 
svovlgrænseværdierne, som er fastsat i 
artikel 4aa for hver brændstofkategori, der 
skal anvendes.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdierne i 2. fase skal ikke træde i kraft før gennemgangen som beskrevet i stk. 1-4 i 
artikel 7.


