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A tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma

A Tanács közös álláspontja (12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítást előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 26
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) A közúti szállítástól a tengeri szállítás 
felé elmozdulás fontos eszköz ahhoz, hogy 
csökkenteni lehessen a közúti szállítás 
mennyiségét, a szennyezést és a szállítás 
külső költségeit; ezért ezt büntetés helyett 
inkább ösztönözni kell.

Or. it

Indokolás

To emphasise that the modal shift from road to sea shipping is a valid solution to road 
transport problems, and in some cases the only solution, and should therefore be encouraged.
In connection with the amendment tabled to Article 4a(4), efforts should be made to prevent 
an increase in costs resulting from implementation of the provisions from hampering the 
modal shift from road to sea transport.
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Módosítást előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 27
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Tekintettel a tengeri hajózás globális 
természetére, mindent meg kell tenni a 
nemzetközi megoldások érdekében. Mind a 
Bizottságnak, mind a tagállamoknak 
törekedniük kell az IMO keretein belül a 
tengeri hajózásban használt 
tüzelőanyagok/üzemanyagok maximálisan 
engedélyezett kéntartalmának világméretű 
csökkentésére. A Bizottságnak szintén meg 
kellene vizsgálnia újabb közösségi tengeri 
területek a MARPOL egyezmény VI. 
mellékletében említett SOx kibocsátás-
ellenőrzési területekké történő kijelölésének 
előnyeit

Or. es

Indokolás

The Commission should look into the effects of the designation of new Emission Control 
Areas. On the basis of its findings, an international solution should be found. Not all Member 
States can guarantee that vessels in transit through their seas use the fuels specified in the 
directive.

Módosítást előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 28
(11a) preambulumbekezdés (új)

Ezt az irányelvet egy a tengeri 
kénkibocsátás csökkentését célzó folyamat 
első lépéseként kell tekinteni, és aktívan 
folytatni kell a kibocsátás további fokozatos 
csökkentését.
Az irányelv hatályba lépését követően a 
Bizottság továbbra is nyomon követi a 
kibocsátást valamint rendszeresen jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a helyzet alakulásáról.

Or. en
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Indokolás

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward the reduction of 
sulphur emissions.

Módosítást előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 29
(12a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság készítsen hatástanulmányt a 
költség-haszon elv figyelembevételével új 
közösségi tengeri területeknek, mint 
például a mediterrán és az észak-atlanti 
területeknek, Nyugat-Franciaországnak, 
Spanyolországnak és Portugáliának a 
MARPOL egyezmény VI. mellékletében 
említett SOx kibocsátás-ellenőrzési 
területekké való kijelöléséről.

Or. el

Indokolás

A global approach is required, not simply measures on a regional basis designed to reduce 
emissions of sulphur dioxide and other pollutants from marine fuels. Such an approach could 
include a study of the impact, in cost-benefit terms, of designating new Community maritime 
areas as SOx Emission Control Areas.

Módosítást előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 30
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (7a) bekezdés (új) (1999/32 EK irányelv)

7a. A Bizottság biztosítja, hogy minden, a 
tengeri szállítás irányába való elmozdulást 
elősegítő EU-finanszírozást, beleértve a 
Marco Polo és a Tengeri autópálya 
programokat, attól tesznek függővé, hogy a 
felhasznált tüzelőanyag/üzemanyag 
kéntartalma ne haladja meg:
- a 0,5%-ot a Balti és az Északi-tengeren;
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- az 1,5%-ot egyéb uniós tengeri területeken 
2012. január 1-ig, illetve a 0,5%-ot e 
dátumot követően.

Or. en

Módosítást előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 31
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (7a) bekezdés (új) (1999/32 EK irányelv)

7a. A tagállamok - feltéve, hogy erről 
értesítik a Bizottságot - 2012-ig 
mentesíthetnek egyes nyílt tengeren 
közlekedő rövid távú tengeri szállításban 
közreműködő hajókat, melyek fő 
szárazföldi szállítási útvonalak 
alternatíváiként szolgálnak

Or. it

Indokolás

Identifying and exempting shipping routes that are competitive in both economic and 
environmental terms with road transport would reduce road congestion and the high social 
costs deriving from the environmental and energy impact and high accident rates associated 
with road transport. The proposal is in keeping with the objective of cutting emissions in 
proximity to urban areas and with the Commission's transport policy White Paper provisions 
on developing the Motorways of the Sea initiative.

Módosítást előterjesztette: Aldis Kušķis

Módosítás: 32
1. CIKK, 5. PONT

4aa. cikk (új), (-1a) bekezdés (új) (1999/32 EK irányelv)

-1a. Az ebben a cikkben meghatározott 
rendelkezések a 7. cikkben meghatározott 
felülvizsgálati eljárást követően válnak 
kötelező erejűvé.
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Or. en

Indokolás

The second phase limit values should not be mandatory before the review procedure laid 
down in Article 7.

Módosítást előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 33
1. CIKK, 5. PONT

4b. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új) (1999/32 EK irányelv)

ca) olyan hajók esetében, melyek igazolni 
tudják, hogy mindenkor 1,0 
tömegszázaléknál alacsonyabb kéntartalmú 
tüzelőanyagot/üzemanyagot használnak;

Or. en

Indokolás

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.  
The 1,0% equivalent is proposed rather than 0,5% since the max 1,0% quality is more widely 
available and provide more than adequate reductions relative to a combination of higher 
sulphur fuel oil and the at port requirement of 0,1%, because only a minor part of the overall 
fuel oil is consumed at berth.

Módosítást előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 34
1. CIKK, 5. PONT

4b. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új) (1999/32 EK irányelv)

cb) olyan hajók esetében, melyek igazolni 
tudják, hogy mindenkor 
szennyezéscsökkentési technológiát 
használnak - beleértve mind a kisegítő 
mind a főhajtóművet-, mely a kéndioxid 
kibocsátás össztömegére vonatkoztatva 
legalább 4,0g SO2/kWh-ra csökkenti a 
kénoxidok összkibocsátását.
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Or. en

Indokolás

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.

Módosítást előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 35
1. CIKK, 6b. PONT

6. cikk, (2) bekezdés, a) pont (új) (1999/32 EK irányelv)

A (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„a) ISO 8754 módszer (1992) és PrEN ISO 
14596 nehéz olaj alapú 
tüzelőanyagok/üzemanyagok és tengeri 
hajózásban használatos 
tüzelőanyagok/üzemanyagok esetében;”

A (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„a) ISO 8754 módszer (2003) és EN ISO 
14596 (1998) nehéz olaj alapú 
tüzelőanyagok/üzemanyagok és tengeri 
hajózásban használatos 
tüzelőanyagok/üzemanyagok esetében;”

Or. es

Indokolás

Technical adjustment to bring the test methods set out in the common position up to date.

Módosítást előterjesztette: Aldis Kušķis

Módosítás: 36
1. CIKK, 7. PONT

7. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új) (1999/32 EK irányelv)

da) 4. cikk c) pontjának végrehajtása.

Or. en

Indokolás

Implementation of Article 4 c on "Trials and use of new abatement technologies" should be 
taken into account in reports and review proposals by the Commission required in Article 7.
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Módosítást előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 37
1. CIKK, 7. PONT

7. cikk, (2) bekezdés, (1999/32 EK irányelv)

2. A Bizottság az alábbiak alapján jelentést 
nyújt be 2008-ig az Európai Parlament és a 
Tanács részére:

2. A Bizottság az alábbiak alapján jelentést 
nyújt be 2008-ig az Európai Parlament és a 
Tanács részére az ezen irányelv 
módosítására vonatkozó javaslataival együtt,
különösen az egyes üzemanyag-kategóriák, 
valamint — figyelembe véve az IMO által a 
MARPOL egyezmény VI. mellékletén
végzett munkát — azon tengerszakaszokra 
előírt határértékek második fázisa 
tekintetében, ahol alacsony kéntartalmú 
tengeri hajózásban használatos üzemanyagot 
kell használni:

a) az (1) bekezdés alapján benyújtott éves 
jelentések,

a) az (1) bekezdés alapján benyújtott éves 
jelentések,

b) a levegőminőség, a savasodás, a 
tüzelőanyag/üzemanyag-költségek és az 
üzemmód-váltás megfigyelt tendenciái; és

b) a levegőminőség, a savasodás, a 
tüzelőanyag/üzemanyag-költségek és az 
üzemmód-váltás megfigyelt tendenciái; és

c) a hajók kéndioxid-kibocsátásának 
csökkentésében az IMO mechanizmusai 
segítségével elért előrelépés, a Közösség 
ilyen irányú kezdeményezéseit követően;

c) a hajók kéndioxid-kibocsátásának 
csökkentésében az IMO mechanizmusai 
segítségével elért előrelépés, a Közösség 
ilyen irányú kezdeményezéseit követően;

d) a 4a. cikk (4) bekezdésében foglalt 
intézkedések új költség-haszon elemzése, 
beleértve a közvetlen és közvetett környezeti 
előnyök elemzését,

d) a 4a. cikk (4) bekezdésében foglalt 
intézkedések új költség-haszon elemzése, 
beleértve a közvetlen és közvetett környezeti 
előnyök elemzését,

A Bizottság a jelentéséhez mellékelheti az 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatait, különösen az egyes üzemanyag-
kategóriák, valamint — figyelembe véve az 
IMO által végzett munkát — azon 
tengerszakaszokra előírt határértékek 
második fázisa tekintetében, ahol alacsony 
kéntartalmú tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagot kell használni.

Or. es
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Módosítást előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 38
1. CIKK, 7. PONT

7. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés (1999/32 EK irányelv)

A Bizottság a jelentéséhez mellékelheti az 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatait, különösen az egyes üzemanyag-
kategóriák, valamint — figyelembe véve az 
IMO által végzett munkát — azon 
tengerszakaszokra előírt határértékek 
második fázisa tekintetében, ahol alacsony 
kéntartalmú tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagot kell használni.

A Bizottság a jelentéséhez mellékelheti az 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatait, különösen az egyes üzemanyag-
kategóriák, valamint azon tengerszakaszokra 
előírt határértékek tekintetében, ahol 
alacsony kéntartalmú tengeri hajózásban 
használatos üzemanyagot kell használni. A 
Bizottságnak különösen fontolóra kell 
vennie
a) további uniós tengeri területek 
kénkibocsátás-ellenőrzési területté 
nyilvánítását;
b) a kénkibocsátás-ellenőrzési területeken a 
tengeri hajózásban használt 
tüzelőanyagok/üzemanyagok 
kéntartalmának 0,5 tömegszázalékos 
határértékben való maximálását.

Or. en

Indokolás

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward sulphur reduction 
in two specific areas.

Módosítást előterjesztette: Aldis Kušķis

Módosítás: 39
1. CIKK, 7. PONT

7. cikk, (4a) bekezdés (új) (1999/32 EK irányelv)

4a. Ezen cikk (1)–(4) bekezdése alapján a 
Bizottság javaslatokat nyújt be ezen 
irányelv felülvizsgálatára, különös 
tekintettel a 4aa. cikkben az egyes 
üzemanyagkategóriákra meghatározott 
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kén-határértékek második fázisának 
hatályba lépésére.

Or. en

Indokolás

The second phase limit values should not enter into force before a review procedure based on 
paragraphs 1 to 4 of Article 7.


