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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 26
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De verplaatsing van verkeer van de 
weg naar de zee is een belangrijk middel 
om het verkeer over de weg en de vervuiling 
en externe kosten door dit verkeer te 
beperken; deze verplaatsing moet dan ook 
worden gestimuleerd en niet afgestraft;

Or. it

Motivering

Om te onderstrepen dat de vervanging van vervoer over de weg door vervoer over zee een 
goede en soms de enige oplossing is voor de problemen die ontstaan door het vervoer over de 
weg en dat deze oplossing daarom gestimuleerd moet worden. Overeenkomstig het 
amendement dat wordt voorgesteld op artikel 4 bis, lid 4 moet worden voorkomen dat de 
toepassing van de regels tot een kostenverhoging leidt die een hindernis wordt voor de 
verplaatsing van verkeer van de weg naar de zee.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 27
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Gezien het globale karakter van de 
zeescheepvaart moet al het mogelijke 
worden gedaan om internationale 
oplossingen te vinden. Daarom moeten 
zowel de Commissie als de lidstaten zich in 
het kader van de IMO beijveren voor een 
wereldwijde verlaging van het maximaal 
toegestane zwavelgehalte in 
scheepsbrandstoffen. Bovendien dient de 
Commissie na te gaan of nieuwe 
communautaire zeegebieden in bijlage VI 
bij MARPOL aangemerkt dienen te worden 
als gebieden met SOx-emissiebeheersing.

Or. es

Motivering

De Commissie moet nagaan wat de gevolgen zijn als nieuwe gebieden als gebied met SOx-
emissiebeheersing worden aangemerkt. Afhankelijk van de resultaten moet een wereldwijde 
oplossing worden gezocht. Niet alle lidstaten kunnen garanderen dat schepen die hun 
zeegebied doorkruisen de in de richtlijn genoemde brandstoffen gebruiken.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 28
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Deze richtlijn is te beschouwen als 
een eerste stap in een doorlopend proces 
van vermindering van de zwavelemissie op 
zee en er dient actief een gefaseerde 
aanpak te worden gevolgd voor verdere 
vermindering van emissies. 
Nadat de richtlijn in werking is getreden 
moet de Commissie de emissies 
nauwlettend blijven volgen en regelmatig 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een vooruitgangsverslag uitbrengen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet een gefaseerd proces naar vermindering van zwavelemissies 
verzekeren.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 29
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) De Commissie dient  aan de hand 
van een kosten-batenanalyse de effecten te 
onderzoeken van de aanwijzing van nieuwe 
communautaire zeegebieden, zoals 
bijvoorbeeld dat van de Middellandse Zee, 
van de Noord-Atlantische Oceaan, het 
zeegebied bij west-Frankrijk, en bij Spanje 
en Portugal, als beheersgebieden voor SOx-
emissie als bedoeld in Bijlage VI bij 
MARPOL.  

Or. el

Motivering

Er is een integrale benadering nodig en niet enkel maatregelen op regionaal niveau, voor  
vermindering van de emissie van zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen van 
scheepsbrandstoffen. Tot een dergelijke benadering kan behoren, dat aan de hand van een 
kosten-batenanalyse, het effect wordt gemeten van de aanwijzing van nieuwe communautaire 
zeegebieden als beheersgebieden voor SOx-emissie. 

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 30
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, lid 7 bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

7 bis. De Commissie zorgt ervoor dat alle 
subsidies van de EU voor bevordering van 
overschakelijking naar vervoer over water, 
waaronder het Marco Polo-programma en 
de Zeesnelwegen, afhankelijk worden 
gesteld van het gebruik van brandstof met 
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een zwavelgehalte van niet meer dan:

- 0,5% in de Baltische Zee en de Noordzee;
- 1,5% in andere EU-zeegebieden tot 
1 januari 2012 en daarna 0,5% .

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 31
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, lid 7 bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

7 bis. Tot 2012 kunnen de lidstaten 
vrijstelling verlenen aan schepen die op 
volle zee cabotagetrajecten varen die een 
alternatief vormen voor grote 
verbindingsroutes over land, mits zij de 
Commissie hiervan in kennis stellen.

Or. it

Motivering

Door scheepvaartlijnen die vanuit economisch en milieuoogpunt concurrerend zijn met het 
vervoer over de weg te identificeren en vrij te stellen kan het wegverkeer worden ontlast en 
kunnen de hoge maatschappelijke milieu- en energiekosten en de ingrijpende gevolgen van 
het wegverkeer verminderd worden. Het voorstel strookt met de doelstelling om de emissie in 
de nabijheid van stedelijke agglomeraties te verlagen, maar ook met de bepalingen van het 
Witboek inzake het vervoerbeleid van de Commissie die betrekking hebben op de ontwikkeling 
van zogenaamde "zeesnelwegen".

Amendement ingediend door Aldis Kušķis

Amendement 32
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis (nieuw), lid -1 bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

-1 bis. Het bepaalde in dit artikel wordt 
verbindend na de in artikel 7 
voorgeschreven herzieningsprocedure.

Or. en
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Motivering

De grenswaarden van de tweede fase mogen niet verbindend worden voordat de in artikel 7 
geregelde herzieningsprocedure heeft plaatsgevonden.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 33
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 ter, lid 2, letter c bis) (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

c bis) op schepen die aantoonbaar te allen 
tijde brandstof gebruiken met een 
zwavelgehalte van minder dan 1%;

Or. en

Motivering

De toevoeging van deze uitzondering bevat prikkels om de algehele emissie van schepen te 
reduceren. De waarde van 1% wordt voorgesteld in plaats van 0,5% omdat de kwaliteit van 
max 1,0 ruimer verkrijgbaar is en meer dan voldoende reducties oplevert bij  een combinatie 
van hoogzwavelige gasolie  en het havenvoorschrift van 0,1%, omdat slechts een gering deel 
van alle stookolie op de ligplaats wordt verbruikt.  

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 34
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 ter, lid 2, letter c ter) (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

c ter) op schepen die aantoonbaar te allen 
tijde gebruik maken van 
reinigingstechnieken waarmee de totale 
uitstoot van zwaveloxiden, ook van de 
hoofd- en hulpmotoren, wordt verminderd 
tot 4,0 g SO2/kWh of minder, berekend als 
het totale gewicht van de 
zwaveldioxideuitstoot.

Or. en

Motivering

De toevoeging van deze uitzondering bevat prikkels om de algehele emissie van schepen te 
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reduceren.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 35
ARTIKEL 1, PUNT 6, LETTER B)

Artikel 6, lid 2, punt a) (richtlijn 1999/32/EG)

b) in lid 2 wordt punt a) vervangen door: b) in lid 2 wordt punt a) vervangen door:
"a) de methoden ISO 8754 (1992) en PrEN
ISO 14596 voor zware stookolie en 
scheepsbrandstoffen;";

"a) de methoden EN ISO 8754 (2003) en EN
ISO 14596 (1998) voor zware stookolie en 
scheepsbrandstoffen;";

Or. es

Motivering

Technische aanpassing van de testmethoden in het gemeenschappelijk standpunt.

Amendement ingediend door Aldis Kušķis

Amendement 36
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7, lid 2, letter d bis) (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

d bis) de uitvoering van artikel 4 quater.

Or. en

Motivering

Van de uitvoering van artikel 4 quater, "Proefnemingen met en gebruik van nieuwe 
emissiereductietechnologieën", moet verslag worden gedaan in de in artikel 7 voorgeschreven 
verslagen en herzieningsvoorstellen van de Commissie.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 37
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7, lid 2 (richtlijn 1999/32/EG)

2. Op basis van onder meer 2. Op basis van onder meer
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a) het overeenkomstig lid 1 jaarlijks in te 
dienen verslag;

a) het overeenkomstig lid 1 jaarlijks in te 
dienen verslag;

b) de waargenomen ontwikkelingen op het 
gebied van luchtkwaliteit, verzuring, 
brandstofkosten en modal shift; en

b) de waargenomen ontwikkelingen op het 
gebied van luchtkwaliteit, verzuring, 
brandstofkosten en modal shift; en

c) de vorderingen die gevolge van de 
initiatieven van de Gemeenschap ter zake 
via IMO-regelingen worden geboekt bij de 
reductie van de uitstoot van zwaveloxiden 
door schepen;

c) de vorderingen die gevolge van de 
initiatieven van de Gemeenschap ter zake 
via IMO-regelingen worden geboekt bij de 
reductie van de uitstoot van zwaveloxiden 
door schepen;

d) een nieuwe kosten-batenanalyse, met 
inbegrip van de directe en indirecte 
milieuvoordelen van de in artikel 4 bis, lid 4, 
genoemde maatregelen,

d) een nieuwe kosten-batenanalyse, met 
inbegrip van de directe en indirecte 
milieuvoordelen van de in artikel 4 bis, lid 4, 
genoemde maatregelen,

dient de Commissie uiterlijk in 2008 een 
rapport in bij het Europees Parlement en de 
Raad.

dient de Commissie uiterlijk in 2008 een 
rapport in bij het Europees Parlement en de 
Raad alsook voorstellen tot wijziging van 
deze richtlijn, met name wat betreft een voor 
elke brandstofcategorie vastgestelde tweede 
fase van zwavelgrenswaarden en, rekening 
houdend met de werkzaamheden in het 
kader van de IMO in verband met bijlage VI 
bij MARPOL, de zeegebieden waar 
laagzwavelige scheepsbrandstoffen dienen te 
worden gebruikt.

De Commissie kan dat rapport aanvullen 
met voorstellen tot wijziging van deze 
richtlijn, met name wat betreft een voor elke 
brandstofcategorie vastgestelde tweede fase 
van zwavelgrenswaarden en, rekening 
houdend met de werkzaamheden in het 
kader van de IMO, de zeegebieden waar 
laagzwavelige scheepsbrandstoffen dienen te 
worden gebruikt.

Or. es

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 38
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7, lid 2, alinea 2 (richtlijn 1999/32/EG)

De Commissie kan dat rapport aanvullen De Commissie kan dat rapport aanvullen 
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met voorstellen tot wijziging van deze 
richtlijn, met name wat betreft een voor elke 
brandstofcategorie vastgestelde tweede fase 
van zwavelgrenswaarden en, rekening 
houdend met de werkzaamheden in het 
kader van de IMO, de zeegebieden waar 
laagzwavelige scheepsbrandstoffen dienen te 
worden gebruikt.

met voorstellen tot wijziging van deze 
richtlijn, met name wat betreft de voor elke 
brandstofcategorie vastgestelde 
grenswaarden en de zeegebieden waar 
laagzwavelige scheepsbrandstoffen dienen te 
worden gebruikt. Met name overweegt de 
Commissie: 

a) de aanwijzing van nog andere gebieden 
met zwavel-emissiebeheersing in de zeeën 
van de EU;
b) een zwavelgrenswaarde van 0,5 % voor 
scheepsbrandstoffen binnen de gebieden 
met zwavel-emissiebeheersing. 

Or. en

Motivering

Dit amendement moet een gefaseerd proces naar verminderde zwavelemissie binnen twee 
specifieke gebieden verzekeren.

Amendement ingediend door Aldis Kušķis

Amendement 39
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7, lid 2, lid 4 bis) (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

4 bis. Op basis van de leden 1 tot en met 4 
van dit artikel, dient de Commissie 
voorstellen in voor herziening van deze 
richtlijn, met name ten aanzien van de  in 
artikel 4 bis per brandstofcategorie 
geregelde inwerkingtreding van de tweede 
fase voor de zwavelgrenswaarden.

Or. en

Motivering

De grenswaarden van de tweede fase mogen niet verbindend worden voordat de in artikel 7, 
leden 1-4, geregelde herzieningsprocedure heeft plaatsgevonden.


