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Svavelhalten i marina bränslen

Rådets gemensamma ståndpunkt (12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 26
SKÄL 5A (nytt)

(5a) Att gå över från transporter landvägen 
till sjövägen är ett viktigt sätt att minska 
vägtransporterna, föroreningarna och de 
externa transportkostnaderna. Detta bör 
därför uppmuntras och inte bestraffas.

Or. it

Motivering

Övergången från transporter landvägen till sjövägen är ett lämpligt sätt, ibland rentav det 
enda, för att lösa de problem som är förenade med vägtransporter och bör därför 
uppmuntras. I förbindelse med ändringsförslaget till artikel 4a.4 måste man undvika att ökade 
kostnader på grund av tillämpningen av normerna hindrar övergången från väg- till 
sjötransporter.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 27
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Eftersom sjöfarten är global bör man 
så långt möjligt sträva efter internationella 
lösningar. Såväl kommissionen som 
medlemsstaterna bör sträva efter att inom 
ramen för IMO få till stånd en 
världsomspännande minskning av den 
maximalt tillåtna svavelhalten i marina 
bränslen. Kommissionen bör även 
undersöka fördelarna med att utse nya 
havsområden i gemenskapen till 
övervakningsområden för utsläpp av 
svaveloxider i enlighet med MARPOL 
bilaga VI.

Or. es

Motivering

Kommissionen bör studera följderna av att nya övervakningsområden för utsläpp utses. 
Utifrån resultaten bör en lösning på internationell nivå uppnås. Alla medlemsstater kan inte 
garantera att fartyg som åker igenom deras farleder använder de i direktivet angivna 
bränslena.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 28
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Detta direktiv bör betraktas som ett 
första steg i en pågående process för att 
minska de marina svavelutsläppen, och en 
strategi för att gradvis få ner utsläppen bör 
aktivt följas.
Efter direktivets ikraftträdande måste 
kommissionen fortsätta att övervaka 
utsläppen och regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
framsteg som görs.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att få till stånd en successiv minskning av svavelutsläppen.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 29
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Kommissionen bör undersöka 
konsekvenserna utifrån ett 
lönsamhetsperspektiv i samband med att 
nya havsområden i gemenskapen, 
exempelvis Medelhavsområdet, 
Nordatlanten, västra Frankrike, Spanien 
och Portugal, utses till 
övervakningsområden för utsläpp av 
svaveloxider enligt MARPOL bilaga VI.

Or. el

Motivering

Det behövs en helhetsstrategi och inte bara regionala åtgärder för att minska 
svaveldioxidutsläppen och andra föroreningar från fartygsbränslen. En sådan strategi skulle 
kunna innefatta en konsekvensbedömning utifrån ett lönsamhetperspektiv i samband med att 
nya havsområden i gemenskapen utses till övervakningsområden för utsläpp av svaveloxider.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 7a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

7a. Kommissionen skall se till att alla 
EU-medel som används för att främja 
övergången till sjötransport, däribland 
Marco Polo och höghastighetsvattenvägar, 
omfattas av villkoret att det bränsle som 
används inte får innehålla svavelhalter som 
överstiger
- 0,5 procent i Östersjön och Nordsjön,
- 1,5 procent i EU:s övriga havsområden 
fram till den 1 januari 2012 och 0,5 procent 
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därefter.

Or. en

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 7a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

7a. Fram till 2012 får medlemsstaterna, om 
de informerar kommissionen om sina 
åtgärder, undanta fartyg på öppet hav som 
trafikerar kustfarleder som fungerar som 
alternativ till stora landtransportsträckor.

Or. it

Motivering

Genom att identifiera och undanta sjöfartslinjer som kan konkurrera ekonomiskt och 
miljömässigt med landtransporter kan man avlasta trafiken till lands och minska de höga 
sociala kostnaderna till följd av transporternas miljö- och energipåverkan samt få ner de 
höga olyckstalen på vägarna. Förslaget är i linje med målsättningen att minska utsläppen i 
närheten av tätbebyggelse och med kommissionens vitbok om transportpolitiken när det 
gäller initiativet med de så kallade höghastighetsvattenvägarna.

Ändringsförslag från Aldis Kušķis

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 aa, punkt -1a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

-1a. Bestämmelserna i denna artikel skall 
bli obligatoriska efter det 
översynsförfarande som avses i artikel 7.

Or. en

Motivering

Gränsvärdena i den andra etappen bör inte vara obligatoriska före översynsförfarandet 
enligt artikel 7.
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Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 b, punkt 2 ca (ny) (direktiv 1999/32/EG)

(ca) på fartyg som kan påvisa att de alltid 
använder bränslen med en svavelhalt som 
understiger 1,0 procent.

Or. en

Motivering

Tillägget av detta undantag ger incitament till att minska de totala fartygsutsläppen. En halt 
på 1,0 procent föreslås i stället för 0,5 procent eftersom gränsvärdet på 1,0 procent är mer 
allmänt tillgängligt och tillgodoser mer än tillräckliga minskningar i förhållande till en 
kombination av mer högsvavlig eldningsolja och kravet på 0,1 procent i hamnar, detta med 
tanke på att endast en mindre del av all eldningsolja förbrukas då fartyget ligger i hamn.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 b, punkt 2 cb (ny) (direktiv 1999/32/EG)

(cb) på fartyg som kan påvisa att de alltid 
använder en teknik för utsläppsminskning 
som minskar det totala utsläppet av 
svaveloxider från både huvud- och 
hjälpframdrivningsmaskiner till högst 4,0 g 
svaveldioxid per kWh, beräknat såsom den 
totala vikten av svaveldioxidutsläppen.

Or. en

Motivering

Tillägget av detta undantag ger incitament till att minska de totala fartygsutsläppen.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 1, LED 6, LED B

Artikel 6, punkt 2, led a (direktiv 1999/32/EG)
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b) I punkt 2 skall led a ersättas med följande: b) I punkt 2 skall led a ersättas med följande:
”a) ISO-metod 8754 (1992) och PrEN
ISO 14596 för tung eldningsolja och marina 
bränslen.”

”a) ISO-metod 8754 (2003) och EN
ISO 14596 (1998) för tung eldningsolja och 
marina bränslen.”

Or. es

Motivering

Teknisk anpassning för att uppdatera testmetoderna i den gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag från Aldis Kušķis

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 1, LED 6. LED B

Artikel 7, punkt 2, led da (nytt) (direktiv 1999/32/EG)

da) tillämpningen av artikel 4c, 

Or. en

Motivering

Tillämpningen av artikel 4c om ”försök med och användning av nya reningsmetoder” bör 
beaktas i de rapporter och förslag till översyn som kommissionen skall lämna enligt artikel 7.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 7, punkt 2, led d (direktiv 1999/32/EG)

d) en ny lönsamhetsanalys av de åtgärder 
som anges i artikel 4a.4 inklusive direkta 
och indirekta miljövinster, skall 
kommissionen senast 2008 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet.

d) en ny lönsamhetsanalys av de åtgärder 
som anges i artikel 4a.4 inklusive direkta 
och indirekta miljövinster, skall 
kommissionen senast 2008 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
samt förslag till ändring av detta direktiv, 
särskilt i fråga om andra generationens 
gränsvärden för svavel som skall fastställas 
för varje bränslekategori och, med beaktande 
av arbetet inom IMO när det gäller 
MARPOL bilaga VI, för de havsområden 
där lågsvavliga marina bränslen skall 
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användas.

Kommissionen kan, tillsammans med 
denna rapport, lämna förslag till ändring av 
detta direktiv, särskilt i fråga om andra 
generationens gränsvärden för svavel som 
skall fastställas för varje bränslekategori 
och, med beaktande av arbetet inom IMO, 
för de havsområden där lågsvavliga marina 
bränslen skall användas.

Or. es

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 7, punkt 2, led d, stycke 2 (direktiv 1999/32/EG)

Kommissionen kan, tillsammans med denna 
rapport, lämna förslag till ändring av detta 
direktiv, särskilt i fråga om andra 
generationens gränsvärden för svavel som 
skall fastställas för varje bränslekategori 
och, med beaktande av arbetet inom IMO, 
för de havsområden där lågsvavliga marina 
bränslen skall användas.

Kommissionen kan, tillsammans med denna 
rapport, lämna förslag till ändring av detta 
direktiv, särskilt i fråga om andra 
generationens gränsvärden för svavel som 
skall fastställas för varje bränslekategori 
och, med beaktande av arbetet inom IMO, 
för de havsområden där lågsvavliga marina 
bränslen skall användas. Kommissionen 
skall i synnerhet beakta
a) fastställandet av ytterligare 
övervakningsområden för utsläpp av 
svaveloxider i EU:s hav,
b) en gräns på 0,5 procent för svavelhalten 
i marina bränslen som används i 
övervakningsområden för utsläpp av 
svaveloxider.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att få till stånd en successiv minskning av svavelutsläppen 
inom två specifika områden.
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Ändringsförslag från Aldis Kušķis

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 7, punkt 4a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

4a. På grundval av punkterna 1–4 i denna 
artikel skall kommissionen lägga fram 
förslag till en översyn av detta direktiv, i 
synnerhet i fråga om ikraftträdandet av den 
andra etappen för svavelgränsvärdena 
enligt artikel 4aa för varje bränslekategori 
som skall användas.

Or. en

Motivering

Gränsvärdena i den andra etappen bör inte träda i kraft innan ett översynsförfarande baserat 
på punkterna 1–4 i artikel 7 genomförts.


