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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i 
skibsbrændstoffer
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2002)0595)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2003)0476)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Emissioner fra skibsfart, som skyldes
brug af skibsbrændstoffer med et højt 
svovlindhold, bidrager til forurening af 
luften med svovldioxid og partikler. Dette 
skader miljøet på grund af forsuring og er 
også skadeligt for menneskers sundhed, 
ejendom samt kulturarven, navnlig i kyst-
og havneområder.

(4) Emissioner fra skibsfart, som skyldes 
brug af skibsbrændstoffer med et højt 
svovlindhold, bidrager til forurening af 
luften med svovldioxid og partikler, som er 
skadelige for menneskers sundhed, 
miljøet, offentlig og privat ejendom samt 
kulturarven, og som bidrager til 
forsuringen. 

  
1 EUT C 068 af 18.3.2004, s. .
2 EUT C 045 (E) af 25.2.2003, s. 277.
3 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Der er to sider af problemerne i forbindelse med brænding af skibsbrændstoffer med et højt 
svovlindhold - dels forureningens vidtrækkende grænseoverskridende virkning ( sekundære 
partikler og forsuringen som følge af svovlafsætning og indvirkningen heraf på sundheden), 
og dels de lokale følger (hovedsageligt svovldioxid og primære partikler og deres 
sundhedsskadelige virkning). Selv om disse problemer i en vis udstrækning er indbyrdes 
forbundet, er foranstaltningerne til løsning heraf ikke nødvendigvis de samme, og de bør 
derfor nævnes separat. (Se endvidere ændringsforslag 2 nedenfor). (EP, første behandling, 
æf. 1).

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Mennesker og natur i kyst- og 
havneområder er særlig hårdt ramt af 
forurening fra skibe, der bruger stærkt 
svovlholdige brændstoffer. Derfor er 
særlige foranstaltninger på dette område 
nødvendige.

Begrundelse

Emissioner fra skibe medfører store koncentrationer af partikler (PM 10 og PM 2.5) samt 
SO2 i en nogle kyst- og havneområder. Derfor er særlige foranstaltninger (f.eks. lavere 
grænseværdier for svovlindholdet i brændstoffer, der anvendes i kyst- og havneområder, eller 
forbindelse af fartøjer til strøm fra land) påkrævet for at løse lokale problemer. 

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 5

(5) Foranstaltningerne i dette direktiv, der 
reducerer emissionerne fra skibsfarten i 
internationale farvande, supplerer 
medlemsstaternes nationale 
foranstaltninger for at overholde 
emissionslofterne for luftforurenende 
stoffer, jf. direktiv 2001/81/EF.

(5) Foranstaltningerne i dette direktiv 
supplerer medlemsstaternes nationale 
foranstaltninger for at overholde 
emissionslofterne for luftforurenende 
stoffer, jf. direktiv 2001/81/EF.

Begrundelse

Foranstaltningerne i dette direktiv reducerer emissionerne fra skibsfarten ikke blot i 
internationale farvande, men også i territorialfarvande, havneområder og indre vandveje. På 
nuværende tidspunkt omfatter direktivet om nationale emissionslofter kun emissioner fra 
skibsfarten i territorialfarvande (12 sømil) og sejlads på indre vandveje. I lyset af den 
udbredte - og stadig større - emission fra skibsfarten i forhold til landbaserede kilder bør 
Kommissionen undersøge, hvorledes man bedst inddrager de øvrige former for emissioner fra 
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skibsfarten i direktiv 2001/81.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 11

(11) For at søfartssektoren kan få 
tilstrækkelig tid til at foretage de tekniske 
tilpasninger til et maksimalt vægtindhold af 
svovl på 0,1 % i skibsbrændstoffer, der 
anvendes af fartøjer til sejlads på indre 
vandveje og af skibe, som ligger ved kaj i 
fællesskabshavne, bør dette krav gælde fra 
den 1. januar 2010. Denne frist vil 
muligvis indebære tekniske problemer for 
Grækenland, og der bør derfor indføres 
en midlertidig undtagelse for visse 
nærmere bestemte fartøjer, der udfører 
sejlads inden for græsk territorium.

(11) For at søfartssektoren kan få 
tilstrækkelig tid til at foretage de tekniske 
tilpasninger til et maksimalt vægtindhold af 
svovl på 0,1 % i skibsbrændstoffer, der 
anvendes af fartøjer til sejlads på indre 
vandveje og af skibe, som ligger ved kaj i 
fællesskabshavne, bør dette krav gælde fra 
den 1. januar 2008.

Begrundelse

Jf. det tilsvarende ændringsforslag nedenfor.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) 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 at få dette direktivs bestemmelser 
gennemført inden for rammerne af IMO. 
I de videre forhandlinger bør de navnlig 
forsøge at få IMO til at gennemføre en 
reduktion på verdensplan af det 
maksimalt tilladte svovlindhold i 
skibsbrændstof. Kommissionen bør 
desuden undersøge, om yderligere EF-
farvande, f.eks. Middelhavet og 
Nordøstatlanten, bør udpeges som SOX-
kontrolområder i Marpol-konventionens 
bilag VI.
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Begrundelse

Inden for skibsfartssektoren især er det overordentlig vigtigt at arbejde hen imod 
internationalt anerkendte standarder. Derfor bør bestemmelserne i dette direktiv også bruges 
som et forhandlingsmandat for Kommissionen og medlemsstaterne til at presse på for at få de 
samme standarder vedtaget globalt inden for rammerne af IMO. (EP, første behandling, æf. 
40).

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 2, afsnit 2, litra e (direktiv 1999/32/EF)

e) brændstoffer, der anvendes af 
krigsskibe og andre fartøjer i militær 
tjeneste. Den enkelte medlemsstat 
bestræber sig imidlertid på ved hjælp af 
passende foranstaltninger, der ikke 
hindrer driften eller manøvredygtigheden 
af sådanne skibe, at sikre, at skibene 
handler på en måde, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv, for 
så vidt det er rimeligt og praktisk muligt

udgår

Begrundelse

Der synes ikke at være nogen grund til at fritage krigsskibe og andre fartøjer i militær 
tjeneste fra direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA D

Artikel 2, nr. 3h (direktiv 1999/32/EF)

3h) "krigsskib": et skib, som tilhører en 
stats væbnede styrker, som er forsynet 
med de ydre kendetegn for sådanne skibe 
af dens nationalitet, som er under 
kommando af en af statens regering 
behørigt udnævnt officer, hvis navn 
fremgår af den officielle fortegnelse over 
flådens officerer eller et tilsvarende 
dokument, og som har en besætning, der 
er underkastet almindelig militær 
disciplin

udgår
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Begrundelse

Se ændringsforslag 6 ovenfor.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 4, NR. A, LITRA I
Artikel 4, stk., 1 (direktiv 1999/32/EF)

i) udgår ordene "herunder 
marinegasolier" i stk. 1

udgår

Begrundelse

Der er ikke nogen grund til at lade kravet om ikke at anvende marinegasolier på 
medlemsstaternes område udgå. 

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, overskrift (direktiv 1999/32/EF)

Maksimalt svovlindhold i 
skibsbrændstoffer, der anvendes i SOx-
kontrolområder og af passagerskibe, som 
sejler i rutefart til eller fra havne i 
Fællesskabet

Maksimalt svovlindhold i 
skibsbrændstoffer, der anvendes i Det 
Europæiske Fællesskab (1. fase)

Begrundelse

Delvis ændringsforslag 41, Europa-Parlamentets første behandling.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 5

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

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer fra den 1.januar 2012 
ikke anvendes i deres territorialfarvande 
og i eksklusive økonomiske zoner uden 
for SOx-kontrolområderne, hvis 
svovlindholdet i de pågældende 
brændstoffer overstiger 0,5 vægtprocent. 
Dette gælder alle skibe uanset flag, 
herunder skibe, hvis rejse er påbegyndt 
uden for Fællesskabet.
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Begrundelse

SO2 og NOx, samt sekundære forurenende stoffer (sulfat- og nitratpartikler, samt jordnær 
ozon) kan transporteres over store afstande. Emissioner fra skibsfarten tegner sig for mellem 
20 og 30 % af koncentrationen af sekundære uorganiske sulfat- og nitratpartikler i luften i de 
fleste kystområder og har, ligesom SO2 og NOx, indvirkning på sundheden. Kommissionens
begrundelse viser, at der ikke er nogen forskel i tabte leveår som følge af udsættelse mellem 
f.eks. Nordsøen og den nordlige del af Middelhavet på grund af emissioner fra skibsfarten. 
Der er ikke nogen sundhedsbetingede grunde til at indføre strengere emissionsnormer, der 
kun gælder i SECA-områder, især da kystområder i Sydeuropa er blandt de tættest befolkede 
områder, og da problemerne med PM og ozon er mere akutte i de sydlige medlemsstater. 
Desuden er det af økonomiske og konkurrencemæssige årsager logisk at fastsætte 
emissionsstandarder for international skibsfart så bredt så muligt i Europa og ikke begrænse 
dem til bestemte områder. Da sydligere havområder endnu ikke har fået betegnelsen SECA-
områder, foreslås der en længere tidsramme for sådanne områder. (EP, første behandling, 
æf. 41).

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 2 (direktiv 1999/32/EF)

2. Stk. 1 finder anvendelse fra følgende 
datoer:

2. Stk. 1 finder anvendelse fra følgende 
datoer:

a) for Østersø-området, jf. bestemmelse nr. 
14, stk. 3, litra a), i Marpol-konventionens 
bilag VI: … *

a) for Østersø-området, jf. bestemmelse nr. 
14, stk. 3, litra a), i Marpol-konventionens 
bilag VI: … *

b) for Nordsøen og samtlige andre 
farvande, herunder havne, som IMO 
efterfølgende har defineret som SOx-
kontrolområder i henhold til bestemmelse 
nr. 14, stk. 3, litra b), i Marpol-
konventionens bilag VI:

b) for Nordsøen

- 12 måneder efter ikrafttrædelsen af 
nævnte definition eller

- 12 måneder efter ikrafttrædelsen af 
nævnte definition eller

– … **, – … **,

idet den seneste af disse datoer lægges til 
grund.

idet den tidligste af disse datoer lægges til 
grund;

ba) for samtlige andre farvande, herunder 
havne, som IMO efterfølgende har 
defineret som SOx-kontrolområder i 
henhold til bestemmelse nr. 14, stk. 3, litra 
b), i Marpol-konventionens bilag VI, 
...***.

* den 19.5.2006 eller 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden, idet den seneste af disse 
datoer lægges til grund.

* den 19.5.2006 eller 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden, idet den tidligste af disse 
datoer lægges til grund.
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** 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. **12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

*** 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

For at sikre at SECA-området, Nordsøen, bliver en realitet 12 måneder efter direktivets 
ikrafttræden. 

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 3 (direktiv 1999/32/EF)

3. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
håndhæve stk. 1, i det mindste over for

3. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
håndhæve stk. 1 og 1a, i det mindste over 
for

- fartøjer, der fører deres flag, og - fartøjer, der fører deres flag, og

- for så vidt angår medlemsstater, der 
grænser op til SOx-kontrolområder,
fartøjer under samtlige flag, der befinder 
sig i den pågældende medlemsstats havn.

- fartøjer under samtlige flag, der befinder 
sig i den pågældende medlemsstats havn.

Medlemsstaterne kan også træffe 
yderligere håndhævelsesforanstaltninger 
over for andre fartøjer i overensstemmelse 
med international havret.

Medlemsstaterne træffer også yderligere 
håndhævelsesforanstaltninger over for 
andre fartøjer i overensstemmelse med 
international havret.

Begrundelse

Alle kyststater er ansvarlige for håndhævelsen af bestemmelserne med de til rådighed stående 
midler i overensstemmelse med international havret.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 6 (direktiv 1999/32/EF)

6. Fra datoen i stk. 2, litra a), sikrer 
medlemsstaterne, at svovlindholdet i alle 
skibsbrændstoffer, der sælges på deres 
område, er dokumenteret af leverandøren 
på en bunkerleveringsattest, der ledsages af 
en forseglet prøve.

6. Fra datoen i stk. 2, litra a), sikrer 
medlemsstaterne, at svovlindholdet i alle 
skibsbrændstoffer, der sælges på deres 
område, er dokumenteret af leverandøren 
på en bunkerleveringsattest, der er 
underskrevet af repræsentanten for det 
modtagende skib og ledsages af en 
forseglet prøve.
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Begrundelse

Effektiv overvågning er af overordentlig stor betydning for gennemførelsen af direktivet. Det 
svage punkt i forbindelse med prøver er deres troværdighed. For at sikre at prøven fra 
bunkerleverandøren faktisk indeholder nøjagtig det samme brændstof, som blev leveret til 
skibet, er det afgørende betydning, at en repræsentant for det modtagende skib kontrollerer 
prøven. (EP, første behandling, æf. 16).

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a, stk. 6a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

6a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der fra den i stk. 2, litra a, anførte dato i 
alle Fællesskabets havne er adgang til 
skibsbrændstoffer med et indhold på højst 
1,5 vægtprocent svovl i tilstrækkelige 
mængder til at dække efterspørgslen.

Begrundelse

Forskriftsmæssige brændstoffer skal være tilgængelige senest fra datoen for direktivets 
ikrafttræden. Genindføjelse af et afsnit fra Kommissionens forslag, som var udgået i Rådets 
fælles holdning (EP, første behandling, æf. 14). 

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 a a (ny) (direktiv 1999/32/EF)

Artikel 4aa
Maksimalt svovlindhold i 

skibsbrændstoffer, der anvendes i Det 
Europæiske Fællesskab (2. fase)

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer fra den 1. januar 2010 
ikke anvendes i de områder af deres 
territorialfarvande, eksklusive 
økonomiske zoner og 
forureningskontrolzoner, der omfattes af 
SOX-kontrolområder, hvis svovlindholdet i 
de pågældende brændstoffer overstiger 
0,5 vægtprocent. Dette gælder alle skibe 
uanset flag, herunder skibe, hvis rejse er 
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påbegyndt uden for Fællesskabet. 
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer fra den i stk. 1 anførte 
dato ikke anvendes i deres 
territorialfarvande, eksklusive 
økonomiske zoner og 
forureningskontrolzoner, af 
passagerskibe, som sejler i rutefart til eller 
fra havne i Fællesskabet, hvis 
svovlindholdet i de pågældende 
brændstoffer overstiger 0,5 vægtprocent.
3. Medlemsstaterne er ansvarlige for 
håndhævelsen af dette krav, i det mindste 
hvad angår skibe, der sejler under deres 
eget flag, og alle skibe i deres havne, 
uanset flag. 
Medlemsstaterne iværksætter ligeledes 
supplerende foranstaltninger med henblik 
på håndhævelse af kravet over for andre 
skibe i overensstemmelse med 
international havret.
4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
skibsbrændstoffer fra den 1. januar 2014 
ikke anvendes i de områder af deres 
territorialfarvande og eksklusive 
økonomiske zoner, der ligger uden for 
SOX-kontrolområder, hvis svovlindholdet i 
de pågældende brændstoffer overstiger 
0,5 vægtprocent. Dette gælder alle skibe 
uanset flag, herunder skibe, hvis rejse er 
påbegyndt uden for Fællesskabet. 
5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der fra den 
i stk. 1 anførte dato i alle Fællesskabets 
havne er adgang til skibsbrændstoffer 
med et indhold på højst 0,5 vægtprocent 
svovl i tilstrækkelige mængder til at 
dække efterspørgslen.

Begrundelse

Da emissioner fra skibsfarten stadig vil være en væsentlig årsag til sundheds- og 
miljøproblemer efter det første skridt hen imod en reduktion af svovlindholdet, dvs. 
fastsættelsen af en maksimumsgrænse på 1,5 %, er det nødvendigt at indføre en anden fase, 
hvor grænsen sænkes til 0,5 %. Sådanne reduktioner er nødvendige for at opfylde de vedtagne 
mål på sundheds- og miljøområdet i EU's femte og sjette miljøhandlingsprogram (EP, første 
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behandling, æf. 42).

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 b, stk. 1, afsnit 1, indledning (direktiv 1999/32/EF)

1. Fra den 1. januar 2010 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
fartøjer ikke anvender skibsbrændstoffer 
med et svovlindhold, der overstiger 
0,1 vægtprocent:

1. Fra den 1. januar 2008 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
fartøjer ikke anvender skibsbrændstoffer 
med et svovlindhold, der overstiger 
0,1 vægtprocent:

Begrundelse

Genindføjelse af datoen for indførelse af grænseværdien på 0,1 % som foreslået af 
Kommissionen uden krav om forudgående indførelse af grænsen på 0,2 % (EP, æf. 21). Der 
er ikke nogen oplagt grund til at udsætte indførelsen af skibsbrændstoffer med et lavere 
svovlindhold til brug for sejlads på indre vandveje og i havne indtil 2010. I lyset 
indvirkningen af skibes emissioner (især PM) på lokalbefolkningens helbred er det 
nødvendigt og overordentligt vigtigt at reducere lokal luftforurening. Anvendelsen af 
skibsbrændstoffer med et lavt svovlindhold i havne og til sejlads på indenlandske vandveje er 
i overensstemmelse med formålet med direktiv 99/32/EF (artikel 4, stk. 1), der fastsætter en 
maksimumsgrænse på 0,2 % for svovlindholdet i marinegasolier på medlemsstaternes 
område, herunder inden for deres territorialfarvande (12 sømil), med en yderligere reduktion 
til 0,1 % pr. 1. januar 2008. 

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 5

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

2. Stk. 1 gælder ikke: 2. Stk. 1 gælder ikke:
a) når skibe ifølge offentliggjorte fartplaner 
skal ligge ved kaj i under to timer,

a) når skibe ifølge offentliggjorte fartplaner 
skal ligge ved kaj i under en time,

b) for fartøjer til sejlads på indre vandveje, 
der er i besiddelse af en attest, som godtgør 
overensstemmelse med den internationale 
konvention om sikkerhed for menneskeliv 
på søen af 1974, som ændret, så længe 
disse fartøjer er på søen,

b) for fartøjer til sejlads på indre vandveje, 
der er i besiddelse af en attest, som godtgør 
overensstemmelse med den internationale 
konvention om sikkerhed for menneskeliv 
på søen af 1974, som ændret, så længe 
disse fartøjer er på søen,

c) indtil den 1. januar 2012 for de 
fartøjer, der er opført i bilaget, og som 
udelukkende udfører sejlads inden for 
græsk territorium.

c) for skibe, der er forbundet til strøm fra 
land, mens de ligger ved kaj i havne,
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ca) før de i artikel 4aa, stk. 1 og 3, anførte 
datoer:
- for skibe, der kan dokumentere, at de 
anvender brændstoffer, der vedvarende 
har et lavere svovlindhold end 0,5 % 
- for skibe, der kan dokumentere, at de 
vedvarende anvender reduktionsteknologi, 
der begrænser den samlede emission af 
svovloxider, herunder fra både hjælpe- og 
hovedforbrændingsmotorer, til 2,0 g 
SO2/kWh eller mindre beregnet som den 
samlede vægt af emissionen af 
svovldioxid.

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholdt ikke nogen bestemmelser vedrørende fritagelse fra krav 
gældende for havne. Anvendelsen af marinegasolier med et lavt svovlindhold i havne har høj 
prioritet, og fravigelser/fritagelser bør i videst mulig udstrækning undgås. Anvendelsen af 
strøm fra land begrænser i væsentlig grad luft- og støjemissioner i havne og bør derfor 
fremmes. Fritagelse fra kravet om at bruge brændstoffer med et svovlindhold på 0,1 % i 
havne for de skibe, der vedvarende bruger brændstoffer med et svovlindhold på 0,5 % eller 
bruger reduktionsteknologier, indtil anden reduktionsfase. 

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4 c, stk. 4 (direktiv 1999/32/EF)

4. Som et alternativ til anvendelsen af 
skibsbrændstof med lavt svovlindhold, som 
opfylder kravene i artikel 4a og 4b, kan 
medlemsstaterne tillade, at skibe anvender 
en godkendt teknologi til 
emissionsreduktion, forudsat at disse skibe

4. Som et alternativ eller supplement til 
anvendelsen af skibsbrændstof, som 
opfylder kravene i artikel 4a, 4aa og 4b, 
kan medlemsstaterne tillade, at skibe 
anvender en godkendt teknologi til 
emissionsreduktion, forudsat at disse skibe

- opnår emissionsreduktioner, der mindst 
svarer til dem, der ville være opnået ved 
hjælp af de grænseværdier for 
brændstoffers svovlindhold, der er fastlagt 
i dette direktiv, og

- begrænser den samlede emission af 
svovloxider, herunder fra både hjælpe- og 
hovedforbrændingsmotorer, til 2,0 g 
SO2/kWh eller mindre beregnet som den 
samlede vægt af emissionen af svovldioxid
- er forsynet med udstyr til kontinuerlig 
overvågning af emissionerne, og

- efter kriterier, som havnestaternes 
myndigheder har meddelt IMO, forelægger 
fuld dokumentation for, at affaldsstrømme, 
der udledes i beskyttede trafikhavne, 
anløbssteder og flodmundinger, ikke har 

- efter kriterier, som havnestaternes 
myndigheder har meddelt IMO, forelægger 
fuld dokumentation for, at affaldsstrømme, 
der udledes i beskyttede trafikhavne, 
anløbssteder og flodmundinger, ikke har 
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indvirkning på økosystemerne. indvirkning på økosystemerne.

Begrundelse

Anvendelsen af reduktionsteknologier bør tillades, ikke blot som et alternativ, men også som 
et supplement til anvendelsen af brændstoffer med et lavt svovlindhold, da dette vil kunne 
resultere i yderligere emissionsreduktioner. For at sikre at det tekniske udstyr fungerer 
effektivt, bør det gøres obligatorisk, at skibe, der anvender reduktionsteknologier, forsynes 
med udstyr til kontinuerlig overvågning af emissionerne. (EP, første behandling, æf. 43).

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 6, LITRA -A (nyt)

Artikel 6, overskrift (direktiv 1999/32/EF)

-a) Overskriften affattes således:
"Overvågning og sanktioner"

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre overskriften i overensstemmelse med indholdet af artiklen. (EP, 
første behandling, æf. 24).

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 6, LITRA A

Artikel 6, stk. 1 a, afsnit 1 (direktiv 1999/32/EF)

"1a. medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
kontrollere, at svovlindholdet i 
skibsbrændstoffer opfylder de relevante 
bestemmelser i artikel 4a og 4b.

"1a. medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
kontrollere, at svovlindholdet i 
skibsbrændstoffer opfylder de relevante 
bestemmelser i artikel 4a, 4aa og 4b.

Begrundelse

(EP, første behandling, delvis æf. 26).

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 6, LITRA A

Artikel 6, stk. 1 a, afsnit 4 (direktiv 1999/32/EF)

Medlemsstaterne træffer desuden rimelige 
foranstaltninger til om nødvendigt at 
overvåge svovlindholdet i 
skibsbrændstoffer, der ikke er omfattet af 
artikel 4a og 4b.

Medlemsstaterne træffer desuden 
foranstaltninger til at overvåge 
svovlindholdet i skibsbrændstoffer, der 
ikke er omfattet af artikel 4a, 4aa og 4b.
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Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om effektive sanktioner ved overtrædelse 
af bestemmelserne vedrørende 
overvågning og prøveudtagning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at sanktionerne står i et rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning.

Begrundelse

Sanktioner bør være tilstrækkelig strenge til at forhindre tilskyndelser til svig i forbindelse 
med prøveudtagning. (EP, første behandling, delvis æf. 26 og 29).

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 7

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

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

d) en ny cost-effectiveness-analyse, 
herunder direkte og indirekte miljøfordele, 
af foranstaltningerne i artikel 4a, stk. 4, og 
af eventuelle yderligere 
emissionsreducerende foranstaltninger.

Begrundelse

(EP, første behandling, delvis æf. 32).

Ændringsforslag 23
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 
grænseværdierne for svovl for de 
forskellige brændstofkategorier samt de 
havområder, hvor der skal anvendes 
skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold 
og endvidere forslag, der har til formål at 
reducere andre luftforurenende stoffer fra 
søgående skibe, herunder fuldstændige 
specifikationer for skibsbrændstoffer i 
overensstemmelse med direktiv 98/70/EF.

Kommissionen forelægger desuden en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om bestræbelserne på at få 
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bestemmelserne i dette direktiv indskrevet 
i Marpol-konventionen.

Begrundelse

I lyset af skibsfartsemissioners stadig større indvirkning, både i faste og relative tal, på 
sundheden og miljøet er det af afgørende betydning, at Kommissionen får fremsat nye og 
supplerende forslag med henblik på yderligere emissionsreducerende foranstaltninger. 
Desuden bør Kommissionen på baggrund af de talrige virkninger af og den indbyrdes 
sammenhæng mellem forskellige parametre for brændstofkvalitet prioritere undersøgelser 
med henblik på fremsættelse af et forslag til et EU-direktiv om fastsættelse af normer for 
brændstofkvalitet i tråd med direktiv 98/70/EF. (EP, første behandling, delvis æf. 32). 

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7, stk. 3 a (nyt) (direktiv 1999/32/EF)

3a. Eventuelle forslag, ifølge hvilke 
rederier eller grupper af rederier, der 
anvender reduktionsteknologier, kan 
modregne SO2-emissioner fra ændrede 
skibe i SO2-emissioner fra ikke-ændrede 
skibe, kan kun tillades, hvis der kan 
dokumenteres en klar miljø- og 
sundhedsmæssig fordel i forhold til 
anvendelsen af svovlfattige 
skibsbrændstoffer.

Begrundelse

(EP, første behandling, æf. 44 omformuleret.)

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 1, NR. 7

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

4. De ændringer, der er nødvendige for den 
tekniske tilpasning af artikel 2, nr. 1), 2), 
3), 3a), 3b og 4), eller artikel 6, stk. 2, på 
baggrund af den videnskabelige og 
tekniske udvikling, vedtages efter 
proceduren i artikel 9, stk. 2. Tilpasningen 
må ikke resultere i nogen direkte ændringer 
i dette direktivs anvendelsesområde eller 
de grænseværdier for svovlindholdet i 
brændstoffer, der er fastlagt i dette direktiv.

4. De ændringer, der er nødvendige for den 
tekniske tilpasning af artikel 2, nr. 1), 2), 
3), 3a), 3b og 4), artikel 4a, artikel 4aa
eller artikel 6, stk. 2, på baggrund af den 
videnskabelige og tekniske udvikling, 
vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 2. 
Tilpasningen må ikke resultere i nogen 
direkte ændringer i dette direktivs 
anvendelsesområde eller de grænseværdier 
for svovlindholdet i brændstoffer, der er 
fastlagt i dette direktiv, undtagen hvor 
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sådanne ændringer er i overensstemmelse 
med strengere normer vedtaget i IMO.
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BEGRUNDELSE

Emissioner fra anvendelsen af svovlholdige brændstoffer har en skadelig indvirkning på både 
menneskers sundhed og miljø. Svovl og nitrogenoxider (SO2 (dvs. svovldioxid) og NOx) er 
årsag til forsuring, hvilket ud over at skade det naturlige miljø også får bygninger og 
kulturmonumenter til at forvitre. Oxiderne danner sekundære partikler i luften. Når mennesker 
udsættes for disse emissioner, medfører det en forhøjet dødelighed og sygelighed i form af 
astma, bronkitis og hjertesygdomme. Ifølge WHO's skøn er eksponering for partikler i 
udendørs luft årsag til ca. 100.000 dødsfald på årsbasis i Europa, og 725.000 leveår går tabt af 
samme årsag. Desuden medfører nitrogenoxider dannelse af ozon og eutrofiering i den lavere 
atmosfære. 

Emissioner fra skibsfart tegner sig for en væsentlig andel af de luftbårne urenheder i 
hovedparten af EU's kystområder. Svovldioxidemissionerne fra landbaserede kilder faldt i 
EU 15 med ca. 60 % fra 1990 til 2000 og vil formentlig falde yderligere med 75-80 % senest i 
2010. Derimod er SO2-emissionerne fra fartøjer, som sejler i europæiske farvande, steget, og 
senest i 2010 vil mængden formentlig udgøre mere end 75 % af emissionerne fra 
landbaserede kilder som helhed, inklusive transport og energiproduktion.

Eftersom de nye krav til renhed for dieselolie til brug for vejtransport trådte i kraft den 1. 
januar 2005, er svovlemissionerne fra skibsfart pr. t og km nu 150-300 gange højere end 
svovlemissionerne fra lastbiler.

Forsuring ud over et bæredygtigt niveau for det naturlige miljø er først og fremmest et 
problem i Nordeuropa. Forvitring af bygninger og kulturmonumenter udgør imidlertid et 
alvorligt problem, som også omfatter mere sydlige egne af Europa. De skadelige 
sundhedsvirkninger fra emissioner fra skibsfart er ligeledes udbredt over hele Europa. 
Ozondannelsen i den lavere atmosfære som følge af nitrogenoxider udgør et alvorligt 
sundhedsproblem i Middelhavsområdet.

Emissioner fra skibsfart bør følgelig reduceres betydeligt i hele EU, således at man opfylder 
det mål, der er opstillet i Kommissionens hvidbog om transportpolitik (nemlig at gøre 
skibsfart til en mere bæredygtig transportmåde), og realiserer det langsigtede mål, som er 
fastsat i det femte og sjette miljøhandlingsprogram (idet de kritiske belastningsniveauer og 
koncentrationer ikke bør overskrides, og alle bør beskyttes forsvarligt imod de skadelige 
sundhedsvirkninger fra luftbårne urenheder).

Kommissionens forslag

Hovedpunkterne i Kommissionens forslag er følgende:

- der fastsættes en 1,5 %-svovlgrænse for skibsbrændstof for SOx-
emissionskontrolområderne, dvs. Nordsøen, Den Engelske Kanal og Østersøen, jf. bilag VI til 
Marpol-konventionen

- der fastsættes en 1,5 %-svovlgrænse for brændstof, der anvendes af passagerskibe på 
rutefart til eller fra Fællesskabets havne

- der indføres en 0,2 %-svovlgrænse for brændstof, der anvendes af skibe, der ligger ved 
kaj i Fællesskabets havne.
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Fordelene ved lavere emissioner kan ikke værdisættes fuldt ud. Ifølge Kommissionens 
undersøgelser, som ikke tager gevinsten fra en reduceret forsuring i betragtning, udgør de 
årlige fordele skønsmæssigt 2,7 milliarder euro og omkostningerne 1,1 milliarder euro.

Parlamentets førstebehandling

Ved førstebehandlingen1 indtog Parlamentet det standpunkt, at den indsats, Kommissionen 
havde foreslået, var utilstrækkelig til beskyttelse af menneskers sundhed og opfyldelse af 
EU's luftkvalitetsmål. 

Parlamentet udvidede 1,5 %-svovlgrænsen til at omfatte alle EU-farvande. Parlamentet 
tilføjede desuden en 2. fase til direktivet, hvorved svovlgrænsen strammes op til 0,5 % for 
SOx-emissionskontrolområder (SECA-områder) og passagerskibe i rutefart fra 2011 og for 
alle EU-farvande fra 2013. (Tidsplanen sidst i begrundelsen indeholder en oversigt over de 
væsentligste ændringer af Kommissionens forslag som følge af Parlamentets ændringsforslag 
ved førstebehandlingen.)

Rådets holdning

Hvad angår menneskers sundhed og miljøbeskyttelse, er Rådets fælles holdning klart 
lempeligere end Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. I alt væsentligt medfører den 
fælles holdning blot, at bilag VI til Marpol-konventionen kan sættes i kraft. Rådet har 
tilsidesat Parlamentets synspunkt om, at det er nødvendigt at gå videre end bilag VI til 
Marpol-konventionen og at gennemføre en reform med 2. fase, idet man går frem, som 
skitseret ovenfor.

Ordførerens forslag til Parlamentets holdning ved andenbehandlingen

Ordføreren foreslår, at Parlamentet i alt væsentligt fastholder sin oprindelige holdning, 
hvorved emissionerne fra skibsfart reduceres med ca. 80 % sammenlignet med år 2000, mens 
Rådets holdning kun vil medføre en reduktion på ca. 10 %. Af ovenanførte grunde, som er 
mere udførligt beskrevet i Parlamentets afgørelse ved førstebehandlingen, er sidstnævnte 
holdning ikke tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø eller opfylde EU's 
godkendte luftkvalitetsmål.

Rådets holdning indebærer, at det kun er emissioner i SOx-emissionskontrolområder, med 
andre ord Nordsøen, Den Engelske Kanal og Østersøen, der renses. Der vil i disse områder 
blive anvendt fuelolie fremstillet af råolie, som indeholder mindre svovl. Imidlertid vil 
svovlindholdet i det brændstof, som benyttes i andre EU-havområder, Middelhavet og 
Sydvestatlanten, sandsynligvis være højere end før. Under alle omstændigheder omfatter 
belastningen fra svovl og nitrogenoxider på kulturmonumenter og de skadelige 
sundhedsvirkninger fra alle emissioner fra skibsfart ligeledes Middelhavsområdet og de mere 
sydlige egne af Europa som helhed. 

  
1 Den 4. juni 2003.



PE 353.332v01-00 22/23 PR\551981DA.doc

DA

Kommissionen er i færd med at udarbejde scenarier for fremtidige krav til luftkvaliteten under 
Cafe-programmet (programmet Ren Luft i Europa). Ordføreren har bedt Kommissionen om at 
måle, hvilke konsekvenser det har for luftkvaliteten, hvis kravene til skibsbrændstoffers 
renhed håndhæves i overensstemmelse med forslaget.

Kommissionen har i sit forslag vurderet, at fordelene vil være mere end dobbelt så store som 
omkostningerne. Men der er også grund til at antage, at fordelene ligeledes vil være større end 
omkostningerne, hvis der indføres en 0,5 %-svovlgrænse for skibsbrændstof i SOx-
emissionskontrolområder, dvs. Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal samt i andre EU-
farvande, navnlig Sydvestatlanten og Middelhavet. RAINS-modellen, som er udviklet af 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), er bl.a. blevet anvendt til 
udarbejdelsen af NEC-direktivet og Cafe-programmet. De fordele, som er udregnet under 
anvendelse af denne model, kan være ikke mindre end syv eller otte gange større end 
omkostningerne. I Beicip-Franlab-modellen kalkuleres med højere omkostningerne end i 
RAINS-modellen. Men selv da er de skønnede fordele mere end dobbelt så store som 
omkostningerne.

Ordføreren fastholder, at det er vigtigt at gøre fremskridt med hensyn til IMO, men for at det 
kan ske, bør EU vise vejen frem. EU har ved ensidige beslutninger forbudt enkeltskrogede 
tankskibe og skibsbunde af en type, der indeholder organiske tinforbindelser. USA søger 
ligeledes at stramme op på IMO-aftalerne. USA har fastsat en svovlgrænse på 15 ppm 
(0,015 %) i sine territorialfarvande for alle skibe undtagen oceangående fartøjer. USA er 
desuden sammen med Canada og Mexico i færd med at udarbejde et forslag til IMO 
vedrørende en opstramning af den svovlgrænse for brændstof, som skal anvendes i SOx-
emissionskontrolområder (SECA-områder), idet grænsen sænkes fra 1,5 % til 0,1 %.

Ved at indføje en 2. fase i reformen, som rækker videre end bilag VI til Marpol-konventionen, 
kan EU selv lægge pres på at forbedre IMO-aftalerne.

Det er vigtigt at fremme udviklingen af ny og bedre miljøteknologi ved at skabe et marked for 
denne. Ordføreren foreslår derfor en række mulige fremgangsmåder, hvorved de nye krav til 
renhed kan gennemføres. Reduktionen af emissionerne, som svarer til anvendelsen af renere 
brændstof, kan også tilvejebringes ved at rense forbrændingsgasserne fra skibe, forudsat at 
affaldet fra rensningen behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde. Hvis man renser 
forbrændingsgasserne om bord, er det muligt ikke kun at fjerne svovloxider, men også andre 
skadelige stoffer, nitrogenoxider og partikler. Ordføreren foreslår også, at Kommissionen 
tillægges beføjelser til at foranstalte handel med emissioner fra skibsfart. Dette ville skabe 
incitamenter til at udvikle teknologier, som gør det muligt at sænke emissionsniveauet 
yderligere.

Ordføreren mener, at fartøjer, der ligger ved kaj i EU-havne, bør fritages fra at opfylde 0,1 %-
svovlgrænsen, hvis de er tilsluttet en fast elforsyning. For at tilskynde til en omstilling til 
renere brændstof eller rensning af emissioner om bord foreslår ordføreren, at et fartøj 
ligeledes fritages fra det brændstofkrav, som gælder for skibe, der ligger ved kaj, hvis det altid 
anvender brændstof med et svovlindhold, som ikke overstiger 0,5 %, og 0,5 %-svovlgrænsen
endnu ikke er trådt i kraft i det pågældende farvand.
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SVOVL I SKIBSBRÆNDSTOFFER

FØRSTEBEHANDLINGEN I EUROPA-PARLAMENTET
6 måneder efter 
ikrafttrædelsen 
(1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

SECA-områder 1,5 % 0,5 %
Færger (hele EU) 1,5 % 0,5 %
havne og indre 
vandområder

0,2 % 0,1 %

øvrige EU-
farvande

1,5 % 0,5 %

FÆLLES HOLDNING
12 måneder 
efter 
ikrafttrædelsen 
(midten af 2006)

1.1.2010

SECA-områder 1,5 % 
(Nordøstatlanten 
maj 2007)

Færger (hele EU) 1,5%
havne og indre 
vandområder

0,1 % 
(Grækenland 
fravigelse 2012)

øvrige EU-
farvande

- -

ORDFØRERENS FORSLAG ved andenbehandlingen
12 måneder efter 
ikrafttrædelsen

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECA-områder 
(inkl.. Nordøst-
atlanten)

1,5 % 0,5 %

Færger (hele EU) 1,5 % 0,5 %
havne og indre 
vandområder

0,1 %

øvrige EU-
farvande

1,5 % 0,5 %


