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Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
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jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

a Tanács közös álláspontjáról a tengeri hajózásban használatos üzemanyagok 
kéntartalmá szóló 1999/32/EGK irányelvet módosító európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadása tekintetében
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2002)0595)2 vonatkozó parlamenti álláspontra,

– tekintettel a módosított javaslatra (COM(2003)0476)3,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módisított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
(1) preambulumbekezdés

(4) A hajózáskor a magas kéntartalmú 
tengeri hajózásban használatos 
tüzelőanyagok/üzemanyagok elégetése 
során történő kibocsátás kéndioxid és 
szemcsés anyagok formájában hozzájárul a 
levegőszennyezéshez. Ez a savasodás 
révén károsítja a környezetet, továbbá 
ártalmas az emberi egészségre, a 
vagyontárgyakra és a kulturális 
örökségre, különösen a tengerparti 

(4) A hajózáskor a magas kéntartalmú 
tengeri hajózásban használatos 
tüzelőanyagok/üzemanyagok elégetése 
során történő kibocsátás kéndioxid és 
szemcsés anyagok formájában hozzájárul a 
levegőszennyezéshez, mely ártalmas az 
emberi egészségre, károsítja a környezetet, 
a vagyontárgyakat és a kulturális 
örökségeket, és hozzájárul a 
savasodáshoz.

  
1 HL C 068, 2004.3.18., o..
2 HL C 045 (E) 2003.2.25., 277.o.
3 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



területeken és a kikötőkben.

Indokolás

Módosítás 2
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A magas kéntartalmú üzemanyagot 
használó hajók által okozott szennyezés 
különösen a  part menti területeken és a 
kikötők közelében élő emberekre és a 
természetes környezetre hat ki. Ezért 
külön intézkedések szükségesek a 
tekintetben.

Indokolás

Módosítás 3
(5) preambulumbekezdés

(5) Ezen irányelvnek a nemzetközi vizeken 
folytatott hajózásból eredő kibocsátás 
csökkentését célzó intézkedései kiegészítik 
a tagállamoknak a 2001/81/EK irányelvben  
meghatározott légszennyező anyagok 
legmagasabb kibocsátási határértékeinek 
betartására irányuló nemzeti intézkedéseit.

(5) Ezen irányelv intézkedései kiegészítik a 
tagállamoknak a 2001/81/EK irányelvben  
meghatározott légszennyező anyagok 
legmagasabb kibocsátási határértékeinek 
betartására irányuló nemzeti intézkedéseit.

Indokolás

Módosítás 4
(11) preambulumbekezdés

(11) Annak érdekében, hogy a hajózási 
iparnak elegendő idő álljon rendelkezésére 
a belvizeken közlekedő hajók és a 
Közösség kikötőiben horgonyzó hajók által 
felhasznált tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagok esetében a kéntartalom 0,1 
tömegszázalékban kifejezett felső 

(11) Annak érdekében, hogy a hajózási 
iparnak elegendő idő álljon rendelkezésére 
a belvizeken közlekedő hajók és a 
Közösség kikötőiben horgonyzó hajók által 
felhasznált tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagok esetében a kéntartalom 0,1 
tömegszázalékban kifejezett felső 
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határértékére való műszaki átállás 
biztosításához, ezen követelményt 2010. 
január 1-jétől kell alkalmazni.  Mivel ez a 
határidő műszaki problémákat jelenthet 
Görögország számára, az ország területén 
üzemelő egyes hajók vonatkozásában 
ideiglenes eltérés engedélyezhető.

határértékére való műszaki átállás 
biztosításához, ezen követelményt 2008. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 

Indokolás

Módosítás 5
(12A) preambulumbekezdés

(12a) Tekintettel a hajózás globális 
természetére, mindent meg kell tenni a 
nemzetközi megoldások érdekében. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
erőteljesebben kell szót emelnie azért, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseit 
beépítsék az IMO keretbe. A további 
tárgyalások során az IMO szintjén meg 
kell kísérelniük biztosítani a tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagok 
maximálisan engedélyezett 
kéntartalmának világméretű csökkentését.  
A Bizottságnak szintén meg kellene 
vizsgálnia az új közösségi tengeri 
területek, például a mediterrán és az 
észak-kelet atlanti területeknek a 
MARPOL egyezmény VI. mellékletében 
említett SOx kibocsátás ellenőrzési 
területekként való kijelölésének előnyeit.

Indokolás

Módosítás 6
1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés e) pont (1999/32/EGK irányelv)

(e) a hadihajókon és egyéb katonai törölve



alkalmazásban levő hajókon használt 
tüzelőanyagok/üzemanyagok; 
mindazonáltal, az ilyen hajók működését 
vagy működési képességét nem 
akadályozó megfelelő intézkedések 
elfogadásával minden tagállam köteles 
törekedni annak biztosítására, hogy ezek a 
hajók az észszerűség és gyakorlatiasság 
keretein belül az ezen irányelvben 
foglaltakkal összhangban járjanak el

Indokolás

Módosítás 7
1. CIKK, 1. PONT, D) PONT

2. cikk, h) pont (1999/32/EGK irányelv)

„hadihajó” az a hajó, amely valamely 
állam fegyveres erőihez tartozik, az adott 
állam hadihajóinak külső 
megkülönböztető jelzését viseli, az adott 
állam kormánya által megfelelő 
megbízással ellátott parancsnok irányítása 
alatt áll, és neve szerepel a megfelelő 
szolgálati jegyzéken vagy azzal 
egyenértékű nyilvántartásban, továbbá 
legénysége függelmileg a reguláris 
fegyveres erők irányítása alá tartozik;

törölve

Indokolás

Módosítás 8
1. CIKK, 4. PONT, A) i) PONT

4. cikk, (1) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(i) az (1) bekezdésben az „a tengeri 
hajózásban használatos gázolajat is 
beleértve” szövegrészt el kell hagyni;

törölve

Indokolás
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Módosítás 9
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, cím (1999/32/EGK irányelv)

Az SOx-kibocsátás ellenőrzési területein, 
valamint a közösségi kikötőkbe irányuló 
vagy onnan kiinduló rendszeres 
szolgáltatást nyújtó személyhajók által 
használt tengeri hajózásban használatos 
üzemanyag maximális kéntartalma

Az Európai Közösségben használt tengeri 
hajózásban használatos üzemanyag 
maximális kéntartalma (első fázis)

Indokolás

Módosítás 10
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (1a) bekezdés (új) (1999/32/EGK irányelv)

(1a) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítására, hogy 
tengeri felségterületeiken és a SOx-
kibocsátás ellenőrzési területein kívül eső 
kizárólagos gazdasági övezeteiken 2012. 
janár 1-jétől ne használjanak tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagokat, 
amennyiben annak kéntartalma 
meghaladja az 1,5 tömegszázalékot. Ez az 
összes zászló alatt közlekedő hajóra 
alkalmazandó, köztük olyan hajókra is, 
melyek útjukat a Közösségen kívül kezdték 
meg. 

Indokolás

Módosítás 11
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (2) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)



(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának ideje a 
következő:

2. Az (1) bekezdés alkalmazásának ideje a 
következő:

(a) A MARPOL VI. mellékletében foglalt 
14. rendelkezés (3) bekezdésének a) 
pontjában említett balti-tengeri körzet 
tekintetében: …*;

(a) A MARPOL VI. mellékletében foglalt 
14. rendelkezés (3) bekezdésének a) 
pontjában említett balti-tengeri körzet 
tekintetében: …*;

(b) Az Északi-tenger és minden egyéb 
olyan tengerszakasz tekintetében –
beleértve a kikötőket is – amelyet az IMO 
a MARPOL VI. mellékletének 14. 
rendelkezése (3) bekezdése b) alpontjával 
összhangban a későbbiek során SOx-
kibocsátás ellenőrzési területének kijelöl:

(b) Az Északi-tenger tekintetében:

– e kijelölés hatályba lépését követő 12 
hónapon belül, vagy

– e kijelölés hatályba lépését követő 12 
hónapon belül, vagy

– ……….**, – ……….**,

a két időpont közül a későbbit kell 
alkalmazni.

a két időpont közül a korábbit kell 
alkalmazni. 

(ba) minden egyéb olyan tengerszakasz 
tekintetében – beleértve a kikötőket is –
amelyet az IMO a MARPOL VI. 
mellékletének 14. rendelkezése (3) 
bekezdése b) alpontjával összhangban a 
későbbiek során SOx-kibocsátás 
ellenőrzési területnek jelöl ki: ... ***

* 2006. május 19-étől, vagy amennyiben az 
alkalmazásra ennél később kerül sor, ezen 
irányelv hatályba lépését követő 12 
hónapon belül.

* 2006. május 19-étől, vagy ezen irányelv 
hatályba lépését követő 12 hónapon belül, 
amelyikre korábban kerül sor.

** Ezen irányelv hatályba lépését követő 
12 hónapon belül.

** Ezen irányelv hatályba lépését követő 
12 hónapon belül.
*** a kijelölés hatályba lépését követő 12 
hónapon belül.

Indokolás

Módosítás 12
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (3) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

3. Az (1) bekezdésben foglaltak 
végrehajtásáért a tagállamok felelősek, 
legalább:

3. Az (1) és (1a) bekezdésekben foglaltak 
végrehajtásáért a tagállamok felelősek, 
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legalább:
– a saját zászlójuk alatt hajózó hajók 
tekintetében; és

– a saját zászlójuk alatt hajózó hajók 
tekintetében; és

– az SOx-kibocsátás ellenőrzési 
területeivel határos tagállamok esetében,
az azok kikötőiben tartózkodó minden hajó 
tekintetében

– az azok kikötőiben tartózkodó minden 
hajó tekintetében

A tagállamok a nemzetközi tengerjog 
értelmében további végrehajtási 
intézkedéseket hozhatnak az egyéb hajók 
vonatkozásában is.

A tagállamok a nemzetközi tengerjog 
értelmében további végrehajtási 
intézkedéseket hoznak az egyéb hajók 
vonatkozásában is.

Indokolás

Módosítás 13
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (6) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(6) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
időponttól kezdődően a tagállamok 
biztosítják, hogy a területükön kapható 
valamennyi tengeri hajózásban használatos 
üzemanyag kéntartalmát a tartálytér 
szállítójegyével dokumentálják, lepecsételt 
minta kíséretében.

A (2) bekezdés a) pontjában említett 
időponttól kezdődően a tagállamok 
biztosítják, hogy a területükön kapható 
valamennyi tengeri hajózásban használatos 
üzemanyag kéntartalmát a fogadó hajó 
képviselője által aláírt tartálytér 
szállítójegyével dokumentálják, lepecsételt 
minta kíséretében.

Indokolás

Módosítás 14
1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk, (6a) bekezdés (új) (1999/32/EGK irányelv)

(6a) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a (2) bekezdés a) pontjában említett 
időponttól a 1,5%-nál kisebb 
tömegszázalékú tengeri hajózásban 



használatos üzemanyag, elegendő 
mértékben álljon rendelkezésre az összes 
közösségi kikötő keresletének 
kielégítésére.   

Indokolás

Módosítás 15
1. CIKK, 5. PONT

4aa. cikk, (új) (1999/32/EGK irányelv)

4aa. cikk
Az Európai Közösségben használt tengeri 

hajózásban használatos üzemanyag 
maximális kéntartalma (első fázis)

(1) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítására, hogy 
kizárólagos gazdasági övezeteiken és a 
SOx-kibocsátás ellenőrzési területein kíül 
eső tengeri felségterületeiken 2010. janár 
1-jétől ne használjanak tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagokat, 
amennyiben annak kéntartalma 
meghaladja a 0,5 tömegszázalékot. Ez az 
összes zászló alatt közlekedő hajóra 
alkalmazandó, köztük olyan hajókra is, 
melyek útjukat a Közösségen kívül kezdték 
meg. 
(2) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítására, hogy 
tengeri felségterületeiken és a kibocsátási 
ellenőrzési területein kívül eső kizárólagos 
gazdasági övezeiken az (1) bekezdésben 
említett időponttól kezdődően ne 
használjanak tengeri hajózásban 
használatos üzemanyagokat, amennyiben 
annak kéntartalma meghaladja a 0,5 
tömegszázalékot. 
(3) A tagállamok felelősek e követelmény 
végrehajtásának betartásáért, legalább a 
zászlójuk alatt közlekedő hajók, és a 
kikötőikben tartózkodó más zászlók alatt 
közlekedő hajók tekintetében.
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A tagállamok a nemzetközi tengerjog 
értelmében további végrehajtási 
intézkedéseket hoznak az egyéb hajók 
vonatkozásában is.
(4) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítására, hogy 
tengeri felségterületeiken és a SOx-
kibocsátás ellenőrzési területein kívül eső 
kizárólagos gazdasági övezeteiken 2014. 
január 1-jétől ne használjanak tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagokat, 
amennyiben annak kéntartalma 
meghaladja a 0,5% tömegszázalékot. Ez 
az összes zászló alatt közlekedő hajóra 
alkalmazandó, köztük olyan hajókra is, 
melyek útjukat a Közösségen kívül kezdték 
meg.  

5. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a (1) bekezdésben említett időponttól 
0,5% tömegszázaléknál kisebb kén tartalmú 
tengeri hajózásban használatos 
üzemanyag elegendő mértékben álljon 
rendelkezésre az összes közösségi kikötő 
keresletének kielégítésére.   

Indokolás

Módosítás 16
1. CIKK, 5. PONT

4b. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető rész (1999/32/EGK irányelv)

(1) A tagállamok 2010. január 1-jei 
hatállyal megtesznek minden szükséges 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy az alábbi hajók ne használjanak olyan 
tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagot, amelynek a kéntartalma 
meghaladja a 0,1 tömegszázalékot

(1) A tagállamok 2008. január 1-jei 
hatállyal megtesznek minden szükséges 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy az alábbi hajók ne használjanak olyan 
tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagot, amelynek a kéntartalma 
meghaladja a 0,1 tömegszázalékot



Indokolás

Módosítás 17
1. CIKK, 5. PONT

4b. cikk, (2) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni: 2. Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:
a) ha a nyilvános menetrend szerint a hajó 
kikötőben való tartózkodása nem haladja 
meg a két órát; 

a) ha a nyilvános menetrend szerint a hajó 
kikötőben való tartózkodása nem haladja 
meg az egy órát;

b) azon belvizeken közlekedő hajók 
tekintetében, amelyek a tengeren való 
tartózkodásuk ideje alatt megfelelőségi 
igazolással rendelkeznek arról, hogy a 
tengeren tartózkodásuk ideje alatt a 
módosított „Életbiztonság a tengeren” 
tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény 
tekintetében;

b) azon belvizeken közlekedő hajók 
tekintetében, amelyek a tengeren való 
tartózkodásuk ideje alatt megfelelőségi 
igazolással rendelkeznek arról, hogy a 
tengeren tartózkodásuk ideje alatt a 
módosított „Életbiztonság a tengeren” 
tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény 
tekintetében;

c) 2012. január 1-ig a mellékletben 
felsorolt azon hajók tekintetében, amelyek 
kizárólag Görögország felségvizein 
közlekednek.

c) a partmenti villamosáramra kapcsolt 
kikötőben lehorgonyzott hajók;

ca) a 4aa. cikk (1) és (3) bekezdésében 
említett időpontig; 
- olyan hajók esetében, melyek igazolni 
tudják, hogy mindenkor 0,5 
tömegszázaléknál alacsonyabb 
kéntartalmú üzemanyagot használnak;
- olyan hajók esetében, melyek igazolni 
tudják, hogy mindenkor 
szennyezéscsökkentési technológiát, 
többek között kisegítő vagy főhajtóművet 
használnak, mely a kéndioxid kibocsátás 
össztömegére vonatkoztatva legalább 2.0g 
SO2/kWh-ra csökkenti a kénoxidok 
összkibocsátását.

Indokolás

Módosítás 18
1. CIKK, 5. PONT
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4c. cikk, (4) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(4) A 4a. és 4b. cikkek követelményeit 
teljesítő alacsony kéntartalmú tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagok 
használatának alternatívájaként, a 
tagállamok engedélyezhetik a hajók 
számára, hogy jóváhagyott csökkentési 
technológiát alkalmazzanak, feltéve, hogy 
ezek a hajók:

(4) A 4a., 4aa. és 4b. cikkek 
követelményeit teljesítő tengeri hajózásban 
használatos üzemanyagok használatának 
alternatívájaként vagy kiegészítőjeként, a 
tagállamok engedélyezhetik a hajók 
számára, hogy jóváhagyott csökkentési 
technológiát alkalmazzanak, feltéve, hogy 
ezek a hajók:

– legalább akkora kibocsátás-csökkenést 
érnek el, mint az ezen irányelvben 
meghatározott, az üzemanyag 
kéntartalmára vonatkozó határérték; és

– kénoxid kibocsátás-csökkenést érnek el,
többek között olyan kisegítő vagy 
főhajtóművet használnak, mely a 
kéndioxid kibocsátás össztömegére 
vonatkoztatva legalább 2.0g SO2/kWh-ra 
csökkenti a kénoxidok összkibocsátását; 
– rendelkeznek a kibocsátás folyamatos 
megfigyelésére alkalmas felszereléssel; és

– gondosan dokumentálják, hogy a zárt 
kikötőkbe, horgonyzóhelyekbe és 
folyótorkolatokba történő hulladék-
kibocsátásaik nincsenek káros hatással az 
ökoszisztémára a kikötővel rendelkező 
államok hatóságai által az IMO-nak közölt 
követelmények alapján

– gondosan dokumentálják, hogy a zárt 
kikötőkbe, horgonyzóhelyekbe és 
folyótorkolatokba történő hulladék-
kibocsátásaik nincsenek káros hatással az 
ökoszisztémára a kikötővel rendelkező 
államok hatóságai által az IMO-nak közölt 
követelmények alapján

Indokolás

Módosítás 19
1. CIKK, 6. PONT, -A) PONT (új)

6. cikk, cím (1999/32/EGK irányelv)

(-a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„Ellenőrzés és jogkövetkezmények”

Indokolás

Módosítás 20
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT



6. cikk, (1a) bekezdés, első albekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(1a) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagok kéntartalma megfeleljen a 
4a. és 4b. cikk vonatkozó előírásainak.

(1a) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagok kéntartalma megfeleljen a 
4a., 4aa. és 4b. cikk vonatkozó 
előírásainak.

Indokolás

Módosítás 21
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT

6. cikk, (1a) bekezdés, negyedik albekezdés (1999/32/EGK irányelv)

A tagállamok szükség esetén megfelelő
intézkedéseket tesznek a 4a. és 4b. cikk 
által szabályozottakon kívüli egyéb tengeri 
hajózásban használatos üzemanyagok 
ellenőrzésére is.

A tagállamok intézkedéseket tesznek a 4a., 
4aa. és 4b. cikk által szabályozottakon 
kívüli egyéb tengeri hajózásban 
használatos üzemanyagok ellenőrzésére is.

A tagállamok megállapítják a 
nyomonkövetési és mintavételezési 
rendelkezéseket megsértőkre vonatkozó 
hatékony büntetésekre vonatkozó 
szabályokat, és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
azok arányosak és visszatartó erejűek 
legyenek. 

Indokolás

Módosítás 22
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT

7. cikk, (2) bekezdés, d) pont (1999/32/EGK irányelv)

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, és az 
esetleges további kibocsátáscsökkentő 
intézkedésekben foglalt intézkedések új 
költség-hatékonysági elemzése, beleértve a 
közvetlen és közvetett környezeti előnyök 
elemzését.
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Indokolás

Módosítás 23
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT

7. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés (1999/32/EGK 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, és a tengeri 
hajók, köztük a 98/70/EK irányelv mentén 
kialakított tengeri hajózásban használatos 
üzemanyagok által okozott légszennyezés 
más formáinak csökkentésére irányuló 
javaslatait. 
A Bizottság jelentést terjeszt elő az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
jelen irányelv rendelkezéseinek a 
MARPOL egyezménybe való rögzítésre 
tett intézkedésekről.

Indokolás

Módosítás 24
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT

7. cikk, (3a) bekezdés (új) (1999/32/EGK irányelv)

(3a) Az olyan javaslatok tekintetében, 
ahol a  szennyezéscsökkentési 
technológiákat alkalmazó hajók 
üzemeltetői vagy azok csoportjai számára 
lehetővé teszik a SO2 kibocsátás 
ellensúlyozását az átalakított és az át nem 
alakított hajók között, az ilyen rendszer 
csak akkor engedélyezhető, ha az 



alacsony kéntartalmú tengeri hajózásban 
használatos üzemanyag használatának 
környezetvédelmi és egészségügyi előnyei 
egyértelműen kimutathatóak.

Indokolás

Módosítás 25
1. CIKK, 6. PONT, A) PONT

7. cikk, (4) bekezdés (1999/32/EGK irányelv)

(4) A 2. cikk 1., 2., 3., 3a., 3b. és 4. pontja 
vagy a 6. cikk (2) bekezdése 
rendelkezéseinek a tudományos és 
technikai fejlődés fényében szükséges 
bármely technikai kiigazítás miatti 
módosítását a 9. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás alapján kell elfogadni.  Az ilyen 
módosítások nem eredményezhetik az 
irányelv hatályának, vagy az ezen 
irányelvben meghatározott, a 
tüzelőanyag/üzemanyag kéntartalmára 
vonatkozó határértékek közvetlen 
megváltozását.

A 2. cikk 1., 2., 3., 3a., 3b. és 4. pontja, a 
4a. cikk, a 4aa. cikk vagy a 6. cikk (2) 
bekezdése rendelkezéseinek a tudományos 
és technikai fejlődés fényében szükséges 
bármely technikai kiigazítás miatti 
módosítását a 9. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás alapján kell elfogadni.  Az ilyen 
módosítások nem eredményezhetik az 
irányelv hatályának, vagy az ezen 
irányelvben meghatározott, a 
tüzelőanyag/üzemanyag kéntartalmára 
vonatkozó határértékek közvetlen 
megváltozását, kivéve ha az ilyen 
változtatások összhangban állnak az 
IMO-nál megállapított szigorúbb 
szabályokkal.
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INDOKOLÁS

The emissions resulting from the use of fuels containing sulphur adversely affect both human health 
and the environment. Sulphur and nitrogen oxides (SO2 (i.e. sulphur dioxide) and NOx) cause 
acidification, which as well as damaging the natural environment, also disintegrates buildings and 
cultural monuments. These oxides form secondary particulate matter (PM) in the air. When people are 
exposed to these emissions, the result is an increase in mortality and illnesses such as asthma, 
bronchitis, and heart diseases. The WHO estimates that exposure to particulate matter in outdoor air 
causes approximately 100 000 deaths a year in Europe and 725 000 life years are lost for the same 
reason. In addition, nitrogen oxides lead to the formation of ozone and eutrophication in the lower 
atmosphere.

Emissions from shipping account for a significant proportion of air impurities in most EU coastal 
areas. Sulphur dioxide emissions from land sources fell in the EU 15 by about 60% from 1990 to 
2000 and will presumably drop further, by between 75% and 80%, by 2010. By contrast, SO2 
emissions from vessels sailing in European sea areas have been rising and by 2010 their volume will 
probably exceed 75% of emissions from land sources as a whole, including transport and energy 
generation.

In view of the fact that the new purity requirements for diesel oil for use in road transport entered into 
force on 1 January 2005, sulphur emissions from ships, per tonne and kilometre, are now 150 to 300 
times those produced by lorries.

Acidification beyond a sustainable level for the natural environment is a problem above all in 
northern Europe. However, the decay of buildings and cultural monuments is a serious problem also 
extending to more southern parts of Europe. The harmful health effects of shipping emissions are 
likewise spread over the whole of Europe. The ozone formation in the lower atmosphere caused by 
nitrogen oxides poses a considerable health problem in the Mediterranean region.

Emissions from ships consequently need to be reduced substantially throughout the EU, in order to 
attain the goal charted in the Commission’s transport policy White Paper (namely to make shipping a 
more sustainable mode of transport) and achieve the long-term aim laid down in the fifth and sixth 
environmental action programmes (whereby critical load levels and concentrations should not be 
exceeded and everyone should be protected effectively from the harmful health effects of air 
impurities).

Commission proposal

The main points of the Commission proposal are:

– a 1.5% marine fuel sulphur limit is laid down for the for the SOx emission control areas, that is 
to say, the North Sea, the English Channel, and the Baltic Sea, as provided for in Annex VI to the 
MARPOL Convention;

– a 1.5% fuel sulphur limit is laid down for passenger vessels on regular services to or from 
Community ports;



– a 0.2% fuel sulphur limit is introduced for ships at berth in EU ports.

The benefits of lower emissions cannot be fully expressed in money terms. In the Commission’s 
research, which does not allow for the gain stemming from a reduction in acidification, the annual 
benefits are estimated at €2.7 bn and the costs, at €1.1.

Parliament’s first reading

In its first reading1 Parliament took the view that the action proposed by the Commission was 
insufficient to protect human health and meet EU air quality targets.

Parliament extended the 1.5% sulphur limit to cover all EU sea areas. In addition, it incorporated a 
second stage in the directive, whereby the sulphur limit would be tightened up to 0.5% for SOx
emission control areas (SECAs) and passenger vessels on regular services from 2011 and for all EU 
sea areas from 2013. (The main changes to the Commission proposal resulting from the acceptance of 
Parliament’s first reading amendments are summarised in the schedule at the end of this explanatory 
statement.)

Council position

From the point of view of human health and environmental protection, the Council common position 
is decidedly weaker than the position adopted by Parliament at first reading. Essentially, the common 
position would merely enable Annex VI to the MARPOL Convention to be put into effect. The 
Council has disregarded Parliament’s view that, proceeding as outlined above, it is necessary to go 
further than the MARPOL Annex VI and implement a second stage of reform.

The rapporteur’s proposal for Parliament’s position at second reading

The rapporteur proposes that Parliament should basically abide by its initial position, whereby 
shipping emissions would be reduced by approximately 80% compared with the year 2000, whereas 
the Council position would serve to reduce them by no more than about 10%. For the reasons listed 
above and set out in more detail in the decision taken by Parliament at first reading, the latter is not 
enough to protect human health and the environment or achieve the EU’s approved air quality targets.

The Council position would clean up emissions only in the SOx emission control areas, in other words 
the North Sea, the English Channel, and the Baltic Sea. Heavy fuel oil made from crude containing 
less sulphur would be used in those areas. However, the sulphur content of fuel used in other EU sea 
areas, the Mediterranean and the South-West Atlantic, would probably be higher than before. In any 
event, the impact of sulphur and nitrogen oxides on cultural monuments and the harmful health 
effects of all shipping emissions likewise extend to the Mediterranean area and the more southern 
parts of Europe as a whole.

The Commission is working out scenarios for future air quality requirements under the CAFE (Clean 
Air For Europe) programme. The rapporteur has asked it to gauge the impact on air quality that could 
be brought about by enforcing marine fuel purity requirements in accordance with the proposal.

In its proposal the Commission has estimated that the benefits would be more than double the costs.
But there is also reason to suppose that the benefits could likewise exceed the costs  if a 0.5% marine 

  
1 On 4 June 2003.
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fuel sulphur limit were imposed in SOx emission control areas, that is to say, the Baltic Sea, the North 
Sea, and the English Channel, and in other EU sea areas as well, namely the South-West Atlantic and 
the Mediterranean. The RAINS model, developed by the International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA), has been used, among other things, to draw up the NEC directive and the CAFE 
programme. The benefits calculated using that model could be as much as seven or eight times greater 
than the costs. The Beicip-Franlab model puts a higher figure on the costs than the RAINS model. But 
even in that case the estimated benefits amount for the most part to more than double the costs.

The rapporteur maintains that it is important to make progress in the IMO, but to enable that to 
happen, the EU should point the way forward. Under unilateral decisions the EU has banned single-
hulled tankers and ship bottom models containing organic tin compounds. The United States is also 
seeking to tighten up IMO agreements. It has laid down a 15 ppm (0.015 %) sulphur limit in its 
territorial waters for all ships bar ocean-going vessels. In addition, together with Canada and Mexico, 
it is drawing up a proposal to the IMO to tighten up the fuel sulphur limit to apply in SOx emission 
control areas (SECAs) by lowering it from 1.5% to 0.1%.

By incorporating a second stage into the reform, going further than Annex VI to the MARPOL 
Convention, the EU would create its own pressure to improve the IMO agreements.

It is important to promote the development of new and better environmental technology by creating a 
market for it. The rapporteur is therefore proposing several possible ways of implementing the new 
purity requirements. The emission reduction corresponding to the use of cleaner fuel could also be 
achieved by purifying ship combustion gases, on the understanding that the purification waste would 
have to be treated in an environmentally appropriate way. By purifying the combustion gases on 
board, it would be possible to remove not only sulphur oxides, but also other noxious substances, 
nitrogen oxides, and particulate matter. The rapporteur also proposes that the Commission be given 
the powers to organise trading in shipping emissions. This would provide an incentive to develop 
technology that would enable emissions to be reduced to even lower levels.

The rapporteur believes that vessels at berth in EU ports should be dispensed from complying with 
the 0.1% sulphur limit if they are connected to a fixed electrical power supply. To encourage the 
change to cleaner fuel or on-board emission purification, she proposes that a vessel should likewise be 
exempted from the fuel requirement applying to ships at berth if it always uses fuel with a sulphur 
content not exceeding 0.5% and the 0.5% sulphur limit has not yet entered into force in the sea area 
concerned.
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SULPHUR IN MARINE FUELS

EP FIRST READING
6 months after entry 
into force 
(1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

SECAs 1.5 % 0.5%
Ferries (all EU) 1.5% 0.5%
ports and inland 
waterways

0.2% 0.1%

rest of EU seas 1.5% 0.5%

COMMON POSITION
12 months after 
entry into force (mid 
2006)

1.1.2010

SECAs 1.5 % (NE Atlantic 
May 2007)

Ferries (all EU) 1.5%
ports and inland 
waterways

0.1% (Greece 
derogation 2012)

rest of EU seas - -

RAPPORTEUR’S 2nd READING PROPOSAL
12 months after 
entry into force 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECAs (inc. NE 
Atlantic)

1.5 % 0.5%

Ferries (all EU) 1.5% 0.5%
ports and inland 
waterways

0.1%

rest of EU seas 1.5% 0.5%


