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Amendementen op wetsteksten
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002)0595)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2003)0476)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) De emissie door de scheepvaart ten 
gevolge van de verbranding van 
scheepsbrandstoffen met een hoog 
zwavelgehalte draagt bij tot de 
luchtverontreiniging in de vorm van 
zwaveldioxide en zwevende deeltjes. Dat
brengt schade toe aan het milieu door 
verzuring, alsmede aan de gezondheid van 
de mens, onroerende goederen en cultureel 
erfgoed, in het bijzonder in kust- en 
havengebieden.

(4) De emissie door de scheepvaart ten 
gevolge van de verbranding van 
scheepsbrandstoffen met een hoog 
zwavelgehalte draagt bij tot de 
luchtverontreiniging in de vorm van 
zwaveldioxide en zwevende deeltjes, die 
schadelijk is voor de gezondheid van de 
mens, schade toebrengt aan het milieu, 
publieke en particuliere onroerende 
goederen en cultureel erfgoed en bijdraagt 
tot de verzuring.

  
1 PB C 68 van 18.3.2004, blz...
2 PB C 45E van 25.2.2003, blz. 277.
3 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

De problemen als gevolg van het gebruik van scheepsbrandstoffen met een hoog zwavelgehalte 
hebben twee aspecten: enerzijds dat de verontreiniging grensoverschrijdend en over grote 
afstand plaatsvindt(gevolgen van secundaire deeltjes voor de gezondheid en verzuring door 
zwavelneerslag), anderzijds de lokale gevolgen (voornamelijk gevolgen van SO2 voor de 
gezondheid). Hoewel deze problemen tot op zekere hoogte samenhangen, vereisen zij niet 
noodzakelijk dezelfde aanpak. Daarom is een afzonderlijke vermelding op haar plaats (zie ook 
amendement 2 hieronder). (amendement 1 eerste lezing EP)

Amendement 2
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) De mens en de natuur in kust- en 
havengebieden zijn in bijzondere mate de 
dupe van door de scheepvaart 
veroorzaakte verontreiniging als gevolg 
van brandstoffen met een hoog 
zwavelgehalte. Tegen deze achtergrond 
zijn derhalve speciale maatregelen 
noodzakelijk.

Motivering

In sommige haven- en kustgebieden veroorzaken de emissies van schepen een hoge concentratie 
zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5) en SO2. Daarom zijn specifieke maatregelen nodig (bijv. 
strengere beperking van het zwavelgehalte van brandstoffen die in haven- en kustgebieden 
worden gebruikt, of stroomvoorziening vanaf het vasteland) om de lokale problemen op te 
lossen. (amendement 4 eerste lezing EP)

Amendement 3
OVERWEGING 5

(5) De maatregelen in deze richtlijn voor 
het terugdringen van emissies van de 
scheepvaart in internationale wateren
vormen een aanvulling op de nationale 
maatregelen waarmee de lidstaten aan de in 
Richtlijn 2001/81/EG bepaalde 
drempelwaarden voor de emissie van 
vervuilende stoffen in de atmosfeer 
trachten te voldoen.

(5) De maatregelen in deze richtlijn 
vormen een aanvulling op de nationale 
maatregelen waarmee de lidstaten aan de in 
Richtlijn 2001/81/EG bepaalde 
drempelwaarden voor de emissie van 
vervuilende stoffen in de atmosfeer 
trachten te voldoen.

Motivering

Dankzij de maatregelen in deze richtlijn zullen de emissies van de scheepvaart niet alleen in de 
internationale wateren afnemen, maar ook in de territoriale wateren, havengebieden en 
binnenwateren. Momenteel vallen alleen de emissies van de scheepvaart in de territoriale 
wateren (12 zeemijl) en de binnenwateren onder de nationale emissies, als bedoeld in de richtlijn 
nationale emissieplafonds. Gezien de grote - en toenemende - uitstoot van de scheepvaart in 
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verhouding tot op land gelegen bronnen dient de Commissie na te gaan hoe de rest van de 
emissies van schepen het best in Richtlijn 2001/81 kan worden opgenomen.

Amendement 4
OVERWEGING 11

(11) Teneinde de scheepvaartsector genoeg 
tijd te geven voor de technische aanpassing 
met het oog op de maximale waarde van 
0,1 gewichtsprocent voor het 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen die 
worden gebruikt door binnenschepen en 
schepen die in communautaire havens 
liggen, moet de datum van toepassing voor 
deze eis 1 januari 2010 zijn. Aangezien 
die datum technische problemen kan 
opleveren voor Griekenland is voor een 
aantal specifieke schepen die binnen 
Grieks grondgebied varen een tijdelijke 
ontheffing op zijn plaats.

(11) Teneinde de scheepvaartsector genoeg 
tijd te geven voor de technische aanpassing 
met het oog op de maximale waarde van 
0,1 gewichtsprocent voor het 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen die 
worden gebruikt door binnenschepen en 
schepen die in communautaire havens 
liggen, moet de datum van toepassing voor 
deze eis 1 januari 2008 zijn.

Motivering

Zie amendement hieronder.
Amendement 5

OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) Wegens het globale karakter van 
de zeescheepvaart moet met voorrang 
naar internationale oplossingen worden 
gestreefd. De Commissie en de lidstaten 
moeten de overname van de bepalingen 
van deze richtlijn in het kader van het 
IMO sterker bevorderen. In de verdere 
onderhandelingen moeten zij met name 
ernaar streven op IMO-niveau een 
wereldwijde beperking van het maximaal 
toelaatbare zwavelgehalte van 
scheepsbrandstof te bewerkstelligen. 
Bovendien dient de Commissie na te gaan 
of nog meer zeegebieden binnen de 
Gemeenschap, bijv. de Middellandse Zee 
en het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan, in bijlage VI bij MARPOL 
aangemerkt dienen te worden als 
beheersgebieden voor SOx-emissie.
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Motivering

Juist in de zeescheepvaart is het noodzakelijk naar internationaal aanvaarde normen toe te 
werken. Derhalve moeten de in de richtlijn voorgestelde bepalingen ook als 
onderhandelingsmandaat voor de Commissie en de lidstaten dienen om zich op het niveau van 
de IMO voor het overnemen van dezelfde normen in IMO-kader in te zetten. (amendement 40 
eerste lezing EP)

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 2, alinea 2, letter e) (richtlijn 1999/32/EG)

e) brandstoffen die worden gebruikt door 
oorlogsschepen en andere vaartuigen die 
in militair verband worden gebruikt. 
Iedere lidstaat tracht, door het nemen van 
passende maatregelen die de 
werkzaamheden of de operationele 
kwaliteiten van dergelijke schepen niet 
aantasten, evenwel te waarborgen dat 
dergelijke schepen, voorzover redelijk en 
uitvoerbaar, handelen in 
overeenstemming met deze richtlijn;

Schrappen.

Motivering

Het lijkt niet gerechtvaardigd om oorlogsschepen en andere vaartuigen die in militair verband 
worden gebruikt, uit te zonderen van de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER d)

Artikel 2, punt 3h (richtlijn 1999/32/EG)

3h. oorlogsschip: een schip dat behoort tot 
de strijdkrachten van een staat, de 
uiterlijke onderscheidingstekenen draagt 
van zulke schepen van die nationaliteit, 
onder het bevel staat van een 
commandant in staatsdienst wiens naam 
op de desbetreffende dienstlijst of het 
equivalent daarvan staat, en waarvan de 
bemanning aan de regels van de 
krijgstucht is onderworpen;

Schrappen.

Motivering

Zie amendement 6 hierboven.
Amendement 8

ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER a), punt i)
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Artikel 4, alinea 1 (richtlijn 1999/32/EG)

i) worden in lid 1 de woorden "met 
inbegrip van gasolie voor de 
zeescheepvaart" geschrapt,

Schrappen.

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd om het voorschrift te schrappen voor op het grondgebied van de 
lidstaten gebruikte gasolie voor de zeescheepvaart.

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, titel (richtlijn 1999/32/EG)

Maximumzwavelgehalte van 
scheepsbrandstoffen die in 
beheersgebieden voor SOx-emissie en 
door passagiersschepen op geregelde 
diensten naar of vanuit havens in de 
Gemeenschap worden gebruikt

Maximumzwavelgehalte van 
scheepsbrandstoffen die in de Europese
Gemeenschap worden gebruikt (eerste 
fase)

Motivering

(Deel van amendement 41 eerste lezing EP)

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 5

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

1 bis. De lidstaten nemen alle 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat er met ingang van 1 januari 
2012 in hun territoriale zeewateren en 
exclusieve economische zones buiten de 
beheersgebieden voor SOx-emissie geen 
scheepsbrandstoffen gebruikt worden 
indien het zwavelgehalte van die 
brandstoffen meer is dan 1,5 
massaprocent. Dit geldt voor alle schepen 
van alle vlaggen, met inbegrip van 
schepen die hun reis buiten de 
Gemeenschap zijn begonnen.

Motivering

SO2 en NOx en daaruit voortkomende verontreinigende stoffen (zwevende sulfaat- en 
nitraatdeeltjes en bodemozon) kunnen over grote afstanden getransporteerd worden. De emissies 
van de scheepvaart zijn in de meeste kustgebieden verantwoordelijk voor 20 tot 30 procent van 
de concentratie van secundaire anorganische zwavel- en nitraatdeeltjes in de lucht en deze 
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hebben, evenals SO2 en NOx, gevolgen voor de volksgezondheid. Uit de toelichting van de 
Commissie blijkt dat er tussen bijvoorbeeld de aan de Noordzee gelegen gebieden en de 
kuststreken aan het noordelijke gedeelte van de Middellandse Zee geen onderscheid bestaat in 
het aantal levensjaren dat verloren gaat wegens langdurige blootstelling aan emissies van de 
scheepvaart. Uit een oogpunt van volksgezondheid is er geen reden om uitsluitend in SECA-
gebieden striktere emissienormen te hanteren, vooral wanneer men bedenkt dat de kustgebieden 
in het zuiden tot de dichtstbevolkte gebieden behoren en de PM- en ozonproblematiek in de 
zuidelijke lidstaten acuter is. Bovendien is het om economische redenen en uit 
mededingingsoverwegingen logisch emissienormen voor de internationale scheepvaart op zo 
breed mogelijke Europese schaal vast te stellen en ze niet tot bepaalde gebieden te beperken 
Aangezien de zuidelijke zeegebieden nog niet als SECA zijn aangemerkt, wordt voor deze 
gebieden een langer tijdpad voorgesteld. (amendement 41 eerste lezing EP)

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 5

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

2. De toepassingsdata voor lid 1 zijn:

a) voor het Baltische-Zeegebied bedoeld in 
voorschrift 14, lid 3, onder a), van bijlage 
VI van MARPOL, … *:
b) voor de Noordzee en elk ander 
zeegebied, inclusief havens, die door de 
IMO vervolgens overeenkomstig 
voorschrift 14, lid 3, onder b) van Bijlage 
VI bij MARPOL als beheersgebied voor 
SOx-emissie worden aangewezen,

2. De toepassingsdata voor lid 1 zijn:

a) voor het Baltische-Zeegebied bedoeld in 
voorschrift 14, lid 3, onder a), van bijlage 
VI van MARPOL, …*:
b) voor de Noordzee,

– 12 maanden na de inwerkingtreding van 
die aanwijzing, of
– … **,

naargelang welke datum later valt.

– 12 maanden na de inwerkingtreding van 
die aanwijzing, of
– …**,

naargelang welke datum eerder valt;
b bis) voor elk ander zeegebied, inclusief 
havens, die door de IMO vervolgens 
overeenkomstig voorschrift 14, lid 3, 
onder b) van Bijlage VI bij MARPOL als 
beheersgebied voor SOx-emissie worden 
aangewezen, ...***.

* 19 mei 2006, of, indien later, 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

* 19 mei 2006 of 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, 
naargelang welke datum eerder valt.

** 12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

** 12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

*** 12 maanden na de inwerkingtreding 
van die aanwijzing.
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Motivering

Om te waarborgen dat de voorschriften voor de Noordzee als SECA binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn van kracht worden.

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, lid 3 (richtlijn 1999/32/EG)

3. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor 
de handhaving van lid 1, ten minste ten 
aanzien van:
– schepen die onder hun vlag varen; en

– in het geval van lidstaten die grenzen 
aan beheersgebieden voor SOx-emissie,
schepen van alle vlaggen zolang deze zich 
in hun havens bevinden.

3. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor
de handhaving van de leden 1 en 1 bis, ten 
minste ten aanzien van:
– schepen die onder hun vlag varen; en

– schepen van alle vlaggen zolang deze 
zich in hun havens bevinden.

De lidstaten kunnen ook aanvullende 
handhavingsmaatregelen nemen ten 
aanzien van andere schepen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht.

De lidstaten nemen ook aanvullende 
handhavingsmaatregelen ten aanzien van 
andere schepen overeenkomstig het 
internationaal zeerecht.

Motivering

Alle kuststaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het handhavingsbeleid waartoe het 
internationaal zeerecht hun de mogelijkheid biedt.

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, lid 6 (richtlijn 1999/32/EG)

6. Met ingang van de in lid 2, onder a), 
bedoelde datum, zorgen lidstaten ervoor 
dat van elke scheepsbrandstof die op hun 
grondgebied wordt verkocht, de leverancier 
op de brandstof-leveringsnota, het 
zwavelgehalte vermeldt en een verzegeld 
monster bijlevert.

6. Met ingang van de in lid 2, onder a), 
bedoelde datum, zorgen lidstaten ervoor 
dat van elke scheepsbrandstof die op hun 
grondgebied wordt verkocht, de leverancier 
op de door de vertegenwoordiger van het 
ontvangende schip ondertekende 
brandstof-leveringsnota, het zwavelgehalte 
vermeldt en een verzegeld monster 
bijlevert. 

Motivering

Een doeltreffend toezicht zal van cruciaal belang zijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn. 
Het zwakke punt in de monsternemingsketen is de geloofwaardigheid van het monster. Om 
ervoor te zorgen dat het monster dat door de leverancier van de bunkerbrandstof wordt 
verstrekt, ook werkelijk precies dezelfde brandstof bevat als de aan het schip geleverde 
brandstof, is het van het grootste belang dat een vertegenwoordiger van het ontvangende schip 
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de bemonstering controleert. (amendement 16 eerste lezing EP)

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis, lid 6 bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

6 bis. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat met 
ingang van de in lid 2, onder a), bedoelde 
datum scheepsbrandstoffen met een 
zwavelgehalte van ten hoogste 0,5 
massaprocent in voldoende mate 
beschikbaar zijn om in alle 
communautaire havens in de vraag te 
voorzien.

Motivering

Uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de verplichtingen van deze richtlijn moeten 
brandstoftypen die aan de normen voldoen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Hiermee wordt een lid 
uit het Commissievoorstel dat de Raad in zijn gemeenschappelijk voorstel had geschrapt, weer 
opgenomen. (amendement 14 eerste lezing EP)

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 bis bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

(5 bis) Het volgende artikel 4 bis bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 4 bis bis
Maximumzwavelgehalte van 

scheepsbrandstoffen die in de Europese 
Gemeenschap worden gebruikt (tweede 

fase)
1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
vanaf 1 januari 2010 in hun territoriale 
zeewateren, exclusieve economische zones 
en zones met verontreinigingsbeheersing 
die binnen beheersgebieden voor SOx-
emissie vallen, geen scheepsbrandstoffen 
gebruikt worden met een zwavelgehalte van 
meer dan 0,5 massaprocent. Dit geldt voor 
alle schepen van alle vlaggen, met inbegrip 
van schepen die hun reis buiten de 
Gemeenschap zijn begonnen.
2. De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat er met 
ingang van de in lid 1 bedoelde datum door 
passagiersschepen op geregelde diensten 
naar of vanuit havens in de Gemeenschap 
geen scheepsbrandstoffen gebruikt worden 
met een zwavelgehalte van meer dan 0,5 
massaprocent.
3. De lidstaten zijn ervoor verantwoordelijk 
dat dit voorschrift ten minste wordt 
nageleefd door de onder hun vlag varende 
schepen en door schepen van alle vlaggen 
tijdens het verblijf in hun havens.
De lidstaten nemen tevens overeenkomstig 
het internationale zeerecht aanvullende 
handhavingsmaatregelen ten aanzien van 
andere schepen.
4. De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er met 
ingang van 1 januari 2014 in hun 
territoriale zeewateren en exclusieve 
economische zones buiten de 
beheersgebieden voor SOx-emissie geen 
scheepsbrandstoffen gebruikt worden met 
een zwavelgehalte van meer dan 0,5 
massaprocent. Dit geldt voor alle schepen 
van alle vlaggen, met inbegrip van schepen 
die hun reis buiten de Gemeenschap zijn 
begonnen.
5. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat met 
ingang van de in lid 1 bedoelde datum 
scheepsbrandstoffen met een zwavelgehalte 
van ten hoogste 0,5 massaprocent in 
voldoende mate beschikbaar zijn om in alle 
communautaire havens in de vraag te 
voorzien.

Motivering

Aangezien de emissies van de scheepvaart ook na de invoering van de "eerste fase" met een 
grenswaarde van 1,5% voor zwavel aanzienlijke problemen voor de volksgezondheid en het 
milieu zullen blijven opleveren, moet er een tweede fase komen met een verdere verlaging van 
het zwavelpercentage tot 0,5%. Zo'n verlaging is nodig om de gezondheids- en 
milieudoelstellingen te kunnen halen die in het 5e en 6e milieuactieprogramma van de EU zijn 
overeengekomen. (amendement 42 eerste lezing EP)

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 5
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Artikel 4 ter, lid 1, inleidende formule (richtlijn 1999/32/EG)

1. Met ingang van 1 januari 2010 nemen 
de lidstaten alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de volgende schepen 
geen scheepsbrandstoffen gebruiken met 
een zwavelgehalte van meer dan 0,1 
massaprocent:

1. Met ingang van 1 januari 2008 nemen 
de lidstaten alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de volgende schepen 
geen scheepsbrandstoffen gebruiken met 
een zwavelgehalte van meer dan 
0,1 massaprocent:

Motivering

Wederopneming van de door de Commissie voorgestelde datum voor de grenswaarde van 0,1%, 
zonder dat de 0,2%-stap nodig is (amendement 21 van het EP). Er is geen duidelijke reden om 
de invoering van scheepsbrandstoffen met een lager zwavelgehalte voor gebruik op 
binnenwateren en in havens uit te stellen tot 2010. Gezien de lokale gevolgen van 
scheepvaartemissies (met name PM) voor de gezondheid alsmede de bevolkingsconcentratie in 
haven- en kustgebieden moet de lokale luchtverontreiniging dringend worden teruggedrongen. 
Het gebruik van laagzwavelige scheepsbrandstoffen op binnenwateren en in havens sluit aan bij 
Richtlijn 99/32/EG (artikel 4, lid 1), waarin de zwavelgrenswaarde voor gasolie voor de 
zeescheepvaart is bepaald op 0,2% op het grondgebied van de lidstaten, waartoe dus ook de 
territoriale zeewateren (12 zeemijl) behoren, en in een verdere verlaging tot 0,1% per 1 januari 
2008 is voorzien.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 5

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

2. Lid 1 is niet van toepassing:
a) wanneer schepen volgens gepubliceerde 
dienstregelingen minder dan twee uur op 
hun ligplaats zullen liggen;
b) op binnenschepen met een certificaat 
waaruit blijkt dat zij voldoen aan de 
voorschriften van het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee, 1974, sindsdien 
gewijzigd, wanneer deze schepen op zee 
zijn.
c) tot 1 januari 2012 voor in de bijlage 
opgenomen schepen die uitsluitend op 
Grieks grondgebied opereren.

2. Lid 1 is niet van toepassing:
a) wanneer schepen volgens gepubliceerde 
dienstregelingen minder dan een uur op 
hun ligplaats zullen liggen;
b) op binnenschepen met een certificaat 
waaruit blijkt dat zij voldoen aan de 
voorschriften van het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee, 1974, sindsdien 
gewijzigd, wanneer deze schepen op zee 
zijn.
c) op schepen met stroomvoorziening van 
het vasteland terwijl zij in een haven op 
hun ligplaats liggen;
c bis) tot de in artikel 4 bis bis, lid 1 
respectievelijk lid 3 bedoelde datum:
- op schepen die aantoonbaar te allen tijde 
brandstof gebruiken met een 
zwavelgehalte van minder dan 0,5 
massaprocent;
- op schepen die aantoonbaar te allen tijde 
gebruik maken van reinigingstechnieken 
waarmee de totale uitstoot van 
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zwaveloxiden, ook van de hoofd- en 
hulpmotoren, wordt verminderd tot 2,0 g 
SO2/kWh of minder, berekend als het 
totale gewicht van de 
zwaveldioxideuitstoot.

Motivering

De Commissie had in haar voorstel geen bepalingen opgenomen inzake uitzonderingen op de 
havenvoorschriften. Het gebruik van laagzwavelige gasolie in havens moet hoge prioriteit 
hebben en afwijkingen/uitzonderingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. 
Stroomvoorziening vanaf het vasteland zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de emissies 
en de lawaaioverlast en moet daarom worden gestimuleerd. Als schepen die altijd 0,5%-
brandstof gebruiken of reinigingstechnieken toepassen, worden vrijgesteld van de 0,1%-eis in 
havens totdat de tweede fase voor de zwavelgrenswaarden ingaat (lid c bis)), zou dit een prikkel 
betekenen om er op korte termijn voor te zorgen dat de emissies te allen tijde gering zijn.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 4 quater, lid 4 (richtlijn 1999/32/EG)

4. Bij wijze van alternatief voor het 
gebruik van laagzwavelige
scheepsbrandstoffen die voldoen aan de 
eisen van de artikelen 4 bis en 4 ter, mogen 
de lidstaten schepen toestaan een 
goedgekeurde emissiereductietechnologie
te gebruiken, op voorwaarde dat deze 
schepen
– een emissieverlaging realiseren die 
tenminste gelijkwaardig is met die welke 
zou zijn bereikt met de in deze richtlijn 
vermelde grenswaarden voor het 
zwavelgehalte in brandstoffen, en

4. Bij wijze van alternatief voor of 
aanvulling op het gebruik van 
scheepsbrandstoffen die voldoen aan de 
eisen van de artikelen 4 bis, 4 bis bis en 4 
ter, mogen de lidstaten schepen toestaan
een goedgekeurde reductietechnologie te 
gebruiken, op voorwaarde dat deze 
schepen
– de totale uitstoot van zwaveloxiden, ook 
van de hoofd- en hulpmotoren, 
verminderen tot 2,0 g SO2/kWh of minder, 
berekend als het totale gewicht van de 
zwaveldioxideuitstoot;
- uitgerust zijn met apparatuur voor 
continue emissiecontrole, en

– op basis van criteria die de autoriteiten 
van de havenstaten aan de IMO hebben 
meegedeeld op overtuigende wijze 
aantonen dat in omsloten havens, 
havenbekkens en riviermondingen 
geloosde afvalstromen geen gevolgen 
hebben voor ecosystemen.

– op basis van criteria die de autoriteiten 
van de havenstaten aan de IMO hebben 
meegedeeld op overtuigende wijze 
aantonen dat in omsloten havens, 
havenbekkens en riviermondingen 
geloosde afvalstromen geen gevolgen 
hebben voor ecosystemen.

Motivering

Het gebruik van reductietechnieken moet niet alleen als alternatief worden toegestaan, maar ook 
als aanvulling op het gebruik van laagzwavelige brandstoffen, omdat dit extra uitstootverlaging 
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zou kunnen opleveren. Om de goede werking van de technische voorzieningen te garanderen, 
moet bepaald worden dat schepen die gebruik maken van reductietechnieken, apparatuur voor 
continue emissiecontrole moeten gebruiken.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 6, LETTER -a) (nieuw)

Artikel 6, titel (richtlijn 1999/32/EG)

-a) De titel wordt als volgt gewijzigd:
"Monitoring en sancties"

Motivering

De verandering van titel is noodzakelijk om duidelijk aan te geven wat de inhoud van het artikel 
is. (amendement 24 eerste lezing EP)

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 6, LETTER a)

Artikel 6, lid 1 bis, alinea 1 (richtlijn 1999/32/EG)

"1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te controleren dat het 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 
voldoet aan de toepasselijke bepalingen 
van de artikelen 4 bis en 4 ter.

"1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te controleren dat het 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 
voldoet aan de toepasselijke bepalingen 
van de artikelen 4 bis, 4 bis bis en 4 ter.

Motivering

(Deel van amendement 26 eerste lezing EP)

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 6, LETTER a)

Artikel 6, lid 1 bis, alinea 4 (richtlijn 1999/32/EG)

De lidstaten nemen, indien nodig, ook de 
maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn 
om het zwavelgehalte van de 
scheepsbrandstoffen, andere dan die 
waarop de artikelen 4 bis en 4 ter van 
toepassing zijn, te controleren.";

De lidstaten nemen ook de maatregelen die 
nodig zijn om het zwavelgehalte van de 
scheepsbrandstoffen, andere dan die 
waarop de artikelen 4 bis, 4 bis bis en 4 ter 
van toepassing zijn, te controleren.";

De lidstaten stellen de regels vast voor 
effectieve sancties op inbreuken op de 
bepalingen inzake monitoring en 
bemonstering en zij nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
proportioneel zijn en op een zodanige 
wijze worden uitgevoerd dat hiervan een 
dissuasief effect uitgaat.
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Motivering

De sancties moeten voldoende streng zijn om te voorkomen dat er met monsters wordt 
gefraudeerd. (deel van amendementen 26 en 29 eerste lezing EP)

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 7

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

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 rendementsanalyse, met 
inbegrip van de directe en indirecte 
milieuvoordelen van de in artikel 4 bis, lid 
4, genoemde maatregelen alsmede van 
eventuele verdere maatregelen ter 
beperking van de emissies,

Motivering

(Deel amendement 32 eerste lezing EP)

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 7

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

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.

De Commissie kan dat rapport aanvullen 
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 alsmede met 
voorstellen tot beperking van andere door 
zeeschepen veroorzaakte vormen van 
luchtverontreiniging, met inbegrip van 
volledige specificaties voor 
scheepsbrandstoffen overeenkomstig 
Richtlijn 98/70/EG.
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de maatregelen die zijn genomen om 
de bepalingen van deze richtlijn in 
MARPOL te verankeren.

Motivering

Aangezien scheepvaartemissies, zowel absoluut als relatief gezien, steeds grotere gevolgen 
hebben voor de gezondheid en het milieu, is het van groot belang dat de Commissie komt met 
nieuwe, aanvullende voorstellen voor emissiereductiemaatregelen. Wegens het veelzijdig effect 
van en het onderlinge verband tussen de diverse brandstofkwaliteitsparameters dient de 
Commissie desbetreffend onderzoek te laten verrichten, en een voorstel in te dienen voor een 
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EU-richtlijn met kwaliteitsnormen voor scheepsbrandstoffen, zulks in overeenstemming met 
Richtlijn 98/70/EG. (deel van amendement 32 eerste lezing EP)

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7, lid 3 bis (nieuw) (richtlijn 1999/32/EG)

3 bis. Mochten er voorstellen worden 
ingediend om toe te staan dat 
scheepvaartbedrijven of groepen van 
scheepvaartbedrijven die gebruik maken 
van emissiebeperkingstechnieken, de SOx-
emissies van gemodificeerde schepen 
verrekenen met die van niet-
gemodificeerde schepen, worden 
dergelijke regelingen alleen toegestaan 
indien de voordelen voor het milieu en de 
gezondheid in vergelijking met het 
gebruik van laagzwavelige 
scheepsbrandstoffen duidelijk 
aantoonbaar zijn.

Motivering

Amendement 44 eerste lezing EP in aangepaste formulering.

Amendement 25
ARTIKEL 1, PUNT 7

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

4. Wijzigingen die nodig zijn om in artikel 
2, punten 1, 2, 3, 3a, 3b), en 4), of in artikel 
6, lid 2, technische aanpassingen aan te 
brengen in het licht van de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde procedure. Deze aanpassingen 
mogen niet leiden tot directe wijzigingen 
van de werkingssfeer van deze richtlijn of 
de grenswaarden voor het zwavelgehalte 
van brandstoffen van deze richtlijn.

4. Wijzigingen die nodig zijn om in artikel 
2, punten 1, 2, 3, 3a, 3b), en 4), artikel 4 
bis, artikel 4 bis bis, of in artikel 6, lid 2, 
technische aanpassingen aan te brengen in 
het licht van de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde procedure. Deze aanpassingen 
mogen niet leiden tot directe wijzigingen 
van de werkingssfeer van deze richtlijn of 
de grenswaarden voor het zwavelgehalte 
van brandstoffen van deze richtlijn, 
behalve wanneer  dergelijke wijzigingen 
in overeenstemming zijn met in de IMO 
overeengekomen, strengere normen.
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TOELICHTING

De emissies die het gevolg zijn van het gebruik van zwavelhoudende brandstoffen, hebben 
nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zwavel- en stikstofoxiden (SO2
(d.w.z. zwaveldioxide) en NOx) veroorzaken verzuring, die schadelijk is voor het milieu, maar 
daarnaast ook gebouwen en cultuurmonumenten aantast. Deze oxiden vormen in de lucht 
secundaire deeltjes (PM). Bij blootstelling aan deze emissies stijgt de mortaliteit en neemt het 
aantal aandoeningen als astma, bronchitis en hartziektes toe. Volgens ramingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakt blootstelling aan deeltjes in de buitenlucht in Europa 
ongeveer 100.000 sterfgevallen per jaar en gaan er om die reden 725.000 levensjaren verloren. 
Bovendien leiden stikstofoxiden tot ozonvorming en eutrofiëring in de lagere atmosfeer.

Een aanzienlijk deel van de luchtverontreiniging in de meeste EU-kuststreken is te wijten aan 
emissies van de scheepvaart. De zwaveldioxide-uitstoot van op het land gelegen bronnen is 
tussen 1990 en 2000 in de EU-15 met ongeveer 60% gedaald en zal waarschijnlijk tot 2010 
verder afnemen, en wel met tussen 75% en 80%. De SO2-uitstoot van schepen die in de Europese 
zeewateren onderweg zijn, is daarentegen gestegen en de omvang hiervan zal tegen 2010 
waarschijnlijk uitkomen op meer dan 75% van de totale uitstoot van op het land gelegen 
bronnen, met inbegrip van vervoer en energieopwekking.

Aangezien op 1 januari 2005 nieuwe eisen van kracht zijn geworden voor de zuiverheid van 
dieselbrandstof voor het wegvervoer, is de zwaveluitstoot van schepen per ton en kilometer nu 
150 tot 300 keer hoger dan die van vrachtwagens.

Verzuring in een mate die het milieu op den duur niet aankan, vormt vooral in Noord-Europa een 
probleem. De aantasting van gebouwen en cultuurmonumenten is echter ook in verder zuidelijk 
gelegen delen van Europa een ernstig probleem. De kwalijke gevolgen voor de gezondheid van 
scheepvaartemissies doen zich ook in heel Europa gevoelen. De ozonvorming in de lagere 
atmosfeer als gevolg van stikstofoxiden levert in het Middellandse-Zeegebied een aanzienlijk 
gezondheidsvraagstuk op.

De emissies van schepen moeten daarom in de hele EU aanzienlijk worden verminderd om het 
doel te kunnen halen dat de Commissie in haar Witboek inzake vervoersbeleid aangeeft 
(namelijk van de scheepvaart een duurzamere tak van vervoer te maken), en de 
langetermijndoelstelling te kunnen verwezenlijken die is verankerd in het vijfde en zesde 
milieuactieprogramma (dat kritische belastingen en concentraties niet mogen worden 
overschreden en dat iedereen doeltreffend beschermd dient te worden tegen de nadelige 
gevolgen van de luchtverontreiniging voor de gezondheid).

Voorstel van de Commissie

De hoofdpunten van het voorstel van de Commissie zijn:

- er wordt een maximumzwavelgehalte in scheepsbrandstoffen van 1,5% vastgesteld voor 
de beheersgebieden voor SOx-emissie, d.w.z. de Noordzee, het Nauw van Calais en de Oostzee, 
zoals bepaald in bijlage VI bij het MARPOL-verdrag;

- er wordt een maximumzwavelgehalte van 1,5% vastgesteld voor brandstoffen van 
passagiersschepen op geregelde diensten van of naar communautaire havens;
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- er wordt een maximumzwavelgehalte in brandstoffen van 0,2% ingevoerd voor schepen 
die in een EU-haven liggen.

De voordelen van een geringere uitstoot kunnen niet volledig in geld worden uitgedrukt. Volgens 
onderzoek van de Commissie, waarin de winst als gevolg van een geringere verzuring niet is 
verdisconteerd, worden de jaarlijkse baten geraamd op 2,7 miljard euro en de kosten op 1,1 
miljard euro.

Eerste lezing van het Parlement

In zijn eerste lezing1 was het Parlement van mening dat de door de Commissie voorgestelde 
maatregelen ontoereikend waren om de gezondheid van de mens te beschermen en de 
doelstellingen van de EU voor de luchtkwaliteit te halen.

Het Parlement heeft het maximumzwavelgehalte van 1,5% uitgebreid tot alle zeegebieden in de 
EU. Daarnaast heeft het een tweede fase in de richtlijn opgenomen, zodat het 
maximumzwavelgehalte vanaf 2011 voor beheersgebieden voor SOx-emissie (SECA's) en voor 
passagiersschepen op geregelde diensten en vanaf 2013 voor alle zeewateren in de EU wordt 
aangescherpt tot 0,5%. (De belangrijkste wijzigingen in het Commissievoorstel die voortvloeien 
uit de aanvaarding van de amendementen van het EP in eerste lezing zijn samengevat in het 
overzicht aan het einde van deze toelichting.)

Standpunt van de Raad

Vanuit een oogpunt van gezondheids- en milieubescherming is het gemeenschappelijk standpunt 
van de Raad duidelijk zwakker dan het standpunt dat het Parlement in eerste lezing heeft 
ingenomen. In wezen zou het gemeenschappelijk standpunt alleen de mogelijkheid bieden om 
bijlage VI bij het MARPOL-verdrag in werking te stellen. De Raad is voorbijgegaan aan de 
opvatting van het Parlement dat het in de hierboven beschreven aanpak nodig is verder te gaan 
dan bijlage VI bij MARPOL en een tweede hervormingsfase in te voeren.

Voorstel van de rapporteur voor het standpunt van het Parlement in tweede lezing

De rapporteur stelt voor dat het Parlement vasthoudt aan zijn oorspronkelijke standpunt, zodat de 
emissies van de scheepvaart ten opzichte van het jaar 2000 met ongeveer 80% worden 
verminderd, terwijl dit bij het standpunt van de Raad niet meer dan ongeveer 10% zou zijn. 
Zoals hierboven beschreven en gedetailleerder uiteengezet in het besluit dat het Parlement in 
eerste lezing heeft genomen, is de benadering van de Raad niet voldoende om de menselijke 
gezondheid en het milieu te beschermen of de door de EU goedgekeurde doelstellingen inzake 
luchtkwaliteit te verwezenlijken.

Uitgaande van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, zou de uitstoot alleen afnemen in 
de beheersgebieden voor SOx-emissie, met andere woorden de Noordzee, het Nauw van Calais 
en de Oostzee. In die gebieden zou dan zware stookolie worden gebruikt die gewonnen wordt uit 
ruwe olie met minder zwavel. Het zwavelgehalte in de brandstof die in andere zeegebieden van 
de EU wordt gebruikt, namelijk de Middellandse Zee en het zuidwestelijk deel van de 
Atlantische Oceaan, zou daarentegen waarschijnlijk hoger worden dan daarvoor. In elk geval 

  
1 Op 4 juni 2003.



PR\551981NL.doc 21/24 PE 353.332v01-00

NL

zijn de gevolgen van zwavel- en stikstofoxides voor cultuurmonumenten en de nadelige effecten 
van alle emissies van schepen voor de gezondheid ook merkbaar in het Middellandse-Zeegebied 
en de verder zuidelijk gelegen delen van Europa als geheel.

De Commissie werkt momenteel aan scenario's voor toekomstige luchtkwaliteitseisen in het 
kader van het CAFE-programma (Clean Air For Europe). De rapporteur heeft de Commissie 
verzocht na te gaan hoe de luchtkwaliteit zou worden beïnvloed door uitvoering te geven aan 
eisen inzake de zuiverheid van scheepsbrandstoffen, overeenkomstig het voorstel.

In haar voorstel schat de Commissie de baten meer dan twee keer zo hoog in als de kosten. Er 
kan echter redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de baten ook hoger zouden zijn dan de 
kosten, als er voor scheepsbrandstoffen een maximumzwavelgehalte van 0,5% zou worden 
vastgesteld in de beheersgebieden voor SOx-emissies, namelijk de Oostzee, de Noordzee en het 
Nauw van Calais, en in andere zeegebieden in de EU, namelijk het zuidwestelijk deel van de 
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Voor de opstelling van de richtlijn nationale 
emissieplafonds en het CAFE-programma is o.a. gebruik gemaakt van het RAINS-model, dat 
ontwikkeld is door het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De met dat 
model berekende baten zouden wel eens zeven of acht keer groter kunnen zijn dan de kosten. 
Met het Beicip-Franlabmodel komt men op een hoger cijfer voor de kosten dan met het RAINS-
model, maar zelfs in dat geval bedragen de geschatte baten grotendeels meer dan het dubbele van 
de kosten.

De rapporteur acht het van belang dat er binnen de IMO vooruitgang wordt geboekt, maar 
daartoe dient de EU een voortrekkersrol te spelen. Door middel van eenzijdige besluiten heeft de 
EU enkelwandige tankers en scheepsrompen met organische tinverbindingen verboden. Ook de 
Verenigde Staten streven naar aanscherping van IMO-overeenkomsten. Zij hebben voor hun 
territoriale wateren een maximumzwavelgehalte van 15 ppm (0,015%) vastgesteld voor alle 
vaartuigen met uitzondering van oceaanwaardige schepen. Daarnaast werken zij, samen met 
Canada en Mexico, aan een voorstel aan de IMO om het maximumzwavelgehalte dat moet 
gelden in beheersgebieden voor SOx-emissie (SECA's), te verlagen van 1,5% tot 0,1%.

Door een tweede fase op te nemen in de hervorming die verder gaat dan bijlage VI bij de 
MARPOL-overeenkomst, zou de EU zelf de druk opvoeren om tot een verbetering van de IMO-
overeenkomsten te komen.

Het is van belang de ontwikkeling van nieuwe, betere milieutechnologie te stimuleren door er 
een markt voor te scheppen. De rapporteur stelt daarom diverse methoden voor om uitvoering te 
geven aan de nieuwe zuiverheidsvoorschriften. De uitstootreductie door het gebruik van 
schonere brandstof zou namelijk ook kunnen worden gerealiseerd door de verbrandingsgassen te 
reinigen, met dien verstande dat het reinigingsafval op een uit een oogpunt van 
milieubescherming verantwoorde wijze wordt behandeld. Bij reiniging van de 
verbrandingsgassen aan boord van het schip zouden niet alleen zwaveloxiden, maar ook andere 
schadelijke stoffen, stikstofoxiden en zwevende deeltjes kunnen worden verwijderd. De 
rapporteur stelt verder voor dat de Commissie de bevoegdheid krijgt om de handel in 
scheepsemissies te organiseren. Dit zou een prikkel geven om technologie te ontwikkelen 
waarmee de uitstoot nog verder kan worden verminderd.

De rapporteur is van mening dat vaartuigen die in een EU-haven zijn afgemeerd, vrijgesteld 
dienen te worden van de plicht tot het naleven van het maximumzwavelgehalte van 0,1% als zij 
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zijn aangesloten op een stroombron op het vasteland. Om de omschakeling op schonere 
brandstof of het reinigen van de uitlaatgassen aan boord te bevorderen, stelt zij voor dat een 
schip eveneens vrijgesteld dient te worden van de brandstofeis die geldt voor afgemeerde 
schepen, als het altijd gebruik maakt van brandstof met een zwavelgehalte van ten hoogste 0,5% 
en het maximumzwavelgehalte van 0,5% nog niet in werking is getreden voor het betrokken 
zeegebied.
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ZWAVEL IN SCHEEPSBRANDSTOFFEN

EERSTE LEZING EP 
6 maanden na 
inwerkingtreding 
(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's 1,5 % 0,5%
Veerboten (hele EU) 1,5% 0,5%
havens en 
binnenwateren

0,2% 0,1%

overige zeewateren 
EU

1,5% 0,5%

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
12 maanden na 
inwerkingtreding 
(medio 2006)

1.1.2010

SECA's 1,5 % (NO Atlant. 
Oceaan mei 2007)

Veerboten (hele EU) 1,5%
havens en 
binnenwateren

0,1% (Griekenland 
afwijking 2012)

overige zeewateren 
EU

- -

VOORSTEL RAPPORTEUR 2de LEZING
12 maanden na 
inwerkingtreding 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

SECA's (incl. NO 
Atlantische Oceaan)

1,5 % 0,5%

Veerboten (hele EU) 1,5% 0,5%
havens en 
binnenwateren

0,1%

overige zeewateren 
EU

1,5% 0,5%


