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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina 
bränslen
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2002)0595)2,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003)0476)3,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Utsläpp från sjöfart genom förbränning 
av marina bränslen med hög svavelhalt 
bidrar till luftföroreningar i form av 
svaveldioxid och partiklar. Detta inverkar 
skadligt på miljön genom försurning och 
skadar människors hälsa, egendom och 
kulturarv, särskilt i kust- och hamnnära 

(4) Utsläpp från sjöfart genom förbränning 
av marina bränslen med hög svavelhalt 
bidrar till luftföroreningar i form av 
svaveldioxid och partiklar. Detta skadar 
människors hälsa, miljön, allmän och 
privat egendom och kulturarv samt bidrar 
till försurningen.

  
1 EUT C 68, 18.3.2004, s...
2 EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 277.
3 EUT C .../ Ännu inte offentliggjort i EUT.
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områden.

Motivering

Problemet med förbränning av marina bränslen med hög svavelhalt är dels en fråga om 
långväga gränsöverskridande föroreningar (hälsopåverkan från sekundära partiklar och 
försurning till följd av nedfall av svavel) och dels om påverkan av närmiljön (i första hand 
hälsopåverkan från svaveldioxid och primära partiklar). Även om dessa problem i viss mån 
sammanhänger med varandra är åtgärderna för att lösa dem inte nödvändigtvis desamma 
och därför är det skäl att de nämns skilt för sig. (Se också ändringsförslag 2, som var 
ändringsförslag 1 vid Europaparlamentets första behandling).

Ändringsförslag 2
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Människor och natur i kust- och 
hamnnära områden drabbas särskilt hårt 
av utsläpp från fartyg som drivs med 
bränsle med hög svavelhalt. Därför krävs 
här särskilda åtgärder. 

Motivering

Utsläpp från fartyg åstadkommer höga halter av partiklar (PM10 och PM2,5) samt 
svaveldioxid i vissa kust- och hamnnära områden. Därför krävs det särskilda åtgärder för att 
problem i närmiljön skall kunna lösas (såsom skärpta gränsvärden för svavelhalten i bränslen 
som används i kust- och hamnnära områden eller krav på anslutning till elnätet i land). 
(Ändringsförslag 1 vid Europaparlamentets första behandling).

Ändringsförslag 3
SKÄL 5

(5) Åtgärderna i detta direktiv för att 
minska utsläppen från sjöfart i 
internationella vatten utgör ett 
komplement till medlemsstaternas 
nationella åtgärder för att iaktta utsläppstak 
för luftföroreningar enligt direktiv 
2001/81/EG.

(5) Åtgärderna i detta direktiv utgör ett 
komplement till medlemsstaternas 
nationella åtgärder för att iaktta utsläppstak 
för luftföroreningar enligt direktiv 
2001/81/EG.

Motivering
Åtgärderna i detta direktiv kommer att leda till minskade utsläpp, inte bara i internationella 
vatten, utan också i territorialvatten, hamnområden och utmed inre vattenvägar. I dag 
omfattas endast utsläpp från fartygstrafik inom territorialvatten (12 sjömil) och inre 
vattenvägar av bestämmelserna för nationella utsläpp i direktivet om nationella utsläppstak 
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för vissa luftföroreningar. Med tanke på att utsläppen från sjöfarten är stora – och ökar – i 
jämförelse med utsläpp från källor på land bör kommissionen undersöka hur resten av 
sjöfartens utsläpp kunde fås med i direktiv 2001/81/EG.

Ändringsförslag 4
SKÄL 11

(11) För att sjöfartsindustrin skall hinna 
göra en teknisk anpassning till ett högsta 
gränsvärde på 0,1 viktprocent svavel för 
marina bränslen som används av fartyg på 
inre vattenvägar och i gemenskapshamnar 
bör detta krav börja tillämpas den 
1 januari 2010. Eftersom denna tidsfrist 
kan innebära tekniska problem för 
Grekland är ett tillfälligt undantag 
lämpligt för vissa fartyg i trafik inom 
Greklands territorium.

(11) För att sjöfartsindustrin skall hinna 
göra en teknisk anpassning till ett högsta 
gränsvärde på 0,1 viktprocent svavel för 
marina bränslen som används av fartyg på 
inre vattenvägar och i gemenskapshamnar 
bör detta krav börja tillämpas den 
1 januari 2008.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag nedan.

Ändringsförslag 5
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Eftersom sjöfarten är global bör 
man sträva efter internationella 
lösningar. Såväl kommissionen som 
medlemsstaterna bör därför arbeta aktivt 
för att bestämmelserna i detta direktiv 
antas inom ramen för IMO. I de fortsatta 
förhandlingarna bör de i synnerhet 
försöka få till stånd en global minskning 
på IMO-nivå av den högsta tillåtna 
svavelhalten för marina bränslen. 
Kommissionen bör också undersöka 
fördelarna med att utse nya havsområden 
i gemenskapen, till exempel Medelhavet, 
nordöstra Atlanten och Svarta havet, till 
svavelkontrollområden i enlighet med 
MARPOL bilaga VI.
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Motivering

Framför allt inom sjöfarten måste man arbeta för internationellt vedertagna normer. Alltså 
bör bestämmelserna i detta direktiv också tjäna som förhandlingsuppdrag för kommissionen 
och medlemsstaterna så att de vid förhandlingarna agerar för att samma normer skall antas 
inom den globala ram som IMO erbjuder. (Europaparlamentets ändringsförslag 40 från 
första behandlingen).

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 2, stycke 2, led e (direktiv 1999/32/EG)

e) Bränslen som används av örlogsfartyg 
och andra fartyg i militär tjänst. Varje 
medlemsstat skall dock, genom att anta 
lämpliga åtgärder som inte inverkar 
menligt på sådana fartygs insatser eller 
operativa kapacitet, sträva efter att se till 
att dessa fartyg så långt det är rimligt och 
praktiskt möjligt handlar på ett sätt som 
är förenligt med detta direktiv.

utgår

Motivering

Det verkar inte finnas något skäl för att örlogsfartyg och andra fartyg i militär tjänst skall 
undantas från bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 2, LED D

Artikel 2, punkt 3h (direktiv 1999/32/EG)

3h. örlogsfartyg: ett fartyg som tillhör en 
stats väpnade styrkor och är försett med 
de yttre tecken som utmärker sådana 
fartyg av dess nationalitet, som är under 
befäl av en av statens regering 
vederbörligen utsedd officer, vars namn 
är upptaget i vederbörlig rulla eller dess 
motsvarighet, och som är bemannat med 
en besättning underställd militärt 
disciplinärt system.

utgår



PR\551981SV.doc 9/24 PE 353.332v01-00

SV

Motivering

Se ändringsförslag 6 ovan.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 4, LED A, LED I

Artikel 4, punkt 1 (direktiv 1999/32/EG)

i) skall orden ”, inklusive marin 
dieselbrännolja,” i punkt 1 utgå,

utgår

Motivering

Det finns inget skäl för att kraven på marin dieselbrännolja som används på 
medlemsstaternas territorium inte skulle finnas med i detta direktiv.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, rubrik (direktiv 1999/32/EG)

Maximal svavelhalt i marina bränslen som 
används i svavelkontrollområden och av 
passagerarfartyg som används i reguljär 
trafik till eller från gemenskapshamnar

Maximal svavelhalt i marina bränslen som 
används inom Europeiska gemenskapen 
(första etappen)

Motivering

(En del av Europaparlamentets ändringsförslag 41 från första behandlingen). 

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 5

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

1a. Medlemsstaterna skall vidta alla 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
det från och med den 1 januari 2012 inte 
används några marina bränslen med 
högre svavelhalt än 1,5 viktprocent i deras 
territorialvatten eller exklusiva 
ekonomiska zoner utanför 
svavelkontrollområden. Detta skall gälla 
samtliga fartyg, oavsett flagg, även fartyg 
som påbörjat sin resa utanför 
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gemenskapen.

Motivering

Svaveldioxid och kväveoxider liksom deras sekundära föroreningar (aerosolpartiklar som 
innehåller sulfater och nitrater, samt marknära ozon) kan transporteras över långa sträckor. 
Utsläppen från sjöfarten svarar för mellan 20 och 30 procent av halterna av sekundära 
oorganiska partiklar som innehåller sulfater och nitrater i luften i de flesta kustnära områden 
och dessa partiklar påverkar hälsan, alldeles som svaveldioxid och kväveoxider. Av 
motiveringen till kommissionens förslag framgår det att det inte finns några skillnader i fråga 
om hur levnadsår som i snitt går förlorade till följd av långvarig exponering för utsläpp från 
fartyg i till exempel Nordsjön respektive norra Medelhavet. Det finns ingenting som ur 
hälsosynvinkel talar för skärpta utsläppsnormer endast i svavelkontrollområden, i all 
synnerhet som de kustnära områdena i söder hör till de mest tätbefolkade regionerna och 
problemen med primära partiklar och ozon är mera akuta i de sydliga medlemsstaterna. Av 
ekonomiska skäl och med tanke på konkurrensen är det dessutom vettigt att utsläppsnormerna 
för den internationella sjöfarten fastställs för så stora delar av Europa som möjligt och inte 
begränsas till bara vissa områden. Eftersom havsområdena i söder ännu inte utsetts till 
svavelkontrollområden föreslås en längre tidsram för dem. (Europaparlamentets 
ändringsförslag 41 från första behandlingen).

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 2 (direktiv 1999/32/EG)

2. Tillämpningsdatum för punkt 1 skall
vara följande:

2. Tillämpningsdatum för punkt 1 skall 
vara följande:

a) För Östersjöområdet, enligt regel 14.3 a 
i MARPOL bilaga VI, den ...*

a) För Östersjöområdet, enligt regel 14.3 a 
i MARPOL bilaga VI, den ...*.

b) För Nordsjön och alla andra 
havsområden, inbegripet hamnar, som 
IMO vid ett senare tillfälle beslutar att 
ange som svavelkontrollområden i 
enlighet med regel 14.3 b i MARPOL 
bilaga VI:

b) För Nordsjön:

– 12 månader efter det att det beslutet har 
trätt i kraft eller

– 12 månader efter det att det beslutet har 
trätt i kraft eller

– ...**, – ...**,

beroende på vilket som inträffar senast. beroende på vilket som inträffar tidigast.
(ba) För alla andra havsområden, 
medräknat hamnar, som av IMO längre 
fram utses till svavelkontrollområden i 
enlighet med regel 14.3 b i MARPOL 
bilaga VI.***

* 19 maj 2006 eller 12 månader efter det * 19 maj 2006 eller 12 månader efter det 
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att detta direktiv träder i kraft, om detta 
inträffar senare.

att detta direktiv träder i kraft, beroende på 
vilket som inträffar tidigast.

*** 12 månader efter det att det beslutet 
har trätt i kraft.

Motivering

För att garantera att Nordsjöns svavelkontrollområde träder i kraft 12 månader efter det att 
direktivet har trätt i kraft.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 3 (direktiv 1999/32/EG)

3. Medlemsstaterna skall vara ansvariga för 
kontrollen av tillämpningen av punkt 1
åtminstone när det gäller

3. Medlemsstaterna skall vara ansvariga för 
kontrollen av tillämpningen av 
punkterna 1 och 1a åtminstone när det 
gäller

– fartyg som för deras flagg, och – fartyg som för deras flagg, och
– fartyg oberoende av flagg medan de 
ligger i hamn i en medlemsstat, såvida 
denna gränsar till svavelkontrollområden.

– fartyg oberoende av flagg medan de 
ligger i hamn i en medlemsstat.

Medlemsstaterna får också vidta ytterligare 
åtgärder för kontroll av tillämpningen 
avseende andra fartyg i enlighet med 
internationell havsrätt.

Medlemsstaterna skall också vidta 
ytterligare åtgärder för kontroll av 
tillämpningen avseende andra fartyg i 
enlighet med internationell havsrätt.

Motivering

Alla kuststater har ansvar för kontroll av tillämpningen enligt de möjligheter de har i enlighet 
med internationell havsrätt. 

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 6 (direktiv 1999/32/EG)

6. Från och med den dag som anges i punkt 
2 a skall medlemsstaterna se till att 
svavelhalten i alla marina bränslen som 
säljs på deras territorium dokumenteras av 
leverantören i ett leveransdokument för 
bunkerolja, kompletterat med ett förseglat 
prov.

6. Från och med den dag som anges i punkt 
2 a skall medlemsstaterna se till att 
svavelhalten i alla marina bränslen som 
säljs på deras territorium dokumenteras av 
leverantören i ett leveransdokument för 
bunkerolja som undertecknas av 
företrädaren för det mottagande fartyget, 
kompletterat med ett förseglat prov.
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Motivering

En effektiv övervakning kommer att bli ett livsvillkor för att direktivet skall kunna 
genomföras. Det är tillförlitligheten som är den svaga punkten i samband med 
provtagningarna. För att det skall finnas garantier för att de prov som tillhandahålls av en 
leverantör av bunkerolja verkligen kommer från just samma bränsle som levererats till 
fartyget måste provtagningen ovillkorligen övervakas av en företrädare för det mottagande 
fartyget. (Europaparlamentets ändringsförslag 16 från första behandlingen).

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 a, punkt 6a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

6a. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
marina bränslen med en svavelhalt på 
högst 1,5 viktprocent skall finnas 
tillgängliga i tillräckliga mängder för att 
möta efterfrågan i samtliga hamnar i 
gemenskapen, från och med det datum 
som avses i punkt 2 a.

Motivering

Bränslen som följer kraven i detta direktiv måste finnas allmänt tillgängliga senast vid den 
tidpunkt då skyldigheterna enligt detta direktiv börjar gälla. Här återinsätts ett textavsnitt 
som funnits med i kommissionens förslag men strukits i rådets gemensamma ståndpunkt. 
(Europaparlamentets ändringsförslag 14 från första behandlingen).

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 aa (ny) (direktiv 1999/32/EG)

Artikel 4 aa
Högsta svavelhalt i marina bränslen som 
används i Europeiska gemenskapen 
(etapp 2)
1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att det 
från och med den 1 januari 2010 inte 
används några marina bränslen med en 
högre svavelhalt än 0,5 viktprocent i deras 
inom svavelkontrollområdena belägna 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
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zoner eller övervakningszoner för 
föroreningar. Detta gäller alla fartyg, 
oavsett flagg, även fartyg som påbörjat sin 
resa utanför gemenskapen
2. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att från och med 
den tidpunkt som avses i punkt 1 se till att 
passagerarfartyg som går i reguljär trafik 
till eller från en gemenskapshamn inte 
använder några marina bränslen med en 
högre svavelhalt än 0,5 viktprocent i 
medlemsstaternas inom 
svavelkontrollområdena belägna 
territorialvatten, exklusiva ekonomiska 
zoner eller övervakningszoner för 
föroreningar.
3. Medlemsstaterna skall vara ansvariga 
för kontrollen av tillämpningen av detta 
krav åtminstone när det gäller fartyg som 
för deras flagg och fartyg oberoende av 
flagg medan de ligger i hamn i en 
medlemsstat.
Medlemsstaterna får också vidta 
ytterligare åtgärder för kontroll av 
tillämpningen avseende andra fartyg i 
enlighet med internationell havsrätt.
4. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att det 
inte används några marina bränslen med 
högre svavelhalt än 0,5 viktprocent i deras 
territorialvatten eller exklusiva 
ekonomiska zoner utanför 
svavelkontrollområdena. Detta skall gälla 
samtliga fartyg, oavsett flagg, även fartyg 
som påbörjat sin resa utanför 
gemenskapen, från och med den 
1 januari 2014.
5. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
marina bränslen med en svavelhalt på 
högst 0,5 viktprocent skall finnas 
tillgängliga i tillräckliga mängder för att 
möta efterfrågan i alla 
gemenskapshamnar, från och med den 
tidpunkt som avses i punkt 1.
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Motivering

Eftersom utsläppen från sjöfarten fortfarande kommer att i avsevärd grad bidra till problem 
för hälsan och miljön, även efter att den gräns på 1,5 viktprocent för svavelhalten införts, om 
vilken det talas i samband med den första etappen, måste det tas med en andra etapp där 
svavelhalten ytterligare sänks till 0,5 procent. Det här behövs för att de överenskomna hälso-
och miljömålen i EU:s femte och sjätte miljöhandlingsprogram skall kunna nås. 
(Europaparlamentets ändringsförslag 43 från första behandlingen).

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 b, punkt 1, inledning (direktiv 1999/32/EG)

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2010 skall medlemsstaterna vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
följande fartyg inte använder marina 
bränslen med en svavelhalt som överstiger 
0,1 viktprocent:

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2008 skall medlemsstaterna vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
följande fartyg inte använder marina 
bränslen med en svavelhalt som överstiger 
0,1 viktprocent:

Motivering

Här återinsätts den tidsgräns för värdet 0,1 viktprocent, vilken föreslagits av kommissionen, 
utan att det finns några krav på en etapp med 0,2 viktprocent (Europaparlamentets 
ändringsförslag 21). Det finns ingen rimlig orsak till att man skulle vänta fram till 2010 med 
att införa krav på lägre svavelhalt i marina bränslen som används på inre vattenvägar och i 
hamnar. Med tanke på hur hälsan i närmiljön påverkas av utsläpp från fartyg (framför allt av
primära partiklar) samt av hänsyn till hur tätbefolkade många hamn- och kustnära områden 
är måste luftföroreningarna i närmiljön ovillkorligen minskas. Att använda lågsvavliga 
marina bränslen i hamnar och på inre vattenvägar motsvarar syftena med 
direktiv 1999/32/EG (artikel 4.1) där svavelhalten i marin dieselbrännolja begränsas till 
maximalt 0,2 procent på medlemsstaternas territorium, alltså också deras territorialvatten 
(12 sjömil), med en ytterligare minskning till 0,1 procent senast den 1 januari 2008.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 5

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

2. Punkt 1 skall inte tillämpas 2. Punkt 1 skall inte tillämpas 

a) när ett fartyg, i enlighet med 
offentliggjord tidtabell, skall ligga vid kaj 
mindre än två timmar, 

a) när ett fartyg, i enlighet med 
offentliggjord tidtabell, skall ligga vid kaj 
mindre än en timme, 

b) för fartyg avsedda för transport på inre 
vattenvägar som innehar ett certifikat som 
intygar att fartyget uppfyller kraven i den 

b) för fartyg avsedda för transport på inre 
vattenvägar som innehar ett certifikat som 
intygar att fartyget uppfyller kraven i den 



PR\551981SV.doc 15/24 PE 353.332v01-00

SV

internationella konventionen från 1974 om 
säkerheten för människoliv till sjöss, i dess 
ändrade lydelse, när dessa fartyg är till 
sjöss,

internationella konventionen från 1974 om 
säkerheten för människoliv till sjöss, i dess 
ändrade lydelse, när dessa fartyg är till 
sjöss,

c) förrän den 1 januari 2012 för de fartyg
som förtecknas i bilagan och som 
uteslutande är verksamma på grekiskt 
territorium.

c) på fartyg som ansluter sig till elnätet i
land när de ligger vid kaj i hamn,

ca) före de tidpunkter som avses i 
artikel 4aa.1 respektive 4aa.3,
- på fartyg som kan påvisa att de alltid 
använder bränslen med en svavelhalt som 
understiger 0,5 viktprocent.
- på fartyg som kan påvisa att de alltid 
använder en teknik för utsläppsminskning 
som minskar det totala utsläppet av 
svaveloxider från både huvud- och 
hjälpframdrivningsmaskiner till högst 
2,0 g svaveldioxid per kWh, beräknat 
såsom den totala vikten av 
svaveldioxidutsläppen.

Motivering

I kommissionens förslag ingick inga bestämmelser om undantag från de krav som skall gälla i 
hamnarna. Det är ytterst angeläget att lågsvavliga marina dieselbrännoljor används i 
hamnarna och undantagen från detta bör vara så få som möjligt. Anslutning till elnät i land 
minskar avsevärt både buller och utsläpp av luftföroreningar och bör därför gynnas. Om 
undantag från kravet på 0,1 viktprocent i hamnar beviljas för fartyg som genomgående 
använder bränsle med högst 0,5 viktprocent svavel eller teknik för utsläppsminskning fram till 
dess att den andra etappen av svavelbegränsning tar sin början (led ca) stimulerar detta till 
att fartygsdrift med små utsläpp införs så tidigt som möjligt.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 4 c, punkt 4 (direktiv 1999/32/EG)

4. Som ett alternativ till användning av 
sådana lågsvavliga marina bränslen som 
uppfyller kraven i artiklarna 4a och 4b får 
medlemsstaterna tillåta att fartyg använder 
en godkänd reningsmetod, under 
förutsättning att dessa fartyg

4. Som ett alternativ eller komplement till 
användning av sådana marina bränslen som 
uppfyller kraven i artiklarna 4a, 4aa och 4b 
får medlemsstaterna tillåta att fartyg 
använder en godkänd reningsmetod, under 
förutsättning att dessa fartyg

- uppnår utsläppsminskningar som - minskar det totala utsläppet av 



PE 353.332v01-00 16/24 PR\551981SV.doc

SV

åtminstone är likvärdiga med dem som 
uppnås genom de gränsvärden för svavel i 
bränsle som anges i detta direktiv, och

svaveloxider från både huvud- och 
hjälpframdrivningsmaskiner till högst 
2,0 g svaveldioxid per kWh, beräknat 
såsom den totala vikten av 
svaveldioxidutsläppen
- är försedda med utrustning för 
kontinuerlig övervakning, och

- grundligt dokumenterar att alla 
avfallsflöden som utmynnar i skyddade 
hamnar, anläggningsplatser och 
flodmynningar inte påverkar ekosystemen, 
på grundval av kriterier som 
myndigheterna i hamnstaten meddelat 
IMO.

- grundligt dokumenterar att alla 
avfallsflöden som utmynnar i skyddade 
hamnar, anläggningsplatser och 
flodmynningar inte påverkar ekosystemen, 
på grundval av kriterier som 
myndigheterna i hamnstaten meddelat 
IMO.

Motivering

Teknik för utsläppsminskning bör få användas, inte bara som ett alternativ utan också som ett 
komplement till användningen av lågsvavliga bränslen, eftersom detta kunde resultera i 
ytterligare utsläppsminskningar. För att man skall få garantier för att den tekniska 
utrustningen fungerar bör fartyg som använder teknik för utsläppsminskning åläggas 
använda utrustning för kontinuerlig övervakning av utsläppen. (Europaparlamentets 
ändringsförslag 43 från första behandlingen).

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 6, LED -A (nytt)

Artikel 6, rubrik (direktiv 1999/32/EG)

(-a) Rubriken skall ersättas med följande:
”Övervakning och påföljder”

Motivering

Rubriken måste bytas ut så den återspeglar innehållet i artikeln. (Europaparlamentets 
ändringsförslag 24 från första behandlingen).

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 6, LED A

Artikel 6, punkt 1 a (direktiv 1999/32/EG)

1a. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
svavelhalten i marina bränslen uppfyller de 
relevanta bestämmelserna i artiklarna 4a 

1a. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
svavelhalten i marina bränslen uppfyller de 
relevanta bestämmelserna i artiklarna 4a, 
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och 4b. 4aa och 4b. 

Motivering

(Delar av Europaparlamentets ändringsförslag 26 från första behandlingen).

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED 6, LED A

Artikel 6, punkt 1 a, stycke 4 (direktiv 1999/32/EG)

Medlemsstaterna skall också när så är 
lämpligt vidta rimliga åtgärder för att 
övervaka svavelhalten i marina bränslen 
andra än de på vilka artiklarna 4a och 4b är 
tillämpliga.

Medlemsstaterna skall också vidta åtgärder 
för att övervaka svavelhalten i marina 
bränslen andra än de på vilka artiklarna 4a, 
4aa och 4b är tillämpliga.

Medlemsstaterna skall fastställa effektiva 
påföljder vid överträdelser av 
bestämmelserna om stickprovstagning och 
övervakning och vidta alla åtgärder som 
krävs för att säkra att de är 
proportionerliga och tillämpas på ett 
avskräckande sätt.

Motivering

Påföljderna måste vara tillräckligt stränga för att inte uppmuntra till bedrägerier med 
proverna. (Delar av Europaparlamentets ändringsförslag 26 och 29 från första 
behandlingen).

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, LED 7

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

d) en ny lönsamhetsanalys av de åtgärder 
som anges i artikel 4a.4 inklusive direkta 
och indirekta miljövinster,

d) en ny kostnadseffektivitetsanalys av de 
åtgärder som anges i artikel 4a.4 inklusive 
direkta och indirekta miljövinster, samt av 
vilka åtgärder som kunde vidtas för att 
utsläppen ytterligare skall minska,

Motivering

(Delar av Europaparlamentets ändringsförslag 32 från första behandlingen).

Ändringsförslag 23
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ARTIKEL 1, LED 7
Artikel 7, punkt 2, stycke 2 (direktiv 1999/32/EG)

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

Kommissionen kan, tillsammans med 
denna rapport, lämna förslag till ändring av 
detta direktiv, särskilt i fråga om de
gränsvärden som skall fastställas för varje 
bränslekategori och förslag till 
minskningar av andra luftföroreningar 
från havsgående fartyg, inklusive 
kompletta specifikationer för marina 
bränslen, i linje med direktiv 1998/70/EG.

Kommissionen skall lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om arbetet med att förankra 
bestämmelserna i detta direktiv inom 
ramen för MARPOL-konventionen.

Motivering

Med tanke på att utsläppen från sjöfarten i allt högre grad, både absolut och relativt, 
påverkar hälsa och miljö, är det av yttersta vikt att kommissionen verkligen lägger fram nya 
förslag till ytterligare utsläppsminskande åtgärder. Mot bakgrund av multiplikatoreffekterna 
och växelverkan mellan olika parametrar för bränslekvaliteten bör kommissionen dessutom 
ha som prioritet att undersöka och lägga fram ett förslag till ett EU-direktiv med 
bränslekvalitetsnormer för marina bränslen, i överensstämmelse med direktiv 1998/70/EG . 
(Delar av Europaparlamentets ändringsförslag 32 från första behandlingen).

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 7, punkt 3a (ny) (direktiv 1999/32/EG)

3a. I fråga om eventuella förslag om att 
fartygsoperatörer eller grupper av 
fartygsoperatörer med fartyg som 
använder metoder för utsläppsminskning 
skall få kvitta svaveldioxidutsläpp från 
fartyg som byggts om mot utsläpp från 
fartyg som inte byggts om, är att påpeka 
att detta skall tillåtas endast om det tydligt 
kan påvisas att användningen av sådana 
metoder är till fördel för miljön och 
människors hälsa jämfört med 
användningen av lågsvavliga marina 
bränslen.
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Motivering

En omformulering av Europaparlamentets ändringsförslag 44 från första behandlingen.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, LED 7

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

4. De ändringar som är nödvändiga för 
tekniska anpassningar till artikel 2 
punkterna 1, 2, 3, 3a, 3b och 4 eller 
artikel 6.2 mot bakgrund av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 9.2. Sådana anpassningar får inte 
leda till några direkta ändringar av detta 
direktivs räckvidd eller de gränsvärden för 
svavel i bränsle som anges i detta direktiv.

4. De ändringar som är nödvändiga för 
tekniska anpassningar till artikel 2 
punkterna 1, 2, 3, 3a, 3b och 4, 
artiklarna 4a och 4aa eller artikel 6.2 mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen skall antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 9.2. Sådana 
anpassningar får inte leda till några direkta 
ändringar av detta direktivs räckvidd eller 
de gränsvärden för svavel i bränsle som 
anges i detta direktiv, utom i det fall att 
ändringarna följer skärpta normer som 
det överenskommits om inom IMO.
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MOTIVERING

Utsläpp från förbränning av svavelhaltiga bränslen är till skada för både människor och miljö. 
Svaveldioxid och kväveoxider orsakar försurning, som inte bara vållar miljöförstöring utan 
också leder till att byggnader och kulturminnesmärken vittrar sönder. De här oxiderna bildar 
sekundära partiklar i luften och om människor utsätts för utsläpp av sådana, då ökar både 
dödligheten och antalet fall av sjukdomar såsom astma, bronkit och hjärtsjukdomar. Enligt 
uppskattningar från WHO förorsakar sådana partikelutsläpp årligen inemot 100 000 dödsfall i 
Europa samt förlust av 725 000 levnadsår. Dessutom leder kväveoxiderna till uppkomst av 
ozon i de lägre skikten av atmosfären samt till eutrofiering.

I de flesta kustnära områden i EU svarar sjöfarten för en betydande del av luftföroreningarna. 
Utsläppen av svaveldioxid från källor på land har inom EU:s 15 gamla medlemsstater gått ned 
med omkring 60 procent under åren 1990–2000 och de antas komma att minska med 
75-80 procent fram till 2010. Men utsläppen från fartyg inom EU:s havsområden har däremot 
ökat och fram till 2010 kommer de sannolikt att motsvara över 75 procent av alla utsläpp från 
källor på land, inberäknat utsläppen från trafiken och produktionen av energi.

I och med att nya renhetskrav från och med den 1 januari 2005 trätt i kraft för den dieselolja 
som används i vägtrafiken är fartygens svavelutsläpp per ton och kilometer mellan 150 och 
300 gånger större än utsläppen från lastbilarna.

Det är framför allt i norra Europa som man har problem med en försurning som överstiger vad 
naturen kan tåla. Men också längre söderut i Europa har man problem med att byggnader och 
kulturminnesmärken vittrar sönder. Skadeverkningarna på hälsan av utsläppen från sjöfarten 
är också en fråga som berör hela Europa. Ozonbildning i de lägre skikten av atmosfären till 
följd av kväveoxider är ett kännbart hälsoproblem särskilt i Medelhavsområdet.

För att det mål som ställts upp i kommissionens vitbok om transporter (alltså att sjöfarten 
skall bli ett mera hållbart transportmedel) måste alltså utsläppen från fartyg minskas betydligt 
inom hela EU. Detsamma gäller också för att man skall kunna nå det långsiktiga mål som 
ställts upp i det femte och sjätte miljöhandlingsprogrammet (alltså att kritiska nivåer för 
belastningen och kritiska halter av föroreningar inte skall överskridas, samt att alla människor 
skall erbjudas ett effektivt skydd mot luftföroreningarnas skadeverkningar på hälsan).

Kommissionens förslag

Huvudpunkterna i kommissionens förslag är följande:

- I enlighet med bilaga VI i MARPOL fastställs en gräns på 1,5 procent för svavelhalten i 
marina bränslen inom svavelkontrollområden, alltså i Nordsjön, Engelska kanalen och 
Östersjön.

- En gräns på 1,5 procent fastställs för svavelhalten i marina bränslen som används i 
passagerarfartyg som går i reguljär trafik till eller från en gemenskapshamn.

- En gräns på 0,2 procent införs för svavelhalten i marina bränslen som används i fartyg 
som ligger vid kaj i gemenskapens hamnar.
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Det är endast en del av nyttan med utsläppsminskningen som går att uttrycka i pengar. I 
kommissionens undersökning, där det inte fästs något avseende vid vilken nytta en minskad 
försurning för med sig, uppskattas de årliga nyttoeffekterna bli 2,7 miljarder euro, medan 
kostnaderna uppskattas till 1,1 miljarder euro.

Första behandlingen i Europaparlamentet

Europaparlamentet ansåg vid sin första behandling1 inte att de åtgärder som kommissionen 
föreslagit var tillräckliga, vare sig för att skydda människors hälsa eller för att nå de 
luftkvalitetsmål som uppställts av EU.

Parlamentet beslutade om att gränsvärdet på 1,5 procent för svavelhalten skulle utvidgas till 
att gälla inom alla EU:s havsområden. Parlamentet byggde också ut direktivet med en andra 
etapp, med skärpta krav i form av ett gränsvärde på 0,5 procent för svavelhalten inom 
svavelkontrollområdena från och med 2011 samt inom alla EU:s havsområden från och med 
2013. (De huvudsakliga ändringar i kommissionens förslag vilka parlamentet godkände vid 
första behandlingen finns sammanförda i en tabell efter denna motiveringsdel).

Rådets ståndpunkt

Rådets gemensamma ståndpunkt är både med tanke på miljöskyddet och med tanke på 
skyddet av människors hälsa avgjort sämre än den ståndpunkt som parlamentet godkände vid 
första behandlingen. Rådets gemensamma ståndpunkt skulle i huvudsak innebära endast att 
bilaga VI i MARPOL-konventionen genomfördes. Rådet tog ingen notis om parlamentets 
synsätt om att man, på det sätt som beskrivits i det föregående, borde gå längre än bilaga VI i 
MARPOL och genomföra en andra etapp inom denna reform.

Föredragandens förslag till parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen

Föredraganden föreslår att parlamentet i huvudsak skall hålla fast vid sin ursprungliga 
ståndpunkt som skulle leda till att utsläppen från sjöfarten kom att minska med ungefär 80 
procent jämfört med deras nivå 2000, medan däremot rådets ståndpunkt inte skulle innebära 
en större minskning än omkring 10 procent. Av orsaker som uppräknats i det föregående och 
som det redogjorts närmare för vid parlamentets första behandling skulle det inte räcka med 
en så liten minskning om man vill skydda miljön och människors hälsa och nå de 
luftkvalitetsmål som godkänts av EU.

Rådets ståndpunkt skulle inte ge oss minskade utsläpp annat än inom svavelkontrollområdena, 
alltså Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön. Inom dessa områden skulle man använda 
dieselbrännolja som producerats utgående från sådan råolja som innehåller mindre mängder 
svavel. Men inom EU:s övriga havsområden, alltså i Medelhavet och delar av Atlanten, skulle 
man troligen börja använda bränslen med ännu högre svavelhalt än i dag. Svaveldioxidens 
och kväveoxidernas inverkan på kulturminnesmärken är dock en fråga som berör också 
Medelhavsområdet och hela södra Europa och detta gäller också för de skadeverkningar som 
alla utsläpp från fartyg för med sig för människornas hälsa.

  
1 Den 4 juni 2003.
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Kommissionen har räknat ut sitt scenario om framtida luftkvalitetskrav enligt 
programmet CAFE (Clean Air For Europe). Föredraganden har bett kommissionen att räkna 
ut vilka luftkvalitetskrav man kan nå genom att införa sådana renhetskrav på marina bränslen 
som det förespråkas i detta förslag.

Kommissionen har antagit att nyttan med förslaget skulle bli mer än dubbelt stor som 
kostnaderna. Men man kan anta att nyttan blir större än kostnaderna också då kravet på ett 
gränsvärde på 0,5 procent för svavelhalten genomförs inom svavelkontrollområdena, alltså 
Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön och dessutom inom EU:s övriga havsområden, 
alltså nordöstra Atlanten och Medelhavet. Modellen RAINS, som utvecklats av 
Internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA) har använts bland annat vid 
utarbetandet av direktivet om nationella utsläppstak och programmet CAFE. Om 
uppskattningarna görs efter denna modell kan nyttoeffekterna bli ända till sju eller åtta gånger 
större än kostnaderna. Modellen Beicip-Franlab räknar med högre kostnader än vad modellen 
RAINS gör. Men också utgående från modellen Beicip-Franlab blir nyttan, uttryckt i pengar, 
ungefär dubbelt så stor som kostnaderna.

Föredraganden påpekar att det är viktigt att framsteg görs inom IMO, men för att så skall 
kunna ske måste EU visa vägen. EU har redan unilateralt beslutat förbjuda tankfartyg med 
enkelskrov och bottenfärger som innehåller organiska tennföreningar. Förenta staterna 
eftersträvar också en skärpning av IMO:s konventioner. Förenta staterna har lagstadgat om ett 
gränsvärde på 15 ppm (0,015 procent) för svavelhalten i bränslet i alla fartyg som kommer in 
på landets territorialvatten, med undantag för oceangående fartyg. Dessutom förbereder 
Förenta staterna tillsammans med Kanada och Mexiko ett förslag som skall framläggas för 
IMO och syftar till att gränsvärdet för svavelhalten i bränslet i fartyg inom 
svavelkontrollområdena skall skärpas från 1,5 procent till 0,1 procent.

Genom att låta den andra etappen finnas kvar vid reformarbetet skulle EU alltså gå längre än 
bilaga VI i MARPOL-konventionen och på det sättet utöva påtryckningar till förmån för att 
IMO:s konventioner skulle utvecklas och bli bättre än de är i dag.

Det är viktigt att man arbetar för utvecklingen av en ny och bättre miljöteknik genom att 
skapa en marknad för den. Därför föreslår föredraganden flera alternativa sätt att uppfylla de 
nya renhetskraven. Sådana utsläppsminskningar som följer av att man använder renare 
bränslen kan också uppnås genom rening av rökgaserna från fartyg, under förutsättning att 
avfallet från den här rökgasreningen tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Genom att rena 
rökgaserna från fartyg kan man få bort, inte bara svaveldioxid utan också andra skadliga 
ämnen, såsom kväveoxider och partiklar. Föredraganden föreslår tillika att kommissionen 
skulle bemyndigas utarbeta förslag till handel med utsläpp från fartyg. Då skulle det uppstå ett 
incitament till utveckling av sådan teknik som kunde leda till ännu lägre nivåer av utsläpp.

Föredraganden föreslår att fartyg som ligger vid kaj i hamnar i EU inte skulle behöva följa 
kravet på ett gränsvärde på 0,1 procent för svavelhalten i bränslet om de kopplar upp sig till 
elnätet i land så länge de befinner sig vid kajen. Föredraganden föreslår också, som en lösning 
avsedd att främja en övergång till renare bränslen eller teknik för utsläppsminskning, att 
fartygen inte heller behöver följa dessa bestämmelser för svavelhalten i bränsle som används 
när fartyget ligger i hamn, om fartygen hela tiden använder bränsle med en svavelhalt på 
högst 0,5 procent och om gränsvärdet 0,5 procent för svavelhalten ännu inte börjat gälla i 
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ifrågavarande havsområde.
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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 
water ways

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 
water ways

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 
water ways

0,1%

rest of EU seas 1,5% 0,5%


