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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/    /EK

( � gada � ),

ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu1,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

apspriedu�ies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru3,

                                                
1 OV C 45 E, 25.2.2003., 277. lpp.
2 OV C 208, 3.9.2003., 27. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2003.gada 4.jūnija atzinums ( OV C 68 E, 18.3.2004., 311. lpp.),

Padomes .... gada .... kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta) un Eiropas
Parlamenta .... gada .... nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta).
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tā kā

(1) Kopienas vides politika, kas noteikta vides rīcības programmās un jo īpa�i Sestajā Kopienas

Vides rīcības programmā, kas pieņemta ar Lēmumu Nr. 1600/2002/EK  1, pamatojoties uz

Līguma 174. pantā noteiktajiem principiem, ir vērsta uz tāda gaisa kvalitātes līmeņa

sasnieg�anu, kas nerada nevēlamu ietekmi un riskus cilvēku veselībai un videi;

(2) Padomes Direktīva 1999/32/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko paredz sēra satura

samazinā�anu konkrētiem �ķidrā kurināmā veidiem2 nosaka maksimālo atļauto sēra saturu

smagajā degvieleļļā, gāzeļļā un flotes gāzeļļā, ko izmanot Kopienā;

(3) Direktīvā 1999/32/EK paredzēts, ka Komisija izlemj, kādus pasākumus varētu veikt, lai

mazinātu paskābinā�anos, kas rodas flotes degvielas sadeg�anas rezultātā, izņemot flotes

gāzeļļas, un, ja nepiecie�ams, izteikt priek�likumu;

(4) emisija no kuģniecības, kas rodas tādas flotes degvielas sadeg�anas rezultātā, kurai ir augsts

sēra saturs, veicina gaisa piesārņo�anu ar sēra dioksīdu un cietajām daļiņām. Tas kaitē videi,

radot paskābinā�anos, un kaitē cilvēku veselībai, īpa�umam un kultūras mantojumam, jo īpa�i

piekrastes rajonos un ostās;

(5) pasākumi �ajā direktīvā, ar ko samazina emisijas no kuģo�anas starptautiskajos ūdeņos,

papildina dalībvalstu valsts pasākumus, lai ievērotu emisijas griestus atmosfēras

piesārņotājvielām, kas izklāstīti Direktīvā 2001/81/EK3;

                                                
1 OV C 242, 10.9.2002., 1. lpp.
2 OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
3 OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievieno�anās

aktu.
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(6) sēra satura samazinā�ana degvielā dod zināmas priek�rocības kuģiem ekspluatācijas

efektivitātes un uzturē�anas izmaksu ziņā, un tā sekmē konkrētu emisijas samazinā�anas

tehnoloģiju, piemēram, selektīvās katalītiskās samazinā�anas, efektīvu izmanto�anu;

(7) Līgums pieprasa, lai tiktu pievērsta uzmanība Kopienas attālāko reģionu speciālajām

īpa�ībām, proti, Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, Madeirai un Kanāriju salām;

(8) 1997.gadā diplomātiskā konferencē pieņēma protokolu, lai grozītu 1973. gada Starptautisko

konvenciju par piesārņo�anas novēr�anu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu

(turpmāk "MARPOL "). �is protokols pievieno MARPOL jaunu VI pielikumu, kurā iekļauti

noteikumi kuģu izraisīta gaisa piesārņojuma novēr�anai. 1997. gada protokols un attiecīgi arī

MARPOL VI pielikums  stāsies spēkā 2005. gada 19. maijā;

(9) MARPOL VI pielikumā izklāstīti noteikumi konkrētiem rajoniem, kas noteikti kā sēra oksīda

emisijas kontroles zonas (turpmāk "SOx emisijas kontroles zonas"). Baltijas jūra jau ir

noteikta kā �āda zona. Diskusijas rezultātā, kas notika Starptautiskās jūras organizācijas (SJO)

ietvaros, principā vienojās par Ziemeļu jūras, ietverot Laman�u,  apzīmē�anu par SOx

emisijas kontroles zonu pēc VI pielikuma spēkā stā�anās;
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(10) lai sasniegtu �īs direktīvas mērķus, ir nepiecie�ama saistību izpilde attiecībā uz sēra saturu

flotes degvielā. Ir nepiecie�ama efektīva paraugu atlase un preventīvas sankcijas viscaur

Kopienā, lai nodro�inātu uzticamu �īs direktīvas izpildi. Dalībvalstīm būtu jāveic izpildes

pasākumi attiecībā uz kuģiem, kuri kuģo ar to karogiem, un kuģiem, kuri atrodas to ostās.

Dalībvalstīm ir lietderīgi cie�i sadarboties, lai veiktu papildu izpildes pasākumus attiecībā uz

citiem kuģiem saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām;

(11) lai jūras nozarei būtu pietiekami laika īstenot tehnisko pielāgo�anu maksimālajai robe�ai -

0,1% sēra satura (no masas) flotes degvielā, ko izmanto iek�ējo ūdensceļu kuģi un kuģi, kas

noenkuroju�ies Kopienas ostās, �īs prasības piemēro�anas datumam vajadzētu būt 2010. gada

1. janvārim. Tā kā �is termiņ� var radīt tehniskas problēmas Grieķijai, pagaidu izņēmumi ir

pieļaujami da�iem atsevi�ķiem kuģiem, kas darbojas Grieķijas teritorijā;

(12) ir nepiecie�ams pastiprināt dalībvalstu pozīcijas SJO sarunās, jo īpa�i, lai MARPOL VI

pielikuma pārskatī�anas stadijā sekmētu daudz pla�āku pasākumu apsvēr�anu attiecībā uz

stingrākiem sēra satura ierobe�ojumiem smagajai degvieleļļai, ko izmanto kuģi, un līdzvērtīgo

alternatīvo emisijas samazinā�anas pasākumu izmanto�anu;

(13) savā rezolūcijā A.926(22) SJO asambleja aicināja valdības, jo īpa�i tās, kas ir rajonos, kur ir

noteiktas SOx emisijas kontroles zonas, nodro�ināt katlu kurināmās degvieleļļas ar zemu sēra

saturu pieejamību rajonos, kas ir to jurisdikcijā;
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(14) SJO ir pieņēmusi pamatnostādnes degvieleļļas paraugu ņem�anai, lai noteiktu tās atbilstību

MARPOL VI pielikumam, un ir gatava izstrādāt pamatnostādnes par atgāzu attīrī�anas

sistēmām un citām tehnoloģiskām metodēm, lai ierobe�otu SOx emisijas SOx emisijas

kontroles zonās;

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK (2001. gada 23. oktobris) par

ierobe�ojumiem attiecībā uz da�u piesārņojo�o vielu emisiju gaisā no lielām sadedzinā�anas

iekārtām1 pārveido Direktīvu 88/609/EEK. Direktīvu 1999/32/EK būtu attiecīgi jāgroza, ka

paredzēts tās 3. panta 4. punktā;

(16) ir lietderīgi jau eso�ajai Kuģo�anas dro�ības un piesārņojuma no kuģiem novēr�anas

komitejai, kas nodibināta ar Regulu (EK) Nr.2099/20022 , palīdzēt Komisijai emisiju

samazinā�anas tehnoloģiju apstiprinā�anas kontekstā;

(17) emisijas samazinā�anas tehnoloģijas, ar noteikumu, ka tām nav nelabvēlīga ietekme uz

ekosistēmām un tās tiek attīstītas saskaņā ar attiecīgiem apstiprinā�anas un kontroles

mehānismiem, var nodro�ināt līdzvērtīgu vai pat lielāku emisiju samazinā�anu, nekā

izmantojot degvielu ar zemu sēra saturu. Ir būtiski, ka pastāv pareizie apstākļi, lai veicinātu

jaunu emisijas samazinā�anas tehnoloģiju ra�anos;

(18) Eiropas Jūras dro�ības aģentūrai būtu jāsniedz atbalsts Komisijai un dalībvalstīm �īs

direktīvas īsteno�anas uzraudzībā;

                                                
1 OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievieno�anās aktu.
2 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr.

415/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 10. lpp.)
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(19) pasākumus, kas nepiecie�ami �īs direktīvas īsteno�anai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas

pilnvaru īsteno�anas kārtību1;

(20) Direktīvu 1999/32/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMU�I �O DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 1999/32/EK ar �o groza �ādi.

1) Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"2. Konkrēta no naftas produktiem iegūta �ķidrā kurināmā sadedzinā�anas radītā sēra

dioksīda emisiju samazinājumu panāk, �im kurināmajam nosakot sēra satura ierobe�ojumus

kā tā lieto�anas nosacījumu dalībvalstu teritorijā, teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajās

ekonomiskajās zonās vai piesārņojuma kontroles zonās.

Ar �o direktīvu noteiktie konkrēta no naftas produktiem iegūta �ķidrā kurināmā sēra satura

normatīvi tomēr neattiecas uz:

(a) degvielu, kas paredzēta pētījumiem vai testē�anai;

(b) degvielu, ko pirms sadedzinā�anas paredzēts apstrādāt;

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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(c) degvielu, kas jāpārstrādā naftas pārstrādes rūpnīcās;

(d) degvielu, kas tiek izmantota un laista tirgū Kopienas attālākajos reģionos, ar noteikumu,

ka attiecīgās dalībvalstis nodro�ina, ka �ajos reģionos:

− tiek ievēroti gaisa kvalitātes standarti;

− smagā degvieleļļa netiek izmantota, ja tās sēra saturs pārsniedz 3% no masas;

(e) degvielu, ko izmanto kara kuģi un citi karadienesta kuģi. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu

censties nodro�ināt, pieņemot attiecīgus pasākumus, kas nepasliktina �ādu kuģu

darbības un darbaspējas, ka �ie kuģi darbojas saskaņā ar �o direktīvu, ciktāl tas ir

saprātīgi un praktiski;

(f) jebkādu degvielas izmanto�anu ar īpa�u mērķi - kuģa dro�ības nodro�inā�anai vai

dzīvības glāb�anai jūrā;

(g) jebkādu degvielas izmanto�anu uz kuģiem, ja tiem vai to aprīkojumam ir radu�ies

bojājumi, ar noteikumu, ka pēc bojājuma parādī�anās ir veikti visi saprātīgie pasākumi,

lai novērstu vai mazinātu liekās emisijas, un ka ir veikti pasākumi, lai cik ātri vien

iespējams salabotu bojājumus. �o nepiemēro, ja īpa�nieks vai kapteinis ir vai nu ar

nodomu radīju�i bojājumus, vai rīkoju�ies vieglprātīgi;

(h) degvielu, ko izmanto uz kuģiem, kuri izmanto apstiprinātas emisijas samazinā�anas

tehnoloģijas saskaņā ar 4.c pantu.".
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2) Direktīvas 2. pantu groza �ādi:

(a) 1. punktā pirmo ievilkumu aizstāj ar �ādu ievilkumu:

" − visu veidu no naftas produktiem iegūtu �ķidro kurināmo, izņemot flotes degvielu,

uz ko attiecas KN kodi no 27101951 līdz 27101969, vai";

(b) 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar �ādu daļu:

"gāzeļļa nozīmē:

− visu veidu no naftas produktiem iegūtu �ķidro kurināmo, izņemot flotes degvielu,

uz ko attiecas KN kodi 2710 19 25, 2710 19 29 vai 2710 19 45 vai 2710 19 49;

vai

− visu veidu no naftas produktiem iegūtu �ķidro kurināmo, izņemot flotes degvielu,

kas, izmantojot ASTM D86 metodi pie 250°C pārtvaicējas ne mazāk par

65 tilpuma procentiem, ietverot zudumus, un no kuriem vismaz 85 tilpuma

procenti, ietverot zudumus, pārtvaicējas pie 350°C ";

(c) 3. punktu aizstāj ar �ādu:

"3. flotes degviela nozīmē visu veidu no naftas produktiem iegūtu �ķidro kurināmo,

kas paredzēts izmanto�anai vai ko izmanto uz kuģa, to skaitā tos kurināmos, kas

noteikti ISO 8217;"
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(d) iekļauj �ādus punktus:

"3.a flotes dīzeļdegviela nozīmē visu veidu flotes degvielu, ja tās viskozitāte vai

blīvums atbilst ISO 8217 I tabulā DMB un DMC pakāpēm norādītajai viskozitātei

un blīvumam;

3.b flotes gāzeļļa nozīmē visu veidu flotes degvielu, ja tās viskozitāte vai blīvums

atbilst ISO 8217 I tabulā DMX un DMA pakāpēm norādītajai viskozitātei un

blīvumam;

3.c MARPOL ir 1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņo�anas novēr�anu no

kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu;

3.d MARPOL VI pielikums ir pielikums ar nosaukumu "Noteikumi gaisa

piesārņojuma no kuģiem novēr�anai", kas ar 1997. gada protokolu tiek pievienots

MARPOL;

3.e SOx emisijas kontroles zonas ir jūras apgabali, ko Starptautiskā jūrniecības

organizācija (SJO) ir definējusi kā tādus saskaņā ar MARPOL VI pielikumu;

3.f pasa�ieru kuģi ir kuģi, kas pārvadā vairāk nekā 12 pasa�ierus, uz kura pasa�ieris ir

katrs cilvēks, izņemot:

(i) kuģa kapteini un apkalpi vai citas personas, kas nodarbinātas vai kaut kādā

veidā iesaistītas darbībās uz �ā kuģa, un

(ii) bērnus, kas jaunāki par vienu gadu;
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3.g regulāri pārvadājumi ir pasa�ieru kuģu pārvadājumi, kas nodro�ina satiksmi starp

divām vai vairākām ostām, vai jūras ceļojumi, kas sākas un beidzas vienā un tai

pa�ā ostā, bez pieturvietām:

(i) saskaņā ar publicētu sarakstu, vai

(ii) ar tik regulāriem un bie�iem pārvadājumiem, ka tie veido atpazīstamu

grafiku;

3.h karakuģis ir kuģis, kas pieder valsts bruņotajiem spēkiem, kam ir ārējās pazīmes,

kuras at�ķir �ādus kuģus pēc to piederības, kas ir tāda virsnieka vadībā, kuru

pilnvarojusi valsts un kura vārds parādās atbilstīgā dienesta sarakstā vai tā

ekvivalentā, un kura komanda pakļauta regulārai bruņoto spēku disciplīnai;

3.i noenkurotie kuģi ir kuģi, kas ir dro�i pietauvoti vai noenkuroti Kopienas ostā,

kamēr tie iekrauj, izkrauj kravu vai darbojas kā viesnīcas, ietverot laiku, kas nav

saistīts ar kravas darbībām; 

3.j iek�ējo ūdensceļu kuģi ir kuģi, kas konkrēti paredzēti izmanto�anai iek�ējos

ūdeņos, kā to nosaka Padomes Direktīva 82/714/EEK (1982. gada 4. oktobris), ar

ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iek�ējo ūdensceļu kuģiem*, to skaitā

kuģi, kam ir:

− Kopienas iek�ējās kuģo�anas sertifikāts, kā to nosaka Direktīva

82/714/EEK,
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− sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar 22. pantu Pārskatītajā konvencijā par

kuģo�anu Reinā;

3.k laist tirgū nozīmē piegādāt vai darīt pieejamus tre�ām personām, pret samaksu vai

par velti, jebkurā vietā, kas ir dalībvalsts jurisdikcijā, flotes degvielas, kas

paredzētas sadedzinā�anai uz kuģa. Tas nenozīmē piegādāt vai darīt pieejamas

flotes degvielas eksportam kuģu kravas tilpnēs;

3.l attālākie reģioni ir Francijas aizjūras departamenti, Azoru salas, Madeira un

Kanāriju salas, kā izklāstīts Līguma 299. pantā;

3.m emisijas samazinā�anas tehnoloģija nozīmē izplūdes gāzu attīrī�anas sistēmu vai

jebkuru citu tehnoloģisku metodi, kas ir pārbaudāma un izpildāma.

___________________________
∗ OV L 301, 28.10.1982., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada

Pievieno�anās aktu."

(e) 6. punktu svītro.
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3) 3. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"3. pants

Smagās degvieleļļas sēra satura maksimums

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka no 2003. gada 1.

janvāra to teritorijā neizmanto smago degvieleļļu, kuras sēra saturs pārsniedz 1% (masas

procenti).

2. (i) Ar noteikumu, ka emisiju pienācīgi kontrolē kompetentas iestādes, �ī prasība

neattiecas uz smago degvieleļļu, ko izmanto:

(a) sadedzinā�anas iekārtās, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīva 2001/80/EK (2001. gada 23. oktobris) par ierobe�ojumiem

attiecībā uz da�u piesārņojo�o vielu emisiju gaisā no lielām sadedzinā�anas

iekārtām∗  un kuras saskaņā ar tās 2. panta 9. punktu uzskatāmas par jaunām

iekārtām, un kurās tiek pilnīgi ievēroti sēra dioksīda emisijas normatīvi, kas

�ādām iekārtām noteikti minētās direktīvas IV pielikumā un tiek piemēroti

saskaņā ar tās 4. pantu ;
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(b) sadedzinā�anas iekārtās, uz kurām attiecas Direktīva 2001/80/EK un kuras

saskaņā ar tās 2. panta 10. punktu uzskatāmas par eso�ām, ja sēra dioksīda

emisija no tām ir 1700 mg/Nm3 vai mazāka, un skābekļa saturs, rēķinot uz

sausām dūmgāzēm, ir 3% (tilpuma procenti), un ja no 2008. gada 1. janvāra

sēra dioksīda emisijas no sadedzinā�anas iekārtām saskaņā ar Direktīvas

2001/80/EK 4. panta 3. punkta a) apak�punktu ir vienāda vai mazāka par

tām emisijām, kas atbilst emisijas robe�vērtībām jaunām iekārtām, kuras

ietver �īs direktīvas IV pielikuma A daļa, un vajadzības gadījumā

piemērojot 5., 7. un 8. pantu;

(c) citās sadedzinā�anas iekārtās, uz kurām neattiecas a) vai b) apak�punkta

noteikumi, ja sēra dioksīda emisija no tām nepārsniedz 1700 mg/Nm3 un

skābekļa saturs, rēķinot uz sausām dūmgāzēm, ir 3% (tilpuma procenti);

(d) sadedzinā�anai naftas pārstrādes rūpnīcās, ja sēra dioksīda mēne�a vidējā

emisija no visām rūpnīcas iekārtām neatkarīgi no izmantojamās degvielas

vai degvielu maisījuma veida nepārsniedz dalībvalsts noteikto normatīvu,

kas nav lielāks par 1700 mg/Nm3. Tas neattiecas uz sadedzinā�anas

iekārtām, uz kurām attiecas a) apak�punkts vai, no 2008. gada 1. janvāra, uz

kurām attiecas b) apak�punkts;
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(ii) dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka neviena

sadedzinā�anas iekārta, kurā sadedzina smago degvieleļļu, kā sēra saturs pārsniedz

1. punktā norādīto, netiek izmantota, nesaņemot kompetentu iestā�u izdotas

atļaujas, kurās noteikti emisijas normatīvi.

3. �ā panta 2. punkta noteikumus pārskata un vajadzības gadījumā groza, lai ņemtu vērā

Direktīvas 2001/80/EK iespējamos grozījumus.

_________________________
∗ OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievieno�anās

aktu.".

4) �ādi groza 4. pantu:

(a) sākot ar 2010 .gada 1. janvāri:

(i) 1. punktā , vārdus " arī flotes gāzeļļas" svītro;

(ii) 2. punktu svītro;

(b) sākot ar � *, 3. un 4. punktu svītro.

                                                
* �īs direktīvas spēkā stā�anās diena.
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5) Iekļauj �ādus pantus:

"4.a pants

Maksimālais sēra saturs flotes degvielā, ko izmanto SOx emisijas kontroles zonās un

pasa�ieru kuģiem, kuri veic regulārus pārvadājumus uz Kopienas ostām vai no tām

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka flotes degviela netiek

izmantota to teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās un piesārņojuma

kontroles zonās, kas ietilpst SOx emisijas kontroles zonās, ja tās sēra saturs pārsniedz 1,5%

(masas procenti). Tas attiecas uz visu valstu kuģiem, to skaitā kuģiem, kuri savu braucienu

sāku�i ārpus Kopienas.

2. �ā panta 1. punkta piemēro�anas datumi ir �ādi:

(a) Baltijas jūras reģionam, kas minēts MARPOL VI pielikuma 14. panta 3. punkta

a) apak�punktā, � *;

(b) Ziemeļjūras reģionam un citiem jūras reģioniem, to skaitā ostām, ko SJO ir apzīmējusi

kā SOx emisijas kontroles zonas saskaņā ar MARPOL VI pielikuma 14. panta 3. punkta

b) apak�punktu:

− 12 mēne�us pēc �ī apzīmējuma stā�anās spēkā, vai

− � **,

atkarībā no tā, kur� datums ir vēlāks.

                                                
* 2006. gada 19. maijs, vai, ja vēlāk, 12 mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās dienas.
** 12 mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās dienas.
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3. Dalībvalstis atbild par 1. punkta izpildi vismaz attiecībā uz:

− kuģiem, kuri kuģo ar to karogu; un

− visiem kuģiem, kamēr tie atrodas dalībvalsts ostā, gadījumā, ja dalībvalstis robe�ojas ar

SOx emisijas kontroles zonu.

Dalībvalstis var veikt papildu izpildes pasākumus attiecībā uz citiem kuģiem saskaņā ar

starptautiskajām jūras tiesībām.

4. Sākot ar datumu, kas minēts 2. punkta a) apak�punktā, dalībvalstis veic visus vajadzīgos

pasākumus, lai nodro�inātu, ka  pasa�ieru kuģi, kas veic pārvadājumus uz vai no jebkuras

Kopienas ostas, to teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās un piesārņojuma

kontroles zonās, neizmanto flotes degvielu, ja tās sēra saturs pārsniedz 1,5% (masas procenti).

Dalībvalstis atbild par �īs prasības izpildi vismaz attiecībā uz kuģiem, kuri kuģo ar to  karogu,

un uz visiem kuģiem, kamēr tie atrodas to ostās.

5. Sākot ar datumu, kas minēts 2. punkta a) apak�punktā, dalībvalstis kā nosacījumu, lai

kuģis varētu iebraukt Kopienas ostās, pieprasa, lai kuģa �urnāls tiktu pareizi aizpildīts, to

skaitā attiecībā uz degvielas nomaiņas operācijām.

6. Sākot ar datumu, kas minēts 2. punkta a) apak�punktā, dalībvalstis nodro�ina, ka  visas

to teritorijās pārdotās flotes degvielas  sēra saturu dokumentē piegādātājs bunkura piegādes

pavadzīmē, kam pievienots noplombēts paraugs.
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7. Sākot ar datumu, kas minēts 2. punkta a) apak�punktā, dalībvalstis nodro�ina, ka  flotes

dīzeļdegviela netiek laista apgrozībā to teritorijā, ja sēra saturs �ajā flotes dīzeļdegvielā

pārsniedz 1,5% (masas procenti).

8. Komisijas paziņo dalībvalstīm par piemēro�anas datumiem, kas minēti 2. punkta b)

apak�punktā un publicē tos "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

4.b pants

Maksimālais sēra saturs flotes degvielā, ko izmanto iek�ējo ūdensceļu kuģi un kuģi, kas

noenkuroti Kopienas ostās

1. Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai

nodro�inātu, ka �ādi kuģi neizmanto flotes degvielu, ja sēra saturs pārsniedz 0,1% (masas

procenti):

(a) iek�ējo ūdensceļu kuģi; un

(b) kuģi, kas noenkuroju�ies Kopienas ostās, dodot pietiekami laiku ekipā�ai, lai tā veiktu

jebkuras nepiecie�amās degvielas nomaiņas operācijas, cik vien ātri iespējams pēc

iera�anās enkurvietā un cik vien vēlu iespējams pirms atie�anas.

Dalībvalstis pieprasa, lai kuģa �urnālā tiktu ierakstīts laiks, kas nepiecie�ams jebkurai

degvielas nomaiņas operācijai.
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2. �ā panta 1. punktu nepiemēro:

(a) vienmēr, kad kuģiem pēc publicētajiem sarakstiem ir paredzēts atrasties enkurvietā

mazāk par divām stundām;

(b) iek�ējo ūdensceļu kuģiem, kam ir sertifikāts, kur� apstiprina atbilstību 1974. gada

Starptautiskajai konvencijai par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras  ar grozījumiem -

kamēr �ie kuģi atrodas jūrā;

(c) līdz 2012. gada 1. janvārim - kuģiem, kas minēti pielikumā un darbojas tikai Grieķijas

teritorijā.

3. Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, dalībvalstis nodro�ina, ka flotes gāzeļļas netiek laistas

tirgū to teritorijā, ja sēra saturs �ajās flotes gāzeļļās pārsniedz 0,1% masas.

4.c pants

Izmēģinājumi un jauno emisijas samazinā�anas tehnoloģiju izmanto�ana

1. Dalībvalstis var, sadarbībā ar citām dalībvalstīm, vajadzības gadījumā apstiprināt kuģu

emisijas samazinā�anas tehnoloģiju izmēģinājumus uz kuģiem, kuri kuģo ar to karogu, vai

jūras rajonos, kas ir to jurisdikcijā. �o izmēģinājumu laikā flotes degvielas, kas atbilst 4.a un

4.b panta prasībām, izmanto�ana nav obligāta, ar noteikumu, ka :

− Komisija un jebkura ostas valsts tiek informētas rakstiski vismaz 6 mēne�us pirms sākas

izmēģinājumi;
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− izmēģinājumu atļauju derīguma termiņ� nepārsniedz 18 mēne�us;

− visi iesaistītie kuģi uzstāda dro�u aprīkojumu pastāvīgai dūmu gāzes emisiju kontrolei

un izmanto to visā izmēģinājumu laikposmā;

− visi iesaistītie kuģi panāk emisiju samazinā�anu, kas ir vismaz vienāda ar to, ko varētu

sasniegt ar kurināmā sēra satura normatīviem, kas noteikti �ajā direktīvā;

− ir piemērotas atkritumu apsaimnieko�anas sistēmas attiecībā uz emisijas samazinā�anas

tehnoloģijas izraisītiem atkritumiem, visā izmēģinājumu laikposmā;

− tiek novērtēta ietekme uz jūras vidi, īpa�i ekosistēmām slēgtajās ostās, ostās un grīvās,

visā izmēģinājumu laikposmā; un

− Komisijai ir pieejami visi rezultāti, un tie ir publiski pieejami se�u mēne�u laikā pēc

izmēģinājumu beigām.

2. Emisijas samazinā�anas tehnoloģijas  kuģiem, kas kuģo ar dalībvalstu karogu, apstiprina

saskaņā ar procedūru, kura minēta 3. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā

(EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģo�anas dro�ības un

piesārņojuma no kuģiem novēr�anas komiteju (COSS), ievērojot:

− pamatnostādnes, ko izstrādā SJO;

− rezultātus no jebkuriem izmēģinājumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punktu;
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− ietekmi uz vidi, ietverot sasniedzamu emisiju samazinā�anu, un ietekmi uz ekosistēmām

slēgtās ostās, ostās un grīvās;

− monitoringa un pārbaudes iespējamību.

3. Kritēriji tiek izveidoti emisijas samazinā�anas tehnoloģiju izmanto�anai visu valstu

kuģiem slēgtās ostās, ostās un grīvās Kopienā saskaņā ar procedūru, kas minēta 9. panta 2.

punktā. Komisija paziņo �os kritērijus SJO.

4. Kā alternatīvu zema sēra satura flotes degvielas izmanto�anai, izpildot 4.a panta un 4.b

panta prasības, dalībvalstis var ļaut kuģiem izmantot atzītu emisijas samazinā�anas

tehnoloģiju, ar noteikumu, ka �ie kuģi:

− panāk emisiju samazinā�anu, kas ir vismaz vienāda ar to, kuru varētu sasniegt ar

degvielas sēra satura normatīviem, kas noteikti �ajā direktīvā; un

− pilnībā dokumentē, ka neviena piesārņojuma plūsma, kas izplūst slēgtās ostās, ostās un

grīvās, neietekmē ekosistēmas, pamatojoties uz kritērijiem, ko ostu valsts iestādes

darīju�as zināmas SJO.

__________________________
∗ OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK)

Nr. 415/2004 (OV L 68., 6.3.2004., 10. lpp.)"
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6) �ādi groza 6. pantu:

(a) tiek iekļauts �āds punkts:

"1.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka flotes degvielas

sēra saturs atbilst 4.a un 4.b pantā minētajiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atbilstīgi izmanto katru no sekojo�ajiem paraugu ņem�anas, analī�u un pārbaudes

līdzekļiem:

− paraugu ņem�ana no flotes degvielas, kas paredzēta sadedzinā�anai uz kuģa,

kamēr tā tiek nogādāta uz kuģiem, ievērojot SJO pamatnostādnes, un tās

sēra satura analīze;

− paraugu ņem�ana un sēra satura analīze flotes degvielai, kas paredzēta

sadedzinā�anai uz kuģa un kas atrodas tilpnēs, ja iespējams, un noplombētu

bunkuru paraugos uz kuģa;

− kuģa �urnālu un bunkuru piegādes pavadzīmju pārbaude.

Paraugus sāk ņemt dienā, kad stājas spēkā attiecīgie maksimālā sēra satura

normatīvi. Paraugus ņem pietiekami bie�i un pietiekamos daudzumos, lai

nodro�inātu, ka  kontrolējamās degvielas un degvielas, ko izmanto kuģi, kamēr tie

atrodas attiecīgajos jūras rajonos, ostās un iek�zemes ūdensceļos, paraugi ir

reprezentatīvi.
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Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai kontrolētu sēra saturu flotes degvielā,

kas nav tā, uz kuru attiecas 4.a un 4.b pants."

(b) 2. punkta a) apak�punktu aizstāj ar �ādu apak�punktu :

"(a) ISO 8754 (1992) un PrEN ISO 14596 smagās degvieleļļas un flotes degvielas

analīzēm;".

7) Direktīvas 7. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"7. pants

Ziņojums un pārskatī�ana

1. Pamatojoties uz 6. pantā noteikto paraugu ņem�anas, to analī�u un pārbau�u

rezultātiem, dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam iesniedz Komisijai īsu ziņojumu par sēra

saturu �ķidrajā kurināmajā, uz ko attiecas �ī direktīva un kas iepriek�ējā kalendāra gada laikā

izmantots to teritorijā. Ziņojumā iekļauj datus par kopējo analizēto paraugu skaitu pēc

degvielas tipa un norāda attiecīgo izmantotās degvielas daudzumu un aprēķināto vidējo sēra

saturu. Dalībvalstis ziņo arī par pārbau�u skaitu, kas veiktas uz kuģa, un atzīmē vidējo sēra

saturu flotes degvielā, kas izmantota to teritorijā un uz ko ...∗∗∗∗  neattiecas �ī direktīva.

                                                
∗∗∗∗  �īs direktīvas spēkā stā�anās datums
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2. Pamatojoties inter alia uz:

(a) gada ziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar 1. punktu;

(b) konstatētajām gaisa kvalitātes pārmaiņām, kā arī paskābinā�anās tendencēm, degvielas

izmaksām un modālo maiņu; un

(c) progresu sērā oksīdu emisiju samazinā�anā no kuģiem ar SJO mehānismu palīdzību,

sekojot Kopienas iniciatīvām �ai sakarā,

(d) jaunu izmaksu un labumu analīzi, ietverot tie�os un netie�os labumus videi,

pasākumiem, kas ietverti 4.a panta 4. punktā,

Komisija līdz 2008. gadam iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Kopā ar �ādu ziņojumu Komisija var iesniegt arī priek�likumus par �īs direktīvas

grozījumiem, jo īpa�i attiecībā uz otro posmu katram degvielas veidam noteiktajām sēra

satura robe�vērtībām, un, rēķinoties ar darbu SJO iek�ienē, jūras rajoniem, kuros jāizmanto

flotes degviela ar zemu sēra saturu.

3. Līdz 2005. gada 31. decembrim Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par

iespējamo ekonomisko instrumentu izmanto�anu, ietverot  tādus mehānismus kā, piemēram,

at�ķirīgās nodevas un maksājumus par kilometriem, tirgojamās emisijas atļaujas un

ieskaitī�anu.
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4. Jebkurus grozījumus, kas nepiecie�ami, lai veiktu 2. panta 1. punkta, 2. punkta, 3., 3.a,

3.b punkta un 4. punkta vai 6. panta 2. punkta tehniskos pielāgojumus, ņemot vērā zinātnes un

tehnikas attīstību, pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 9. panta 2. punktā. �ādi

pielāgojumi nedrīkst radīt tie�as izmaiņas �īs direktīvas piemēro�anas jomā un degvielas sēra

normatīvos, kas precizēti �ajā direktīvā.".

8) Direktīvas 9. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"9. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz �o punktu, piemēro Padomes Lēmuma 1999/468/EK*  5. un 7. pantu,

ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Laikposms, kas noteikts Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā, ir trīs mēne�i.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

__________________

* OV L 184, 17.7.1999, 23.lpp.".

9) Pievieno �īs direktīvas pielikuma tekstu.
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2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz  �∗∗∗∗  izpildītu �īs

direktīvas prasības. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz �os pasākumus, tajos ietver atsauci uz �o direktīvu vai arī �ādu atsauci

pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt �ādas atsauces.

3. pants

�ī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī".

4. pants

�ī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

________________________

                                                
∗∗∗∗ 12 mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās dienas.
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PIELIKUMS

"Pielikums

GRIEĶIJAS KUĢI

KUĢA
NOSAUKUMS

PIEGĀDES
GADS SJO NUMURS

ARIADNE
PALACE 2002 9221310

IKARUS
PALACE 1997 9144811

KNOSSOS
PALACE 2001 9204063

OLYMPIA
PALACE 2001 9220330

PASIPHAE
PALACE 1997 9161948

FESTOS
PALACE 2001 9204568

EUROPA
PALACE 2002 9220342

BLUE
STAR I 2000 9197105

BLUE
STAR II 2000 9207584

BLUE STAR
ITHAKI 1999 9203916

BLUE STAR
NAXOS 2002 9241786

BLUE STAR
PAROS 2002 9241774

HELLENIC
SPIRIT 2001 9216030

OLYMPIC
CHAMPION 2000 9216028

LEFKA
ORI 1991 9035876

SOPHOKLIS
VENIZELOS 1990 8916607

"
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I. IEVADS

1. 2002. gada 28. novembrī Komisija iesniedza Padomei priek�likumu Eiropas Parlamenta

un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu

flotes degvielā.

2. Eiropas Parlaments sēdē, kas notika no 2003. gada 2. līdz 5. jūnijam, pieņēma atzinumu

pirmajā lasījumā.

3. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja iesniedza atzinumu 2003. gada 14. maijā.

4. Reģionu komiteja 2003. gada 20. janvārī norādīja, ka tā neparedz iesniegt atzinumu.

5. Komisija pieņēma grozītu priek�likumu 2003. gada 1. augustā.

6. Padome 2004. gada 9. decembrī pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar Līguma 251. panta

2. punktu.

II. MĒRĶIS

Ar ierosinātajiem Direktīvas 1999/32/EK grozījumiem paredz to attiecināt uz visu tipu

�ķidrām, no naftas iegūtām degvielām, ko lieto kuģos, ka arī ierobe�ot sēra daudzumu

minētajās flotes degvielās, ja tās izmanto kuģi konkrētās Eiropas Savienības daļās.

Mērķis paredz samazināt kuģu radīto sēra dioksīda un sīku daļiņu (SD) izme�u apjomu, kā

izklāstīts paralēlā ES stratēģijā, lai mazinātu jūras kuģu radīto atmosfēras izme�u apjomu.  Ar

priek�likumu paredz ieviest sēra oksīda izme�u kontroles zonas, kuras jau nozīmējusi

Starptautiskā jūras organizācija (SJO) gaisa piesārņojuma konvencijā, MARPOL VI

pielikumā. Priek�likums �ādi groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra daudzumu flotes

degvielās:
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� ievie� 1.5 % ierobe�ojumu sēra saturam flotes degvielās, ko lieto visi jūras kuģi Baltijas

jūrā, Ziemeļjūrā un Laman�a jūras �aurumā, ievērojot MARPOL VI pielikumu, lai

mazinātu kuģu radīto izme�u ietekmi uz paskābinā�anos Ziemeļeiropā;

� ievie� 1.5 % ierobe�ojumu sēra saturam flotes degvielās, ko lieto pasa�ieru kuģi, kas

veic regulārus reisus uz kādu Kopienas ostu vai no tās, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, jo

īpa�i ap ostām un piekrasti, un radītu pietiekamu pieprasījumu, kas visā Eiropas

Savienībā nodro�inātu degvielu ar sēra saturu, kas nepārsniedz 1.5 %;

� groza spēkā eso�os noteikumus par flotes gāzeļļām un nosaka, lai noenkuroti kuģi un

iek�ējo ūdensceļu kuģi no 2010. gada lietotu degvielu ar sēra saturu 0,1 % vai mazāku,

lai samazinātu vietējo SO2 un SD izme�u apjomu un uzlabotu vietējā gaisa kvalitāti.

Izņēmumus līdz 2012. gada 1. janvārim piemēro 16 konkrētiem Grieķijas kuģiem ;

� lai nodro�inātu piemērotu degvielu pieejamību, ne vēlāk kā 2010. gadā aizliedz pārdot

DMA un DMX pakāpes flotes gāzeļļas, kurās sēra saturs ir lielāks par 0,1%, likvidē

pa�reizējo 0,2% sēra satura ierobe�ojumu DMB un DMC pakāpes gāzeļļās, un vēlāk

aizliedz pārdot tādas degvielas, kuras satur vairāk nekā 1,5% sēra.

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārīgi jautājumi

Eiropas Parlaments ir pieņēmis 36 Komisijas priek�likuma grozījumus.

Padome uzskata, ka kopējā nostāja piedāvā labi apsvērtu kompromisu, jo:

� paredz pieņemamus �īs direktīvas spēkā stā�anās datumus, ņemot vērā to, ka

MARPOL VI pielikums noteikti stāsies spēkā (2005. gada maijā);

� nav paredzēti nekādi izņēmumi, kas nesaskanētu ar MARPOL VI pielikumu, kur�

stājas spēkā, un traucētu ieviest SOx izme�u kontroles zonas;
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� tehniskās un praktiskās problēmas, ko jaunās prasības izvirza noenkurotiem

kuģiem, ir saprātīgi apsvērtas, ietverot konkrētu pagaidu izņēmumu, ko Grieķija

(EL) lūgusi da�iem atspoles tipa prāmjiem.

MARPOL VI pielikums stājas spēkā starptautiski vienu gadu pēc tam, kad to ir

ratificēju�as vismaz 15 karoga valstis, kas pārstāv vismaz 50 % no pasaules

tirdzniecības flotes bruto tilpības. 2004. gada 15. oktobrī to ir ratificēju�as 17 valstis �

Zviedrija, Norvēģija, Singapūra, Bahamu salas, Mar�ala salas, Libērija, Dānija, Vācija,

Vanuatu, Panama, Grieķija, Banglade�a, Spānija, Barbadosa, Rietumsamoa,

Azerbaid�āna un Apvienotā Karaliste � kas pārstāv vairāk nekā 50 % no pasaules

tirdzniecības flotes tilpības. Rietumsamoa, 15. valsts, ratificēja MARPOL VI pielikumu

2004. gada 19. maijā, dodot iespēju tam, lai VI pielikums stātos spēkā no 2005. gada

19. maija, un 14. Noteikumi (SOx izme�u kontroles zonas Baltijas jūrā) stātos spēkā no

2006. gada 19. maija. Se�as ES dalībvalstis (DK, DE, EL, ES, SE, UK) jau ratificēju�as

MARPOL, un četras dalībvalstis (NL, FI, CY, PL) atrodas pēdējā ratifikācijas stadijā, un

ratifikācija ir paredzama �ogad.

Kopējā nostāja saskan ar Komisijas un Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz mērķi

Direktīvu 1999/32/EK attiecināt uz visām �ķidrām, no naftas iegūtām degvielām, ko

lieto kuģos, kas darbojas Eiropas Savienības ūdeņos.
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Padome:

a) kopējā nostājā ir pilnībā, daļēji vai pēc būtības iestrādājusi 21 grozījumu, tas ir:

1. grozījums: �ā grozījuma būtība ir iekļauta 4. apsvērumā.

3. grozījums: �ā grozījuma būtība ir iekļauta 5. apsvērumā.

4. grozījums: �ā grozījuma būtība ir iekļauta 4. apsvērumā.

5. grozījums: �ā grozījuma būtība ir iekļauta 6. apsvērumā.

6. grozījums: �ā grozījuma būtība atspoguļojas gan 6., gan 17. apsvērumā.

7. grozījums: pilnībā iekļauts 7. apsvērumā.
8. grozījums: �ā grozījuma būtība ir iekļauta 10. apsvērumā.

40. grozījums: saskaņā ar vispārējiem Kopienas tiesību aktu izstrādes principiem

katra apsvēruma uzdevums ir īsi uzskaitīt kāda priek�rakstu daļas

noteikuma iemeslus, neietverot normatīvus noteikumus vai politiskas

frāzes;  tomēr �ā grozījuma būtība ir atspoguļota 12. apsvērumā.

18. grozījums: �ā grozījuma mērķis ir iekļauts 1. panta 1. punkta d) apak�punktā.

30. grozījums: �ā grozījuma būtība ir atspoguļota 19. apsvērumā.

38. grozījums: 2. panta 3.j punktā sniegtajā definīcijā ir ievērota �ā grozījuma būtība.

39. grozījums: �ā grozījuma mērķis sīkāk un konkrētāk ir atspoguļots 2. panta 3.k

punktā sniegtajā definīcijā.

10. grozījums: �is grozījums ir ietverts 4. pantā līdz ar attiecīgiem laika grafika

grozījumiem.

23. grozījums: �is jautājums ir risināts jaunā, 4.b pantā, kurā visu tipu kuģiem

īsteno�anu atliek līdz 2010. gadam.

43. grozījums: �is jautājums ir pilnībā risināts jaunā, 4.c pantā.

27. grozījums: tas atspoguļojas jaunā 6. panta tekstā, kura formulējums ir padarīts

skaidrāks, lai, to piemērojot, izvairītos no jebkādām tehniskām

grūtībām.
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29. grozījums: �ā grozījuma būtība ir ievērota 10. apsvērumā, un �o jautājumu risina

arī Direktīvas 99/32 11. pantā.

31. grozījums: jautājumu risina ar izteikuma "�ķidras degvielas" lietojumu.

32. grozījums: �ā grozījuma būtība atspoguļojas 4. un 6. apsvērumā un

7. panta 2. punktā.

33. grozījums: ir pieņemts.

44. grozījums: �ā grozījuma būtība ir atspoguļota 7. pantā.

b) kopējā nostājā nav iestrādājusi 15 grozījumus (2., 4., 13., 14., 15., 16., 17., 21.,

22., 28., 41., 42., 24., 25., 26., 37.):

2. grozījums: �o grozījumu nevarēja iekļaut, jo tas ne�ķita būtisks.

14. grozījums: �o grozījumu nevarēja iekļaut, jo rindkopa, uz ko tas attiecas, ir

svītrota.

15., 16., 17. grozījums: �os grozījumus nevarēja iekļaut. Tomēr �o grozījumu būtība ir

atspoguļota 4. panta a) punkta 2. apak�punktā, kurā paredz spēkā

stā�anos paātrināt, lai tā notiktu 2006. gada maijā, reizē ar MARPOL

VI pielikuma stā�anos spēkā.

21. un 22. grozījums: tos nevarēja iekļaut.

28. grozījums: to nevarēja iekļaut.

41. un 42. grozījums: tos nevarēja pieņemt, jo Padome uzskatīja, ka būtu pārsteidzīgi

paredzēt turpmākus tiesību aktus (otru fāzi), jo tiem būtu jābalstās uz

�o grozījumu piemērojuma novērtējumu. Tomēr vajadzība pēc

turpmākiem uzlabojumiem nākotnē ir atzīta jaunajā 7. panta 2. punktā.
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24. grozījums: to nevarēja iekļaut.

25. grozījums: �o grozījumu nevarēja iekļaut, jo tas ne�ķita samērīgs.

26. grozījums: to nevarēja pieņemt, jo 42. grozījums bija noraidīts (jaunais 4.a panta

a. punkts).

37. grozījums: to nevarēja iekļaut, jo Padome uzskatīja, ka tā transponē�ana prasīs 12

mēne�us.

c) Padome ieviesusi 4.a panta 3. un 4. punktu, lai noskaidrotu jautājumus, kas

attiecas uz direktīvas da�ādo noteikumu īsteno�anu.

IV. SECINĀJUMI

Kaut arī Padome nespēj pieņemt visus Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus, tā uzskata,

ka kopējā nostāja visnotaļ atbilst Parlamenta iecerēm, un tā arī saskan ar grozīto Komisijas

priek�likumu, kas paredz būtiski mazināt sēra dioksīda izme�u apjomu Eiropas Savienībā, lai

apjoma samazinājums dotu vislielāko iespējamo labumu biezi apdzīvotās ostu pilsētās un

piekrastēs un to apkārtnēs, kā arī ekosistēmās, kas ir īpa�i jūtīgas pret paskābinā�anos.

�is uzdevums dod stimulu ES dalībvalstīm vairāk darīt starptautiskā mērogā, lai uzlabotu

apkārtējās vides aizsardzības standartus, ko piemēro kuģiem, un jo īpa�i, ratificējot un

stiprinot MARPOL VI pielikumu.

==============
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Statements to be entered in the Council minutes

Statement by the Swedish delegation

“Sweden welcomes the proposed tightening up of Directive 1999/32/EC with regard to the sulphur

content of marine fuels. The proposals are a small step in the right direction and the fact that the

amendments to the Directive also include heavy fuel oil is a particularly positive aspect.

However, Sweden is abstaining on the proposal since we would have preferred to see considerably

more far-reaching requirements regarding the sulphur content of marine fuels. We hope that the

forthcoming negotiations with the EU Parliament will be constructive and will result in a more

ambitious Directive.
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If emissions of acidifying products are to fall below the critical level in accordance with the

commitment in the EU's acidification strategy and if the health risks of discharges at sea are to be

reduced, considerable reductions in emissions of, inter alia, sulphur in Europe will be necessary,

going beyond existing commitments.

Measures within the shipping sector to reduce sulphur emissions are, moreover, very cost effective

compared with the adoption of further measures to reduce sulphur emissions from land-based

sources.”

______________
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2002/0259 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
atbilstīgi EK dibināšanas līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra satura samazināšanu 

kuģu degvielā  
 
 

(Teksts ar EEA nozīmi) 

1- INFORMĀCIJAI  

Datums, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei (dokuments 
COM(2002) 595 gala redakcija — 2002/0259COD): 

2002. gada 
20. novembris 

Datums, kad Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniegusi 
atzinumu: 

2003. gada 14. maijs 

Datums, kad Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu (pirmais 
lasījums): 

2003. gada 4. jūnijs 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 2003. gada 1. augusts 

Datums, kad pieņemta kopējā nostāja (kvalificēts balsu vairākums): 2004. gada 09.12. 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir samazināt kuģu radīto sēra dioksīda (SO2 vai SOx) un cieto 
daļiņu (PM) emisiju ietekmi uz vides paskābināšanos un cilvēku veselību. Kuģu radītās SOx 
un PM emisijas ir tieši saistītas ar sēra saturu degvielā. Pašlaik kuģu smagajā dīzeļdegvielā 
vidējais sēra (S) saturs ir 2,7 % vai 27 000 miljondaļas (pmm) salīdzinājumā ar autotransporta 
degvielu, kam jaunā robežvērtība sēram ir 10 ppm. Priekšlikumā ir ietvertas jaunas 
robežvērtības maksimālajam sēra saturam kuģu degvielā, jo īpaši: 

– visiem kuģiem Ziemeļjūrā, Lamanšā un Baltijas jūrā robežvērtība — 1,5 % S 
degvielā saskaņā ar SOx Emisiju kontroles zonu, par ko vienojusies Starptautiskā 
jūrniecības organizācija. Ar šo tiks veicināta paskābināšanās samazināšanās un 
uzlabota gaisa kvalitāte, 

– regulāro reisu pasažieru kuģiem uz vai no jebkuras ES ostas saskaņā ar ES augstu 
standartu politiku pasažieru kuģiem — 1,5 %. Ar šo tiks uzlabota gaisa kvalitāte 
piekrastē un veicināta degvielas ar zemu S saturu piegāde ES, 
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– kuģiem ES ostu piestātnēs un visiem iekšzemes kuģiem robežvērtība — 0,2 % S 
degvielā, lai samazinātu vietējās SOx un PM emisijas un uzlabotu vietējā gaisa 
kvalitāti. 

3 KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 Vispārīgas piezīmes 

Komisija savā grozītajā priekšlikumā ir pilnīgi, daļēji vai principā piekritusi 30 no 36 
grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosinājis tā pirmajā lasījumā. Pašlaik kopējā nostājā, 
burtiski vai pēc būtības, ir iekļauts 21 grozījums.  

Komisija ir akceptējusi visus grozījumus, kas nepieciešami, lai precizētu priekšlikuma jomu 
un tā ieguvumus vides jomā, grozījumus, kuros skaidrāk noteikti pasākumi izmēģinājumiem 
alternatīvām atgāžu samazināšanas tehnoloģijām, kā arī grozījumus, kas nosaka vēlāku 
ieviešanas termiņu. Komisija nav akceptējusi grozījumus, ar ko ievieš otro posmu apakšējām 
sēra robežvērtībām kuģu degvielā kuģiem visos Kopienas ūdeņos, uzskatot to par pāragru 
rīcību šajā stadijā. 

Pašlaik Padome ir piekritusi iekļaut lielāko daļu no Parlamenta grozījumiem, ar ko tiek 
ierosināti precizējumi un priekšlikumi izmēģinājumiem atgāžu attīrīšanai. Attiecībā uz 
ieviešanas termiņiem ir panākts nozīmīgs sasniegums kopš Parlamenta pirmā lasījuma: 
sekmīgas ratifikācijas rezultātā ir stājies spēkā Starptautiskās jūrniecības organizācijas 
konvencijas par gaisa piesārņojumu MARPOL VI pielikums. Tādēļ Kopējā nostājā noteiktie 
ieviešanas termiņi ir piemēroti, lai panāktu atbilstību tiem termiņiem, kas paredzēti 
MARPOL VI pielikumā. Attiecībā uz otrā posma robežvērtībām Padome ir piekritusi 
precīzāka teksta iekļaušanai atkārtotas izskatīšanas klauzulā (7. pants), ierosinot saistībā ar 
MARPOL VI pielikuma pārskatīšanu pieprasīt stingrākus ierobežojumus Starptautiskajā 
jūrniecības organizācijā, kā arī izvirzot priekšlikumu noteikt Komisijas ziņojumu par 
ekonomiskajiem līdzekļiem kā iespējamo papildu pasākumu.  

Komisija uzskata, ka Kopējā nostāja, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 09.12.2004, 
nemaina Priekšlikuma pieeju vai mērķus, un tādēļ to pēc savas būtības var veicināt. 

3.2. Detalizētas piezīmes 

3.2.1. Komisijas akceptētie Parlamenta grozījumi, kuri pilnīgi, daļēji vai principā ir 
iekļauti Kopējā nostājā 

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 18., 23., 27., 29., 30., 31., 33., 38., 39., 40., 43. un 44. grozījums ir 
iekļauti dažādās pakāpēs. Šie grozījumi paredz precizējumus, izmaiņas noteikumos par 
atkāpēm un noteikumus atgāžu attīrīšanas izmēģināšanai un izmantošanai. 

3.2.2. Komisijas noraidītie Parlamenta grozījumi, bet kuri pilnīgi, daļēji vai principā ir 
iekļauti Kopējā nostājā. 

Komisija noraidīja 13. grozījumu , bet tas ir daļēji iekļauts Kopējā nostājā. Šajā grozījumā ir 
ierosināts priekšlikums par vēlāku spēkā stāšanās termiņu noteikumam par pasažieru kuģiem. 
Padome ir nolēmusi, ka loģiska ir agrāka ieviešana, to saskaņojot ar MARPOL VI pielikuma 
spēkā stāšanās datumu.  
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3.2.3. Komisijas un Padomes noraidītie Parlamenta grozījumi, kuri nav iekļauti Kopējā 
nostājā 

22., 25., 26., 32. un 42. grozījumu ir noraidījušas abas iestādes un tie nav iekļauti Kopējā 
nostājā. Šajos grozījumos ir ierosinātas otrā posma robežvērtības un citi par nevajadzīgiem 
uzskatītie papildinājumi. 

3.2.4. Komisijas pilnīgi, daļēji vai principā akceptētie Parlamenta grozījumi, bet kuri nav 
iekļauti Kopējā nostājā. 

2., 14., 15., 16., 17., 21., 24., 28., 37. un 41. grozījumu Komisija daļēji vai principā akceptēja, 
bet tie nav iekļauti Kopējā nostājā. Biežāk ierosinātie īsākie termiņi, kas neatbilst ieviešanas 
grafikam, tagad ir pielāgoti saskaņā ar MARPOL VI pielikumu. 

3.2.5. Padomes papildu grozījumi Priekšlikumā 

Attiecībā uz 1. panta 1. punktu ieviesti četri jauni izņēmumi degvielai, ko izmanto kuģi, kas: 
ir iesaistīti militārās darbībās, nodrošina dzīvības aizsardzību uz jūras, ir bojāti vai izmanto 
apstiprinātas samazināšanas tehnoloģijas.  

Attiecībā uz 1. panta 2. punktu ieviestas vairākas jaunas definīcijas saistībā ar 
MARPOL VI pielikumā minētajiem karakuģiem — „laišana tirgū”, „visattālākie rajoni” un 
„samazināšanas tehnoloģija”.  

Attiecībā uz 1. panta 4. punktu noteikumu par kuģu gāzeļļu atcelšana ir atlikta līdz 
2010. gadam (tostarp atkāpe attiecībā uz Grieķiju un visattālākajiem rajoniem, kas līdz šim 
termiņam būs spēkā). 

Attiecībā uz 1. panta 5. punktu par SOxECA un pasažieru kuģiem ir precizēti dalībvalstu 
piemērošanas pienākumi, svītrots noteikums par dalībvalstu pienākumu nodrošināt atbilstošas 
degvielas pieejamību un piemērošanas termiņi ir vispārīgi mainīti saskaņā ar 
MARPOL VI pielikumu vai 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, atkarībā no tā, kura 
diena ir vēlāk. 

Attiecībā uz 1. panta 6. punktu prasība par zemu sēra saturu degvielā kuģiem piestātnēs un 
iekšzemes kuģiem ir atlikta līdz 2010. gada 1. janvārim. Kuģiem piestātnēs ir ieviesta elastība 
"pieļaujot pietiekamu laiku" degvielas apmaiņai, īslaicīgas piestāšanās kuģiem piemērots 
atbrīvojums un pieļauta divu gadu atkāpe 16 Grieķijas pasažieru kuģiem. Iekšējo ūdeņu 
kuģiem ir piemērots atbrīvojums, atrodoties jūrā. 

Priekšlikuma 1. panta 7. punktā iekļauts daudz pilnīgāks teksts par jauno samazināšanas 
tehnoloģiju izmēģinājumiem un izmantošanu, tostarp pārskatītas komitoloģijas procedūras to 
apstiprināšanai. 

Priekšlikuma 1. panta 8. punktā par paraugu ņemšanu un analīzi nedaudz saīsināts teksts un 
precizēts izstrādāšanas process. 

Attiecībā uz 1. panta 9. punktu Komisijas ziņojuma sniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 
2008. gadam un pārskatīts tā pamatsaturs, iekļaujot tendences degvielas izmaksās, kravu 
novirzīšanu citiem transporta veidiem, Starptautiskās jūrniecības organizācijas panākumus un 
jauno noteikumu par pasažieru kuģu izmaksu un ieguvumu analīzi. Tam var tikt pievienoti 
priekšlikumi par otrā posma sēra robežvērtībām. Izteikts pieprasījums atsevišķam ziņojumam 
par ekonomiskajiem līdzekļiem līdz 2005. gadam. Komitoloģijas procedūras joma ir 
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ierobežota. 

Attiecībā uz 1. panta 10. punktu, ar ko izveido regulatīvo komiteju, teksts nedaudz mainīts. 

4- SECINĀJUMI 

Padomes ieviestās izmaiņas nodrošina skaidrāku Priekšlikumu un tā saskaņošanu ar 
Starptautiskās jūrniecības organizācijas konvencijas MARPOL VI pielikumu. Šīs izmaiņas arī 
veicina alternatīvo tehnoloģiju un ekonomisko līdzekļu attīstīšanu un stingrāku otrā posma 
robežvērtību ievērošanu Starptautiskajā jūrniecības organizācijā un ES. Tādēļ Komisija 
atbalsta Kopējo nostāju, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 2004. gada 09.12. 
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