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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0439),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0199/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [..] atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [..] atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pasažieru kuģi galvenokārt darbojas 
ostās vai tuvu piekrastes teritorijām, un 
tiem ir būtiska ietekme uz cilvēka veselību 
un vidi. Šiem kuģiem jāizmanto flotes
degviela ar tādu pašu maksimālo sēra 
saturu, kas noteikts SEKZ (1,5 %). Ņemot 
vērā, ka SOx emisiju kontroles zonās 
noteikti stingrāki sēra satura standarti, 
gaisa kvalitātes uzlabošanas labad ostu 

(7) Pasažieru kuģi galvenokārt darbojas 
ostās vai tuvu piekrastes teritorijām, un 
tiem ir būtiska ietekme uz cilvēka veselību 
un vidi. Šiem kuģiem jāizmanto kuģu
degviela ar tādu pašu maksimālo sēra 
saturu, kas noteikts SEKZ (1,5 %). Ņemot 
vērā, ka SOx emisiju kontroles zonās 
noteikti stingrāki sēra satura standarti, 
gaisa kvalitātes uzlabošanas labad ostu 
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apkārtnē un piekrastes teritorijās ārpus 
SEKZ ir lietderīgi pasažieru kuģiem 
noteikt tādus pašus standartus. Tomēr, lai 
novērstu iespējamās problēmas ar 
degvielas pieejamību, jaunā SEKZ 
standarta ieviešana pasažieru kuģiem 
būtu jāatliek par 5 gadiem.

apkārtnē un piekrastes teritorijās ārpus 
SEKZ ir lietderīgi pasažieru kuģiem 
noteikt tādus pašus standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai dalībvalstīm, kuru piekrastes 
teritorijas neatrodas SEKZ, nodrošinātu 
ieguvumus gaisa kvalitātes ziņā un 
ieviestu nozarē līdzvērtīgus konkurences 
pamatnoteikumus visā Savienībā, arī 
attiecībā uz dalībvalstu teritoriālajiem 
ūdeņiem un piesārņojuma kontroles 
zonām ārpus SEKZ būtu jāattiecina tādas 
pašas degvielas kvalitātes prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Turklāt, lai risinātu problēmas 
saistībā ar kuģu degvielas sēra satura 
izraisīto sekundāro daļiņu emisiju, ir 
jācenšas samazināt primāro daļiņu 
daudzumu un kuģošanas ietekmi uz vidi, 
tostarp saistībā ar melnā oglekļa emisiju.  
Komisijai būtu jāizpēta tādu pasākumu 
izmaksu lietderība kā kuģa ātruma 
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ierobežojumi saistībā ar piesārņojošu 
vielu emisijas un ietekmes uz vidi 
samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai veicinātu tādu emisijas 
samazināšanas metožu agrīnu 
pieņemšanu, ar kurām var panākt vismaz 
šajā direktīvā noteikto sēra emisijas 
samazinājuma līmeni, izmantojot 
atbilstīgus dalībvalstu finanšu stimulus, 
Savienībā būtu jāveicina alternatīvas, 
piemēram, kuģos uzstādītas izplūdes gāzu 
attīrīšanas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstīm būtu arī jāizmanto tādi 
mehānismi kā diferencētas nodevas un 
maksājumi par kilometriem atkarībā no 
emisijas rādītājiem, līdz stāsies spēkā 
vispārējā 0,50 % prasība attiecībā uz 
maksimālo sēra saturu degvielā.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Ir jāprasa, lai dalībvalstis attiecībā 
uz ostās esošo izplūdes gāzu attīrīšanas 
sistēmu notekūdeņiem piemēro pieeju, kas 
neparedz īpašu maksu, un tādējādi 
nodrošina to, ka visi atkritumi, kas rodas, 
izmantojot alternatīvus samazināšanas 
paņēmienus, tiek pienācīgi apsaimniekoti. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Kamēr Komisija nav pieņēmusi 
papildu kritērijus, attiecībā uz visiem 
dalībvalstu finanšu stimuliem tādiem 
emisijas samazināšanas paņēmieniem, ar 
kuriem var panākt emisijas 
samazinājumu, kas ir līdzvērtīgs vismaz 
tam, kuru panāk ar zema sēra satura 
degvielu, ja aprīkojums atbilst SJO 
kritērijiem, būtu jāņem vērā līdz 
2011. gada 5. jūlijam veiktie ieguldījumi.  

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
prasībām atbilstīgas degvielas pieejamība 
un līdzsvarota sadale saskaņā ar 
pārskatītā MARPOL VI pielikuma 
18. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12f) Ņemot vērā dalībvalstu grūtības 
sasniegt tādus gaisa kvalitātes mērķus, 
kas noteikti ar Savienības tiesību aktiem, 
un joprojām pastāvošo šo mērķu 
neatbilstību Pasaules Veselības
organizācijas ieteikumiem, Komisijai būtu 
jāpalīdz sagatavot nepieciešamo analīzi 
saistībā ar pieteikumu SJO par to, lai par 
sēra emisijas kontroles zonām noteiktu 
papildu Eiropas jūras teritorijas, 
konkrētāk, Vidusjūras, Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu daļas (tostarp Īrijas 
jūras) un Melnās jūras teritorijas. 
Komisijai būtu arī jāizvērtē priekšrocības, 
kas izriet no Eiropas jūru teritoriju 
noteikšanas par NOx emisijas kontroles 
zonām.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai noteiktu datumu, no kura 
jāpiemēro degvielu sēra satura 0,50 % 
ierobežojums, noteiktu jaunas SEKZ, 
apstiprinātu jaunus alternatīvus 
piesārņojuma samazināšanas paņēmienus 
un noteiktu to atbilstošas izmantošanas 
nosacījumus,, nodrošinātu degvielu sēra 
satura pienācīgu monitoringu, noteiktu 
dalībvalstu ziņojumu saskaņoto saturu un 
formātuun šo direktīvu pielāgotu 
pielāgošanas zinātnes un tehnikas 
attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
būtu jāsaņem pilnvaras noteikt datumu, no 
kura Savienībā piemēro noteikumu par 
degvielas maksimālo sēra saturu 0,50 % 
(masas), noteikt jaunas SEKZ, 
pamatojoties uz attiecīgu SJO lēmumu, 
apstiprināt jaunus Padomes 
Direktīvā 96/98/EK1 neiekļautus 
piesārņojuma samazināšanas paņēmienus 
un noteikt, papildināt vai grozīt to 
izmantošanas nosacījumus, noteikt paraugu 
ņemšanai un emisiju monitoringam 
izmantojamos līdzekļus, noteikt ziņojumu 
saturu un formātu, un, ņemot vērā zinātnes 
un tehnikas attīstību un attiecīgos 
gadījumos SJO dokumentus, izdarīt 
2. panta 1., 2., 3., 3.a, 3.b un 4. punkta vai 
6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 
2. punkta grozījumus. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
rīkotu attiecīgas apspriedes, arī apspriedes 
ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(13) Lai noteiktu jaunas SEKZ, 
apstiprinātu jaunus alternatīvus 
piesārņojuma samazināšanas paņēmienus 
un noteiktu to atbilstošas izmantošanas 
nosacījumus, nodrošinātu degvielu sēra 
satura pienācīgu monitoringu, noteiktu 
dalībvalstu ziņojumu saskaņoto saturu un 
formātu un šīs direktīvas noteikumus
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu Komisijai būtu jāsaņem 
pilnvaras noteikt jaunas SEKZ, 
pamatojoties uz attiecīgu SJO lēmumu, 
apstiprināt jaunus Padomes 
Direktīvā 96/98/EK1 neiekļautus 
piesārņojuma samazināšanas paņēmienus 
un noteikt, papildināt vai grozīt to 
izmantošanas nosacījumus, noteikt paraugu 
ņemšanai un emisiju monitoringam 
izmantojamos līdzekļus, noteikt ziņojumu 
saturu un formātu, un, ņemot vērā zinātnes 
un tehnikas attīstību un attiecīgos 
gadījumos SJO dokumentus, izdarīt 
2. panta 1., 2., 3., 3.a, 3.b un 4. punkta vai 
6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 
2. punkta grozījumus. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
rīkotu attiecīgas apspriedes, arī apspriedes 
ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

1 OV L 241, 29.8.1998., 27. lpp. 1 OV L 241, 29.8.1998., 27. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 1999/32/EK
2. pants – 3.g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) svītro 3.g punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 1999/32/EK
4.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais sēra saturs flotes degvielā, ko 
izmanto dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, 
ekskluzīvajās ekonomikas zonās un SOx 
emisiju kontroles zonās un ko izmanto 
pasažieru kuģi, kuri veic regulārus
pārvadājumus uz Kopienas ostām vai no 
tām

Maksimālais sēra saturs kuģu degvielā, ko 
izmanto dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, 
ekskluzīvajās ekonomikas zonās un SOx 
emisiju kontroles zonās un ko izmanto 
pasažieru kuģi, kuri veic pārvadājumus uz 
Savienības ostām vai no tām 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 1999/32/EK
4.a pants – 1.a punkts (jauns) – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šīs direktīvas 9.a pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

svītrots
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tiesību aktus attiecībā uz datumu, no kura 
piemēro šā punkta b) apakšpunktā 
noteikto sēra satura standartu. 
Pamatojoties uz SJO izdarīto novērtējumu 
par tādas flotes degvielas pieejamību, kas 
atbilst noteiktajam maksimālajam 
saturam 0,50 % (masas), kā minēts 
MARPOL VI pielikuma 14. panta 
8. punktā, šis datums ir 2020. gada 1. 
janvāris vai 2025. gada 1. janvāris.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 1999/32/EK
4.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to 
teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajās 
ekonomikas zonās un piesārņojuma 
kontroles zonās, kas atrodas ārpus SOx 
emisijas kontroles zonām, pasažieru 
kuģiem, kas veic regulārus reisus no 
Savienības ostām vai uz tām, neizmanto 
flotes degvielu, kuras sēra saturs ir lielāks 
par:

4. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to 
teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajās 
ekonomikas zonās un piesārņojuma 
kontroles zonās, kas atrodas ārpus SOx 
emisijas kontroles zonām, pasažieru 
kuģiem, kas veic reisus no Savienības 
ostām vai uz tām, neizmanto kuģu
degvielu, kuras sēra saturs ir lielāks par:

(c) 1,5 %; (a) 1,5 %;

(d) 0,10 % (masas) no 2020. gada 1. 
janvāra.

(b) 0,10 % (masas) no 2015. gada 
1. janvāra.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 1999/32/EK
4.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to 
teritoriālajos ūdeņos un piesārņojuma 
kontroles zonās, kas atrodas ārpus SOx 
emisijas kontroles zonām, kuģiem, kas 
veic reisus no Savienības ostām vai uz 
tām, neizmanto kuģu degvielu, kuras sēra 
saturs ir lielāks par: 
(a) 1,5 %;
(b) 0,10 % (masas) no 2015. gada 1. 
janvāra.
Šis punkts attiecas uz visu valstu kuģiem, 
tostarp kuģiem, kuru reisa sākums ir 
ārpus Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 1999/32/EK
4.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.ba pants
Kuģu degvielas pieejamība

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu kuģu degvielas 
pieejamību un līdzsvarotu sadali, ja:
- sēra saturs nepārsniedz 0,1 % no 
2015. gada 1. janvāra;
- sēra saturs nepārsniedz 0,5 % no 
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2018. gada 1. janvāra.
2. Šā panta pirmais punkts neliedz ieviest 
šādus pasākumus no agrāka datuma. 

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 1999/32/EK
4.c pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka ostu 
pārvaldes ostas maksā vai citās maksās 
iekļauj visas izmaksas saistībā ar izplūdes 
gāzu attīrīšanas sistēmu radīto 
notekūdeņu savākšanu un 
apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, vai 
šajā procesā rodas atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 1999/32/EK
7. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2. un 3. punktu svītro. c) 2. punktu aizstāj ar šādu:
„2. Pamatojoties inter alia uz:
a) gada ziņojumiem, kas iesniegti 
saskaņā ar 1. un 1.a punktu;
b) konstatētajām gaisa kvalitātes 
pārmaiņām, kā arī paskābināšanās 
tendencēm, degvielas izmaksām un 
modālo maiņu;
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c) progresu sēra oksīdu un slāpekļa 
oksīdu emisijas samazināšanā no kuģiem 
ar SJO mehānismu palīdzību, sekojot 
Kopienas iniciatīvām šai sakarā,
Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Komisija ziņojumā sniedz 
apsvērumus un var iesniegt priekšlikumus 
par:
– papildu SOx un NOx emisijas 
kontroles zonu noteikšanu;
– alternatīviem papildpasākumiem, kuģu 
radītās emisijas papildu samazināšanai.”
ca) svītro 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 1999/32/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģējums, kas noteikts 4.a 
panta 1.a un 2. punktā, 4.c panta 4. punktā, 
6. panta 1. punktā, 7. panta 1.a punktā un 
7. panta 4. punktā, no [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma] ir spēkā uz nenoteiktu 
laiku.

2. Pilnvaru deleģējums, kas noteikts 4.a 
panta 2. punktā, 4.c panta 4. punktā, 
6. panta 1. punktā, 7. panta 1.a punktā un 
7. panta 4. punktā, no [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma] ir spēkā uz nenoteiktu 
laiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 1999/32/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var 4.a panta 1.a un 2. punktā, 
4.c panta 4. punktā, 6. panta 1. punktā, 
7. panta 1.a punktā un 7. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu tiek izbeigts tajā norādīto 
pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc šāda lēmuma
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai tajā norādītā vēlākā datumā. 
Tas neietekmē spēkā jau stājušos deleģēto 
aktu spēkā esību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var
jebkurā brīdī atsaukt 4.a panta 2. punktā, 
4.c panta 4. punktā, 6. panta 1. punktā, 
7. panta 1.a punktā un 7. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau
spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 1999/32/EK
9.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
4.a panta 1.a un 2. punktu, 4.c panta 
4. punktu, 6. panta 1. punktu, 7. panta 
1.a punktu un 7. panta 4. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome 2 mēnešu laikā pēc attiecīgā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus, vai pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
4.a panta 2. punktu, 4.c panta 4. punktu, 
6. panta 1. punktu, 7. panta 1.a punktu un 
7. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
2 mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par 2 mēnešiem.
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2 mēnešiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Priekšlikuma galvenais mērķis ir attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā ieviest galīgos 
ierobežojumus, par kuriem 2008. gadā vienojās Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO).

Šī, iespējams, ir visnozīmīgākā veselības jomas reforma šajā likumdošanas periodā. 
Pamatojoties uz pašreizējām aplēsēm, kuģu radītie gaisa piesārņotāji Eiropā gadā izraisa 
50 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu. 

SJO MARPOL Konvencijas VI pielikumā ir noteikti šādi sēra satura ierobežojumi —
0,1 % sēra emisijas kontroles zonās (SEKZ) no 2015. gada un 0,5 % pārējās jūras zonās no 
2020. gada. Valstis, kuras pārstāv 85 % pasaules jūras kravu tilpības, ir pieņēmušas šos 
ierobežojumus.

Eiropas sēra emisiju kontroles zonas ir Ziemeļjūra, Lamanša jūras šaurums un Baltijas jūra. 
Arī abas ASV un Kanādas piekrastes ir noteiktas par emisijas kontroles zonām 200 jūdžu 
platumā.  Pašlaik sēra satura ierobežojums SEKZ ir 1 %. Atklātajās jūrās izmantojamā 
degviela var saturēt līdz pat 4,5 % sēra līdz 2011. gadam, bet pēc tam — 3,5 % līdz 
2019. gadam. 

Sēra un slāpekļa oksīdi gaisā rada sekundārās daļiņas, kuras ir kaitīgas veselībai. Kuģu radītās 
emisijas samazināšana atvieglos centienus sasniegt gaisa kvalitātes standartus vairākās 
dalībvalstīs.

Ja kuģu radītā sēra oksīda emisija netiks samazināta, līdz šīs desmitgades beigām ES jūras 
rajonos tā pārsniegs ES sauszemes teritoriju kopējo emisiju. Šī emisija no sauszemes 
teritorijām ir samazināta par aptuveni 90 %, salīdzinot ar tās maksimālo līmeni, un par 
72 % laikposmā no 1990. gada līdz 2008. gadam.

Maksimāli pieļaujamais sēra satura līmenis degvielā sauszemes transportlīdzekļiem ir 10 ppm, 
kas ir 100 reižu mazāk par ierobežojumu, kurš SEKZ stāsies spēkā no 2015. gada.

Atbilstīgi SJO veiktās saskaņošanas rezultātiem līdzīgā veidā varētu samazināt arī emisiju 
jūrā. Dūmvadu gāzes var attīrīt, izmantojot skruberus, kuri darbojas pēc tāda paša principa kā 
iekārtas, kuras jau desmitiem gadu izmanto, lai sēra oksīdus attīrītu no dūmvadu gāzēm, ko 
rada rūpnīcas un spēkstacijas uz sauszemes. Iespējams izmantot arī sašķidrinātu dabasgāzi. 

Visas šīs metodes sēra oksīdu emisijas samazināšanai samazina arī slāpekļa oksīdu un melnā 
oglekļa (sodrēju) emisiju. Slāpekļa oksīdi ne vien izraisa atmosfēras piesārņojumu un skābju 
nogulsnēšanos, bet arī eitrofikāciju ūdens un sauszemes teritorijās, savukārt melnais ogleklis 
veicina sasilšanu.

Tiek lēsts, ka dūmvadu gāzes skruberu izmantošana vismaz uz pusi samazinās izmaksas, kas 
saistītas ar emisijas samazināšanu, ja konkrētais kuģis galvenokārt veic reisus SEKZ. Aplēses 
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liecina, ka tad, kad ostās kļūs plaši pieejama nepieciešamā uzpildes infrastruktūra, jaunajiem 
kuģiem arvien plašāk sāks izmantot sašķidrinātu dabas gāzi.

Pamatojoties uz Komisijas aplēsēm, vērtība naudas izteiksmē, kas saistīta ar sasniedzamajiem 
ieguvumiem veselības jomā, pārsniedz jūras transporta emisijas samazināšanas izmaksas 
aptuveni 2 līdz 25 reizes. Komisijas aplēses liecina, ka naudas izteiksmē ieguvumi veselības 
jomā ir mērāmi 8 līdz 16 miljardos eiro, savukārt samazināšanas izmaksas — 0,6 līdz 
3,7 miljardos eiro. 

Aplēses par videi radīto ieguvumu vērtību naudas izteiksmē vēl nav veiktas, bet, piemēram, 
Somijā skābju nogulsnēšanās samazinātos par 60 % salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.

Pašreizējā direktīvā par sēra saturu kuģu degvielā papildus iepriekš SJO saskaņotajiem 
ierobežojumiem ietver ierobežojumus attiecībā uz ostā esošiem kuģiem (0,1 %) un kuģiem, 
kas veic regulārus pasažieru pārvadājumus (1,5 %). Pēdējais minētais ir līdzvērtīgs pirmajam 
ierobežojumam attiecībā uz SEKZ, par kuru vienojās SJO.

Komisija ierosina jauno 0,1 % sēra satura ierobežojumu attiecībā uz SEKZ piemērot arī 
visiem kuģiem, kas veic regulārus pasažieru pārvadājumus uz jebkuru ES ostu, tomēr šis 
ierobežojums stāsies spēkā 2020. gadā.  

Referentes ierosinātie grozījumi Komisijas priekšlikumā  

Referente atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikuma pamatvirzienu un uzsver, ka SJO 
saskaņotie ierobežojumi stāsies spēkā jebkurā gadījumā, arī tad, ja direktīva nestātos spēkā. 
Tomēr ar direktīvu varētu precizēt un standartizēt SJO saskaņoto ierobežojumu īstenošanu un 
uzraudzību ES, nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atvieglot pārejas posmu un 
veicināt jauninājumus.

Pārejot uz stingrākiem sēra satura ierobežojumiem un piemērojot 0,1 % ierobežojumu ne tikai 
Eiropas pašreizējās SEKZ, varētu panākt ievērojamus ieguvumus veselības un vides ziņā, 
vienlaikus ietaupot izmaksas.

Tādēļ referente atbalsta Komisijas priekšlikumu par 0,1 % sēra satura ierobežojuma 
piemērošanas jomas paplašināšanu, attiecinot to arī uz kuģiem, kas veic regulārus pasažieru 
pārvadājumus. Tomēr referente ierosina, lai šie ierobežojumi stātos spēkā 2015. gadā — tāpat 
kā SEKZ. 

Viņa ierosina arī 0,1 % sēra satura ierobežojumu attiecināt uz visiem ES dalībvalstu 
teritoriālajiem ūdeņiem līdz 12 jūras jūdzēm no krasta. Proti, pašreiz ES ostās piemērojamais 
ierobežojums tiktu attiecināts arī uz teritoriālajiem ūdeņiem.

Ar šiem grozījumiem varētu panākt ievērojamus ieguvumus veselības un vides ziņā, turklāt 
tiktu nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi attiecībā uz reformas izmaksām. 

Tajās ES dalībvalstīs, kuru piekrastes teritorijas daļēji vai pilnībā atrodas SEKZ, ar kuģošanu 
saistītās sēra oksīda emisijas īpatsvars ir šāds: Dānija — 39 %,  Nīderlande — 31 %, Zviedrija 
— 25 %, Apvienotā Karaliste un Francija — 18 % un Beļģija — 13 %.  Tomēr vairākās 
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valstīs ārpus SEKZ arī ir augsts īpatsvars: Īrijā — 21 %, Portugālē — 20 %, Itālijā un Spānijā 
— 15 %. Attiecībā uz vairākām Vidusjūras salām un piekrastes teritorijām šis īpatsvars 
pārsniedz 20 %, dažos gadījumos pat 30 %.

Referente ierosina Komisijai līdz 2013. gada beigām izpētīt iespēju izveidot jaunas emisijas 
ierobežojumu zonas Eiropas jūras rajonos, kā arī metodes emisijas turpmākai samazināšanai 
un ziņot Parlamentam un Padomei, kā arī iesniegt priekšlikumus par iespējamām jaunām sēra 
un slāpekļa oksīda emisijas kontroles zonām. 

Ņemot vērā, ka pārejas periodā dažiem operatoriem radīsies ievērojamas papildizmaksas, jo 
īpaši attiecībā uz reisiem, ko veic galvenokārt SEKZ, referente ierosina atvieglot valsts 
atbalsta izmantošanu ieguldījumiem. Parasti valsts atbalsta maksimālais apjoms ir 10 % 
ieguldījumiem vides jomā, kas veikti mazāk nekā trīs gadus, pirms pasākumi kļuvuši obligāti. 

Referente ierosina šajā gadījumā atļaut lielāku valsts atbalstu līdz 2013. gada beigām. Šāda 
rīcība ir pamatota, jo emisijas samazināšana jūrā sniedz ievērojamu saimniecisku labumu 
valsts sektorā, pateicoties mazākiem izdevumiem veselības aizsardzībai. Turklāt tādējādi 
sāktu darboties gāzes skruberu tirgus.


