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GROZĪJUMI 26. - 39.

Ziņojuma projekts (PE 353.332v01-00)
Satu Hassi
Kuģniecībā izmantojamās degvielas sēra sastāvs

Padomes kopējā pozīcija (12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

Padomes kopējā pozīcija Parlamenta iesniegtie grozījumi

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

26. grozījums
5. apsvērums (jauns)

(5. a) Transportēšanas veida nomaiņa no 
autoceļu uz jūras transportu ir nozīmīga 
iespēja, kā samazināt autoceļu transporta 
apjomus, piesārņojumu un ārējās 
transporta izmaksas, tāpēc tā ir drīzāk 
jāveicina nekā jānosoda.

Or. it

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka transportēšanas veida nomaiņa no autoceļu uz jūras kravu pārvadājumiem ir 
noderīgs autoceļu transporta problēmu risinājums, bet atsevišķos gadījumos pat vienīgais 
risinājums, un tāpēc tā ir jāveicina. Attiecībā uz 4. a panta 4. punkta grozījumu, ir jāpieliek 
pūles, lai novērstu izmaksu pieaugumu, kas rodas, ja ieviešot noteikumus tiek aizkavēta 
transportēšanas veida nomaiņa no autoceļu uz jūras transportu.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

27. grozījums
9. a apsvērums (jauns)

(9. a) Ņemot vērā jūras kravu 
pārvadājumiem piemītošo globālo raksturu, 
ir jāpieliek visas iespējamās pūles, lai 
atrastu starptautiskus risinājumus. Gan 
Komisijai, gan dalībvalstīm jācenšas ar 
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(turpmāk - IMO)starpniecību visā pasaulē 
samazināt maksimāli pieļaujamo sēra 
daudzumu kuģniecībā izmantojamās 
degvielās. Komisijai arī jāizvērtē 
sasniegtais, nosakot jaunas Kopienas jūras 
zonas, piemēram, SOx izmešu kontroles 
zonas Starptautiskajā konvencijā par 
piesārņošanas novēršanu no kuģiem 
(turpmāk MARPOL) VI pielikumā.

Or. es

Pamatojums

Komisijai jāizvērtē rezultāti, kas radušies, nosakot izmešu kontroles zonas. Pamatojoties uz 
šiem datiem, jāatrod starptautisks risinājums. Visas dalībvalstis nevar garantēt, ka kuģi, 
braucot pa to jūrām, izmanto degvielu, kas specificēta direktīvā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

28. grozījums
11. a apsvērums (jauns)

(11.a) Šī direktīva jāuzskata par pirmo soli 
procesā, kas notiek, lai samazinātu 
kuģniecības radītā sēra izmešu daudzumu 
un, lai, izmantojot pakāpenisku pieeju, 
aktīvi turpinātu samazināt izmešu 
daudzumu. 
Pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisijai 
jāturpina kontrolēt izmešu daudzums un 
regulāri jāsniedz ziņojumi par sasniegto 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Pamatojums

Šo grozījumu sagatavoja, lai nodrošinātu pakāpenisku sēra izmešu samazināšanu. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

29. grozījums
12. a apsvērums (jauns)

(12.a) Komisijai jāizpēta ietekme, izmaksu 
izdevīguma izteiksmē, nosakot jaunas 
Kopienas jūras zonas, piemēram, 
Vidusjūru, Ziemeļatlantijas okeānu, 
Francijas rietumus, Spāniju un Portugāli 
par SOx izmešu kontroles zonām saskaņā 
ar MARPOL konvencijas VI pielikumu.

Or. el

Pamatojums

Ir vajadzīga globāla pieeja, nevis tikai reģionāli pasākumi, lai samazinātu sēra dioksīda 
izmešu un citu piesārņotāju daudzumu kuģniecībā izmantojamās degvielās. Šajā pieejā varētu 
ietilpt arī ietekmes izpēte, izmaksu izdevīguma izteiksmē, nosakot jaunas Kopienas jūras 
zonas par SOx izmešu kontroles zonām.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

30. grozījums
1. PANTS, 5. DAĻA

4. a pants, 7. a punkts (jauns) (Direktīva 1999/32/CE)

7.a Komisija nodrošina, lai viss EU 
finansējums, kas paredzēts, lai veicinātu 
transportēšanas veida nomaiņu uz 
ūdensceļu transportu, ieskaitot projektus 
Marco Polo un Jūras maģistrāles 
(Motorway of the Sea), ir atkarīgs no 
izmantotās degviela, kurā sēra sastāvs 
nepārsniegs: 
- 0,5% Baltijas un Ziemeļjūrā;
- 1,5% citās ES jūras zonās līdz 2012. gada 
1. janvārim un 0,5% turpmāk.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

31. grozījums
1. PANTS, 5. DAĻA

4. a pants, 7. a punkts (jauns) (Direktīva 1999/32/CE)

7.a Tādēļ līdz 2012. gadam dalībvalstis 
drīkst pieteikt Komisijai no saistībām 
atbrīvotus kuģus, kas kuģo pa atklātām 
jūrām, veicot īsus kravu pārvadājumu 
maršrutus, un kalpos kā alternatīva 
lielajiem sauszemes transporta maršrutiem.

Or. it

Pamatojums

Identificējot un reģistrējot kravu pārvadāšanas maršrutus, kas ir konkurētspējīgi ar autoceļu 
transportu gan ekonomikas, gan vides nosacījumu ziņā, varētu samazināt autoceļu 
sastrēgumus un augstās sociālās izmaksas, kas rodas no ietekmes uz apkārtējo vidi un 
enerģiju, un lielā autoceļu transporta negadījumu skaita. Priekšlikums ir saistīts ar mērķi 
samazināt izmešu daudzumu pilsētu teritoriju tuvumā, kā arī ar Komisijas transporta politikas 
Baltās grāmatas noteikumiem attīstīt Jūras maģistrāļu iniciatīvu.

Grozījumu iesniedza Aldis Kušķis

32. grozījums
1. PANTA, 5. PUNKTS

4. a panta (jauns) 1. a punkts (jauns) (Direktīva 1999/32/CE)

-1.a Noteikumi, kas izklāstīti šajā pantā, 
kļūst obligāti pēc otrreizējas izskatīšanas 
procedūras, kas paredzēta 7. pantā.

Or. en

Pamatojums

Otrās fāzes ierobežojumu vērtībām nav jābūt obligātām pirms otrreizējas izskatīšanas 
procedūras, kas izklāstīta 7. pantā.
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Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

33. grozījums
1. PANTA 5. PUNKTS

4. b panta 2. punkta (c a) daļa (jauns) (Direktīva 1999/32/CE)

(ca) kuģiem, kas vienmēr var pierādīt, ka 
izmanto degvielu, kurā sēra sastāvs ir
mazāks nekā 1,0% ;

Or. en

Pamatojums

Pievienojot šo saistību atbrīvojumu, rodas motivācija kopumā samazināt  izmešu daudzumu 
no kuģiem. Labāk iesaka 1,0% ekvivalentu nekā 0,5%, jo maksimālā 1,0% kvalitāte ir plašāk 
pieejama un nodrošina vairāk nekā pietiekamus samazinājumus attiecībā uz augstāka sēra 
savienojuma šķidro kurināmo, kamēr ostas prasība ir 0,1%, jo tikai neliela daļa no kopējā 
šķidrā kurināmā tiek iztērēta, kad kuģis ir pietauvojies.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

34
1. PANTA 5. PUNKTS

4. b panta 2. punkta (c b) daļa (jauna) (Direktīva 1999/32/CE)

(cb) kuģiem, kuri var pierādīt, ka tie 
vienmēr izmanto samazināšanas 
tehnoloģijas, lai samazinātu kopējo sēra 
oksīdu izmešu daudzumu, ieskaitot gan 
palīgdzinējus, gan galvenos dzinējus līdz 
4,0g SO2/kWh vai līdz mazākam 
aprēķinātam kopējā sēra dioksīda izmešu 
svaram.

Or. en

Pamatojums

Paredzams, ka šī saistību atbrīvojuma pievienošana mudinās kopumā samazināt izmešu 
daudzumu no kuģiem.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

35. grozījums
1. PANTA 6. (B) PUNKTS

6. panta 2. punkta a) daļa (Direktīva 1999/32/CE)

(b) 2. punkta (a) daļa) jāaizstāj ar šādu: (b) 2. punkta (a) daļa) jāaizstāj ar šādu:
"(a) ISO metode 8754 (1992. g.) un PrEN
ISO 14596 smagajam šķidrajam 
kurināmajam un kuģniecībā izmantojamām 
degvielām;"

"(a) EN ISO metode 8754 (2003.g.) un EN
ISO 14596 (1998. g.) smagajam šķidrajam 
kurināmajam un kuģniecībā izmantojamām 
degvielām;"

Or. es

Pamatojums

Tehniskā saskaņošana, lai pastāvīgi aktualizētas testa metodes izvirzītu kopējai pozīcijai.

Grozījumu iesniedza Aldis Kušķis

36. grozījums
1. PANTA 7. PUNKTS

7. panta 2. (d a) punkts (jauns) Direktīva 1999/32/CE)

(da) 4. c panta ieviešana.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ziņojumos un pārskata priekšlikumos jāņem vērā 4. c panta ieviešana par 
"Izmēģinājumiem un jaunu samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu" saskaņā ar 7. pantu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

37. grozījums
1. PANTA 7. PUNKTS

7. panta 2. punkts (Direktīva 1999/32/CE)

2. Pamatojoties uz (inter alia ),: 2. . Pamatojoties uz (inter alia ),:
(a) gadskārtējiem ziņojumiem, ko iesniedz 
saskaņā ar 1. punktu;

(a) gadskārtējiem ziņojumiem, ko iesniedz 
saskaņā ar 1. punktu;

(b) ievērotajām tendencēm saistībā ar gaisa 
kvalitāti, paskābināšanu, degvielas cenām un 

(b) ievērotajām tendencēm saistībā ar gaisa 
kvalitāti, paskābināšanu, degvielas cenām un 
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transportēšanas veida nomaiņu; un transportēšanas veida nomaiņu; un
(c) panākumiem sēra oksīdu izmešu 
daudzuma samazināšanā no kuģiem, 
izmantojot IMO mehānismus, saskaņā ar 
Kopienas iniciatīvām šajā sakarā;

(c) panākumiem sēra oksīdu izmešu 
daudzuma samazināšanā no kuģiem, 
izmantojot IMO mehānismus, saskaņā ar 
Kopienas iniciatīvām šajā sakarā;

(d) jauna izmaksu izdevīguma analīzi, 
ieskaitot tiešus un netiešus ieguvumus 
apkārtējai videi no pasākumiem, kas iekļauti 
4. a panta 4) punktā,

(d) jauna izmaksu izdevīguma analīzi, 
ieskaitot tiešus un netiešus ieguvumus 
apkārtējai videi no pasākumiem, kas iekļauti 
4. a panta 4) punktā,

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

Komisija līdz 2008. gadam iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un
priekšlikumus šīs direktīvas grozījumiem, 
īpaši attiecībā uz otrajā fāzē noteiktajām sēra 
ierobežojumu vērtībām katrai degvielas 
kategorijai, ņemot vērā darbu IMO, saskaņā 
ar MARPOL konvencijas VI pielikumu,
jūras zonām, kurās kuģniecībā jāizmanto 
zema sēra sastāva degvielas.

Kopā ar ziņojumu Komisija drīkst iesniegt 
priekšlikumus šīs direktīvas grozījumiem, 
īpaši attiecībā uz otrajā fāzē noteiktajām sēra 
ierobežojumu vērtībām katrai degvielas 
kategorijai, ņemot vērā darbu IMO, jūras 
zonām, kurās kuģniecībā jāizmanto zema 
sēra sastāva degvielas. 

Or. es

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

38. grozījums
1. PANTS, 7. PUNKTS

7. panta 2. punkta 2. apakšpunkts (Direktīva 1999/32/CE)

Kopā ar ziņojumu Komisija drīkst iesniegt 
priekšlikumus direktīvas grozījumiem, īpaši 
attiecībā uz otrajā fāzē noteiktajām sēra 
ierobežojumu vērtībām katrai degvielas 
kategorijai, ņemot vērā darbu IMO, jūras 
zonām, kurās kuģniecībā jāizmanto zema 
sēra sastāva degvielas.

Kopā ar ziņojumu Komisija drīkst iesniegt 
priekšlikumus direktīvas grozījumiem, īpaši 
attiecībā uz noteiktajām ierobežojumu 
vērtībām katrai degvielas kategorijai un
jūras zonām, kurās kuģniecībā jāizmanto 
zema sēra sastāva degvielas. Komisijai īpaši 
jāapsver
a) papildus sēra izmešu daudzuma 
kontroles zonu noteikšana ES jūrās;
b) 0.5% sēra ierobežojums degvielā, ko 
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izmanto kuģniecībā sēra izmešu daudzuma 
kontroles zonās.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu sagatavoja, lai nodrošinātu pakāpenisku sēra samazināšanu divās specifiskās 
zonās.

Grozījumu iesniedza Aldis Kušķis

39. grozījums
1. PANTA 7. PUNKTS

7. panta 4. a punkts (jauns) (Direktīva 1999/32/CE)

4.a Pamatojoties uz šī panta 1. līdz 4. 
punktu, Komisija iesniedz priekšlikumus šīs 
direktīvas pārstrādāšanai, īpaši attiecībā uz 
otrās fāzes sēra ierobežojuma vērtību spēkā 
stāšanos, kas noteikta 4. aa pantā katrai 
degvielas kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Otrās fāzes ierobežojumu vērtības nedrīkst stāties spēkā pirms otrreizējas izskatīšanas, kas 
pamatojas uz 7. panta 1. līdz 4. punktu.


