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PR_COD_2am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, kas 
groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz kuģniecībā izmantojamās degvielas sēra 
sastāvu
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD)) 

(Koplēmuma procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– ņemot vērā tās nostāju pirmajā lasījumā 1 par Komisijas iesniegto priekšlikumu 
Parlamentam un Padomei (COM(2002)0595)2,

– ņemot vērā grozīto priekšlikumu (COM(2003)0476)3,

– ņemot vērā EK Līguma 251.panta 2.punktu,

– ņemot vērā Reglamenta.62. noteikumu,

– ņemot vērā ieteikumu Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
otrajam lasījumam (A6-0000/2005),

1. Apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. Paziņo tā Prezidentam izvirzīt tā nostāju Padomē un Komisijā.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
APSVĒRUMS Nr. 4

(4) Kuģniecībā izmantojamās augstas sēra 
koncentrācijas pakāpes degvielas 
sadegšanas procesā radušies izmeši, 
pastiprina gaisa piesārņojumu sēra dioksīda 
un vielas daļiņu veidā. Tas rada kaitējumu 
dabai, pārvēršoties skābē, un kaitē cilvēka 
veselībai, īpašumam un kultūras 
mantojumam, jo īpaši piekrastes zonās un 
ostās.

(4) Kuģniecībā izmantojamās augstas sēra 
koncentrācijas pakāpes degvielas 
sadegšanas procesā radušies izmeši, 
pastiprina gaisa piesārņojumu sēra dioksīda 
un vielas daļiņu veidā, kaitējot cilvēka 
veselībai, dabai, valsts un 
privātīpašumam, kultūras mantojumam 
un veicinot paskābināšanās procesu.

Pamatojums

Degvielas ar augstu sēra koncentrācijas pakāpi izmantošana kuģniecībā rada divas galvenās 
problēmas- viena saistīta ar plaša mēroga pārrobežu piesārņojuma radīšanu ( sēra nogulsnu 
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pārvēršanās skābē un sekundāro daļiņu ietekme uz cilvēka veselību),savukārt otra saistīta ar 
vietēja rakstura ietekmi (galvenokārt SO2 un primāro daļiņu ietekme uz cilvēka veselību). Lai 
gan abas problēmas zināmā mērā ir saistītas, tomēr to atrisināšanā piemērojamajiem 
pasākumiem nav obligāti jābūt vienādiem, un tādēļ ir noderīgi tos pieminēt atsevišķi.( Zemāk 
skatīt arī 2. grozījumu. (EP pirmā lasījuma 1. grozījuma).

Grozījums Nr.2
APSVĒRUMS Nr.4 A (jauns)

(4a) Cilvēkus un apkārtējo vidi piekrastes 
zonas un ostu tuvumā sevišķi ietekmē 
piesārņojums, kas radies no kuģniecībā 
izmantojamās augstas sēra koncentrācijas 
pakāpes degvielas. Šai sakarā ir jāveic 
konkrēti pasākumi.

Pamatojums

Kuģniecības rezultātā radušies izmeši rada augstu (PM10 and PM2.5) daļiņu un dažās ostās un 
piekrastes zonas arī SO 2 koncentrāciju gaisā. Rezultātā, lai atrisinātu vietēja rakstura 
problēmas ir nepieciešams veikt īpašus pasākumus (piem., noteikt stingrākus ierobežojumus 
sēra saturošās degvielas izmantošanā piekrastes un ostas zonas, vai krasta līnijas 
elektroenerģijas savienojumā). (EP pirmā lasījuma  4.grozījums).

Grozījums Nr. 3
APSVĒRUMS Nr. 5

(5)  Pasākumi, ko paredz šī direktīva, lai 
samazinātu kuģniecības rezultātā radušos 
izmešu daudzumu starptautiskajos ūdeņos 
papildina dalībvalstu nacionālos 
pasākumus, lai būtu saskaņā ar direktīvā 
2001/81/EC noteikto izmešu pieļaujamo 
daudzumu gaisa piesārņotājiem. 

(5) Pasākumi,ko paredz šī direktīva, 
papildina dalībvalstu nacionālos 
pasākumus, lai būtu saskaņā ar Direktīvā 
2001/81/EC noteikto izmešu pieļaujamo 
daudzumu gaisa piesārņotājiem. 

Pamatojums

Pasākumi, ko paredz šī direktīva samazinās kuģniecības rezultātā radušos izmešu daudzumu 
ne tikai starptautiskajos ūdeņos, bet arī teritoriālajos ūdeņos, ostu rajonos un iekšzemes 
ūdeņos.Šobrīd NEC direktīvā (Valsts pieļaujamais izmešu daudzums) pie valsts jeb 
nacionālajiem izmešiem pieskaitāmi tikai kuģniecības rezultātā radušies izmeši, kas atrodas 
teritoriālajos ūdeņos (12 jūras jūdzes) un iekšzemes ūdeņos. Nosakot  augstas un 
paaugstinātas pakāpes kuģniecības rezultātā radušos izmešus, kas saistīti ar krastcilmes 
avotiem, Komisijai rūpīgāk jāizpēta, kā pārējos jautājumus, saistītus ar kuģniecības 
izmešiem, vislabāk iekļaut Direktīvā 2001/81.
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Grozījums Nr. 4
APSVĒRUMS Nr.11

(11) Atvēlot pietiekami daudz laika 
piejūras rūpniecībai, lai tiktu sekmēta 
tehniskā pielāgošanās līdz maksimālajam 
0,1% sēra daudzumam uz svaru kuģniecībā 
lietojamās degvielas, kuru Kopienas ostu 
piestātnēs izmanto iekšzemes ūdenceļu 
kuģi, prasība jāpiemēro ne vēlāk kā ar 
2010. gada 1. janvāri. Tā kā noteiktais 
beigu termiņš    varētu radīt tehniskas 
problēmas Grieķijai, tad īslaicīga 
novilcināšanās prasības piemērošanā ir 
atbilsoša dažiem īpašiem kuģiem, kas veic 
pārvadājumus Grieķijas teritorijā. 

(11) Atvēlot pietiekami daudz laika 
piejūras rūpniecībai, lai tiktu sekmēta 
tehniskā pielāgošanās līdz maksimālajam 
0,1% sēra daudzumam uz svaru kuģniecībā 
lietojamās degvielas, kuru Kopienas ostu 
piestātnēs izmanto iekšzemes ūdenceļu 
kuģi, prasība jāpiemēro ne vēlāk kā ar 
2008. gada 1. janvāri. 

Pamatojums

Attiecīgo grozījumu skatīt tālāk.

Grozījums Nr. 5
APSVĒRUMS Nr.12 A (jauns)

(12a) Ņemot vērā kuģniecības globālo 
būtību, jāpieliek visas pūles mēģinājumos 
rast starptautiskus risinājums problēmām 
.Komisijas un dalībvalstu uzdevumā ir 
cīnīties daudz spēcīgāk, lai panāktu šīs 
direktīvas nosacījumu iekļaušanu 
Starptautiskajā jūrniecības organizācijā 
(turpmak. IMO). Turpmākās sarunās tām  
jāmēģina  panākt, lai  visā pasaulē 
maksimāli tiktu samazināts pieļaujamais 
sēra daudzums kuģniecībā izmantojamā 
degvielā līdz noteiktajam IMO līmenim. 
Komisijai arī jāapsver visi «par» un 
«pret», nosakot jaunas Kopienas jūras 
zonas, piem.,Vidusjūru un 
Ziemeļaustrumu Atlantijas okeānu, kā 
SOx izmešu kontroles zonas, kas iekļautas 
MARPOL Konvencijā VI pielikumā.
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Pamatojums

Kuģniecības nozarē sevišķi būtiski ir strādāt pēc vispārpieņemtajiem starptautiskajiem 
standartiem. Rezultātā šīs direktīvas nosacījumiem ir jākalpo arī kā Komisijas un dalībvalstu 
galvenajam sarunu uzdevumam, lai panāktu tādu pašu standartu pielāgošanos, kas atbilst 
globālajiem IMO ietvariem. (EP pirmā lasījuma  40. grozījums).

Grozījums Nr. 6
1.PANTA 1.PUNKTS

1.panta 2.punkta 2. e) apakšpunkts  (Direktīva 1999/32/EK)

(e) degviela, ko izmanto karakuģi un citi
militārā dienesta ūdens transporta 
līdzekļi.Tomēr katrai dalībvalstij attiecīgo 
pasākumu piemērošanā, nepasliktinot 
šāda veida kuģu izmantošanu un 
ekspluatācijas iespējas, jācenšas 
nodrošināt  nemainīgs to ekspluatācijas 
process, kas ir pamatots un praktisks 
attiecībā uz šo direktīvu; 

izsvītrots

Pamatojums

Iespējams, ka nav tāda pamatojuma, kas karakuģus un citus militārā dienesta ūdens   
transporta līdzekļus atbrīvo no šīs drektīvas nosacījumiem. 

Grozījums Nr. 7
1.PANTA 2.PUNKTA D) APAKŠPUNKTS
2.panta 3 h. punkts (Direktīva 1999/32/EK)

(3h) karakuģis ir kuģis, kuru ārēji apzīmē 
zīmes, norādot uz šāda veida kuģa 
nacionalitāti, kuru komandē Valsts 
likumīgi iecelts virsnieks, kura vārds 
atrodams attiecīgā dienesta sarakstā , un 
kuru komplektē kuģa personāls, kas pilda 
obligātā kara dienesta pienākumus ; 

izsvītrots

Pamatojums

Skatīt iepriekš grozījumu nr.6.

Grozījums Nr. 8
1.PANTA 4. PUNKTA A) (i) APAKŠPUNKTS
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4.panta 1.punkts (Direktīva 1999/32/EK)

(i)1. punktā svītro vārdus “iekļaujot 
kuģniecībā izmantojamo naftas gāzi”;

izsvītrots

Pamatojums

Nav nekādu pamatojumu izsvītrot prasību jeb noteikumu par kuģniecībā izmantojamās naftas 
gāzes izmantošanu Dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr.9
1.PANTA 5.PUNKTS

4a. panta, virsraksts (Direktīva 1999/32/EK)

Maksimālais sēra daudzums kuģniecībā 
izmantojamā degvielā, ko izmanto SOx 
izmešu kontroles zonās un pasažieru kuģi, 
kas veic regulāros pārvadājumus no un uz 
Kopienas ostām

Maksimālais sēra daudzums kuģniecībā 
izmantojamā degvielā, ko izmanto Eiropas 
Kopienā (pirmā fāze)

Pamatojums

( EP grozījuma nr.41 pirmā lasījuma daļa) 

Grozījums Nr.10
1. PANTA 5. PUNKTS

4a. panta 1a. punkts (jauns) (Direktīva1999/32/EK)

1a. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sākot ar 2012. gada 1. 
janvāri nodrošinātu, ka kuģniecībā 
izmantojamā degviela netiek izmantota to 
teritoriālo jūru zonās un noslēgtajās 
ekonomiskajās zonās, kas atrodas ārpus 
SOx izmešu kontroles zonām, ja 
izmantojamās degvielas sēra daudzums 
pārsniedz 1,5% uz masas vienību.Tas 
attiecas uz visa veida karogu kuģiem, tai 
skaitā arī tiem kuģiem, kas braucienu
uzsāk ārpus Kopienas. 

Pamatojums

SO2 un NOx, kā arī  to sekundārie piesārņotāji (sulfāts, nitrāta aerosola daļiņas un zemes 
līmeņa ozons) ir pārvadājami lielos attālumos. Kuģniecības rezultātā radušies izmeši, kas 
sastāda 20-30% nitrāta daļiņu un sekundārā neorganiskā sulfāta koncentrāciju lielākajā daļā 
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piekrastes rajonu gaisā, un tāpat kā SO2 un NOx, rada ietekmi uz cilvēka veselību. Komisijas 
skaidrojošā ziņojumā norādīts, ka nav konstatēta dzīves ilguma samazināšanās , kas rodas 
ilglaicīgas iedarbības rezultātā starp piem.,Ziemeļjūras un Vidusjūras ziemeļu daļu 
kuģniecības rezultātā radušos izmešu dēļ. Nav konstatēts pamatojums par veselības 
traucējumiem, lai tieši SECA( Sēra izmešu veicinošās zonas)  zonās jeb rajonos tiktu ieviesti 
stingrāki izmešu standarti, ņemot vērā, ka dienvidu piekrastes rajoni ir vieni no visblīvāk 
apdzīvotajiem rajoniem un tieši dienvidu Dalībvalstīs PM daļiņu un ozona problēmas ir 
visizteiktākās.   Turklāt, ņemot vērā ekonomiskos un konkurences apsvērumus, loģiskāk būtu 
izmešu standartus ieviest starptautiskajā kuģniecībā pēc iespējas plašākā Eiropas mērogā un 
noteiktās zonās tos neierobežot. Tā kā dienvidu jūras zonas nav vēl iekļautas SECA, tām tiek 
piedāvāts ilgāks laika periods.(EP grozījuma nr.41 pirmais lasījums) 

Grozījums Nr.11
1. PANTA 5. PUNKTS

4a. panta 2. punkts (Direktīva1999/32/EK)

2. 1. panta piemērošanas datumi ir šādi : 2. 1. panta piemērošanas datumi ir šādi:

(a) uz Baltijas jūras  zonu attiecas 
norādītais MARPOL VI pielikumā, 
14.(3)(a) regula, …*; 

(a) uz Baltijas jūras  zonu attiecas 
norādītais MARPOL VI pielikumā, 
14.(3)(a) regula, …*; 

(b) Ziemeļu jūras un jebkurām citām jūras 
zonām, tai skaitā arī ostām, kuras IMO 
vēlāk apzīmē kā SOx izmešu kontroles 
zonas saskaņā ar MARPOL VI pielikuma 
14.(3)(b) regulu : 

(b) Ziemeļu jūrai:

– 12 mēnešus pēc apzīmēšanas stāšanās 
spēkā, vai 

– 12 mēnešus pēc apzīmēšanas stāšanās 
spēkā, vai 

– ……….**, – ……….**,
lai kas ir vēlāk. lai kas ir agrāk ;

(ba) jebkurām citām jūras zonām, tai 
skaitā arī ostām, kuras IMO vēlāk apzīmē 
kā SOx izmešu kontroles zonas saskaņā 
ar MARPOL VI pielikuma 14.(3)(b) 
regulu , … ***.

* 2006. gada 19. maijā vai, ja vēlāk, tad 12 
mēnešus pēc šīs Direktīvas stāšanās spēkā. 

* 2006. gada 19. maijā vai 12 mēnešus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, lai kas ir 
agrāk.

** 12 mēnešus pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā.

** 12 mēnešus pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā.
*** 12 mēnešus pēc apzīmēšanas stāšanās 
spēkā..
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka Ziemeļjūras SECA stāsies spēkā 12 mēnešu laikā no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā. 

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 5. PUNKTS

4a. panta 3. punkts (Direktīva1999/32/EK)

3. Dalībvalstis ir atbildīgas par 1.punkta 
izpildīšanu vismaz šajā ziņā :

3. Dalībvalstis ir atbildīgas par 1. un 1.a 
punkta izpildīšanu vismaz šajā ziņā : 

– kuģu mastos jābūt paceltiem to 
karogiem ; un 

– kuģu mastos jābūt paceltiem to 
karogiem ; un

–dalībvalstu SOx izmešu kontroles zonu 
šķērsošanas gadījumā, kuģi paceļ mastos 
visus karogus, kamēr tie atrodas savās 
ostās.

– kuģu mastos jābūt paceltiem visiem 
karogiem, kamēr tie atrodas savās ostās.

Attiecībā uz citiem kuģiem, dalībvalstis 
var arī pieņemt papildu izpildes rīcību, kas 
ir saskaņā ar starptautisko jūras 
likumdošanu.

Attiecībā uz citiem kuģiem, Dalībvalstīm 
jāpieņem arī papildu izpildes rīcība, kas ir 
saskaņā ar starptautisko jūras likumdošanu.

Pamatojums

Visas piekrastes valstis ir atbildīgas pieņemt tām pieejamo izpildes jeb realizēšanas rīcību, 
kas ir saskaņā ar starptautisko jūras likumdošanu.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 5. PUNKTS

4a. panta 6. punkts (Direktīva1999/32/EK)

6. Sākot ar datumu, kas norādīts 2.(a) 
punktā, Dalībvalstīm jānodrošina, ka visa 
to teritorijā pārdotā kuģniecībā 
izmantojamā degviela ar sēra sastāvu ir 
apstiprināta ar piegādātāja pavadzīmi un 
zīmogu.

6. Sākot ar datumu, kas norādīts 2.(a) 
punktā, Dalībvalstīm jānodrošina, ka visa 
to teritorijā pārdotā kuģniecībā 
izmantojamā degviela ar sēra sastāvu ir 
apstiprināta ar piegādātāja pavadzīmi, kuru 
paraksta saņēmējkuģa pārstāvis, un 
zīmogu.

Pamatojums

Efektīva kontrole ir izšķiroša Direktīvas ievērošanā. Trūkums parauga ņemšanas procesā ir 
parauga ticamība. Lai garantētu, ka tvertņu piegādātāja paraugs patiesībā atbilst tieši tāda 
paša sastāva degvielai, kas piegādāta kuģim, izšķiroša loma šajā brīdi jāuzņemas 
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saņēmējkuģa pārstāvim, kuram jāpārbauda paraugs.  (EP grozījuma nr. 16 pirmais lasījums).

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 5. PUNKTS

4a. panta 6a. punkts ( jauns) (Direktīva1999/32/EK)

6a.Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka sākot ar 
datumu, kas norādīts 2(a) punktā, ka 
kuģniecībā izmantojamā degviela, kas 
satur ne vairāk kā 1,5% uz masas vienību, 
ir pieejama pietiekošā daudzumā, lai 
apmierinātu pieprasījumu visās Kopienas 
ostās.

Pamatojums

Atbilstošākiem degvielas veidiem jābūt plašāk pieejamiem ne vēlāk kā ar šīs Direktīvas 
noteikumu stāšanos spēkā. Pēc Komisijas ieteikuma jāatjauno punkts, kas Padomes kopējā 
kaujasspējā tika izsvītrots.(EP grozījma nr.14 pirmais lasījums). 

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 5. PUNKTS

4a a. pants ( jauns) (Direktīva1999/32/EK)

4aa. PANTA
Kuģniecībā izmantojamā degviela ar 

maksimāli pieļaujamo sēra daudzumu , ko 
izmanto Eiropas Kopienā 

( otrā fāze)
1.Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka sākot ar 
2010. gada 1. janvāri kuģniecībā 
izmantojamā degviela netiks izmantota to 
teritoriālajās jūras, noslēgtajās 
ekonomiskajās zonās un piesārņojuma 
kontroles zonās, kas pēc klasifikācijas 
atbilst noteiktajām Sox izmešu kontroles 
zonām, ja degvielas sēra sastāvs pārsniedz 
0,5% uz masas vienību. To piemēro visu 
karogu kuģiem, tai skaitā arī tiem 
kuģiem, kas braucienu uzsāk ārpus 
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Kopienas.  
2. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka sākot ar 
datumu, kas norādīts 1. punktā, 
kuģniecībā izmantojamo degvielu 
neizmantos pasažieru kuģi, kas starp 
Kopienas ostām veic regulāros 
pārvadājumus teritoriālajās jūrās, 
noslēgtajās ekonomiskajās zonās un 
piesārņojuma kontroles zonās, ja sēra 
sastāvs degvielā pārsniedz 0,5% uz masas 
vienību.
3. Dalībvalstis ir atbildīgas izpildīt šo 
prasību , kas ir attiecība uz kuģu sava 
karoga izkāršanu mastā un visu karogu 
izkāršanu mastā tiem atrodoties ostās.
Attiecībā uz citiem kuģiem, dalībvalstīm ir 
jāpieņem arī papildu izpildes rīcība, kas ir 
saskaņā ar starptautisko jūras 
likumdošanu.
4. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka sākot ar 
2014. gada 1. janvāri kuģniecībā 
izmantojamā degviela netiks izmantota to 
teritoriālajās jūras un noslēgtajās 
ekonomiskajās zonās  ārpus noteiktajām 
SOx izmešu kontroles zonām, ja degvielas 
sēra sastāvs pārsniedz 0,5% uz masas 
vienību. To piemēro visu karogu kuģiem, 
tai skaitā arī tiem kuģiem, kas braucienu 
uzsāk ārpus Kopienas.   
5. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka sākot ar 
datumu, kas norādīts 1. punktā, 
kuģniecībā izmantojamā degviela,kas 
satur ne vairāk kā 0,5% sēra uz masas 
vienību ir pieejama pietiekamos 
daudzumos, lai apmierinātu pieprasījumu 
visās Kopienas ostās.

Pamatojums

Tā kā kuģniecības rezultātā radušies izmeši joprojām būtiski sekmēs veselības un apkārtējās 
vides  problēmu rašanos arī pēc pirmā mēģinājuma ieviest 1,5% sēra ierobežojumu, tad ir 
nepieciešams otrs mēģinājums, samazinot ierobežojumu līdz 0,5%. Tāda veida samazināšana 
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ir vajadzīga, lai tiktu sasniegti vienotie veselības un vides mērķi, kas  iekļauti ES Piektajā un 
Sestajā Vides Darbības Programmās. (EP grozījuma nr.42 pirmais lasījums).

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 5. PUNKTS

4 b. Panta 1. punkta 1. apakšpunkts, ievaddaļa (Direktīva 1999/32/EK)

1. Sekmīgi sākot ar 2010.gada 1.janvāri, 
Dalībvalstīm jāveic visi iespējamie 
pasākumi, lai garantētu, ka minētie kuģi 
neizmantos kuģniecībā izmantojamo 
degvielu, kuras sēra sastāvs pārsniedz 0,1% 
uz masas vienību :

1. Sekmīgi sākot ar 2008.gada 1.janvāri, 
Dalībvalstīm jāveic visi iespējamie 
pasākumi, lai garantētu, ka minētie kuģi 
neizmantos kuģniecībā izmantojamo 
degvielu, kuras sēra sastāvs pārsniedz 0,1% 
uz masas vienību :

Pamatojums

No jauna noteikt datumu pēc Komisijas ierosinātās 0,1ierobežojuma vērtības ieviešanai, 
atsakoties no mēģinājuma ieviest 0,2% (EP grozījums nr.21). Trūkst acīmredzamu 
paskaidrojumu, kādēļ līdz 2010.gadam būtu jāatceļ degvielas ar mazāku sēra saturu 
izmantošana iekšzemes ūdeņos un ostās. Ņemot vērā kuģniecības rezultātā radušos izmešu     
( īpaši PM) ietekmi uz vietējo iedzīvotāju veselību un iedzīvotāju lielo blīvumu daudzos ostas 
rajonos un piekrastes reģionos,ir nepieciešams steidzami samazināt vietējo gaisa 
piesārņojumu.Kuģniecībā izmantojamās degvielas izmantošana ostās un iekšzemes ūdeņos ar 
mazu sēra sastāvu atbilst Direktīvas 99/32/EK (4.PANTA, 1.punkts) mērķiem, kas līdz 
2008.gada 1.janvārim Dalībvalstu teritorijā paredz sēra ierobežojuma ieviešanu kuģniecībā 
izmantojamai naftas gāzei līdz 0,2%, t.i. iekļaujot tai skaitā arī teritoriālās jūras (12 jūras 
jūdzes), veicot tā turpmāku samazināšanu līdz 0,1%.

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 5. PUNKTS

4 b. panta, 2.punkts (Direktīva 1999/32/EK)

2. 1. punktu nepiemēro : 2. 1. punktu nepiemēro :
(a) kuģiem, kuriem saskaņā ar plānoto 
laika grafiku, vienmēr paredzēts būt kuģu 
piestātnē mazāk nekā divas stundas ; 

(a) kuģiem, kuriem saskaņā ar plānoto 
laika grafiku, vienmēr paredzēts būt kuģu 
piestātnē mazāk nekā vienu stundu ; 

(b) iekšzemes ūdeņu pārvadājuma kuģiem, 
kuriem ir sertifikāts, kas atbilst 1974.gadā 
pieņemtajai Starptautiskajai Konvencijai 
par Dzīvības Drošību Jūrā, un kuru pēc 
grozījumiem piemēro kuģiem atrodoties 
jūrā ;  

(b) iekšzemes ūdeņu pārvadājuma kuģiem, 
kuriem ir sertifikāts, kas atbilst 1974.gadā 
pieņemtajai Starptautiskajai Konvencijai 
par Dzīvības Drošību Jūrā, un kuru pēc 
grozījumiem piemēro kuģiem atrodoties 
jūrā ;  

(c) līdz 2012.gada 1.janvārim kuģiem, kas 
minēti pielikumā un kas veic 

(c) kuģiem, kas izmanto krasta 
elektroenerģijas pieslēgumu, kamēr ostās 
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pārvadājumus tikai un vienīgi Grieķijas 
teritorijā.

tie atrodas kuģa piestātnē ;

(ca) līdz 4aa. (1) un (3) pantā 
norādītajiem datumiem un attiecīgi : 
- kuģiem, kas var pierādīt, ka to 
izmantojamā degviela vienmēr satur 
mazāk nekā 0,5% sēra ; 
- kuģiem, kas var pierādīt, ka tie izmanto 
speciālu tehnoloģiju, kas samazina kopējo 
sēra oksīdu izmešu daudzumu, ieskaitot 
gan palīgierīci, gan galveno dzinējmotoru, 
līdz  2,0g SO2/kWh vai pat mazāk, 
aprēķinot sēra dioksīda izmešu daudzumu 
uz kopējo svaru.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav iekļauts neviens nosacījums par atbrīvojumiem no ostas 
prasībām. Kuģniecībā izmantojamās ar zemu sēra saturu naftas gāzes  izmantošana ostās tiek 
vērtēta augstu, tādēļ cik daudz vien iespējams ir jāizvairās no jebkādiem ierobežojumiem/ 
izņēmumiem. Krastmalas elektroenerģijas pieslēguma izmantošana būtiski samazina gaisa un 
trokšņa izplūdes ostās, tādēļ jāveicina to darbība. Tie kuģi, kas pastāvīgi izmanto 0,5% 
degvielu vai īpašās izmešu samazināšanas tehnoloģijas tiek atbrīvoti no 0,1% ostu prasības 
līdz otrai sēra ierobežošanas fāzei ( (ca).punkts), kad tiks stimulēta drīza  nemainīga zema 
izmešu  procesa ieviešana dzīvē.

Grozījums Nr.18
1. PANTA 5. PUNKTS

4 c. panta 4. punkts (Direktīva 1999/32/EK)

4. Kā alternatīvu, izmantojot zema sēra
satura kuģniecībā izmantojamo degvielu, 
kas atbilst 4a. un 4b. pantā noteiktajām 
prasībām, dalībvalstis var kuģiem atļaut 
lietot akceptētu izmešu samazināšanas 
tehnoloģiju, ja šie kuģi :

4. Kā alternatīvu vai papildinājumu, 
izmantojot kuģniecībā izmantojamo 
degvielu, kas atbilst 4a.,4aa. un 4b. pantā 
noteiktajām prasībām, dalībvalstis var 
kuģiem atļaut lietot akceptētu 
samazināšanas tehnoloģiju, ja šie kuģi :

– sasniedz izmešu samazināšanos, kas 
tiktu vienlīdz sasniegta, ievērojot sēra 
sastāva ierobežojumus degvielā, kas 
norādīti šajā Direktīvā ; un 

– samazina kopējo sēra oksīdu izmešu 
daudzumu, ieskaitot gan palīgierīci, gan 
galveno dzinējmotoru, līdz  2,0g SO2/kWh 
vai pat mazāk, aprēķinot sēra dioksīda 
izmešu daudzumu uz kopējo svaru; 
- tiek aprīkoti ar monitorām kontroles 
iekārtām, kas nepārtraukti kontrolē 
izmešu daudzumu ; 
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– pilnībā spēj pierādīt, ka jebkura noplūde, 
kas radusies norobežotā ostā, līcī un ietekā 
nerada kaitējumu ekosistēmās, ko nosaka 
kritēriji, kurus IMO paziņo Dalībvalstu 
ostu pārvaldes.

– pilnībā spēj pierādīt, ka jebkura noplūde, 
kas radusies norobežotā ostā, līcī un ietekā 
nerada kaitējumu ekosistēmās, ko nosaka 
kritēriji, kurus IMO paziņo Dalībvalstu 
ostu pārvaldes.

Pamatojums

Izmešu samazināšanas tehnoloģiju pielietojumu vajadzētu atzīt ne tikai kā alternatīvu, bet arī 
kā papildinājumu zema sēra satura degvielas izmantošanā, jo tas iespējams sekmētu papildu 
izmešu samazināšanu. Lai nodrošinātu tehniskā aprīkojuma funkcionēšanu, kuģiem , kas 
izmanto izmešu samazināšanas tehnoloģijas, vajadzētu izmantot nepārtrauktas izmešu 
monitorās kontroles ierīces. (EP grozījuma nr.43 pirmais lasījums)

Grozījums nr.19
1. PANTA 6. PUNKTSA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

6. pants, virsraksts (Direktīva 1999/32/EK)

(-a) Virsrakstu aizstāj ar šādu :
"Kontrole un sodi"

Pamatojums

Virsrakstu nepieciešams mainīt, lai atspoguļotu panta saturu. (EP grozījuma nr. 24 pirmais 
lasījums).

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 6 A. PUNKTS

6. panta 1a. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 1999/32/EK)

1a. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka kuģniecībā 
izmantojamā degviela ar sēra sastāvu 
atbilst 4a. un 4b. pantā attiecīgi 
noteiktajiem noteikumiem.

1a. Dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka kuģniecībā 
izmantojamā degviela ar sēra sastāvu 
atbilst 4a.,4aa. un 4b. pantā attiecīgi 
noteiktajiem noteikumiem.

Pamatojums

(EP grozījuma nr.26 pirmais lasījums pa daļām).  

Grozījums Nr. 21
1. PANTA 6 A.PUNKTS

6. panta 1a. punkta 4. apakšpunkts (Direktīva 1999/32/EK)
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Dalībvalstīm atbilstīgi jāveic arī pamatoti 
pasākumi, lai kontrolētu kuģniecībā 
izmantojamās degvielas sēra sastāvu, 
izņemot degvielu, kurai piemēro 4a. un 4b. 
panta nosacījumus

Dalībvalstīm jāveic arī pasākumi, lai 
kontrolētu kuģniecībā izmantojamās 
degvielas sēra sastāvu, izņemot degvielu, 
kurai piemēro 4a.,4aa. un 4b. panta 
nosacījumus. 

Dalībvalstīm jāizstrādā efektīva sodu 
sistēma,kurus piemēro kontroles un 
paraugu sagatavošanas pārkāpumu 
gadījumā, un jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, to 
saskaņošanu un īstenošanu atturīgā 
veidā.

Pamatojums

Soda sankcijām jābūt īpaši augstām, lai netiktu veicināta nelikumīgu paraugu 
sagatavošana.(EP grozījuma nr.26 un nr.29 pirmais lasījums pa daļām).

Grozījums Nr. 22
1. PANTA 7. PUNKTS

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

(d) 4. a panta 4. punktā norādīto pasākumu 
jauna izmaksu un labumu analīze, iekļaujot 
arī tiešos un netiešos apkārtējās vides 
labumus,

(d) 4. a panta 4. punktā norādīto pasākumu 
un iespējamo turpmāko izmešu 
samazināšanas pasākumu jauna 
rentabilitātes analīze, iekļaujot arī tiešos 
un netiešos apkārtējās vides labumus.

Pamatojums

(EP grozījuma nr.32 pirmais lasījums pa daļām)  

Grozījums Nr.23
1. PANTA 7. PUNKTS

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

Komisija var izteikt priekšlikumus 
ziņojumā grozīt šo Direktīvu, jo īpaši, kas 
attiecas uz katrai degvielas kategorijai 
noteiktajām otrās pakāpes sēra
ierobežojuma vērtībām un, ņemot vērā
darbu IMO ietvaros, arī uz jūras zonām, 
kurās kuģniecībā tiek izmantota degviela ar 
mazu sēra sastāvu. 

Komisija var izteikt priekšlikumus 
ziņojumā grozīt šo Direktīvu, jo īpaši, kas 
attiecas uz katrai degvielas kategorijai 
noteiktajām ierobežojuma vērtībām un 
jūras zonām, kurās kuģniecībā tiek 
izmantota degviela ar mazu sēra sastāvu, 
kā arī citus priekšlikumus, lai  tiktu 
samazinātas citas piesārņojuma formas, 
ko rada tālbraucēji kuģi, iekļaujot pilnīgu 
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kuģniecībā izmantojamās degvielas 
aprakstu, kas ir saskaņā ar Direktīvas
98/70/EK noteikumiem.

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par veiktajiem 
pasākumiem, kas ir pamatojas uz  
MARPOL Konvencijā norādītajiem šīs 
Direktīvas noteikumiem.

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien pieaugošo nozīmi par kuģniecības rezultātā radušos izmešu ietekmi uz 
cilvēka veselību un apkārtējo vidi, ir būtiski, ka Komisija izstrādā arvien jaunus un papildu 
priekšlikumus, lai tiktu veikti turpmāki izmešu samazināšanas pasākumi. Turklāt, Komisijai 
kā prioritāti vajadzētu izvēlēties izpētīt un sniegt priekšlikumu par ES direktīvā noteiktajiem 
kuģniecībā izmantojamās degvielas kvalitātes standartiem, kas atbilst Direktīvas 98/70/EK 
noteikumiem. (EP grozījuma nr.32 pirmais lasījums pa daļām).

Grozījums Nr. 24
1. PANTA 7. PUNKTS

7. panta 3 a. punkts (jauns) (Direktīva 1999/32/EK)

3a. Pēc iespējamiem priekšlikumiem, 
sakarā ar kuriem kuģu operatoriem vai 
kuģu operatoru grupām, kuras izmanto 
izmešu samazināšanas tehnoloģijas tiktu 
atļauts kompensēt SO2  izmešus no 
pārveidotajiem kuģiem attiecībā pret 
nepārveidotajiem kuģiem, šāda veida 
plānu realizēšana ir pieļaujama vienīgi 
tad, ja iespējams skaidri pierādīt
apkārtējas vides u cilvēka veselības 
labumus salīdzinot ar maza sēra sastāva 
kuģniecībā izmantojamās degvielas 
izmantošanu.  

Pamatojums

EP grozījuma nr. 44 pirmais lasījums pārformulēts.

Grozījums Nr. 25
1. PANTA 7. PUNKTS

7. panta 4.punkts (Direktīva 1999/32/EK)

4. Jebkuri grozījumi, kas nepieciešami 4. Jebkuri grozījumi, kas nepieciešami 
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2.panta 1.,2.,3.,3a.,3b.,un 4.punkta vai 
6.panta 2.punkta tehniska rakstura 
pielāgošanai, ņemot vērā zinātnisko un 
tehnisko attīstību, jāpiemēro saskaņā ar 9. 
pantā 2.punktā norādīto procedūru. Šāda 
veida piemērošana neradīs tiešas pārmaiņas 
šīs Direktīvas nosacījumos vai degvielas 
sēra ierobežojumos, ko nosaka šī Direktīva. 

2.panta 1.,2.,3.,3a.,3b.,un 4.punkta, 
4a.panta, 4aa.panta vai 6.panta 2.punkta 
tehniska rakstura pielāgošanai, ņemot vērā 
zinātnisko un tehnisko attīstību, jāpiemēro 
saskaņā ar 9. pantā 2.punktā norādīto 
procedūru. Šāda veida piemērošana neradīs 
tiešas pārmaiņas šīs Direktīvas 
nosacījumos vai degvielas sēra 
ierobežojumos, ko nosaka šī Direktīva, 
izņemot gadījumus, kur šāda veida 
pārmaiņas ir saskaņā ar pieņemtajiem 
IMO standartiem.
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EXPLANATORY STATEMENT

Rikkipitoisten polttoaineiden käytössä syntyvät päästöt vaikuttavat haitallisesti sekä ihmisen 
terveyteen että ympäristöön. Rikin ja typen oksidit (SO2 ja NOx) aiheuttavat happamoitumista, mikä 
paitsi vahingoittaa luontoa, myös rapauttaa rakennuksia ja kulttuurimonumentteja. Nämä oksidit 
muodostavat ilmassa sekundaarisia pienhiukkasia (PM). Ihmisten altistuminen näille päästöille lisää 
kuolleisuutta sekä sairauksia, kuten astmaa, keuhkoputkentulehduksia ja sydäntauteja. WHO:n arvion 
mukaan altistuminen ulkoilman pienhiukkasille aiheuttaa Euroopassa vuosittain noin 100 000 
kuolemaa ja 725 000 elinvuoden menetyksen. Lisäksi typen oksidit aiheuttavat alailmakehän otsonin 
muodostumista ja rehevöitymistä.

Useimmilla EU:n rannikkoalueilla laivaliikenteen päästöt aiheuttavat merkittävän osan ilman 
epäpuhtauksista. Maalta peräisin olevat rikkidioksidipäästöt ovat alentuneet EU15:ssa noin 60 
prosenttia vuosina 1990–2000 ja niiden oletetaan alentuvan 75–80 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. 
Euroopan merialueilla liikennöivistä aluksista aiheutuvat SO2-päästöt taas ovat kasvaneet ja vuoteen 
2010 mennessä näiden päästöjen määrä on todennäköisesti yli 75 prosenttia kaikista maalta peräisin 
olevista päästöistä, mukaan luettuina liikenne ja energian tuotanto.

Kun maantieliikenteessä käytettävän dieselöljyn uudet puhtausvaatimukset ovat astuneet voimaan
1.1.2005, alusten rikkipäästöt tonnia ja kilometriä kohden ovat 150–300-kertaiset verrattuna kuorma-
autoon.

Luonnon kestokyvyn ylittävä happamoituminen on ongelma ennen kaikkea Euroopan pohjoisosissa. 
Mutta rakennusten ja kulttuurimonumenttien rapautuminen on suuri ongelma myös Euroopan 
eteläisemmissä osissa. Myös laivaliikenteen päästöjen aiheuttamat haitalliset terveysvaikutukset 
koskevat koko Eurooppaa. Typen oksidien aiheuttama alailmakehän otsonimuodostus on merkittävä 
terveysongelma erityisesti Välimeren alueella.

Aluksista peräisin olevia päästöjä on siis vähennettävä huomattavasti koko EU:ssa, jotta voidaan 
saavuttaa liikennepolitiikkaa koskevassa komission valkoisessa kirjassa asetettu tavoite (tehdä 
merenkulusta kestävämpi liikennemuoto) sekä viidennessä ja kuudennessa ympäristöalan 
toimintaohjelmassa asetettu pitkän aikavälin tavoite (kuormitusten kriittisiä tasoja ja kriittisiä 
pitoisuuksia ei ylitetä ja kaikki ihmiset suojellaan tehokkaasti ilman epäpuhtauksien haitallisilta 
terveysvaikutuksilta).

Komission ehdotus 

Komission ehdotuksen pääkohdat ovat:

– MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI mukaisesti vahvistetaan alusten polttoaineen 1,5 
prosentin rikkipitoisuusraja rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) eli Pohjanmerellä, Englannin 
kanaalissa ja Itämerellä 

– vahvistetaan 1,5 prosentin rikkipitoisuusraja polttoaineille, joita käytetään yhteisön satamiin 
tai satamista säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa

– otetaan käyttöön 0,2 prosentin rikkipitoisuusraja EU:n satamien laiturissa olevien alusten 
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polttoainetta varten.

Vain osa päästöjen vähentämisestä aiheutuvista hyödyistä voidaan ilmaista rahallisesti. Komission 
tutkimuksessa, jossa ei oteta huomioon happamoitumisen vähenemisestä aiheutuvaa hyötyä, 
arvioidaan vuotuisiksi hyödyiksi 2,7 miljardia euroa ja kustannuksiksi 1,1 miljardia euroa.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentti ei ensimmäisessä käsittelyssään1 pitänyt komission ehdottamia toimia riittävinä ihmisen 
terveyden suojelemiseksi ja EU:n asettamien ilmanlaatutavoitteiden toteuttamiseksi. 

Parlamentti ulotti 1,5 prosentin rikkipitoisuusrajan koskemaan kaikkia EU:n merialueita. Parlamentti 
myös lisäsi direktiiviin toisen vaiheen, jossa rikkipitoisuusraja tiukennetaan 0,5 prosenttiin 
rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) ja säännöllisesti liikennöiviin matkustaja-aluksiin vuodesta 
2011 lähtien sekä EU:n kaikille merialueille vuodesta 2013 lähtien. (Parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksytyt päämuutokset komission ehdotukseen on tiivistetty taulukkoon perusteluiden 
lopussa.)

Neuvoston kanta

Neuvosto yhteinen kanta on ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun kannalta ratkaisevasti 
heikompi kuin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta. Pääasiallisesti neuvoston 
kanta merkitsisi ainoastaan Marpol-sopimuksen liitteen VI toimeenpanemista. Neuvosto ei ottanut 
huomioon parlamentin näkemystä, jonka mukaan tulisi yllä kuvatulla tavalla mennä Marpol-
sopimuksen liitettä VI pidemmälle ja toteuttaa uudistuksen toinen vaihe.

Esittelijän ehdotus parlamentin kannaksi toisessa käsittelyssä

Esittelijä ehdottaa, että parlamentti pääsääntöisesti pitäytyisi alkuperäisessä kannassaan, joka 
vähentäisi laivaliikenteen päästöjä noin 80 prosentilla vuoteen 2000 verrattuna, kun neuvoston kanta 
vähentäisi päästöjä vain noin 10 prosentilla. Syistä, jotka on lueteltu edellä ja esitelty tarkemmin 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn päätöksessä, tämä ei riitä ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ja EU:n hyväksymien ilmanlaatutavoitteiden toteuttamiseksi.

Neuvoston kanta puhdistaisi päästöjä vain rikkipäästöjen valvonta-alueilla eli Pohjanmerellä, 
Englannin kanaalissa ja Itämerellä. Vähärikkisemmästä raakaöljystä tuotettua raskasta polttoöljyä 
käytettäisiin näillä alueilla. Sen sijaan muilla EU:n merialueilla, Välimerellä ja lounaisella Atlantilla, 
käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus todennäköisesti kohoaisi entisestään. Rikin ja typen oksidien 
vaikutukset kulttuurimonumentteihin sekä laivaliikenteen kaikkien päästöjen haitalliset 
terveysvaikutukset koskevat kuitenkin myös Välimeren aluetta ja koko eteläisempää Eurooppaa. 

Komissio laskee skenaarioita tulevista ilmanlaatuvaatimuksista CAFE-ohjelman (Clean Air For 
Europe) puitteissa. Esittelijä on pyytänyt komissiota laskemaan ne ilmanlaatuvaikutukset, jotka 
saavutettaisiin toteuttamalla tämän ehdotuksen mukaiset laivapolttoaineen puhtausvaatimukset.

Komissio on arvioinut ehdotuksestaan saatavat hyödyt yli kaksinkertaisiksi kustannuksiin verrattuna. 

  
1 4.6.2003
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Mutta voidaan arvioida, että hyödyt ylittävät kustannukset myös silloin, kun toteutetaan 
laivapolttoaineen 0,5 prosentin rikkipitoisuusraja rikkipäästöjen valvonta-alueilla eli Itämerellä, 
Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa, ja niiden lisäksi muillakin EU:n merialueilla, lounaisella 
Atlantilla ja Välimerellä. Kansainvälisen sovelletun systeemianalyysin laitoksen (IIASA) kehittämää 
RAINS-mallia on käytetty muun muassa NEC-direktiivin ja CAFE-ohjelman valmistelussa. Tällä 
mallilla arvioituina hyödyt voivat olla jopa 7–8-kertaiset kustannuksiin verrattuna. Beicip-Franlab-
malli arvioi kustannukset korkeammiksi kuin RAINS-malli. Mutta senkin mukaan arvioidut hyödyt 
ovat useimmissa näistä tapauksista noin kaksinkertaiset kustannuksiin verrattuna. 
Esittelijä korostaa, että on tärkeää edetä IMO:ssa, mutta jotta tämä voisi olla mahdollista, EU:n tulee 
näyttää tietä eteenpäin. EU on jo yksipuolisilla päätöksillä kieltänyt yksirunkoiset tankkerit ja 
orgaanisia tinayhdisteitä sisältävät laivanpohjamaalit. Myös USA pyrkii IMO:n sopimusten 
tiukentamiseen. USA on säätänyt 15 ppm:n (0,015 %) rikkipitoisuusrajan aluevesillään kaikille muille 
aluksille paitsi valtamerillä liikennöiville. Lisäksi USA valmistelee yhdessä Kanadan ja Meksikon 
kanssa IMO:lle tehtävää ehdotusta, joka tiukentaisi rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) 
sovellettavaa alusten polttoaineen rikkipitoisuusrajaa 1,5 prosentista 0,1 prosenttiin. 

Ottamalla tähän uudistukseen mukaan toisen vaiheen, jossa mentäisiin Marpol-sopimuksen liitettä VI 
pidemmälle, EU loisi omalta osaltaan painetta kehittää IMO:n sopimuksia nykyistä paremmiksi.

On tärkeää edistää uuden ja aiempaa paremman ympäristöteknologian kehittämistä luomalla niille 
markkinat. Siksi esittelijä ehdottaa useita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa uudet puhtausvaatimukset. 
Puhtaamman polttoaineen käyttöä vastaava päästövähennys voidaan saavuttaa myös puhdistamalla 
laivan savukaasut, edellyttäen että savukaasujen puhdistusjäte käsitellään ympäristön kannalta 
asianmukaisella tavalla. Puhdistamalla savukaasut laivalla niistä voidaan poistaa rikin oksidien lisäksi 
muitakin haitallisia aineita, typen oksideita ja hiukkasia. Esittelijä ehdottaa myös, että komissiolle 
annettaisiin valtuudet valmistella laivapäästöjen päästökauppa. Näin luotaisiin insentiivi sellaisen 
tekniikan kehittämiselle, jolla voidaan saavuttaa vielä alhaisemmat päästötasot.

Esittelijä ehdottaa, että EU:n satamien laiturissa alusten ei tarvitse noudattaa polttoaineen 0,1 
prosentin rikkipitoisuusrajaa, jos ne laiturissa kytketään kiinteään sähköverkkoon. Ratkaisuna, joka 
edistää siirtymistä puhtaampaan polttoaineeseen tai päästöjen puhdistamiseen laivalla, esittelijä 
ehdottaa, että aluksen ei tarvitse noudattaa tätä satamapolttoainevaatimusta myöskään, jos se käyttää 
jatkuvasti korkeintaan 0,5 prosenttia rikkiä sisältävää polttoainetta ja jos 0,5 prosentin 
rikkipitoisuusraja ei vielä ole tullut voimaan kyseisellä merialueella.
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KUĢNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS DEGVIELAS SĒRA SASTĀVS

EP PIRMAIS LASĪJUMS
6 mēneši pēc 
stāšanās spēkā 
(01.01.2006?)

01.01.2008 01.01.2009 
(31.12.2008)

01.01.2011 
(31.12.2010)

01.01.2013 
(31.12.2012)

SECAs 1,5 % 0,5%
Prāmji (visā ES) 1,5% 0,5%
Ostas un  iekšzemes 
ūdeņu ceļi

0,2% 0,1%

Pārējie ES ūdeņi 1,5% 0,5%

KOPĒJĀ NOSTĀJA
12 mēneši pēc spēkā 
stāšanās (2006.g. 
vidus)

01.01.2010

SECAs 1,5 % 
(ziemeļaustrumu 
Atlantija 
2007.g.maijs)

Prāmji (visā ES) 1,5%
Ostas un  iekšzemes 
ūdeņu ceļi

0,1% (Grieķijas 
atlikšana līdz 
2012.g.)

Pārējie ES ūdeņi - -

REFERENTA PRIEKŠLIKUMA OTRAIS LASĪJUMS
12 mēneši pēc spēkā 
stāšanās

01.01.2008 01.01.2010 01.01.2012 01.01.2014

SECAs 
(t.sk.ziemeļaustrumu 
Atlantija)

1,5 % 0,5%

Prāmji (visā ES) 1,5% 0,5%
Ostas un  iekšzemes 
ūdeņu ceļi

0,1%
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Pārējie ES ūdeņi 1,5% 0,5%


