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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento dėl jūrų transporto 
išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo.

Tai, kad tarptautinės laivybos sektoriui netaikomi ES įpareigojimai dėl išmetamųjų teršalų 
kiekio, tebėra didelė problema. Nepagrįsta tai, kad vienai transporto rūšiai netaikomi klimato 
kaitos srities reikalavimai, todėl Komisija jau turėjo būti pasiūliusi priemonių, kaip sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį šiame sektoriuje, net jei nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo. 
Nepaisant kelerių metų darbo, atliekant Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) procedūras 
nepasiekta pakankamų rezultatų. Šioje srityje ES vykdoma politika yra neadekvati, politikos 
užmojai turi būti didesni.

Šiame reglamente siūlomos priemonės yra būtinos siekiant nustatyti konkrečius įpareigojimus 
dėl išmetamųjų teršalų kiekio tarptautinės laivybos sektoriuje ir kuo greičiau parengti 
atitinkamas rinkos priemones.

Nuomonės referentė mano, kad tikslinga suteikti dar vieną galimybę taikyti TJO procedūras, 
tačiau jei iki 2015 m. gruodžio 31 d. nebus pasirašyta jokio tarptautinio susitarimo, kuriame 
būtų nustatyti įpareigojimai dėl išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, Komisija turėtų pateikti 
teisės akto pasiūlymą dėl išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir taikytinų priemonių.

Nuomonės referentė mano, kad siūlomas šio reglamento įsigaliojimo ir įgyvendinimo grafikas 
yra per lėtas. Todėl ji siūlo paspartinti grafiką, kuriuo būtų atsižvelgta į tai, kaip svarbu imtis 
skubių veiksmų klimato kaitos srityje.

Komisija siūlo netaikyti šio reglamento žvejybos laivams, sveriantiems daugiau kaip 5 000 
tonų. Nepateikta jokių tokio pasiūlymo motyvų. Nuomonės referentė siūlo panaikinti šią 
išimtį.

Ji taip pat mano, kad reglamente turėtų būti skatinami išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo 
būdai, kurie užtikrintų didžiausią galimybę teikti tikslius duomenis ir akivaizdžiai skatintų 
mažinti atitinkamų laivų išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl siūloma, kad įmonės, kurioms šis 
reglamentas turi įtakos, turėtų turėti galimybę rinktis naudoti taikomų degimo procesų 
srautmačius arba atlikti tiesioginius išmetamųjų teršalų kiekio matavimus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) klimato kaitos ir energetikos 
dokumentų rinkinyje17, kuriame raginama, 
kad visi ekonomikos sektoriai, įskaitant
tarptautinę jūrų laivybą, prisidėtų prie 
numatyto išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo, suteiktas aiškus įgaliojimas: 
„jeigu valstybės narės nepatvirtintų 
tarptautinio susitarimo, kuris apimtų 
tarptautinės laivybos sektoriaus emisijas 
mažinimo rodikliuose, parengtuose 
pasitelkiant Tarptautinę jūrų organizaciją, 
arba ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. 
Bendrija nepatvirtintų nė vieno susitarimo, 
parengto remiantis JTBKKK, tai Komisija 
turėtų pateikti pasiūlymą, pagal kurį būtų 
numatyta įtraukti siekį mažinti emisijas 
tarptautinės laivybos sektoriuje į Bendrijos 
įsipareigojimą, kuris turėtų įsigalioti iki 
2013 m. Toks pasiūlymas, kuriame būtų 
atsižvelgiama į galimą naudą aplinkai, 
turėtų turėti kuo mažesnį neigiamą poveikį 
Bendrijos konkurencingumui.“;

(1) klimato kaitos ir energetikos 
dokumentų rinkinyje reikalaujama, kad 
visi ekonomikos sektoriai, išskyrus
tarptautinę jūrų laivybą, prisidėtų prie 
numatyto išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo, tačiau suteikiamas aiškus 
įgaliojimas: „jeigu valstybės narės 
nepatvirtintų tarptautinio susitarimo, kuris 
apimtų tarptautinės laivybos sektoriaus 
emisijas mažinimo rodikliuose, 
parengtuose pasitelkiant Tarptautinę jūrų 
organizaciją, arba ne vėliau kaip 2011 m. 
gruodžio 31 d. Bendrija nepatvirtintų nė 
vieno susitarimo, parengto remiantis 
JTBKKK, tai Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą, pagal kurį būtų numatyta 
įtraukti siekį mažinti emisijas tarptautinės 
laivybos sektoriuje į Bendrijos 
įsipareigojimą, kuris turėtų įsigalioti iki 
2013 m. Toks pasiūlymas, kuriame būtų 
atsižvelgiama į galimą naudą aplinkai, 
turėtų turėti kuo mažesnį neigiamą poveikį 
Bendrijos konkurencingumui.“;

__________________ __________________
17 Sprendimas 406/2009/EB ir Direktyva 
2009/29/EB.

17 Sprendimas 406/2009/EB ir Direktyva 
2009/29/EB.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) tarptautinė jūrų laivyba tebėra 
vienintelė transporto rūšis, kuriai 
netaikomas Sąjungos įsipareigojimas 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį. Remiantis atliktu poveikio 
vertinimu, kuris pridedamas prie šio 



PA\1008451LT.doc 5/13 PE522.868v01-00

LT

pasiūlymo dėl reglamento, tarptautinių 
laivų išmetamo anglies dioksido kiekis 
nuo 1990 iki 2008 m. Sąjungoje padidėjo 
48 proc.;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 2011 m. Komisijos Baltojoje knygoje 
dėl transporto nustatytas tikslas iki 
2050 m. Sąjungos tarptautinės jūrų 
laivybos srityje sumažinti išmetamuosius 
teršalus 40 proc., palyginti su 2005 m.;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2011 m. liepos mėn. Tarptautinė jūrų 
organizacija (TJO) patvirtino technines ir 
veiklos priemones, pirmiausia – naujiems 
laivams taikytiną energijos vartojimo 
efektyvumo dizaino rodiklį (EVEDR) ir 
laivų energijos vartojimo efektyvumo 
valdymo planą (LEVEVP), kuriomis bus 
labiau sumažintas numatomas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
didėjimas, tačiau vien šiomis priemonėmis 
negalima pasiekti tokio absoliutaus 
tarptautinės laivybos sektoriuje išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo, kuris būtinas, kad pakaktų 
pastangų siekti pasaulinio tikslo – neleisti, 

(2) 2011 m. liepos mėn. Tarptautinė jūrų 
organizacija (TJO) patvirtino technines ir 
veiklos priemones, pirmiausia – naujiems 
laivams taikytiną energijos vartojimo 
efektyvumo dizaino rodiklį (EVEDR) ir 
laivų energijos vartojimo efektyvumo 
valdymo planą (LEVEVP), kuriomis bus 
labiau sumažintas numatomas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
didėjimas, tačiau vien šiomis priemonėmis 
negalima pasiekti tokio absoliutaus 
tarptautinės laivybos sektoriuje išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo, kuris būtinas, kad pakaktų 
pastangų siekti pasaulinio tikslo – neleisti, 
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kad pasaulinė temperatūra padidėtų 
daugiau kaip 2 °C;

kad pasaulinė temperatūra padidėtų 
daugiau kaip 2 °C. Net atliekant šių TJO 
priemonių apskaitą iš pasaulio prekybos 
prognozių galima spręsti, kad su ES 
susijusių laivų išmetamų teršalų kiekis iki 
2050 m. padidės dar 51 proc., palyginti su 
2010 m. lygiu, o tai rodo, kad reikia imtis 
papildomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nustatant šias taisykles turėtų būti 
atsižvelgiama į dabar taikomus 
reikalavimus ir laivuose jau turimus 
duomenis; todėl laivų savininkams turėtų 
būti suteikta galimybė pasirinkti vieną iš 
šių keturių stebėsenos metodų: naudoti 
bunkerio atsargų papildymo važtaraščius, 
taikyti kuro rezervuarų stebėseną, remtis 
taikomų degimo procesų srautmačiais arba 
tiesioginiais išmetamųjų teršalų kiekio 
matavimais. Laivui skirtame stebėsenos 
plane turėtų būti įrašytas pasirinktas būdas 
ir pateikta papildomos informacijos apie 
pasirinkto būdo taikymą;

(14) laivų savininkams turėtų būti suteikta 
galimybė pasirinkti vieną iš šių dviejų
stebėsenos metodų: remtis taikomų degimo 
procesų srautmačiais arba tiesioginiais 
išmetamųjų teršalų kiekio matavimais. 
Laivui skirtame stebėsenos plane turėtų 
būti įrašytas pasirinktas būdas ir pateikta 
papildomos informacijos apie pasirinkto 
būdo taikymą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Sąjunga nenustatė teršalų 
mažinimo tikslų tarptautinės jūrų laivybos 
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srityje, kol nepasirašytas bendras 
susitarimas. Būtų geriau nustatyti bendro 
pobūdžio įpareigojimus, nei imtis 
vienašalių veiksmų Sąjungos lygmeniu, 
nes siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį veiksmingesnė būtų platesnė 
taikymo sritis. Jei iki 2015 m. gruodžio 
31 d. nebus pasiektas tarptautinis 
susitarimas dėl pasaulinių priemonių, 
skirtų mažinti tarptautinės jūrų laivybos 
sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, Sąjunga turės 
nustatyti Sąjungos išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslus ir parengti rinkos 
priemones, kurios padėtų sumažinti jūrų 
sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas karo 
laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams 
laivams, žvejybos arba žuvų apdorojimo 
laivams, mediniams primityvios 
konstrukcijos laivams, ne mechaniniu būdu 
varomiems laivams ir valstybiniams 
laivams, naudojamiems nekomerciniais 
tikslais.

2. Šis reglamentas netaikomas karo 
laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams 
laivams, mediniams primityvios 
konstrukcijos laivams, ne mechaniniu būdu 
varomiems laivams ir valstybiniams 
laivams, naudojamiems nekomerciniais 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Įgyvendindamos 4 straipsnio 1–3 dalių 
nuostatas, įmonės kiekvieno jų laivo, 
didesnio kaip 5 000 bruto tonų, išmetamų 
teršalų kiekio ir kitą su klimatu susijusią 
informaciją rengia taikydamos bet kurį
I priede nustatytą metodą.

Įgyvendindamos 4 straipsnio 1–3 dalių 
nuostatas, įmonės kiekvieno jų laivo, 
didesnio kaip 5 000 bruto tonų, išmetamų 
teršalų kiekio ir kitą su klimatu susijusią 
informaciją rengia taikydamos vieną iš 
dviejų I priede nustatytų metodų:

a) naudojant taikomų degimo procesų 
srautmačius;
b) atliekant tiesioginius išmetamųjų 
teršalų kiekio matavimus.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. įmonės 
tikrintojams pateikia stebėsenos planą, 
kuriame nurodomas pasirinktas kiekvieno 
jų laivo, didesnio kaip 5 000 bruto tonų, 
išmetamų teršalų kiekio ir kitos su klimatu 
susijusios informacijos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo metodas.

1. Iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. įmonės 
tikrintojams pateikia stebėsenos planą, 
kuriame nurodomas pasirinktas kiekvieno 
jų laivo, didesnio kaip 5 000 bruto tonų, 
išmetamų teršalų kiekio ir kitos su klimatu 
susijusios informacijos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo metodas.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, laivams, 
pirmą kartą patekusiems į šio reglamento 
taikymo sritį po 2018 m. sausio 1 d., skirtą 
stebėsenos planą įmonė, be priežasties 

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, laivams, 
pirmą kartą patekusiems į šio reglamento 
taikymo sritį po 2016 m. sausio 1 d., skirtą 
stebėsenos planą įmonė, be priežasties 
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nedelsdama, tikrintojui pateikia ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo pirmojo 
įplaukimo į valstybės narės jurisdikcijai 
priklausantį uostą.

nedelsdama, tikrintojui pateikia ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo pirmojo 
įplaukimo į valstybės narės jurisdikcijai 
priklausantį uostą.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. įmonės, 
remdamosi pagal 13 straipsnio 1 dalį 
patvirtintu stebėsenos planu, vykdo 
kiekvieno laivo per kiekvieną reisą ir per 
metus išmetamo teršalų kiekio stebėseną, 
taikydamos iš I priedo B dalyje nustatytų 
metodų pasirinktą tinkamą metodą ir 
skaičiuodamos išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal I priedo A dalį.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, 
remdamosi pagal 13 straipsnio 1 dalį 
patvirtintu stebėsenos planu, vykdo 
kiekvieno laivo per kiekvieną reisą ir per 
metus išmetamo teršalų kiekio stebėseną, 
taikydamos iš I priedo B dalyje nustatytų 
metodų pasirinktą tinkamą metodą ir 
skaičiuodamos išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal I priedo A dalį.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pradedant 2019 m., iki kiekvienų metų 
balandžio 30 d. įmonės Komisijai ir 
atitinkamų vėliavos valstybių valdžios 
institucijoms pateikia išmetamųjų teršalų 
kiekio ataskaitą, kurioje pateikiama per 
visą ataskaitinį laikotarpį kiekvieno laivo, 
už kurį konkreti įmonė yra atsakinga, 
išmesto teršalų kiekio ir kita su klimatu 
susijusi informacija ir kuri tikrintojo pagal 
14 straipsnio reikalavimus įvertinta kaip 
tinkama.

1. Pradedant 2017 m., iki kiekvienų metų 
balandžio 30 d. įmonės Komisijai ir 
atitinkamų vėliavos valstybių valdžios 
institucijoms pateikia išmetamųjų teršalų 
kiekio ataskaitą, kurioje pateikiama per 
visą ataskaitinį laikotarpį kiekvieno laivo, 
už kurį konkreti įmonė yra atsakinga, 
išmesto teršalų kiekio ir kita su klimatu 
susijusi informacija ir kuri tikrintojo pagal 
14 straipsnio reikalavimus įvertinta kaip 
tinkama.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nuo 2019 m. birželio 30 d. laivuose, 
atvykstančiuose į valstybės narės 
jurisdikcijai priklausantį uostą, 
plaukiojančiuose po tokį uostą arba 
išvykstančiuose iš tokio uosto, turi būti 
pagal 17 straipsnį išduotas galiojantis 
dokumentas, patvirtinantis laivo atitiktį 
ataskaitų teikimo ir stebėsenos 
įpareigojimams atitinkamu ataskaitiniu 
laikotarpiu.

Nuo 2017 m. birželio 30 d. laivuose, 
atvykstančiuose į valstybės narės 
jurisdikcijai priklausantį uostą, 
plaukiojančiuose po tokį uostą arba 
išvykstančiuose iš tokio uosto, turi būti 
pagal 17 straipsnį išduotas galiojantis 
dokumentas, patvirtinantis laivo atitiktį 
ataskaitų teikimo ir stebėsenos 
įpareigojimams atitinkamu ataskaitiniu 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nuobaudų už 8–
12 straipsniuose nustatytų stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimų nesilaikymą 
ir imasi visų priemonių, kad šios 
nuobaudos būtų taikomos. Numatytos 
nuobaudos negali būti švelnesnės už 
nuobaudas, operatoriams pagal 
nacionalinius teisės aktus dėl išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nustatytas už ataskaitų teikimo 
įpareigojimų nesilaikymą, ir turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas iki 2017 m. liepos 1 d., o vėliau 
nedelsdamos praneša Komisijai apie 
tolesnius šių nuostatų pakeitimus.

1. Valstybės narės nustato nuobaudų už 8–
12 straipsniuose nustatytų stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimų nesilaikymą 
ir imasi visų priemonių, kad šios 
nuobaudos būtų taikomos. Numatytos 
nuobaudos negali būti švelnesnės už 
nuobaudas, operatoriams pagal 
nacionalinius teisės aktus dėl išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nustatytas už ataskaitų teikimo 
įpareigojimų nesilaikymą, ir turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas iki 2015 m. liepos 1 d., o vėliau 
nedelsdamos praneša Komisijai apie 
tolesnius šių nuostatų pakeitimus.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei iki 2015 m. gruodžio 31 d. nebus 
pasiektas tarptautinis susitarimas dėl 
pasaulinių priemonių, skirtų mažinti jūrų 
laivybos sektoriaus išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, Komisija, 
laikydamasi įprastos teisėkūros 
procedūros, pasiūlo tarptautinės jūrų 
laivybos sektoriaus išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslus ir rinkos 
priemones, kuriomis būtų siekiama 
sumažinti jūrų sektoriaus išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. liepos 
1 d.

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. liepos 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalies trečios pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudojant bunkerio atsargų papildymo 
važtaraštį (BAPV) ir periodiškai atliekant 
kuro rezervuarų inventorizaciją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laive taikant bunkerinio kuro 
rezervuaro stebėseną;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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