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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par jūras transporta 
oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju.

Joprojām liela problēma ir starptautiskās kuģniecības neiekļaušana ES emisiju saistībās. Nav 
pamatoti klimata pārmaiņu politiku uz vienu transporta veidu neattiecināt, tāpēc, pat ja 
starptautiska nolīguma nav, Komisijai vajadzētu jau piedāvāt noteikumus emisiju 
samazināšanai šajā nozarē. Kaut gan ir strādāts vairākus gadus, Starptautiskajā jūrniecības 
organizācijā (SJO) notiekošais process nav devis pietiekamus rezultātus. ES politika šajā jomā 
nav atbilstoša, un ir jāpaaugstina mērķu vērienīgums.

Šajā regulā ierosinātie pasākumi ir nepieciešami, lai pieņemtu konkrētas saistības par 
emisijām starptautiskajā kuģniecībā un iespējami drīz izstrādātu atbilstošus tirgus 
instrumentus.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka lietderīgi ir mēģināt vēlreiz izmantot SJO procesu, taču 
gadījumā, ja līdz 2015. gada 31. decembrim netiek parakstīts starptautisks nolīgums, kurā ir 
arī emisiju samazināšanas saistības, Komisijai būtu jāiesniedz tiesību akta priekšlikums par 
emisiju samazināšanu un instrumentiem.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka paredzētais šīs regulas spēkā stāšanās un īstenošanas 
grafiks ir pārāk izstiepts. Tāpēc viņa ierosina īsākus termiņus, kas apliecina, ka klimata jomā 
svarīga ir ātra rīcība.

Komisija ierosina šo regulu neattiecināt uz zvejas kuģiem, kuru bruto tonnāža ir lielāka par 
5000 tonnām. Tam nav dots pamatojums. Atzinuma sagatavotāja ierosina šo izņēmumu 
svītrot.

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka ar regulu būtu jāveicina emisiju noteikšanas metodes, 
ar kurām vislabāk iespējams sniegt precīzākus datus, un jāpiedāvā skaidri stimuli emisiju 
samazināšanai attiecīgajiem kuģiem. Tāpēc ir ierosināts, ka vajadzētu nodrošināt iespēju 
uzņēmumiem, kurus šī regula ietekmē, izvēlēties caurplūdes mērītājus attiecīgajiem 
sadegšanas procesiem vai tiešos emisiju mērījumus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopums17 paredz, ka visām ekonomikas 
nozarēm, tostarp starptautiskajai jūras 
kuģniecībai, būtu jāsniedz savs 
ieguldījums šo emisiju samazināšanas 
mērķu sasniegšanā, un nepārprotami 
nosaka: "Gadījumā, ja dalībvalstis līdz 
2011. gada 31. decembrim neapstiprina 
saistībā ar Starptautisko Jūrniecības 
organizāciju noslēgtu starptautisku 
nolīgumu, kura emisiju samazināšanas 
mērķos iekļautas starptautiskā jūras 
transporta emisijas, vai Kopiena 
neapstiprina līdzīgu nolīgumu saistībā ar 
UNFCCC, Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikums par starptautisko jūras 
pārvadājumu emisiju iekļaušanu Kopienas 
emisiju samazināšanas saistībās, lai 
ierosinātais tiesību akts stātos spēkā līdz 
2013. gadam. Šādam priekšlikumam būtu 
maksimāli jāsamazina jebkāda veida 
negatīva ietekme uz Kopienas 
konkurētspēju, vienlaikus ņemot vērā 
iespējamos ieguvumus vides jomā."

(1) Klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumā ir prasība, ka visām ekonomikas 
nozarēm, izņemot starptautisko jūras 
kuģniecību, būtu jāsniedz savs ieguldījums 
šo emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā, taču tas nepārprotami nosaka: 
"Gadījumā, ja dalībvalstis līdz 2011. gada 
31. decembrim neapstiprina saistībā ar 
Starptautisko Jūrniecības organizāciju 
noslēgtu starptautisku nolīgumu, kura 
emisiju samazināšanas mērķos iekļautas 
starptautiskā jūras transporta emisijas, vai 
Kopiena neapstiprina līdzīgu nolīgumu 
saistībā ar UNFCCC, Komisijai būtu 
jāiesniedz priekšlikums par starptautisko 
jūras pārvadājumu emisiju iekļaušanu 
Kopienas emisiju samazināšanas saistībās, 
lai ierosinātais tiesību akts stātos spēkā līdz 
2013. gadam. Šādam priekšlikumam būtu 
maksimāli jāsamazina jebkāda veida 
negatīva ietekme uz Kopienas 
konkurētspēju, vienlaikus ņemot vērā 
iespējamos ieguvumus vides jomā.”

__________________ __________________
17 Lēmums Nr. 406/2009/EK un Direktīva 
2009/29/EK.

17 Lēmums Nr. 406/2009/EK un Direktīva 
2009/29/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Starptautiskā jūras kuģniecība 
joprojām ir vienīgais transporta veids, uz 
ko nav attiecinātas Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības. Kā teikts šīs 
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regulas priekšlikumam pievienotajā 
ietekmes novērtējumā, ar Savienību 
saistītās oglekļa dioksīda emisijas no 
starptautiskās kuģniecības ir 
palielinājušās par 48 % laikposmā no 
1990. līdz 2008. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Komisija 2011. gadā Baltajā grāmatā 
par transportu noteica Savienības 
starptautiskajai jūras kuģniecībai mērķi 
emisijas samazināt par 40 % līdz 
2050. gadam salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2011. gada jūlijā Starptautiskā 
Jūrniecības organizācija (SJO) pieņēma 
tehniskus un operatīvus pasākumus, proti, 
projektētās energoefektivitātes indeksu 
(EEDI) jauniem kuģiem un kuģu 
energoefektivitātes pārvaldības plānu 
(SEEMP), kas palīdzēs iegrožot 
prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
pieaugumu, taču ar to vien nepietiek, lai 
panāktu starptautiskās kuģniecības radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu absolūtos skaitļos un lai 

(2) 2011. gada jūlijā Starptautiskā 
Jūrniecības organizācija (SJO) pieņēma 
tehniskus un operatīvus pasākumus, proti, 
projektētās energoefektivitātes indeksu 
(EEDI) jauniem kuģiem un kuģu 
energoefektivitātes pārvaldības plānu 
(SEEMP), kas palīdzēs iegrožot 
prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
pieaugumu, taču ar to vien nepietiek, lai 
panāktu starptautiskās kuģniecības radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu absolūtos skaitļos un lai 
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izdotos sasniegt starptautisko mērķi —
panākt, ka globālās temperatūras 
pieaugums nepārsniedz 2°C.

izdotos sasniegt starptautisko mērķi —
panākt, ka globālās temperatūras 
pieaugums nepārsniedz 2°C. Pat ņemot 
vērā šos SJO pasākumus, pasaules 
tirdzniecības prognozes rāda, ka ar ES 
saistītās emisijas no kuģniecības pieaugs 
2050. gadā par 51 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni, un tas apliecina, ka 
vajadzīgi papildu pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Noteikumos jāņem vērā esošās 
prasības un uz kuģiem jau pieejamie dati; 
tas nozīmē, ka kuģu īpašniekiem jādod 
iespēja izvēlēties vienu no četriem
monitoringa paņēmieniem: degvielas 
piegādes pavaddokumenti, degvielas 
tilpnes monitorings, attiecīgo degšanas 
procesu caurplūduma mērītāji vai tieši 
emisiju mērījumi. Katram kuģim īpaši 
izveidotā monitoringa plānā būtu 
jādokumentē izvēlētais paņēmiens un 
jāsniedz sīkākas ziņas par izvēlētā 
paņēmiena izmantošanu.

(14) Kuģu īpašniekiem jādod iespēja 
izvēlēties vienu no diviem monitoringa 
paņēmieniem: attiecīgo degšanas procesu 
caurplūduma mērītāji vai tieši emisiju 
mērījumi. Katram kuģim īpaši izveidotā 
monitoringa plānā būtu jādokumentē 
izvēlētais paņēmiens un jāsniedz sīkākas 
ziņas par izvēlētā paņēmiena izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Savienība ir atturējusies noteikt 
samazināšanas mērķus starptautiskajai 
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jūras kuģniecībai, gaidot pasaules mēroga 
nolīguma noslēgšanu. Priekšroka būtu 
dodama nevis vienpusējai Savienības 
rīcībai, bet pasaules mēroga nolīgumam, 
jo plašāka darbības joma būtu efektīvāka 
emisiju samazināšanas panākšanai. Ja 
līdz 2015. gada 31. decembrim netiek 
panākta starptautiska vienošanās par 
pasaules mēroga pasākumiem 
starptautiskās kuģniecības radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai, būs nepieciešams 
Savienībai noteikt Savienības emisiju 
samazināšanas mērķus un tirgus 
pasākumus, ar kuriem veicināt 
kuģniecības nozares radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro karakuģiem, jūras 
spēku palīgkuģiem, zvejas un zivju 
apstrādes kuģiem, vienkāršas 
konstrukcijas koka kuģiem, kuģiem, kuru 
kustību nenodrošina mehāniski līdzekļi, un 
nekomerciāli izmantotiem valdības 
kuģiem.

2. Šo regulu nepiemēro karakuģiem, jūras 
spēku palīgkuģiem, vienkāršas 
konstrukcijas koka kuģiem, kuģiem, kuru 
kustību nenodrošina mehāniski līdzekļi, un 
nekomerciāli izmantotiem valdības 
kuģiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šīs regulas 4. panta 1., 2. un 3. punkta 
nolūkā uzņēmumi katra sava kuģa ar bruto 
tonnāžu virs 5000 t emisijas un citu 
klimatisko informāciju nosaka saskaņā ar 
kādu no I pielikumā izklāstītajām 
metodēm.

Šīs regulas 4. panta 1., 2. un 3. punkta 
nolūkā uzņēmumi katra sava kuģa ar bruto 
tonnāžu virs 5000 t emisijas un citu 
klimatisko informāciju nosaka saskaņā ar 
vienu no divām I pielikumā izklāstītajām 
metodēm:

(a) caurplūdes mērītāji attiecīgajiem 
sadegšanas procesiem;
(b) tieši emisiju mērījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. augustam 
uzņēmumi verificētājiem iesniedz 
monitoringa plānu, kurā norādīta izvēlētā 
emisiju un citas klimatiskās informācijas 
monitoringa un ziņošanas metode par katru 
kuģi ar bruto tonnāžu virs 5000 t.

1. Līdz 2015. gada 31. augustam 
uzņēmumi verificētājiem iesniedz 
monitoringa plānu, kurā norādīta izvēlētā 
emisiju un citas klimatiskās informācijas 
monitoringa un ziņošanas metode par katru 
kuģi ar bruto tonnāžu virs 5000 t.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, par kuģiem, uz 
kuriem regula pirmo reizi attiecināma pēc 
2018. gada 1. janvāra, uzņēmums iesniedz 
monitoringa plānu verificētājam bez liekas 
kavēšanās un ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc to pirmās piestāšanas kādas dalībvalsts 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, par kuģiem, uz 
kuriem regula pirmo reizi attiecināma pēc 
2016. gada 1. janvāra, uzņēmums iesniedz 
monitoringa plānu verificētājam bez liekas 
kavēšanās un ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc to pirmās piestāšanas kādas dalībvalsts 
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jurisdikcijā esošā ostā. jurisdikcijā esošā ostā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 No 2018. gada 1. janvāra uzņēmumi, 
pamatojoties uz monitoringa plānu, kas 
apstiprināts saskaņā ar 13. panta 1. punktu, 
veic katra kuģa emisiju monitoringu gan 
par katru reisu, gan par gadu, izmantojot 
attiecīgu metodi, kas ir viena no 
I pielikuma B daļā noteiktajām metodēm, 
un aprēķinot emisijas saskaņā ar 
I pielikuma A daļu.

No 2016. gada 1. janvāra uzņēmumi, 
pamatojoties uz monitoringa plānu, kas 
apstiprināts saskaņā ar 13. panta 1. punktu, 
veic katra kuģa emisiju monitoringu gan 
par katru reisu, gan par gadu, izmantojot 
attiecīgu metodi, kas ir viena no 
I pielikuma B daļā noteiktajām metodēm, 
un aprēķinot emisijas saskaņā ar 
I pielikuma A daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2019. gada uzņēmumi Komisijai un 
attiecīgo karoga valstu iestādēm līdz katra 
gada 30. aprīlim par katru to pārziņā esošo 
kuģi iesniedz emisiju ziņojumu par 
emisijām un citu klimatisko informāciju 
visā ziņošanas periodā, kuru verificētājs 
verificējis kā apmierinošu saskaņā ar 
14. pantā minētajām prasībām.

1. No 2017. gada uzņēmumi Komisijai un 
attiecīgo karoga valstu iestādēm līdz katra 
gada 30. aprīlim par katru to pārziņā esošo 
kuģi iesniedz emisiju ziņojumu par 
emisijām un citu klimatisko informāciju 
visā ziņošanas periodā, kuru verificētājs 
verificējis kā apmierinošu saskaņā ar 
14. pantā minētajām prasībām.

Or. en



PE522.868v01-00 10/12 PA\1008451LV.doc

LV

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 No 2019. gada 30. jūnija uz kuģiem, kas 
iebrauc vai atrodas kādas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošā ostā vai izbrauc no tās, ir 
derīgs dokuments, kurš apliecina kuģa 
atbilstību ziņošanas un monitoringa 
prasībām attiecīgajā ziņošanas periodā un 
kurš ir izdots saskaņā ar 17. pantu.

No 2017. gada 30. jūnija uz kuģiem, kas 
iebrauc vai atrodas kādas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošā ostā vai izbrauc no tās, ir 
derīgs dokuments, kurš apliecina kuģa 
atbilstību ziņošanas un monitoringa 
prasībām attiecīgajā ziņošanas periodā un 
kurš ir izdots saskaņā ar 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka sodu sistēmu par 8.–
12. pantā paredzēto monitoringa un 
ziņošanas prasību nepildīšanu un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
šie sodi tiek piemēroti. Paredzētie sodi nav 
mazāk bargi kā tie, kas valsts tiesību aktos 
par siltumnīcefekta gāzu emisijām 
paredzēti operatoriem, kas nepilda 
ziņošanas pienākumus, un tie ir iedarbīgi, 
samērīgi un preventīvi. Dalībvalstis par 
šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz 
2017. gada 1. jūlijam un bez kavēšanās 
paziņo Komisijai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas skar šos 
noteikumus.

1. Dalībvalstis nosaka sodu sistēmu par 8.–
12. pantā paredzēto monitoringa un 
ziņošanas prasību nepildīšanu un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
šie sodi tiek piemēroti. Paredzētie sodi nav 
mazāk bargi kā tie, kas valsts tiesību aktos 
par siltumnīcefekta gāzu emisijām 
paredzēti operatoriem, kas nepilda 
ziņošanas pienākumus, un tie ir iedarbīgi, 
samērīgi un preventīvi. Dalībvalstis par 
šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz 
2015. gada 1. jūlijam un bez kavēšanās
paziņo Komisijai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas skar šos 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja līdz 2015. gada 31. decembrim 
netiek panākta starptautiska vienošanās 
par pasaules mēroga pasākumiem 
starptautiskās kuģniecības radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai, Komisija, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru, ierosina 
emisiju samazināšanas mērķus 
starptautiskajai jūras kuģniecībai un 
tirgus pasākumus kuģniecības nozares 
radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī regula stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā. Šī regula stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) degvielas piegādes pavaddokuments 
(DPP) un periodiska degvielas tilpņu 
inventarizācija;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) degvielas tilpnes monitorings uz kuģa; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en


