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Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants –  5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) iekļauj šādu nodaļu:

“IIa NODAĻA
EMISIJU SAMAZINĀŠANAS 
PASĀKUMI
12.a pants
Kvotu piešķiršana un sadale kuģu 
operatoriem nākotnē

Šā panta noteikumi ir piemērojami kvotu 
piešķiršanai un sadalei par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās vai iziet no tām un uz 
ko attiecas šī Padomes regula. Ja notiek 
uzņēmuma maiņa saskaņā ar šīs regulas 
11. panta 2. punktu, jaunajam 
uzņēmumam ir pienākums iegūt kvotas 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 
tikai par periodu, kurā kuģa darbības tiek 
veiktas tā atbildībā.
 Līdz 2020. gada 31.decembrim Komisija 
atjaunina 2013. gadā veikto ietekmes 
novērtējumu, kas pievienots Komisijas 
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (ES) Nr. 525/20131a, un 
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ierosina pārskatīt Direktīvu 2003/87/EK, 
lai iekļautu tajā kvotu piešķiršanu un 
sadali attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kas no 2023. gada 1. janvāra 
rodas no kuģiem, kuri ienāk tādas 
dalībvalsts jurisdikcijā esošās ostās, uz 
kuru attiecas šī regula, vai iziet no tām. 
Priekšlikums balstās uz labākajiem 
pieejamajiem datiem un uz dažādu 
variantu ietekmes novērtējumu, ietverot 
ietekmi uz emisijām un uz konkrētās 
nozares ekonomisko darbību. Lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku vides 
integritāti un aizsargātu Eiropas kuģu 
īpašnieku un operatoru konkurētspēju, 
priekšlikumam jābūt tādam, kas uz visiem 
attiecas vienādi neatkarīgi no tā, zem 
kāda karoga kuģo.
2. Vismaz 50% no ieņēmumiem, kas 
gūti, izsolot šā panta 1. punktā minētās 
kvotas, izmanto, pielietojot saskaņā ar 
12.b pantu izveidoto Fondu.
3. Ieņēmumus, kas gūti, izsolot 
kvotas, kuras neizmanto ar 12.b pantā 
definētā Fonda starpniecību un kuras 
piešķir dalībvalstīm, izmanto veidā, kas 
atbilst Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, jo 
īpaši, lai Savienībā un trešās valstīs 
novērstu klimata pārmaiņas, aizsargātu 
un atjaunotu globālās sasilšanas skartās 
jūras ekosistēmas un atbalstītu tādu 
taisnīgu pāreju dalībvalstīs, kas dialogā ar 
sociālajiem partneriem atbalsta darba 
ņēmēju pārcelšanu uz citām darbavietām, 
pārkvalificēšanu un viņu kvalifikācijas 
celšanu, izglītību, ar darba meklēšanu 
saistītas iniciatīvas un jaunuzņēmumus. 
Visu informāciju par šo ieņēmumu 
izmantošanu publisko.
4. Komisija uzrauga šīs nodaļas 
īstenošanu un iespējamās tendences 
saistībā ar uzņēmumu mēģinājumiem 
izvairīties no Direktīvas 2003/87/EK 
prasību attiecināšanas uz tiem. Attiecīgā 
gadījumā Komisija ierosina pasākumus, 
lai nepieļautu šādu izvairīšanos.
12.b pants
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Okeāna fonds
1. Daļa no Direktīvas 2003/87/EK 
pārskatīšanas priekšlikuma paredz uz 
laikposmu no 2023. līdz 2030. gadam 
izveidot Okeāna fondu (“Fonds”), lai 
uzlabotu kuģu energoefektivitāti un 
atbalstītu ieguldījumus inovatīvās 
tehnoloģijās un infrastruktūrā jūras 
transporta dekarbonizācijai, tostarp 
tuvsatiksmes kuģošanā un ostās, un 
panāktu ilgtspējīgas alternatīvas degvielas 
veidu, piemēram, ūdeņraža un amonjaka, 
kas saražoti no atjaunojamiem 
energoresursiem, un bezemisiju dzinēju 
tehnoloģiju, tostarp vēja tehnoloģiju, 
izmantošanu. 20 % Fonda līdzekļu 
izmanto, lai palīdzētu aizsargāt, atjaunot 
un labāk pārvaldīt jūras ekosistēmas, 
kuras skar globālā sasilšana, piemēram, 
aizsargājamās jūras teritorijas, un lai 
veicinātu transversālu ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku, piemēram, atjaunojamo jūras 
enerģiju. Informāciju par visiem Fonda 
atbalstītajiem ieguldījumiem publisko, un 
minētie ieguldījumi atbilst 
Direktīvas 2003/87/EK mērķiem. 
2. Lai mazinātu administratīvo slogu 
jūras uzņēmumiem, tostarp maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, 
kuri Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā 
nav uzskatāmi par regulāri aktīviem, ir 
paredzēta atkāpe, kas ļauj jūras 
transporta uzņēmumi Fondam maksāt 
savu gada dalības maksu atbilstoši savām 
iepriekšējā kalendārā gada kopējām 
emisijām, par kurām ir paziņots saskaņā 
ar šo regulu. Fonds kolektīvi nodod 
kvotas to jūras transporta uzņēmumu 
vārdā, kas ir Fonda dalībnieki. Katru 
gadu līdz 28. februārim Fonds nosaka 
dalības maksu par emisiju tonnu, kas ir 
vismaz vienāda ar augstāko reģistrēto 
primārā vai sekundārā kvotu tirgus cenu 
iepriekšējā gadā.
3. Fonds iegūst kvotas, kas ir 
vienādas ar šā panta 2. punktā minēto 
iemaksu kopējo apjomu iepriekšējā 
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kalendārajā gadā, un katru gadu līdz 
30. aprīlim nodod tās saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu 
izveidotajam reģistram turpmākai 
anulēšanai. Visu informāciju par 
iemaksām publisko.
4. Fondu centrāli pārvalda 
Savienības struktūrvienība, kuras 
pārvaldības struktūra atbilst 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
8. punktā paredzētā fonda pārvaldībai. Tā 
pārvaldības struktūra un lēmumu 
pieņemšanas process ir pārredzami un 
iekļaujoši, jo īpaši nosakot prioritārās 
jomas, kritērijus un dotāciju piešķiršanas 
procedūras. Attiecīgajām ieinteresētajām 
personām ir atbilstīga padomdevēju loma. 
Visa informācija par ieguldījumiem un 
visa pārējā būtiskā informācija par Fonda 
darbību tiek publiskota.
5. Komisija apspriežas ar trešām 
valstīm par to, kā arī tās varētu izmantot 
Fondu.
6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 23. pantu, lai 
papildinātu Direktīvu 2003/87/EK 
attiecībā uz šā panta īstenošanu.
12.c pants
Komisijas ziņojumi un tās īstenotā 
pārskatīšana saistībā ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumu īstenošanu 
Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā
1. 12 mēnešu laikā pēc tam, kad SJO 
ir pieņēmusi globālus tirgus pasākumus, 
lai samazinātu jūras transporta radītās 
SEG emisijas, un pirms šie pasākumi sāk 
darboties, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
tā izvērtē minēto pasākumu vērienīgumu 
un vispārējo vides integritāti, tostarp to 
vispārējo mērķi attiecībā uz Parīzes 
nolīgumā noteiktajiem mērķrādītājiem un 
Savienības mēroga SEG emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju 2030. gadam 
un klimatneitralitātes mērķi, kas definēts 



AM\1212917LV.docx PE655.420v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Regulā (ES).../... [Eiropas Klimata akts]. 
Minētajā ziņojumā jo īpaši ņem vērā 
dalības līmeni minētajos globālajos 
pasākumos, to izpildāmību, pārredzamību, 
sodus par neatbilstību, sabiedrības 
ieguldījuma procesus, CO2 emisiju 
izlīdzināšanas vienību izmantošanu, 
emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju, reģistrus, pārskatatbildību, 
kā arī noteikumus par biodegvielas 
izmantošanu.
2. Attiecīgā gadījumā Komisija 
1. punktā minētajam ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu 
Direktīvu 2003/87/EK tādā veidā, kas 
atbilst mērķim saglabāt Savienības 
klimata rīcības vidisko integritāti un 
efektivitāti, jo īpaši Savienības mēroga 
SEG emisiju samazināšanas 
mērķrādītājam 2030. gadam un 
klimatneitralitātes mērķim, kas definēts 
Regulā (ES).../.... [Eiropas Klimata akts].
__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 525/2013 (2013. gada 21. 
maijs) par mehānismu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai 
un citas informācijas ziņošanai valstu un 
Savienības līmenī saistībā ar klimata 
pārmaiņām un par Lēmuma 
Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 
18.6.2013., 13. lpp.). 
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