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Grozījums Nr. 35
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kuģu pārvadājumos radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju dēļ jūras transports 
ietekmē pasaules klimatu. 2015. gadā 
13 % no kopējām ES siltumnīcefekta gāzu 
emisijām radīja transports15. Starptautiskā 
jūras kuģniecība joprojām ir vienīgais 
transporta veids, uz ko neattiecas 
Savienības apņemšanās mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

(1) Radīto oglekļa dioksīda (CO2) 
emisiju, kā arī metāna (CH4), sēra oksīda 
(SOx), slāpekļa oksīda (NOx), suspendēto 
daļiņu (PM) un melnā oglekļa emisiju dēļ 
jūras transports ietekmē klimata 
pārmaiņas, jūras bioloģisko daudzveidību, 
gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību. 
2015. gadā 13 % no kopējām ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijām radīja 
transports15. Sagaidāms, ka līdz 
2050. gadam starptautiskās jūras 
kuģniecības radītās emisijas pieaugs par 
50–250 %. Savienības līmenī sagaidāms, 
ka līdz 2050. gadam kuģniecības radītās 
emisijas pieaugs par 86 % virs 1990. gada 
līmeņa, ja vien netiks īstenota papildu 
rīcība. Starptautiskā jūras kuģniecība 
joprojām ir vienīgais transporta veids, uz 
ko neattiecas Savienības apņemšanās 
mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Starptautiskā Jūrniecības organizācija 
(SJO) 2018. gada 13. aprīlī pieņēma savu 
sākotnējo stratēģiju kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanai. Ir steidzami 
nepieciešami pasākumi šīs stratēģijas 
īstenošanai, lai nodrošinātu tūlītēju rīcību 
nolūkā samazināt starptautiskās un 
Eiropas kuģniecības radītās emisijas un 
palīdzētu īstenot Parīzes nolīgumu15a, kā 
arī attīstītu dekarbonizētu ekonomiku.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.
15a Parīzes nolīgums (OV L 282, 
19.10.2016., 4. lpp.).

Or. en

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
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Grozījums Nr. 36
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kuģu pārvadājumos radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju dēļ jūras transports 
ietekmē pasaules klimatu. 2015. gadā 13 % 
no kopējām ES siltumnīcefekta gāzu 
emisijām radīja transports15. Starptautiskā 
jūras kuģniecība joprojām ir vienīgais 
transporta veids, uz ko neattiecas 
Savienības apņemšanās mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

(1) Kuģu pārvadājumos radīto oglekļa 
dioksīda (CO2), kā arī metāna, dislāpekļa 
oksīda un melnā oglekļa emisiju dēļ jūras 
transports būtiski ietekmē pasaules 
klimatu. 2015. gadā 13 % no kopējām ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijām radīja 
transports15. Starptautiskā jūras kuģniecība 
ir bijusi vienīgais transporta veids, uz ko 
neattiecas Savienības apņemšanās mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpat jūras 
transports rada emisijas, kas piesārņo 
gaisu un negatīvi ietekmē cilvēku veselību 
un vidi.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) 2018. gada īpašajā 
ziņojumā "Globālā sasilšana par 1,5 °C" 
ir uzsvērta nepieciešamība ierobežot 
globālo sasilšanu līdz 1,5 °C apmērā virs 
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pirms rūpniecības ēras līmeņa un 
izklāstītas saistītās globālās pieejas 
siltumnīcefekta gāzu emisijām atbilstīgi 
Parīzes nolīgumam. IPCC 2019. gada 
īpašajā ziņojumā "Okeāns un kriosfēra 
mainīgā klimata apstākļos" ir noteikts, ka 
klimata mehānismi ir atkarīgi no okeānu 
un jūras ekosistēmu veselības, kuru 
šobrīd ietekmē globālā sasilšana, 
piesārņojums, jūras bioloģiskās 
daudzveidības pārmērīga izmantošana, 
paskābināšanās, deoksigenācija un krastu 
erozija. IPCC atgādina, ka okeāns ir daļa 
no risinājuma, lai mazinātu klimata 
pārmaiņu ietekmi un tām pielāgotos, un 
uzsver, ka ir jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesārņojums 
ekosistēmās, kā arī jāuzlabo dabiskās 
oglekļa dioksīda piesaistītājsistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Starptautiski tiek prognozēts, ka 
jūras transporta radītās CO2 emisijas 
laikposmā līdz 2050. gadam palielināsies 
par 50–250 %. Jūras transporta radītās 
CO2 emisijas strauji pieaug arī Savienībā; 
laikposmā no 1990. līdz 2008. gadam tās 
pieaugušas par 48 %. Ja netiks īstenota 
rīcība, lai novērstu jūras transporta 
radītās emisijas, sagaidāms, ka šādas 
emisijas līdz 2050. gadam pieaugs par 
86 % virs 1990. gada līmeņa, kas 
apdraudētu citu nozaru īstenotos 
centienus klimata jomā, Savienības mērķi 
kļūt par ekonomiku ar neto nulles 
siltumnīcefekta gāzu emisijām līdz, 
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vēlākais, 2050. gadam un Parīzes 
nolīguma mērķi.

Or. en

Pamatojums

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Green
house-Gas-Studies-2014.aspx.

Grozījums Nr. 39
Antoni Comín i Oliveres

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Savienībai būtu jānodrošina, lai 
tiktu īstenoti jauni pasākumi nolūkā 
integrēt Parīzes nolīgumā noteiktos 
mērķus un Komisijas 2019. gada 
11. decembra paziņojumā par Eiropas 
zaļo kursu izklāstītos noteikumus. Tādēļ 
Savienībai būtu Savienības vispārējos 
mērķos par siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu jāintegrē arī jūrniecības 
emisijas, lai neapdraudētu citu 
tautsaimniecības nozaru centienus, 
kurām līdz, vēlākais, 2050. gadam ir 
jāpanāk klimatneitralitāte, kā paredzēts 
Eiropas zaļajā kursā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) ES vides politikai ir jāpalīdz 
uzturēt, aizsargāt un uzlabot vides 
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kvalitāti, aizsargāt sabiedrības veselību un 
veicināt starptautiskās iniciatīvas 
transporta un citās jomās, lai risinātu 
reģionālas un globālas vides problēmas, it 
sevišķi apkarotu klimata pārmaiņas.

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ir steidzami vajadzīga labāka 
rīcība jūrniecības emisiju novēršanai. Kā 
Savienības galvenais instruments jūras 
transporta radīto siltumnīcefekta gāzu un 
gaisa piesārņojuma monitoringam, 
ziņošanai un verifikācijai šī regula ir 
dokuments, uz kura pamata papildus citu 
pasākumu pieņemšanai jūras transporta 
nozari varētu iekļaut ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā (ES ETS), 
nodrošinot, lai jūras transporta nozare 
sniedz savu ieguldījumu centienos 
sasniegt Savienības 2050. gada 
ekonomikas mēroga klimatneitralitātes 
mērķi, kā arī 2030. un 2040. gada mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)



PE648.521v01-00 8/105 AM\1201132LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Jūras transports ir arī gaisa 
piesārņotāju, piemēram, sēra oksīda 
(SOx), slāpekļa oksīda (NOx), suspendēto 
daļiņu (PM), ozona slāni noārdošo vielu 
(ODS) vai gaistošo organisko 
savienojumu (GOS)1a, emisiju avots. 
Gaisa piesārņotāju emisijas ietekmē gan 
vidi, gan iedzīvotāju veselību, it sevišķi to 
iedzīvotāju veselību, kuri dzīvo vai strādā 
piekrastēs un ostu teritorijās. Tiek lēsts, 
ka gaisa piesārņojums Eiropā gadā 
izraisa aptuveni 400 000 priekšlaicīgas 
nāves gadījumu. Gaisa piesārņojumu arī 
uzskata par lielāko vides veselības risku 
Eiropā1b. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai 
Savienība pieņem papildu pasākumus 
jūras transporta radītā gaisa 
piesārņojuma novēršanai.
__________________
1a http://www.emsa.europa.eu/main/air-
pollution/air-pollution.html. 
1bhttps://www.eea.europa.eu/publications/
air-quality-in-europe-2019.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savā 2014. gada 
februāra rezolūcijā par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam 
aicināja Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam izvirzīt saistošu ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 

(3) Eiropas Parlaments savā 2019. gada 
14. marta rezolūcijā ar lielu balsu 
vairākumu atbalstīja klimatneitralitātes 
mērķi un mudināja īstenot konkrētus 
pasākumus, lai šo mērķi sasniegtu. 
Turklāt Eiropas Parlaments ir vairākkārt 
paudis savu atbalstu Savienības saistošā 
mērķrādītāja paaugstināšanai 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
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Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm.

samazināšanai līdz 2030. gadam. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu atbilstīgu ieguldījumu pasaules 
mēroga centienos, ieguldījums 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanā jādod 
visām tautsaimniecības nozarēm, tostarp 
starptautiskajai aviācijai un jūras 
transportam.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam būtu jāaizstāj referenta grozījums Nr. 4. Rezolūcijai par ārkārtas situāciju 
klimata jomā un konkrētajam 55 % aspektam ir pausts mazāks atbalsts nekā 2030. gada 
mērķa paaugstināšanai, klimatneitralitātei 2050. gadam un vajadzīgajiem starptautiskās 
aviācijas un jūras transporta centieniem. Šajā kontekstā mums būtu jākoncentrē uzmanība uz 
tiem jautājumiem, kas saņēmuši plašu atbalstu un kas ir būtiski šajā saistībā.

Grozījums Nr. 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savā 2014. gada 
februāra rezolūcijā par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam 
aicināja Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam izvirzīt saistošu ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm.

(3) Komisijas 2019. gada 
11. decembra paziņojumā par Eiropas 
zaļo kursu ir uzsvērts plāns paaugstināt 
ES siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam. Eiropas Parlaments savā 
2019. gada 14. marta rezolūcijā par 
klimata pārmaiņām un 2019. gada 
28. novembra rezolūcijā par ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā aicināja 
paredzēt tūlītēju, viegli īstenojamu un 
vērienīgu rīcību, lai vēlākais līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitralitāti, 
un aicināja Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam palielināt saistošo ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt par 55 %. Eiropas Parlaments 
norādīja arī to, ka, lai Savienība dotu 
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pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm, tostarp jūras 
transportam.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savā 
2014. gada februāra rezolūcijā par 
klimata un enerģētikas politikas satvaru 
2030. gadam aicināja Komisiju un 
dalībvalstis 2030. gadam izvirzīt saistošu 
ES mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai 
Savienība dotu pienācīgu artavu pasaules 
mēroga centienos, ieguldījums 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā 
jādod visām tautsaimniecības nozarēm.

(3) Eiropas Parlaments ir vairākkārt 
aicinājis Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam izvirzīt saistošu ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 55 % un panākt 
klimatneitralitāti Savienībā ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam. Eiropas Parlaments 
uzsvēra arī to, ka, lai Savienība dotu 
pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos un sasniegtu savus klimata 
mērķus, ieguldījums siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm, tostarp jūras 
transporta nozarei, saskaņā ar 
"piesārņotājs maksā" principu. Ātri 
centieni dekarbonizēt jūras transporta 
nozari ir vēl nozīmīgāki, ņemot vērā 
Parlamenta 2019. gada 28. novembra 
rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata 
un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Antoni Comín i Oliveres
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savā 
2014. gada februāra rezolūcijā par 
klimata un enerģētikas politikas satvaru 
2030. gadam aicināja Komisiju un 
dalībvalstis 2030. gadam izvirzīt saistošu 
ES mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm.

(3) Eiropas Parlaments 2019. gada 
14. marta rezolūcijā par klimata 
pārmaiņām un 2019. gada 28. novembra 
rezolūcijā par ārkārtas situāciju klimata 
un vides jomā mudināja līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti. Eiropas 
Parlaments arī aicināja Komisiju un 
dalībvalstis 2030. gadam izvirzīt saistošu 
ES mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
tautsaimniecības nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savā 2014. gada 
februāra rezolūcijā par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam 
aicināja Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam izvirzīt saistošu ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 

(3) Eiropas Parlaments savā 2014. gada 
februāra rezolūcijā par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam 
aicināja Komisiju un dalībvalstis 
2030. gadam izvirzīt saistošu ES 
mērķrādītāju, kas paredzētu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt vismaz par 40 %. Eiropas 
Parlaments norādīja arī to, ka, lai Savienība 
dotu pienācīgu artavu pasaules mēroga 
centienos, ieguldījums siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā jādod visām 
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tautsaimniecības nozarēm. tautsaimniecības nozarēm. Turklāt 
ilgtermiņa un īstermiņa klimata saistību 
rūpīga analīze ir jāapvieno ar vajadzību 
risināt steidzamas ekonomikas un sociālās 
problēmas, piemēram, energoapgādes 
drošību, augstas enerģijas izmaksas 
rūpniecībai un mājsaimniecībām, kā arī 
vajadzību radīt darbvietas.

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlamenta 2019. gada 
28. novembra rezolūcijā par 2019. gada 
ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
(COP 25) tika arī uzsvērts, ka ir 
nepieciešami papildu Savienības 
pasākumi, lai risinātu jautājumu par SEG 
emisijām jūrniecības nozarē, jo SJO 
rīcība ir lēna un nepietiekami rezultatīva. 
Eiropas Parlaments jo īpaši atbalstīja 
jūrniecības nozares iekļaušanu 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), kā 
arī kuģu efektivitātes standartu ieviešanu 
Savienības līmenī. Ir svarīgi atzīt, ka ES 
ETS nav būtiski samazinājusi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ka ES ETS 
ietvaros uzņēmumi oglekļa "izmaksas" ir 
pastāvīgi novirzījuši uz patērētājiem un ka 
šī izmaksu novirzīšana ir radījusi 
miljardiem euro negūtas peļņas, kā arī ka 
Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā 
Nr. 6/2015 "ES ETS integritāte un 
īstenošana" tika uzsvērtas satvara 
nepilnības saistībā ar sistēmas integritātes 
aizsargāšanu1a. Uz tirgus balstīti emisiju 
samazināšanas politikas virzieni vieni paši 
nav pietiekami pasākumi, lai sasniegtu 
Savienības emisiju samazināšanas 
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mērķrādītājus; tie būtu jāpapildina vai 
jāaizstāj ar saistošiem regulatīviem 
emisiju samazināšanas politikas 
virzieniem, kas tiek pienācīgi piemēroti. 
__________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR15_06/SR15_06_LV.pdf, 
12. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta ziņojuma grozījumam Nr. 5, kas pieprasa ES ETS iekļaut 
kuģniecību. Šā grozījuma mērķis ir pamatot referenta grozījumu, atzīstot ES ETS nepilnības, 
un norādīt, ka ETS viena pati nav risinājums klimata krīzei un ka tā būtu jāaizstāj vai 
jāpapildina ar saistošiem noteikumiem par emisiju samazināšanu. Šajā gadījumā ETS 
sistēmai, kas izveidos Jūras dekarbonizācijas fondu, tiks noteikts saistošs samazinājuma 
mērķrādītājs 40 % apmērā, t. i., ETS ir līdzeklis saistošā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 49
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments savā 
2020. gada 15. janvāra rezolūcijā par 
Eiropas zaļo kursu atzina okeāna nozīmi 
klimata pārmaiņu novēršanā. Parlaments 
aicināja paredzēt konkrētu rīcību, lai 
mobilizētu integrētu un stratēģisku 
redzējumu attiecībā uz jūrlietu politikas 
jautājumiem, piemēram, transportu, 
inovācijām un zināšanām, emisijām, 
bioloģisko daudzveidību, zilo ekonomiku, 
atkritumiem un pārvaldību. Tādēļ 
Komisijai zaļā kursa ietvaros būtu 
jāstrādā pie "Okeāna akta", lai šai 
problēmai rastu pozitīvu risinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) 2014. gada 24. oktobra 
secinājumos Eiropadome apstiprināja 
saistošu ES mērķrādītāju Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 
2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni samazināt vismaz par 40 %. 
Eiropadome minēja arī to, ka ir svarīgi 
transporta nozarē mazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un riskus, kas saistīti ar 
atkarību no fosilā kurināmā, un aicināja 
Komisiju izskatīt vēl citus instrumentus 
un pasākumus, kas atbalstītu visaptverošu 
un tehnoloģiski neitrālu pieeju, arī — 
transporta nozarē veicinātu emisiju 
samazināšanas, atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un 
energoefektivitāti.

(4) 2019. gada 12. decembra1a 
secinājumos Eiropadome apstiprināja 
mērķi par klimatneitrālas ES panākšanu 
līdz 2050. gadam saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Eiropadome minēja arī 
to, ka visiem attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem un politikas virzieniem ir jāatbilst 
šim mērķim un jāsekmē 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšana, 
vienlaikus ievērojot vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus.

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savā 2020. gada 4. marta 
priekšlikumā regulai, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts)1a, (COM(2020)0080), 
Komisija uzsver, ka ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai līdz 2050. gadam sasniegtu 
klimatneitralitātes mērķi, un ka 
ieguldījums ir jāsniedz ikvienai nozarei, jo 
sagaidāms, ka pašreizējie politikas virzieni 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 
2050. gadam samazinās tikai par 60 %, 
tādēļ ir jāpaveic vairāk, lai panāktu 
klimatneitralitāti. Pašlaik jūras transports 
ir vienīgā nozare, kas nav konkrēti minēta 
Savienības emisiju samazināšanas mērķī 
vai konkrētos mazināšanas pasākumos.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/files/commission
-proposal-regulation-european-climate-
law_en.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izmantojot 2011. gada ES Balto 
grāmatu par transportu18, Komisija 
2013. gadā pieņēma stratēģiju pakāpeniskai 
jūrniecības emisiju iekļaušanai ES politikā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai19.

(5) Izmantojot 2011. gada ES Balto 
grāmatu par transportu18, Komisija 
2013. gadā pieņēma stratēģiju pakāpeniskai 
jūrniecības emisiju iekļaušanai ES politikā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai, ar ko saskaņā pēc emisiju 
monitoringa, ziņošanas un verifikācijas 
sistēmas ieviešanas nākamie pasākumi ir 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
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jūras transporta nozares samazināšanas 
mērķrādītāju noteikšana un uz tirgu 
balstīta pasākuma piemērošana19. Savā 
2013. gada paziņojumā Komisija arī 
norādīja, ka integrēta ilgtermiņa pieeja 
visu gaisa emisiju, tostarp SOx, NOx un 
PM, uzraudzībai nodrošinātu vajadzīgo 
skaidrību politikas veidotājiem, lai viņi 
varētu pieņemt informētus un 
konsekventus lēmumus par visiem 
piesārņotājiem, un ieinteresētajām 
personām, lai tās varētu sekmīgi īstenot 
jaunās prasības. Šajā saistībā Komisija 
arī minēja, ka vēlākā posmā monitoringa, 
ziņošanas un verifikācijas shēma tiktu 
pārskatīta.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

19 COM(2013) 479. 19 COM(2013) 479.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Antoni Comín i Oliveres

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izmantojot 2011. gada ES Balto 
grāmatu par transportu18, Komisija 
2013. gadā pieņēma stratēģiju pakāpeniskai 
jūrniecības emisiju iekļaušanai ES politikā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai19.

(5) Izmantojot 2011. gada ES Balto 
grāmatu par transportu18, Komisija 
2013. gadā pieņēma stratēģiju pakāpeniskai 
jūrniecības emisiju iekļaušanai ES politikā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai19. Turklāt Komisija savā 
2019. gada 11. decembra paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ir paredzējusi 
vērienīgu virzību uz klimatneitralitātes 
panākšanu vēlākais līdz 2050. gadam.

__________________ __________________
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18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

19 COM (2013) 479. 19 COM (2013) 479.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Komisija savā 2019. gada 
11. decembra paziņojumā par Eiropas 
zaļo kursu norādīja, ka plāno paplašināt 
ES ETS, iekļaujot jūrniecības nozari, kā 
arī reglamentēt to vispiesārņojošāko kuģu 
piekļuvi Savienības ostām un noteikt 
pienākumu dokos pietauvotajiem kuģiem 
izmantot krasta elektroenerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 2015. gada aprīlī Eiropas 
Parlaments un Padome pieņēma Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju20 (“ES MZV regula”), ko 
2016. gadā papildināja divas deleģētās21 un 

(6) 2015. gada aprīlī Eiropas 
Parlaments un Padome pieņēma Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju20 ("ES MZV regula"), ko 
2016. gadā papildināja divas deleģētās21 un 
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divas īstenošanas regulas22. ES MZV 
regulas mērķis ir vākt datus par kuģu 
pārvadājumu emisijām turpmākai politikas 
veidošanai un stimulēt emisiju 
samazināšanu, sniedzot attiecīgajiem 
tirgiem informāciju par kuģu efektivitāti. 
ES MZV regula liek uzņēmumiem katru 
gadu, sākot no 2018. gada, veikt 
monitoringu par savu kuģu degvielas 
patēriņu, CO2 emisijām un 
energoefektivitāti reisos uz Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) ostām un no tām, 
kā arī attiecīgos datus ziņot un verificēt. 
Tas attiecas arī uz CO2 emisijām EEZ 
ostās. Pirmie emisiju ziņojumi ir jāsniedz 
līdz 2019. gada 30. aprīlim.

divas īstenošanas regulas22. ES MZV 
regulas mērķis ir vākt datus par kuģu 
pārvadājumu emisijām turpmākai politikas 
veidošanai un stimulēt emisiju 
samazināšanu, sniedzot attiecīgajiem 
tirgiem informāciju par kuģu efektivitāti. 
ES MZV regula liek uzņēmumiem katru 
gadu, sākot no 2018. gada, veikt 
monitoringu par savu kuģu degvielas 
patēriņu, CO2 emisijām un 
energoefektivitāti reisos uz Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) ostām un no tām, 
kā arī attiecīgos datus ziņot un verificēt. 
Šis pienākums attiecas arī uz CO2 
emisijām EEZ ostās, it sevišķi, ja ir 
pieejamas tādas alternatīvas tehnoloģijas 
kā krasta elektroenerģija dokos 
pietauvotajiem kuģiem, lai nepieļautu 
emisijas no tiem. Pirmie emisiju ziņojumi 
ir jau iesniegti un publicēti.

__________________ __________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).

21 Komisijas Deleģētā regula 
(ES) 2016/2072 par verifikācijas darbībām 
un verificētāju akreditāciju saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 320, 26.11.2016., 
5. lpp.); Komisijas 2016. gada 
22. septembra Deleģētā regula (ES) 
2016/2071, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2015/757 
attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju 
monitoringa metodēm un noteikumiem par 
citas attiecīgās informācijas monitoringu 
(OV L 320, 26.11.2016., 1. lpp.).

21 Komisijas Deleģētā regula 
(ES) 2016/2072 par verifikācijas darbībām 
un verificētāju akreditāciju saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 320, 26.11.2016., 
5. lpp.); Komisijas 2016. gada 
22. septembra Deleģētā regula (ES) 
2016/2071, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2015/757 
attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju 
monitoringa metodēm un noteikumiem par 
citas attiecīgās informācijas monitoringu 
(OV L 320, 26.11.2016., 1. lpp.).

22 Komisijas 2016. gada 4. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 par 
monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un 
atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā 

22 Komisijas 2016. gada 4. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 par 
monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un 
atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā 



AM\1201132LV.docx 19/105 PE648.521v01-00

LV

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 1.–
21. lpp.). Komisijas 2016. gada 
4. novembra Īstenošanas regula (ES) 
2016/1928 par to, kā nosaka pārvadāto 
kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru 
kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 22.–
25. lpp.).

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 1.–
21. lpp.). Komisijas 2016. gada 
4. novembra Īstenošanas regula (ES) 
2016/1928 par to, kā nosaka pārvadāto 
kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru 
kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 22.–
25. lpp.).

Or. el

Grozījums Nr. 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 2015. gada aprīlī Eiropas 
Parlaments un Padome pieņēma Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju20 (“ES MZV regula”), ko 
2016. gadā papildināja divas deleģētās21 un 
divas īstenošanas regulas22. ES MZV 
regulas mērķis ir vākt datus par kuģu 
pārvadājumu emisijām turpmākai politikas 
veidošanai un stimulēt emisiju 
samazināšanu, sniedzot attiecīgajiem 
tirgiem informāciju par kuģu efektivitāti. 
ES MZV regula liek uzņēmumiem katru 
gadu, sākot no 2018. gada, veikt 
monitoringu par savu kuģu degvielas 
patēriņu, CO2 emisijām un 
energoefektivitāti reisos uz Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) ostām un no tām, 
kā arī attiecīgos datus ziņot un verificēt. 
Tas attiecas arī uz CO2 emisijām EEZ 
ostās. Pirmie emisiju ziņojumi ir jāsniedz 

(6) 2015. gada aprīlī Eiropas 
Parlaments un Padome pieņēma Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju20 ("ES MZV regula"), ko 
2016. gadā papildināja divas deleģētās21 un 
divas īstenošanas regulas22. ES MZV 
regulas mērķis ir vākt datus par kuģu 
pārvadājumu emisijām turpmākai politikas 
veidošanai un stimulēt emisiju 
samazināšanu, sniedzot attiecīgajiem 
tirgiem informāciju par kuģu efektivitāti. 
ES MZV regula liek uzņēmumiem katru 
gadu, sākot no 2018. gada, veikt 
monitoringu par savu kuģu degvielas 
patēriņu, CO2 emisijām un 
energoefektivitāti reisos uz Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) ostām un no tām, 
kā arī attiecīgos datus ziņot un verificēt. 
Tas attiecas arī uz CO2 emisijām EEZ 
ostās. Pirmie emisiju ziņojumi bija 
jāsniedz līdz 2019. gada 30. aprīlim, un 
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līdz 2019. gada 30. aprīlim. Komisija tos publicēja 2019. gada 
30. jūnijā. Savienībai būtu jāaizstāv 
vērienīgi mērķi attiecībā uz CO2 emisiju 
samazināšanu jūrniecības nozarē gan 
starptautiskā, gan Savienības līmenī, 
savukārt nekādi jauni Savienības 
pasākumi nedrīkstētu apdraudēt zem 
Savienības dalībvalstu karoga peldošo 
kuģu starptautisko konkurētspēju. Tādēļ 
Komisijai būtu jebkādi turpmāki 
pasākumi, it sevišķi jūras transporta 
emisiju iespējamā iekļaušana ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), 
jābalsta uz vispusīgu ietekmes 
novērtējumu, kurā pienācīgi ņemta vērā 
Savienības operatoru un uzņēmumu 
konkurētspēja.

__________________ __________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).

21 Komisijas Deleģētā regula 
(ES) 2016/2072 par verifikācijas darbībām 
un verificētāju akreditāciju saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 320, 26.11.2016., 
5. lpp.); Komisijas 2016. gada 
22. septembra Deleģētā regula (ES) 
2016/2071, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2015/757 
attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju 
monitoringa metodēm un noteikumiem par 
citas attiecīgās informācijas monitoringu 
(OV L 320, 26.11.2016., 1. lpp.).

21 Komisijas Deleģētā regula 
(ES) 2016/2072 par verifikācijas darbībām 
un verificētāju akreditāciju saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 320, 26.11.2016., 
5. lpp.); Komisijas 2016. gada 
22. septembra Deleģētā regula (ES) 
2016/2071, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2015/757 
attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju 
monitoringa metodēm un noteikumiem par 
citas attiecīgās informācijas monitoringu 
(OV L 320, 26.11.2016., 1. lpp.).

22 Komisijas 2016. gada 4. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 par 
monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un 
atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 

22 Komisijas 2016. gada 4. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 par 
monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un 
atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
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verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 1.–
21. lpp.). Komisijas 2016. gada 
4. novembra Īstenošanas regula (ES) 
2016/1928 par to, kā nosaka pārvadāto 
kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru 
kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 22.–
25. lpp.).

verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 1.–
21. lpp.). Komisijas 2016. gada 
4. novembra Īstenošanas regula (ES) 
2016/1928 par to, kā nosaka pārvadāto 
kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru 
kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 22.–
25. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 57
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Kuģniecības emisiju un to 
ietekmes uz globālo sasilšanu un gaisa 
piesārņojumu samazināšanu nevajadzētu 
panākt veidā, kas kaitē jūras bioloģiskajai 
daudzveidībai, un šāda samazināšana 
būtu jāpapildina ar pasākumiem, kuru 
mērķis ir atjaunot jūras un piekrastes 
ekosistēmas, kuras skārusi kuģniecības 
nozare, piemēram, jūrās novadītās vielas 
(balasta ūdeņi, ogļūdeņraži, smagie metāli 
un ķīmiskās vielas), jūrā pazaudēti 
konteineri un sadursmes ar 
vaļveidīgajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Jūrniecības nozarē kuģa īpašnieks 
ne vienmēr ir tā pati persona vai 
struktūra, kas komerciāli izmanto kuģi. 
Tādēļ visi saskaņā ar šo regulu pieprasītie 
dati būtu jāapkopo tai personai vai 
struktūrai, kas atbild par kuģa komerciālo 
izmantošanu, piemēram, vadītājam, laika 
fraktētājam vai bezapkalpes kuģa 
fraktētājam, un jāattiecina uz šādu 
personu vai struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) ES MZV regulas ietvaros 
apkopotos datus vajadzētu izmantot 
nolūkā sekmēt pāreju uz bezemisiju 
kuģiem, izstrādājot energoefektivitātes 
sertifikātu kuģiem ar reitingu skalu, lai 
būtu iespējams pārredzami salīdzināt 
kuģus, it sevišķi tos, ko piedāvā 
pārdošanai vai iznomāšanai, un lai 
mudinātu dalībvalstis popularizēt 
paraugpraksi un atbalstīt efektīvākos 
kuģus.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Komisijai sadarbībā ar kuģu 
īpašniekiem, citām ieinteresētajām 
personām un neatkarīgiem ekspertiem 
būtu jāizstrādā Eiropas kuģniecības 
marķējums ražojumiem, lai informētu 
patērētājus par jūras transporta ietekmi 
uz vidi saistībā ar viņu iegādātajiem 
ražojumiem. Šāds marķējums atbalstītu 
kuģniecības nozares ekoloģisko un 
enerģētisko pāreju, nodrošinot uzticamu 
un pārredzamu veidu, lai klientus 
informētu par brīvprātīgām iniciatīvām. 
Tas patērētājus mudinātu iegādāties 
ražojumus, kurus transportējuši kuģu 
īpašnieki, kas ir samazinājuši sevis radīto 
ietekmi uz vidi, piemēram, saistībā ar 
siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju 
emisijām, trokšņa piesārņojumu, 
atkritumiem un ūdens apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (6d) Saskaņā ar SJO trešo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pētījumu par 
2007.–2012. gadu jūras transports gadā 
rada vidēji 20,9 miljonus tonnu NOx un 
11,3 miljonus tonnu SOx emisiju1a. 
Starptautiskās konvencijas par 
piesārņojuma novēršanu no kuģiem 
(MARPOL) VI pielikums, kas stājās spēkā 
2005. gada 19. maijā, paredz noteikumus 
par kuģu radīto SOx un NOx emisiju un 
suspendēto daļiņu gaisa piesārņojuma 
novēršanu. Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2016/8021b ir 
uzsvērts, ka sēra emisiju samazināšana ir 
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būtisks veids, kā samazināt kuģniecības 
radīto gaisa un ūdens piesārņojumu, un 
palīdz risināt pasaules klimata pārmaiņas. 
Direktīva nosaka, ka Lamanša jūras 
šaurumā, Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā 
kuģojošie kuģi nedrīkst izmantot degvielu 
ar sēra saturu, kas pārsniedz 0,1 %. 
Saskaņā ar MARPOL konvenciju šīs 
jūras ir klasificētas kā sēra emisijas 
kontroles zonas (SECA). No 2021. gada 
1. janvāra šīs zonas kļūs arī par NOx 
emisijas kontroles zonām (NECA). 
Komisijai būtu jāstrādā pie SECA un 
NECA zonu paplašināšanas visās Eiropas 
jūrās, ietverot Vidusjūru, kas saskaras ar 
hroniskiem piesārņojuma avotiem, kuri 
negatīvi ietekmē cilvēku veselību un jūras 
bioloģisko daudzveidību.
__________________
1a 
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environ
ment/PollutionPrevention/AirPollution/P
ages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx.
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 
2016/802, ar ko paredz sēra satura 
samazināšanu konkrētiem šķidrā 
kurināmā veidiem (OV L 132, 21.5.2016., 
58. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 62
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6e) Padomes Direktīva 92/106/EEK1a 
palīdz samazināt transporta emisijas, 
sekmējot pāreju no kravu 
autopārvadājumiem uz transporta 
veidiem, kas rada mazāk emisiju, tostarp 

http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
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bezemisiju upju koridoriem. Šī direktīva ir 
jāpārskata, lai palielinātu centienus 
saistībā ar multimodālo pārvadājumu 
veicināšanu, efektivitātes paaugstināšanu 
un mazemisiju alternatīvu palielināšanu. 
Bezemisiju ūdens transports ir galvenais 
veids, kā panākt ilgtspējīgu transporta 
veidu maiņu no autoceļiem uz ūdens 
ceļiem, tādēļ ir jāatbalsta ieguldījumi 
uzpildes un uzlādes infrastruktūrā 
iekšzemes ostās.
__________________
1a Padomes 1992. gada 7. decembra 
Direktīva 92/106/EEK par vienotu 
noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu 
veidu kombinētajiem kravu 
pārvadājumiem starp dalībvalstīm 
(OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 63
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
6.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6f) Savienības ostas ir stratēģiski 
enerģētikas pārkārtošanas centri, ņemot 
vērā to ģeogrāfisko novietojumu un 
saimnieciskās darbības. Tie ir 
energoproduktu galvenie ievešanas punkti 
(no importa, glabātuvēm vai sadales), kas 
aizvien vairāk iesaistās atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražotņu izveidē 
un izstrādā jaunas energovadības un 
aprites ekonomikas stratēģijas. Tādēļ 
saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem 
Savienībai jūrniecības nozares 
dekarbonizācija ir jāpapildina ar 
stratēģisku pieeju attiecībā uz Savienības 
ostām, lai atbalstītu šo ostu kā enerģētikas 
pārkārtošanas veicinātāju nozīmi. 
Dalībvalstis būtu jāmudina sekmēt 



PE648.521v01-00 26/105 AM\1201132LV.docx

LV

bezemisiju ostu attīstību un ieguldīt 
uzpildes un uzlādes infrastruktūrā. Tas 
nodrošinātu tūlītējus veselības ieguvumus 
visiem ostu un piekrastes teritorijās 
dzīvojošajiem, ka arī ierobežotu negatīvu 
ietekmi uz jūras un piekrastes bioloģisko 
daudzveidību šajās zonās, kas ietver arī 
plašas sauszemes teritorijas, no kurām 
dažas ir Natura 2000 tīkla teritorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu, Komisija ES MZV 
regulu pārskatīs un attiecīgā gadījumā 
ierosinās grozījumus, lai nodrošinātu 
saskaņošanu ar minēto starptautisko 
vienošanos.

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu vai par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu jūras 
transporta siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
Komisija ES MZV regulu pārskatīs un 
attiecīgā gadījumā ierosinās grozījumus, lai 
to saskaņotu ar minēto starptautisko 
vienošanos. Svarīgi, lai neatkarīgi no 
jebkādiem globāliem pasākumiem 
Savienība spētu arī turpmāk saglabāt 
vērienīgu pieeju un uzņemties vadību 
klimata jomā, uzturot vai pieņemot 
stingrākus pasākumus Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu, Komisija ES MZV 
regulu pārskatīs un attiecīgā gadījumā 
ierosinās grozījumus, lai nodrošinātu 
saskaņošanu ar minēto starptautisko 
vienošanos.

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu vai par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu jūras 
transporta SEG emisijas, Komisija ES 
MZV regulu pārskatīs un attiecīgā 
gadījumā ierosinās grozījumus, lai 
nodrošinātu saskaņošanu ar minēto 
starptautisko vienošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Hermann Tertsch

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu, Komisija ES MZV 
regulu pārskatīs un attiecīgā gadījumā 
ierosinās grozījumus, lai nodrošinātu 
saskaņošanu ar minēto starptautisko 
vienošanos.

(7) ES MZV regulas 22. pantā ir 
minēts, ka, ja tiks panākta starptautiska 
vienošanās par globālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu vai par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu jūras 
transporta SEG emisijas, Komisija ES 
MZV regulu pārskatīs un attiecīgā 
gadījumā ierosinās grozījumus, lai 
nodrošinātu saskaņošanu ar minēto 
starptautisko vienošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Antoni Comín i Oliveres
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kas 
2015. gada decembrī tika pieņemts ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 
21. sesijā23, ES un dalībvalstis ir 
uzņēmušās tautsaimniecības mēroga 
samazinājumu mērķrādītāju. Notiek 
centieni ar Starptautiskās Jūrniecības 
organizācijas (SJO) starpniecību samazināt 
starptautiskā jūras transporta emisijas, un 
tie būtu jāveicina. SJO 2016. gada oktobrī 
pieņēma24 kuģu degvieleļļas patēriņa datu 
vākšanas sistēmu (“globālā SJO DVS”).

(8) Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kas 
2015. gada decembrī tika pieņemts ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 
21. sesijā23, ES un dalībvalstis ir 
uzņēmušās tautsaimniecības mēroga 
samazinājumu mērķrādītāju. Notiek 
centieni ar Starptautiskās Jūrniecības 
organizācijas (SJO) starpniecību samazināt 
starptautiskā jūras transporta emisijas, un 
tie būtu jāveicina. SJO 2016. gada oktobrī 
pieņēma24 kuģu degvieleļļas patēriņa datu 
vākšanas sistēmu ("globālā SJO DVS"). 
Turklāt Komisijas 2019. gada 
11. decembra paziņojums par Eiropas 
zaļo kursu paredz klimatneitralitātes 
sasniegšanu līdz 2050. gadam, kā arī 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu par 55 %.

__________________ __________________
23 Parīzes nolīgums (OV L 282, 
19.10.2016., 4.–18. lpp.).

23 Parīzes nolīgums (OV L 282, 
19.10.2016., 4.–18. lpp.).

24 SJO Rezolūcija MEPC.278(70), ar ko 
groza MARPOL VI pielikumu.

24 SJO Rezolūcija MEPC.278(70), ar ko 
groza MARPOL VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ietekmes novērtējums liecināja, ka 
abu monitoringa, ziņošanas un verifikācijas 
sistēmu daļēja saskaņošana varētu palīdzēt 
samazināt administratīvo slogu kuģniecības 
uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot ES 
MZV regulas galvenos mērķus. Taču šādai 

(10) Ietekmes novērtējums liecināja, ka 
abu monitoringa, ziņošanas un verifikācijas 
sistēmu daļēja saskaņošana varētu palīdzēt 
samazināt administratīvo slogu kuģniecības 
uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot ES 
MZV regulas galvenos mērķus. Tas 
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daļējai saskaņošanai nevajadzētu mainīt ES 
MZV regulas pārvaldību, darbības jomu, 
verifikāciju, pārredzamību vai CO2 
ziņošanas prasības, jo tas ievērojami 
vājinātu tās mērķus un ietekmētu tās spēju 
sniegt informāciju, kas vajadzīga 
turpmākiem rīcībpolitikas veidošanas 
lēmumiem, un stimulēt energoefektivitātes 
pasākumu un rīcības modeļu izplatīšanos 
kuģu pārvadājumu nozarē. Tāpēc ES MZV 
regulas grozījumiem saskaņošanā ar 
globālo SJO DVS būtu jāaprobežojas ar 
definīcijām, monitoringa parametriem, 
monitoringa plāniem un veidnēm.

Eiropas flotei arī nodrošinās vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskā 
līmenī. Taču šādai daļējai saskaņošanai 
nevajadzētu mainīt ES MZV regulas 
pārvaldību, darbības jomu, verifikāciju, 
pārredzamību vai CO2 ziņošanas prasības, 
jo tas ievērojami vājinātu tās mērķus un 
ietekmētu tās spēju sniegt informāciju, kas 
vajadzīga turpmākiem rīcībpolitikas 
veidošanas lēmumiem, un stimulēt 
energoefektivitātes pasākumu un rīcības 
modeļu izplatīšanos kuģu pārvadājumu 
nozarē. Tāpēc ES MZV regulas 
grozījumiem saskaņošanā ar globālo SJO 
DVS būtu jāaprobežojas ar definīcijām, 
monitoringa parametriem, monitoringa 
plāniem un veidnēm. 

Or. ro

Grozījums Nr. 69
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka racionalizēti 
tiek vākti dati par kuģu darbībām, uz 
kurām ir attiecināmas abas sistēmas, būtu 
jāņem vērā globālās SJO DVS noteikumi 
par datiem, kas jāmonitorē un par kuriem 
jāziņo katru gadu. Lai to nodrošinātu, 
parametrs “kravnesība” būtu jāziņo, 
savukārt parametram “pārvadātā krava” 
būtu jāpaliek brīvprātīgam. “Jūrā 
pavadītais laiks” būtu jāaizstāj ar globālās 
SJO DVS definēto terminu “ceļā pavadītās 
stundas”. Visbeidzot, lai samazinātu 
administratīvo slogu, “noietā attāluma” 
aprēķina pamatā būtu jābūt globālajai SJO 
DVS25.

(12) Lai nodrošinātu, ka racionalizēti 
tiek vākti dati par kuģu darbībām, uz 
kurām ir attiecināmas abas sistēmas, būtu 
jāņem vērā globālās SJO DVS noteikumi 
par datiem, kas jāmonitorē un par kuriem 
jāziņo katru gadu. Lai to nodrošinātu, 
parametri "kravnesība" un "pārvadātā 
krava" būtu jāziņo. "Jūrā pavadītais laiks" 
būtu jāaizstāj ar globālās SJO DVS 
definēto terminu "ceļā pavadītās stundas". 
Visbeidzot, lai samazinātu administratīvo 
slogu, "noietā attāluma" aprēķina pamatā 
būtu jābūt globālajai SJO DVS25.

__________________ __________________
25 SJO Rezolūcija MEPC 282 (70). 25 SJO Rezolūcija MEPC 282 (70).
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka racionalizēti 
tiek vākti dati par kuģu darbībām, uz 
kurām ir attiecināmas abas sistēmas, būtu 
jāņem vērā globālās SJO DVS noteikumi 
par datiem, kas jāmonitorē un par kuriem 
jāziņo katru gadu. Lai to nodrošinātu, 
parametrs “kravnesība” būtu jāziņo, 
savukārt parametram “pārvadātā krava” 
būtu jāpaliek brīvprātīgam. “Jūrā 
pavadītais laiks” būtu jāaizstāj ar globālās 
SJO DVS definēto terminu “ceļā pavadītās 
stundas”. Visbeidzot, lai samazinātu 
administratīvo slogu, “noietā attāluma” 
aprēķina pamatā būtu jābūt globālajai SJO 
DVS25.

(12) Lai nodrošinātu, ka racionalizēti 
tiek vākti dati par kuģu darbībām, uz 
kurām ir attiecināmas abas sistēmas, būtu 
jāņem vērā globālās SJO DVS noteikumi 
par datiem, kas jāmonitorē un par kuriem 
jāziņo katru gadu. Lai to nodrošinātu, 
parametrs "kravnesība" būtu jāziņo 
papildus parametram "pārvadātā krava". 
"Jūrā pavadītais laiks" būtu jāaizstāj ar 
globālās SJO DVS definēto terminu "ceļā 
pavadītās stundas". Visbeidzot, lai 
samazinātu administratīvo slogu, "noietā 
attāluma" aprēķina pamatā būtu jābūt 
globālajai SJO DVS25.

__________________ __________________
25 SJO Rezolūcija MEPC 282 (70). 25 SJO Rezolūcija MEPC 282 (70).

Or. en

Grozījums Nr. 71
Antoni Comín i Oliveres

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Monitoringa plānu saturs būtu 
jāracionalizē, lai ņemtu vērā globālo SJO 
DVS, izņemot tās plāna daļas, kas ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka saskaņā 

(13) Monitoringa plānu saturs būtu 
jāracionalizē, lai ņemtu vērā globālo SJO 
DVS, izņemot tās plāna daļas, kas ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka saskaņā 
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ar ES MZV regulu tiek monitorēti un ziņoti 
tikai ar ES saistīti dati. Tāpēc visiem 
noteikumiem “par katru reisu” arī turpmāk 
būtu jābūt monitoringa plāna daļai.

ar ES MZV regulu tiek monitorēti un ziņoti 
tikai ar ES saistīti dati. Tāpēc visiem 
noteikumiem "par katru reisu" arī turpmāk 
būtu jābūt monitoringa plāna daļai. 
Komisijai būtu arī jāpalīdz dalībvalstīm, 
kopīgojot specializētās zināšanas un labu 
praksi, kā arī ieviešot jaunas tehnoloģijas, 
lai samazinātu administratīvos slogus un 
efektīvi un droši iegūtu datus.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ietekmes novērtējums, ko Komisija 
izstrādāja 2013. gadā un kas tika 
pievienots ES MZV regulas 
priekšlikumam, parādīja ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 
efektivitāti attiecībā uz jūrniecības 
emisijām un atzīmēja ETS sistēmu vai uz 
mērķrādītājiem balstītu kompensāciju 
fondu kā variantus, kas šajā nozarē 
varētu nodrošināt vajadzīgos emisiju 
samazinājumus. Lai starptautisko 
kuģniecību iekļautu Savienības emisiju 
samazināšanas centienos, būtu 
jāpaplašina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2003/87/EK1a, lai 
ietvertu jūrniecības emisijas. Komisijai 
būtu jāpieņem deleģētie akti, lai cita 
starpā noteiktu kopējo kvotu daudzumu 
jūras transportam atbilstīgi citām 
nozarēm, kā arī kvotu piešķiršanas metodi 
jūrniecības nozarei ar izsoļu starpniecību. 
Izstrādājot šos deleģētos aktus, Komisijai 
būtu jāatjaunina 2013. gada ietekmes 
novērtējums, it sevišķi lai atspoguļotu 
Savienības vispārējo siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas mērķrādītāju un ietekmi 
uz ekonomiku, ietverot iespējamos riskus 
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saistībā ar neplānotu transporta veidu 
maiņu un oglekļa emisiju pārvirzi, un 
jāpublicē šā novērtējuma rezultāti. 
Svarīgi, lai Savienība un dalībvalstis 
atbalstītu pasākumus starptautiskā līmenī 
nolūkā samazināt jūras transporta ietekmi 
uz klimatu. Komisijai būtu jāseko līdzi 
SJO jebkādai virzībai uz tirgus balstīta 
pasākuma pieņemšanu un šāda globāla 
un uz tirgu balstīta pasākuma 
pieņemšanas gadījumā būtu jāizskata, kā 
nodrošināt Savienības un globālo 
pasākumu saskaņošanu.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 
(OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Sekmīgai pārejai uz bezemisiju 
kuģniecību ir vajadzīga integrēta pieeja 
un piemērota labvēlīga vide, kas stimulētu 
inovācijas gan uz kuģiem, gan ostās. Šādu 
labvēlīgu vidi veido gan publiskā un 
privātā sektora ieguldījumi pētniecībā un 
inovācijā, gan tehnoloģiski un operatīvi 
pasākumi, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti, gan arī ilgtspējīgu 
alternatīvo degvielu un dzinēju 
tehnoloģiju, tostarp nepieciešamo uzpildes 
un uzlādes infrastruktūru ostās, 
ieviešana. No ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot jūras transporta kvotas, kuras 
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noteiktas saskaņā ar ES ETS, būtu 
jāveido Jūras transporta dekarbonizācijas 
fonds, lai uzlabotu kuģu energoefektivitāti 
un atbalstītu ieguldījumus inovatīvās 
tehnoloģijās un infrastruktūrā ar mērķi 
dekarbonizēt jūras transportu, tostarp 
tuvsatiksmes kuģošanu un ostas, kā arī 
panāktu, ka tiek izmantotas ilgtspējīgas 
alternatīvās degvielas un bezemisiju 
dzinēju tehnoloģijas. Komisijai būtu arī 
jāizstrādā pasākumi, lai regulētu 
vispiesārņojošāko kuģu piekļuvi 
Savienības ostām un uzliktu par 
pienākumu Savienības ostās 
piestājušajiem kuģiem, kuri izmanto fosilo 
degvielu, izmantot krasta elektroenerģiju. 
Pilnībā bezemisiju kuģiem būtu jāpiemēro 
izņēmums. Komisijai būtu arī jāpieprasa, 
lai ostas pieņemtu dīkstāves tarifus, kuru 
pamatā ir emisijas.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma autors atbalsta referenta galveno domu, proti, piemērot kuģiem pienākumu 
izmantot krasta elektroenerģiju, tomēr ir jāparedz izņēmums attiecībā uz pilnībā bezemisiju 
kuģiem.

Grozījums Nr. 74
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) SJO 2018. gada 13. aprīlī pieņēma 
sākotnējo stratēģiju par kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanu, cenšoties pēc 
iespējas ātrāk ierobežot šo emisiju 
pieaugumu un līdz 2050. gadam tās 
samazināt vismaz par 50 % salīdzinājumā 
ar 2008. gadu, kā arī censties panākt 
pakāpenisku to izbeigšanu pēc iespējas 
drīzāk šajā gadsimtā. SJO pašlaik strādā 
pie tā, lai pieņemtu īstermiņa emisiju 
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samazināšanas pasākumus, kurus 
paredzēts pieņemt līdz 2023. gadam un 
kuri būs pirmais solis, lai sasniegtu SJO 
2050. gada mērķi. Savienībai būtu 
konstruktīvi jāsadarbojas ar SJO 
dalībvalstīm, lai panāktu vispārēju 
vienošanos par SEG emisiju 
samazināšanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Sagaidāms, ka tirgus šķēršļu 
novēršana jūrniecības nozarē, tostarp 
pārredzamas un stabilas monitoringa, 
ziņošanas un verifikācijas sistēmas 
izmantošana, veicinās energoefektīvu 
tehnoloģiju ieviešanu un tādējādi līdz 
2030. gadam jūras transporta emisijas 
tiktu samazinātas par aptuveni 2 %. Lai 
jūrniecības nozare sniegtu pilnīgu 
ieguldījumu visas transporta nozares 
pārveidē par bezemisiju nozari, ir 
nepieciešama turpmāka rīcība. Tāpēc ES 
MZV regulas darbības joma būtu 
jāpaplašina, iekļaujot saistošas prasības 
kuģiem samazināt to gada CO2 emisijas 
uz vienu pārvadāšanas darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pakāpeniskas pieejas kontekstā 
pirms jebkādu izrietošo priekšlikumu 
pieņemšanas par pasākumiem 
kuģniecības CO2 emisiju samazināšanai 
būtu jāveic rūpīgs un vispusīgs ietekmes 
novērtējums, regulāri apspriežoties ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Rūpīgs ietekmes novērtējums ļaus regulatoriem pienācīgi noteikt jebkura šāda priekšlikuma 
ieguldījumu, balstoties uz objektīviem un atbilstīgi noteiktiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 77
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Sekmīgai pārejai uz bezemisiju un 
videi nekaitīgiem kuģiem ir vajadzīga 
integrēta pieeja, lai veicinātu inovatīvus 
pasākumus videi mazāk kaitīgiem kuģiem 
(piemēram, korpusa konstrukcija, jauni 
dzinēji un ilgtspējīgas alternatīvas 
degvielas, kā arī vēja piedziņa); un 
darbības pasākumus, ko var īstenot 
īstermiņā, lai samazinātu degvielas 
patēriņu un attiecīgi emisijas, piemēram, 
ātruma samazināšanu vai maršrutu 
labāku plānošanu. Laikposmā no 2006. 
līdz 2012. gadam tika plaši testēta ātruma 
samazināšana (lēna kuģošana), jo krasi 
pieauga degvielas cenas: ātruma 
samazināšana par 10 % samazināja 
patēriņu par aptuveni 19 %1a un attiecīgi 
samazināja emisijas. Tādi uz tirgu balstīti 
pasākumi kā ETS sekmēs emisiju 
samazināšanu un ieguldījumus pētniecībā 
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un inovācijās, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti un ilgtspējīgu 
alternatīvu degvielu un dzinēju 
tehnoloģiju ieviešanu, tostarp vajadzīgās 
uzpildes un uzlādes infrastruktūras 
ieviešanu ostās un iekšzemes ostās.
__________________
1a "The impact of international shipping 
on European air quality and climate 
forcing" (Starptautiskās kuģniecības 
ietekme uz Eiropas gaisa kvalitāti un 
klimata pārmaiņām), Eiropas Vides 
aģentūra, Tehniskais ziņojums Nr. 4/2013

Or. en

Grozījums Nr. 78
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Ietekmes novērtējums, ko Komisija 
veica 2013. gadā un kas tika pievienots 
ES MZV regulas priekšlikumam, parādīja 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
efektivitāti attiecībā uz jūrniecības 
emisijām un atzīmēja ETS sistēmu vai uz 
mērķrādītājiem balstītu kompensāciju 
fondu kā variantus, kas šajā nozarē 
varētu nodrošināt vajadzīgos emisiju 
samazinājumus. Lai starptautisko 
kuģniecību iekļautu Savienības emisiju 
samazināšanas centienos, būtu 
jāpaplašina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2003/87/EK1a, lai 
ietvertu jūrniecības emisijas. Vienlaikus 
būtu jāizveido "Zilais fonds", lai 
samazinātu jūras transporta emisijas un 
aizsargātu, atjaunotu un labāk pārvaldītu 
jūras un piekrastes ekosistēmas, kuras 
skar globālā sasilšana, piemēram, 
aizsargājamās jūras teritorijas, kā arī 
veicinātu transversālu un ilgtspējīgu zilo 
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ekonomiku, piemēram, atjaunojamo jūras 
enerģiju. Komisijai būtu jāpieņem 
deleģētie akti, lai cita starpā noteiktu 
kopējo kvotu daudzumu jūras 
transportam atbilstīgi citām nozarēm, kā 
arī kvotu piešķiršanas metodi jūrniecības 
nozarei ar izsoļu starpniecību. Izstrādājot 
šos deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jāatjaunina 2013. gada ietekmes 
novērtējums, it sevišķi lai atspoguļotu 
Savienības vispārējo siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas mērķrādītāju un ietekmi 
uz ekonomiku, ietverot iespējamos riskus 
saistībā ar neplānotu transporta veidu 
maiņu un oglekļa emisiju pārvirzi, un 
jāpublicē šā novērtējuma rezultāti. 
Svarīgi, lai Savienība un dalībvalstis 
atbalstītu pasākumus starptautiskā līmenī 
nolūkā samazināt jūras transporta ietekmi 
uz klimatu. Komisijai būtu jāseko līdzi 
SJO virzībai uz tirgus balstīta pasākuma 
pieņemšanu un šāda globāla un uz tirgu 
balstīta pasākuma pieņemšanas gadījumā 
būtu jāizskata, kā nodrošināt Savienības 
un globālo pasākumu saskaņošanu.

C __________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 
(OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 79
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/87/EK1a 10. panta 
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3. punktā ir noteikts, ka 50 % no 
dalībvalstīm piešķirto ETS emisiju kvotu 
izsolēs gūtajiem ieņēmumiem būtu 
jāizmanto, lai risinātu klimata pārmaiņas, 
proti, lai cita starpā samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgotos 
klimata pārmaiņu ietekmei un finansētu 
pētniecību un izstrādi saistībā ar 
mazināšanu un pielāgošanos. Paralēli 
jūrniecības nozares iekļaušanai ETS 
būtiska dalībvalstīm piešķirto ETS 
ieņēmumu daļa būtu jāizmanto, lai 
izveidotu "Zilo fondu" nolūkā samazināt 
jūras transporta emisijas un aizsargāt, 
atjaunot un labāk pārvaldīt jūras un 
piekrastes ekosistēmas, kuras skar globālā 
sasilšana, piemēram, aizsargājamās jūras 
teritorijas, kā arī veicināt transversālu un 
ilgtspējīgu zilo ekonomiku, piemēram, 
atjaunojamo jūras enerģiju. Visām 
dalībvalstīm būtu jāpiedalās saskaņā ar šo 
regulu izveidotā un Savienības līmenī 
funkcionējošā fonda piešķīrumos. Katras 
valsts iemaksām jābūt proporcionālām 
atkarībā no tās ekskluzīvās ekonomikas 
zonas un jūras ekonomikas. Fondam būtu 
jāatbalsta kuģu energoefektivitātes 
uzlabošana un jāiegulda inovatīvās 
tehnoloģijās un infrastruktūrā jūras 
transporta dekarbonizācijai, tostarp 
tuvsatiksmes kuģošanā un ostās, kā arī 
ilgtspējīgu alternatīvo degvielu un 
bezemisiju dzinēju tehnoloģiju ieviešanā, 
tostarp vēja tehnoloģijās.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 
(OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 80



AM\1201132LV.docx 39/105 PE648.521v01-00

LV

Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) SJO 2018. gada aprīlī pieņēma 
sākotnējo stratēģiju par kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanu, uzsverot, ka SEG 
emisijām būtu pēc iespējas ātrāk 
jāsasniedz maksimālais līmenis, un 
izklāstot redzējumu par starptautiskās 
kuģniecības radīto SEG emisiju 
samazināšanu un pakāpenisku to 
izbeigšanu pēc iespējas drīzāk šajā 
gadsimtā. Stratēģijā ir noteikts emisiju 
samazinājuma mērķis vismaz 50 % 
apmērā līdz 2050. gadam salīdzinājumā 
ar 2008. gada ikgadējo siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjomu, vienlaikus turpinot 
centienus nozares dekarbonizācijas 
virzienā. Tāpat tajā ir noteikts mērķis 
samazināt starptautiskās kuģniecības 
vidējo oglekļietilpīgumu par vismaz 40 % 
līdz 2030. gadam, turpinot centienus 70 % 
virzienā līdz 2050. gadam (salīdzinot ar 
2008. gada līmeni).

Or. en

Grozījums Nr. 81
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisijai būtu jāpārskata Regulas 
(ES) 2015/757 darbība, ņemot vērā 
papildu pieredzi, kas gūta, īstenojot 
minēto regulu un SJO globālo datu 
vākšanas sistēmu, lai nodrošinātu abu 
sistēmu lielāku saderību un samazinātu 
dubultas ziņošanas prasības.
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Komisijai būtu jāpārskata Regulas 
(ES) 2015/757 darbība, ņemot vērā 
pieredzi, kas gūta, īstenojot minēto regulu 
un globālo SJO degvieleļļas datu 
vākšanas sistēmu (DVS), kā arī ņemot 
vērā citus attiecīgos pasākumus, kuru 
mērķis ir samazināt jūras transporta 
radītās SEG emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, un tas ir 
pirmais solis pakāpeniskā pieejā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. To pietiekamā apmērā 
nevar nodrošināt dalībvalstis; mēroga un 
ietekmes dēļ to labāk var panākt ES līmenī. 
Globālā SJO DVS būtu jāņem vērā, un šī 
Regula nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, lai ik 
gadu samazinātu darbības 
oglekļietilpīgumu uz vienu pārvadāšanas 
darbu un noteiktu šīm emisijām cenu 
nolūkā panākt jūrniecības nozares radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu. To pietiekamā apmērā 
nevar nodrošināt dalībvalstis; mēroga un 
ietekmes dēļ to labāk var panākt ES līmenī. 
Globālā SJO DVS būtu jāņem vērā, un šī 
Regula nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
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principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, un tas ir 
pirmais solis pakāpeniskā pieejā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. To pietiekamā apmērā 
nevar nodrošināt dalībvalstis; mēroga un 
ietekmes dēļ to labāk var panākt ES līmenī. 
Globālā SJO DVS būtu jāņem vērā, un šī 
Regula nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, un tas ir 
pirmais solis pakāpeniskā pieejā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jūras transporta nozarē, it 
sevišķi ar prasībām par oglekļa cenas 
noteikšanu, kuģu darbības standartiem un 
emisiju ierobežojumiem piestātnēs. To 
pietiekamā apmērā nevar nodrošināt 
dalībvalstis; mēroga un ietekmes dēļ to 
labāk var panākt ES līmenī. Globālā SJO 
DVS būtu jāņem vērā, un šī Regula 
nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Antoni Comín i Oliveres

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, un tas ir 
pirmais solis pakāpeniskā pieejā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. To pietiekamā apmērā 
nevar nodrošināt dalībvalstis; mēroga un 
ietekmes dēļ to labāk var panākt ES līmenī. 
Globālā SJO DVS būtu jāņem vērā, un šī 
Regula nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

(15) Regulas (ES) 2015/757 mērķis ir 
monitorēt, ziņot un verificēt CO2 emisijas 
no kuģiem, kas piestāj EEZ ostās, un tas ir 
pirmais solis pakāpeniskā pieejā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. To pietiekamā apmērā 
nevar nodrošināt dalībvalstis; mēroga un 
ietekmes dēļ to labāk var panākt ES līmenī. 
Komisijai, kopīgojot labu praksi, 
informāciju un apmācības par jaunām 
tehnoloģijām, kā arī pienācīgi īstenojot 
šajā regulā paredzētos noteikumus, būtu 
jāpalīdz kompetentajām iestādēm 
dalībvalstīs, arī tajās, kuras šī 
kompetences ir nodevušas reģionālajām 
vai vietējām struktūrām. Globālā SJO 
DVS būtu jāņem vērā, un šī Regula 
nodrošina vākto datu pastāvīgu 
salīdzināmību un uzticamību, pamatojoties 
uz vienotu prasību kopumu. Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)



AM\1201132LV.docx 43/105 PE648.521v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Joprojām ir jāpanāk pāreja uz 
klimatneitrālu kuģniecību, un līdzšinējie 
regulatīvie pasākumi šajā jomā ir bijuši 
nepietiekami. Ostām var būt liela nozīme 
jūras transporta dekarbonizēšanā. 
Savienības ostās iepeldošajiem kuģu 
operatoriem būtu jāprasa nodrošināt, lai 
piestātnēs viņu kuģi nerada 
siltumnīcefekta gāzu vai gaisa 
piesārņotāju emisijas, izmantojot tādas 
iespējas kā pieslēgšanos krasta 
elektroenerģijai. Tas būtu sevišķi svarīgi 
tādu piestātņu gadījumā, kuras atrodas 
apdzīvotu vietu tuvumā, lai samazinātu 
gaisa piesārņojuma ietekmi uz cilvēku 
veselību. Ņemot vērā kuģu dažādo ietekmi 
siltumnīcefekta gāzu un gaisa 
piesārņotāju emisiju ziņā, 
vispiesārņojošākajiem kuģiem, tostarp 
lieliem pasažieru kuģiem, būtu pirmajiem 
jāprasa ievērot šo prasību.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Atklātās cilpas skruberi novirza 
emisijas no gaisa uz atklātajiem ūdeņiem, 
un tas joprojām netiek reglamentēts, lai 
gan ir pieejamas efektīvas un izmaksu 
ziņā tikai nedaudz dārgākas iespējas no 
tīrākām degvielām līdz slēgtas cilpas 
skruberiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2019/8831a 
pārskatīšana nav šajā saistībā 
nodrošinājusi apmierinošu progresu, 
turklāt nav ievērots princips par 
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piesārņojuma novēršanu pie avota.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 
2019/883 par ostas atkritumu 
pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu 
nodošanai un ar ko groza Direktīvu 
2010/65/ES un atceļ Direktīvu 
2000/59/EK (OV L 131, 7.6.2019., 
116. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Hermann Tertsch

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Starptautiskās kuģniecības radīto 
SEG emisiju risināšanā efektīvāka būtu 
globāla pieeja Starptautiskās Jūrniecības 
organizācijas vadībā, jo šāda pieeja būtu 
plašāka. Tādēļ Komisijai ir jāmudina 
ieviest izmaiņas SJO datu vākšanas 
sistēmā (DVS), lai panāktu pilnīgu 
saskaņošanu starp šo regulu un SJO DVS 
un paātrinātu šo procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Peter Liese, Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Kuģi rada lielu piesārņojumu ne 
tikai ar siltumnīcefekta gāzēm. Daudzās 
Eiropas pilsētās kuģniecības emisiju, 
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piemēram, SOx, NOx, melnā oglekļa un 
suspendēto daļiņu, apjoms ir ļoti liels. 
Komisijai būtu jāpārskata spēkā esošie 
tiesību akti līdz 2021. gada jūnijam un 
jāizvirza konkrēti priekšlikumi, lai 
risinātu šo problēmu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta grozījumam Nr. 20. Nav lietderīgi MZV iekļaut citus 
piesārņotājus, bet tas ir ļoti nepieciešams, lai risinātu šo emisiju problēmu. Tādēļ Komisijai 
būtu jāiesniedz atbilstīgs priekšlikums.

Grozījums Nr. 90
Peter Liese, Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Pastāv plaša politiskā vienprātība, 
ka jūrniecības nozarei būtu jādara vairāk, 
lai samazinātu emisijas, tādēļ papildus 
citiem pasākumiem jūrniecības nozare 
būtu jāiekļauj ES ETS. Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja savās politiskajās 
pamatnostādnēs pirms ievēlēšanas 
Eiropas Parlamentā paziņoja: "Es 
ierosināšu emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas paplašināšanu, lai tajā iekļautu 
arī jūrniecības nozari". Komisija 
2019. gada 11. decembra paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu norādīja, ka 
"Komisija arī ierosinās Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu attiecināt uz 
jūrniecības nozari". Šādai iekļaušanai 
būtu jānotiek pēc iespējas ātrāk. Tādēļ 
Komisijai ir jābūt pienākumam 
nekavējoties sagatavot ietekmes 
novērtējumu un ierosināt tiesību akta 
priekšlikumu vēlākais līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir skaidri norādīt, ka mēs esam vienisprātis par jūras transporta 
iekļaušanu ETS. Tomēr tas nav tehniski un politiski iespējams MZV priekšlikumā. Tādēļ mums 
ir steidzami vajadzīgs atsevišķs Komisijas priekšlikums.

Grozījums Nr. 91
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Pārejai uz bezemisiju tehnoloģijām 
ir jāsākas tagad, proti, attiecībā uz kuģu 
ilgmūžību un Savienības mēroga mērķi 
par CO2 emisiju samazināšanu šajā 
nozarē 70–100 % apmērā līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Pastāv plaša vienprātība, ka 
papildus iekļaušanai ES ETS būtu 
vajadzīgi un lietderīgi papildu pasākumi. 
Cita starpā SJO ir strādājusi pie 
efektivitātes standarta. Šā efektivitātes 
standarta pamatelementus būtu pamatoti 
integrēt Savienības tiesību aktos. Tādēļ 
Komisijai ir jābūt pienākumam sākt 
izstrādāt ietekmes novērtējumu un pēc 
iespējas ātrāk ierosināt atbilstīgu 
priekšlikumu.

Or. en
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Pamatojums

Būtu lietderīgi integrēt efektivitātes standartu ES tiesību aktos saskaņā ar SJO plāniem. 
Tomēr to nevar paveikt ar MZV regulu, un ir nepieciešams atsevišķs priekšlikums, kas 
Eiropas Komisijai ir pēc iespējas ātrāk jāiesniedz kopā ar ETS priekšlikumu attiecībā uz 
jūrniecību.

Grozījums Nr. 93
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Visi kuģi, kuri kuģo zem to 
dalībvalstu karoga, kas piestāj EEZ ostās, 
būtu jāiekļauj ES ETS, lai nepieļautu 
karogu maiņu nolūkā izvairīties no 
pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15d) Nodokļu deficīts Savienības 
kuģniecības nozarē sasniedz 
24 miljardus EUR gadā fosilā kurināmā 
nodokļu atbrīvojumu veidā saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 2003/96/EK1a un 
valstu tiesību aktiem nodokļu jomā. Tas ir 
pretrunā gan "piesārņotājs maksā" 
principam, gan ārējo izmaksu 
iekļaušanai, turklāt tā ir nolaidīga rīcība 
laikā, kad samazinās valsts resursi gan 
Savienības, gan valstu līmenī.
__________________
1a Padomes 2003. gada 27. oktobra 
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Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 
51. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 95
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15e) SJO līmenī nav vērojama un 
tuvākajos gados nav gaidāma pietiekama 
virzība uz ārējo izmaksu iekļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
15.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15f) Kuģu operatori nodrošina kuģu 
darbību pēc iespējas energoefektīvākā 
veidā, panākot maksimāli zemu emisiju 
līmeni. Kuģubūvētāji nodrošina, lai jaunu 
kuģu būvniecībā prioritāte tiktu piešķirta 
emisiju samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena, Nicolás González Casares
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Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
23. apsvērums

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 23. apsvērumu aizstāj ar 
šādu:

(23) Pašreizējā posmā Savienības MZV 
sistēmai nevajadzētu aptvert citas 
siltumnīcefekta gāzes, klimata pārmaiņu 
veicinātājus vai gaisa piesārņotājus, lai 
nevajadzētu izvirzīt prasības uzstādīt 
mērierīces, kas vēl nav pietiekami 
uzticamas vai komerciāli pieejamas, jo tas 
varētu traucēt Savienības MZV sistēmas 
ieviešanai.

"(23) Savienības MZV sistēmu vajadzētu 
paplašināt, lai ietvertu arī citas 
siltumnīcefekta gāzes, klimata pārmaiņu 
veicinātājus un gaisa piesārņotājus, ja ir 
pietiekami uzticamas vai komerciāli 
pieejamas mērierīces, lai labāk aizsargātu 
klimatu, vidi un cilvēku veselību.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 98
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
precīzu monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju par siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijām un citu attiecīgu 
informāciju no kuģiem, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām. Lai palīdzētu 
sasniegt Savienības mēroga mērķi par 
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cilvēka darbību radīto ekonomikas 
mēroga emisiju līdzsvarošanu un 
siltumnīcefekta gāzu radīšanas izslēgšanu 
Savienības iekšienē līdz 2050. gadam, kā 
noteikts regulā par klimata tiesību aktiem, 
vienlaikus ņemot vērā SJO sākotnējo 
stratēģiju kuģu radīto SEG emisiju 
samazināšanai, šī regula nosaka 
pienākumus uzņēmumiem samazināt to 
gada vidējās CO2 emisijas no viena 
pārvadāšanas darba par vismaz 40 % līdz 
2030. gadam salīdzinājumā ar vidējo 
veiktspēju katrā viena lieluma un veida 
kuģu kategorijā pirmajā ziņošanas 
periodā, kā minēts 8. pantā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Efektivitātes mērķrādītājs attiecas uz uzņēmumiem kā vidējais rādītājs no visiem attiecīgā 
uzņēmuma kuģiem viena gada ietvaros. To nosaka, izmantojot diagrammas un analizējot 
oglekļietilpīgumu attiecībā pret kuģa lielumu uz MZV datu kopas pamata (līdzīgi kā SJO). 
Samazināšanas mērķrādītājus katrai kuģu kategorijai nosaka, izmantojot regresīvu līkni 
(mazāko kvadrātu metode). Mērķrādītāja aprēķināšanai izmantojot vidējo oglekļietilpīgumu, 
uzņēmumiem, kas jau šobrīd darbojas zem vidējās līknes, ir jāpanāk tikai atlikušais solis līdz 
40 %. Tādējādi pionieri netiks sodīti.

Grozījums Nr. 99
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
precīzu monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju par siltumnīcefekta gāzu 
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noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

(SEG) emisijām un citu attiecīgu 
informāciju no kuģiem, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām. Lai palīdzētu 
izpildīt Savienības apņemšanos samazināt 
savas iekšzemes un visas ekonomikas 
SEG emisijas saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un īstenot SJO sākotnējo 
stratēģiju kuģu radīto SEG emisiju 
samazināšanai Savienības līmenī, šī 
regula uzņēmumiem uzliek arī 
pienākumu līdz 2030. gadam lineāri 
samazināt SEG emisijas uz vienu 
pārvadāšanas darbu vismaz par 40 % 
salīdzinājumā ar tāda paša lieluma un 
veida kuģu vidējo veiktspēju pirmajā 
ziņošanas periodā, kā minēts 8. pantā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta ziņojuma projektam, kas CO2 emisijas aizstāj ar visām SEG 
emisijām un ievieš samazinājuma mērķrādītāju 40 % apmērā līdz 2030. gadam. Taču, 
paredzot atbilstības noteikumus šim mērķrādītājam, šā grozījuma mērķis ir arī konkrēti minēt 
kuģu emisiju lineāru samazinājumu katru gadu, lai nodrošinātu, ka vispārējais mērķrādītājs 
vismaz 40 % apmērā līdz 2030. gadam tiek papildināts ar stingru ikgadēju samazinājuma 
mērķrādītāju, sākot no pārskatītās regulas īstenošanas gada.

Grozījums Nr. 100
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju rentablu 

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
precīzu monitoringu, ziņošanu un 
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samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

verifikāciju par siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijām un citu attiecīgu 
informāciju no kuģiem, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām. Lai palīdzētu 
izpildīt Savienības apņemšanos samazināt 
savas iekšzemes un visas ekonomikas 
SEG emisijas saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, šī regula kuģiem uzliek arī 
pienākumu līdz 2030. gadam samazināt 
ikgadējās CO2 emisijas uz vienu 
pārvadāšanas darbu vismaz par 40 % 
salīdzinājumā ar tāda paša lieluma un 
veida kuģu vidējo veiktspēju pirmajā 
ziņošanas periodā, kā minēts 8. pantā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 101
Peter Liese, Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
precīzu monitoringu, ziņošanu un 
verifikāciju par CO2 emisijām, kā arī 
metānu, un citu attiecīgu informāciju no 
uzņēmumiem, kuri atbild par to kuģu 
komerciālo ekspluatāciju, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)
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Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta grozījumam Nr. 20. Ir pamatoti iekļaut ne tikai CO2, bet arī 
metānu, jo nākotnē metāna noplūdes var kļūt par nozīmīgu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
avotu. Pārējām siltumnīcefekta gāzēm nav būtiskas nozīmes, tādēļ to iekļaušana būtu 
nesamērīga.

Grozījums Nr. 102
Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no 
struktūrām, kuras atbild par to kuģu 
komerciālo ekspluatāciju, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Kuģu īpašnieki ne vienmēr kontrolē kuģu darbību, tādēļ no tiem nevar prasīt atbildību par 
kuģu darbības energoefektivitāti, ja attiecīgo kuģi ekspluatē fraktētājs, kurš kontrolē 
nozīmīgus parametrus, kas nosaka kuģa oglekļa emisijas, piemēram, pārvadāto kravu, ātrumu 
un maršrutu. Koncentrējot uzmanību uz komerciālajiem operatoriem, mēs varam SEG 
emisijas attiecināt uz patieso piesārņotāju.

Grozījums Nr. 103
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Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no 
uzņēmumiem, kuri atbild par to kuģu 
komerciālo ekspluatāciju, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)

Pamatojums

70 % gadījumu no visas ES kontrolētās tonnāžas kuģa īpašnieks un fraktētājs nav viena un tā 
pati persona. Tādējādi kuģa īpašniekam nav jāatbild par ekspluatācijas energoefektivitāti, jo 
tieši fraktētājs kontrolē, piemēram, ātrumu, maršrutu un pārvadāto kravu. Sistēma neattiecina 
ekspluatācijas energoefektivitāti uz pusi, kura ekspluatē kuģi. Fraktētājs nav motivēts īstenot 
pasākumus, lai uzlabotu kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 104
Asger Christensen

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
1. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums
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-1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:
1. pants "1. pants

Priekšmets Priekšmets

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām.

Lai veicinātu jūras transporta radīto oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju rentablu 
samazināšanu, ar šo regulu paredz 
noteikumus par precīzu monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju par CO2 emisijām 
un citu attiecīgu informāciju no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām. Turklāt 
uzņēmumi līdz 2030. gadam samazina 
savas ikgadējās CO2 emisijas uz vienu 
pārvadāšanas darbu vismaz par 40 % 
salīdzinājumā ar 2008. gadu.";

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 105
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
2. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 2. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 5 000 t attiecībā uz CO2 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.

"1. Regulu piemēro uzņēmumiem, kas 
atbild par komerciālo ekspluatāciju 
kuģiem ar bruto tonnāžu virs 5000 t 
attiecībā uz CO2 emisijām, kas radušās 
minēto kuģu reisos no to pēdējās 
ienākšanas ostas uz dalībvalsts jurisdikcijā 
esošu ienākšanas ostu, reisos no dalībvalsts 
jurisdikcijā esošas ienākšanas ostas uz 
nākamo ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
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20161216&from=EN)

Pamatojums

70 % gadījumu no visas ES kontrolētās tonnāžas kuģa īpašnieks un fraktētājs nav viena un tā 
pati persona. Tādējādi kuģa īpašniekam nav jāatbild par ekspluatācijas energoefektivitāti, jo 
tieši fraktētājs kontrolē, piemēram, ātrumu, maršrutu un pārvadāto kravu. Sistēma neattiecina 
ekspluatācijas energoefektivitāti uz operatoru, tādēļ fraktētāji nav motivēti īstenot 
pasākumus, lai uzlabotu kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti. Kuģu īpašnieki ir pakļauti 
riskam, ka nespēs kontrolēt savu pamatlīdzekli, kas var ietekmēt kuģa vērtību.

Grozījums Nr. 106
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
2. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 2. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 5 000 t attiecībā uz CO2 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.

"1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 400 t attiecībā uz CO2 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 107
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
2. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 2. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 5 000 t attiecībā uz CO2 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.

"1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 5000 t attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu, NOx un SOx 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 108
Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
 1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
2. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 2. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Regulu piemēro kuģiem ar bruto 
tonnāžu virs 5 000 t attiecībā uz CO2 
emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos 
no to pēdējās ienākšanas ostas uz 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas 
ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā 
esošas ienākšanas ostas uz nākamo 
ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.

"1. Regulu piemēro struktūrām, kuras 
atbild par komerciālo ekspluatāciju 
kuģiem ar bruto tonnāžu virs 5000 t 
attiecībā uz CO2 emisijām, kas radušās 
minēto kuģu reisos no to pēdējās 
ienākšanas ostas uz dalībvalsts jurisdikcijā 
esošu ienākšanas ostu, reisos no dalībvalsts 
jurisdikcijā esošas ienākšanas ostas uz 
nākamo ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Pamatojums

Kuģu īpašnieki ne vienmēr kontrolē kuģu darbību, tādēļ no tiem nevar prasīt atbildību par 
kuģu darbības energoefektivitāti, ja attiecīgo kuģi ekspluatē fraktētājs, kurš kontrolē 
nozīmīgus parametrus, kas nosaka kuģa oglekļa emisijas, piemēram, pārvadāto kravu, ātrumu 
un maršrutu. Koncentrējot uzmanību uz komerciālajiem operatoriem, mēs varam SEG 
emisijas attiecināt uz patieso piesārņotāju.

Grozījums Nr. 109
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
2. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 2. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

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

"2. Šo regulu nepiemēro vienkāršas 
konstrukcijas koka kuģiem, kuģiem, kuru 
kustību nenodrošina mehāniski līdzekļi, vai 
nekomerciāli izmantotiem valsts dienesta 
kuģiem.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Nevajadzētu piemērot nekādus izņēmumus karakuģiem un jūras spēku palīgkuģiem, kas 
atbalsta frontes līnijas kaujas kuģus. Militārie kuģi rada būtisku SEG emisiju apjomu. Tāpat 
zvejas un zivju apstrādes kuģu svītrošana ir būtiska tikai tiem kuģiem, kuri pārsniedz noteikto 
bruto tonnāžu. Citiem vārdiem sakot, grozījums ir vērsts uz tā sauktajiem lielajiem vai 
rūpnieciskajiem traleriem.

Grozījums Nr. 110
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.b punkts (jauns)
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Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1b) regulas 3. panta pirmās daļas 
b) punktu aizstāj ar šādu:

b) “ienākšanas osta” ir osta, kurā 
kuģis ienāk, lai iekrautu vai izkrautu kravu 
vai uzņemtu vai izsēdinātu pasažierus, 
tātad ienāk vienīgi ar mērķi uzpildīt 
degvielu, papildināt krājumus, mainīt 
apkalpi, ieiet dokā vai veikt remontu kuģim 
un/vai tā iekārtām, ienāk ostā, jo kuģim ir 
vajadzīga palīdzība vai tas ir briesmās, 
ienāk, lai veiktu pārkraušanu no kuģa uz 
kuģi ārpus ostām, un ienāk ar vienīgo 
mērķi patverties no nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem, vai ja tas nepieciešams saistībā 
ar meklēšanas un glābšanas darbībām;

"b) "ienākšanas osta" ir osta, kurā kuģis 
ienāk, lai iekrautu vai izkrautu ievērojamu 
daļu savas kravas vai uzņemtu vai 
izsēdinātu pasažierus, tātad ienāk vienīgi ar 
mērķi uzpildīt degvielu, papildināt 
krājumus, mainīt apkalpi, ieiet dokā vai 
veikt remontu kuģim un/vai tā iekārtām, 
ienāk ostā, jo kuģim ir vajadzīga palīdzība 
vai tas ir briesmās, ienāk, lai veiktu 
pārkraušanu no kuģa uz kuģi ārpus ostām, 
un ienāk ar vienīgo mērķi patverties no 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem, vai ja tas 
nepieciešams saistībā ar meklēšanas un 
glābšanas darbībām;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 111
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1b) regulas 3. panta pirmās daļas 
b) punktu aizstāj ar šādu:

b) “ienākšanas osta” ir osta, kurā 
kuģis ienāk, lai iekrautu vai izkrautu kravu 
vai uzņemtu vai izsēdinātu pasažierus, 
tātad ienāk vienīgi ar mērķi uzpildīt 
degvielu, papildināt krājumus, mainīt 
apkalpi, ieiet dokā vai veikt remontu kuģim 
un/vai tā iekārtām, ienāk ostā, jo kuģim ir 

"b) "ienākšanas osta" ir osta, kurā kuģis 
ienāk, lai iekrautu vai izkrautu ievērojamu 
daļu savas kravas vai uzņemtu vai 
izsēdinātu pasažierus, tātad ienāk vienīgi ar 
mērķi uzpildīt degvielu, papildināt 
krājumus, mainīt apkalpi, ieiet dokā vai 
veikt remontu kuģim un/vai tā iekārtām, 
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vajadzīga palīdzība vai tas ir briesmās, 
ienāk, lai veiktu pārkraušanu no kuģa uz 
kuģi ārpus ostām, un ienāk ar vienīgo 
mērķi patverties no nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem, vai ja tas nepieciešams saistībā 
ar meklēšanas un glābšanas darbībām;

ienāk ostā, jo kuģim ir vajadzīga palīdzība 
vai tas ir briesmās, ienāk, lai veiktu 
pārkraušanu no kuģa uz kuģi ārpus ostām, 
un ienāk ar vienīgo mērķi patverties no 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem, vai ja tas 
nepieciešams saistībā ar meklēšanas un 
glābšanas darbībām;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)

Grozījums Nr. 112
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta d) punktu aizstāj ar šādu: a) panta b) un d) punktu aizstāj ar 
šādiem:

Or. en

Grozījums Nr. 113
Tiemo Wölken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “uzņēmums” ir kuģa īpašnieks vai 
jebkura cita organizācija vai persona, 
piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes 
kuģa fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka 
pārņēmis atbildību par kuģa darbību un ir 
piekritis pārņemt visus pienākumus un 
saistības, ko nosaka Eiropas Parlamenta 

d) "uzņēmums" ir organizācija vai 
persona, kas ekspluatē kuģi;
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un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006;

Or. en

Pamatojums

MZV dati būtu jāapkopo struktūrai, kas atbild par kuģa ekspluatēšanu, jo tieši operators spēj 
kontrolēt kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti, tostarp pārvadāto kravu, maršrutu un 
ātrumu. Tai pašai struktūrai būtu jāatbild par ETS sertifikātu pirkšanu un nodošanu. Šī 
definīcija ir piemērojama tikai minētajos nolūkos, neskarot definīciju Konvencijā par darbu 
jūrniecībā.

Grozījums Nr. 114
Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “uzņēmums” ir kuģa īpašnieks vai 
jebkura cita organizācija vai persona, 
piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes 
kuģa fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka 
pārņēmis atbildību par kuģa darbību un ir 
piekritis pārņemt visus pienākumus un 
saistības, ko nosaka Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006;

d) "uzņēmums" ir kuģa īpašnieks vai 
jebkura cita struktūra vai persona, kas 
atbild par kuģa komerciālo ekspluatēšanu 
un maksā par kuģa patērēto degvielu, 
piemēram, pārvaldnieks, laika fraktētājs 
vai bezapkalpes kuģa fraktētājs;

Or. en

Pamatojums

Komerciālie operatori, piemēram, laika fraktētāji un bezapkalpes kuģa fraktētāji, maksā par 
kuģa degvielu, un tieši viņi atbild par svarīgiem parametriem un kontrolē svarīgus 
parametrus, kas nosaka kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti, piemēram, pārvadāto kravu, 
maršrutu un ātrumu.

Grozījums Nr. 115
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “uzņēmums” ir kuģa īpašnieks vai 
jebkura cita organizācija vai persona, 
piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes 
kuģa fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka 
pārņēmis atbildību par kuģa darbību un ir 
piekritis pārņemt visus pienākumus un 
saistības, ko nosaka Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006;

d) "uzņēmums" ir juridiska persona, 
kas atbild par kuģa komerciālo 
ekspluatāciju, t. i., juridiska persona, kura 
maksā par kuģa patērēto degvielu, 
piemēram, pārvaldnieks, kuģa īpašnieks, 
laika fraktētājs vai bezapkalpes kuģa 
fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka pārņēmis 
atbildību par kuģa darbību un ir piekritis 
pārņemt visus pienākumus un saistības, ko 
nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 336/2006;

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos (70 % no visas ES kontrolētās tonnāžas) kuģa īpašnieks un fraktētājs nav 
viena un tā pati persona. Tādējādi kuģa īpašniekam nav jāatbild par ekspluatācijas 
energoefektivitāti, jo tieši fraktētājs kontrolē, piemēram, ātrumu, maršrutu un pārvadāto 
kravu. Sistēma neattiecina ekspluatācijas energoefektivitāti uz pusi, kura ekspluatē kuģi. 
Tādējādi fraktētājs nav motivēts īstenot pasākumus, lai uzlabotu kuģa ekspluatācijas 
energoefektivitāti. Kuģu īpašnieki ir pakļauti riskam, ka nespēs kontrolēt savu pamatlīdzekli, 
kas var ietekmēt kuģa vērtību.

Grozījums Nr. 116
Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pēc d) punkta iekļauj šādu punktu:
"da) Lai veicinātu jūras transporta 
radīto oglekļa dioksīda (CO2) emisiju 
rentablu samazināšanu, ar šo regulu 
paredz noteikumus par precīzu 
monitoringu, ziņošanu un verifikāciju par 
CO2 emisijām un citu attiecīgu 
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informāciju no kuģiem, kas ienāk 
dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās, 
uzturas tajās un iziet no tām.
Lai palīdzētu izpildīt Savienības 
apņemšanos samazināt savas iekšzemes 
un visas ekonomikas SEG emisijas 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un īstenot 
SJO sākotnējo stratēģiju kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanai Savienības līmenī, 
šī regula uzņēmumiem uzliek arī 
pienākumu līdz 2030. gadam samazināt 
CO2 emisijas uz vienu pārvadāšanas 
darbu vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 
tāda paša lieluma un veida kuģu vidējo 
veiktspēju 2008. gadā, kas ir SJO 
sākotnējā stratēģijā noteiktais atsauces 
scenārijs.";

Or. en

Pamatojums

Referenta priekšlikums ir 2018. gadu noteikt par atsauces gadu. Tādējādi jūrniecības nozares 
"pionieri" nonāktu nelabvēlīgā situācijā. Tādēļ būtu piemēroti paturēt 2008. gadu kā atsauces 
gadu, kas ir SJO sākotnējā stratēģijā noteiktais atsauces scenārijs. Ja mēs sodīsim pionierus 
par viņu virzību uz dekarbonizāciju, ikvienam uzņēmumam, kas apsver iespēju risināt klimata 
pārmaiņas plašāk, nekā to prasa regulatīvas iniciatīvas, tiks nosūtīts ļoti bīstams vēstījums.

Grozījums Nr. 117
Pernille Weiss, Søren Gade, Asger Christensen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 3. panta pirmajā daļā 
iekļauj šādu punktu:

"da) Komisija līdz 2021. gada 
30. jūnijam pēc pienācīga ietekmes 
novērtējuma veikšanas ierosina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/87/EK* grozījumu, lai 
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iekļautu emisijas, ko kopš 2023. gada 
1. janvāra rada visi kuģi, kuri iebrauc 
Savienības ostās vai izbrauc no tām un 
kurus reglamentē šī regula.
Komisija norāda, kā panākt vismaz 40 % 
samazinājumu līdz 2030. gadam 
salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni (kas ir 
SJO sākotnējā stratēģijā kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanai noteiktais atsauces 
scenārijs), un ierosina atbilstīgus 
pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk 
sasniegtu šo mērķrādītāju; tādējādi tiek 
ņemti vērā MEPC 76 rezultāti saistībā ar 
īstermiņa pasākumiem.
Lai nodrošinātu labāko iespējamo vides 
integritāti un Eiropas kuģu īpašnieku 
konkurētspēju, priekšlikumam jābūt 
neitrālam attiecībā uz kuģu karogiem un 
jāgarantē vienlīdzīga attieksme; visi 
līdzekļi no izsolēm jāizmanto jūrniecības 
pētījumu, izstrādes un inovāciju 
pasākumu finansēšanai, lai risinātu 
klimata pārmaiņas, ietverot Jūras 
transporta dekarbonizācijas fonda izveidi 
(fonds), ko izveido laikposmam no 2021. 
līdz 2030. gadam; fondam piešķir 50 % no 
kvotu izsoļu ieņēmumiem, lai uzlabotu 
kuģu energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās un 
infrastruktūrā nolūkā dekarbonizēt jūras 
transportu, ieguldīt transporta 
elektrifikācijā un attīstīt ilgtspējīgas 
alternatīvas degvielas, kā arī bezemisiju 
dzinēju tehnoloģijas.

Tā kā Komisija cer uz starptautisku 
vienošanos ar SJO starpniecību vēlākais 
līdz 2021. gada pavasarim, tā savā 
2019. gada 11. decembra paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ir norādījusi, ka 
priekšlikumu par kuģniecības iekļaušanu 
ES ETS ir plānots izdot 2021. gada jūnijā. 
Eiropas Komisija savu priekšlikumu 
pieņems pirms grozījumu ieviešanas 
Direktīvā 2003/87/EK, ja tā ar pārliecību 
secinās, ka starptautiska vienošanās par 
īstermiņa pasākumiem 2030. gada 
virzienā nav iespējama.
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__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 
(OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).";

Or. en

Grozījums Nr. 118
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
3. pants – 1. daļa – i punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 3. panta pirmās daļas 
i) punktu aizstāj ar šādu:

i) “cita attiecīga informācija” ir 
informācija, kas saistīta ar CO2 emisijām, 
kuras rada degvielas patēriņš, un ar kuģu 
pārvadāšanas darbu un energoefektivitāti 
un kas dod iespēju analizēt emisiju 
tendences un novērtēt kuģu veiktspēju;

"i) "cita attiecīga informācija" ir 
informācija, kas saistīta ar CO2 emisijām, 
kuras rada degvielas patēriņš, un ar kuģu 
pārvadāšanas darbu, kā arī ar krasta 
elektroenerģijas izmantošanu 
pietauvošanās laikā un energoefektivitāti 
un kas dod iespēju analizēt emisiju 
tendences un novērtēt kuģu veiktspēju;"

Or. el

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&qid=1584951644602&from=EN)

Grozījums Nr. 119
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
4. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 4. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Saskaņā ar 8. līdz 12. pantu 
uzņēmumi attiecībā uz katru no to kuģiem 
veic monitoringu un ziņošanas laikposmā 
ziņo par attiecīgajiem parametriem. Minēto 
monitoringu un ziņošanu tie veic visās 
kādas dalībvalsts jurisdikcijā esošās ostās 
un par jebkuriem reisiem uz kādas 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ostu vai no 
tās.

"1. Saskaņā ar 8. līdz 12. pantu 
uzņēmumi attiecībā uz katru no kuģiem, 
par kuriem tie atbild, veic monitoringu un 
ziņošanas laikposmā ziņo par attiecīgajiem 
parametriem. Minēto monitoringu un 
ziņošanu tie veic visās kādas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ostās un par jebkuriem 
reisiem uz kādas dalībvalsts jurisdikcijā 
esošu ostu vai no tās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

MZV dati būtu jāapkopo struktūrai, kas atbild par kuģa ekspluatēšanu, jo tieši operators spēj 
kontrolēt kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti, tostarp pārvadāto kravu, maršrutu un 
ātrumu. Tai pašai struktūrai būtu jāatbild par ETS sertifikātu pirkšanu un nodošanu.

Grozījums Nr. 120
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
4. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 4. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Saskaņā ar 8. līdz 12. pantu 
uzņēmumi attiecībā uz katru no to kuģiem 
veic monitoringu un ziņošanas laikposmā 
ziņo par attiecīgajiem parametriem. Minēto 
monitoringu un ziņošanu tie veic visās 
kādas dalībvalsts jurisdikcijā esošās ostās 
un par jebkuriem reisiem uz kādas 
dalībvalsts jurisdikcijā esošu ostu vai no 
tās.

"1. Saskaņā ar 8. līdz 12. pantu 
uzņēmumi attiecībā uz katru no kuģiem, 
kas ir to komerciālās ekspluatācijas 
kontrolē, veic monitoringu un ziņošanas 
laikposmā ziņo par attiecīgajiem 
parametriem. Minēto monitoringu un 
ziņošanu tie veic visās kādas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošās ostās un par jebkuriem 
reisiem uz kādas dalībvalsts jurisdikcijā 
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esošu ostu vai no tās.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)

Pamatojums

70 % gadījumu no visas ES kontrolētās tonnāžas kuģa īpašnieks un fraktētājs nav viena un tā 
pati persona. Tādējādi kuģa īpašniekam nav jāatbild par ekspluatācijas energoefektivitāti, jo 
tieši fraktētājs kontrolē, piemēram, ātrumu, maršrutu un pārvadāto kravu. Sistēma neattiecina 
ekspluatācijas energoefektivitāti uz operatoru, tādēļ fraktētāji nav motivēti īstenot 
pasākumus, lai uzlabotu kuģa ekspluatācijas energoefektivitāti. Kuģu īpašnieki ir pakļauti 
riskam, ka nespēs kontrolēt savu pamatlīdzekli, kas var ietekmēt kuģa vērtību.

Grozījums Nr. 121
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 5. pantam pievieno šādu 
punktu:
"2.a Komisija līdz 2021. gada 
31. decembrim pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 23. pantu, lai papildinātu šo 
regulu, sīkāk precizējot metodes, kas 
paredzētas ziņošanai par metāna (CH4) 
emisijām no konteinerkuģiem, kruīza 
kuģiem un jebkādiem citiem būtiskiem vai 
iespējami būtiskiem sašķidrinātās 
dabasgāzes (LNG) lietotājiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 122
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) punkta e) un f) apakšpunktu aizstāj 
ar šādiem:

a) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

Or. en

Grozījums Nr. 123
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvadātā krava (brīvprātīgi); svītrots

Or. en

Pamatojums

Brīvprātīgas rīcības dzēšana no teksta, atgriežoties pie sākotnējā teksta, kas paredz, ka 
pārvadātā krava ir obligāts nosacījums.

Grozījums Nr. 124
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvadātā krava (brīvprātīgi); svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nav pareizi noteikt, ka pārvadātās kravas paziņošana ir brīvprātīga izvēle, jo pārvadātā 
krava ir būtisks efektivitātes nosacījums, un operatoriem, kuri savus kuģus ekspluatē efektīvi, 
nevajadzētu nonākt nelabvēlīgā situācijā.

Grozījums Nr. 125
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvadātā krava (brīvprātīgi); svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvadātā krava (brīvprātīgi); f) pārvadātā krava (obligāti);

Or. en

Pamatojums

Komisija savā pašreizējā MZV ierosina izmainīt ļoti būtisku elementu. Izmantojot tā saukto 
"pārvadāšanas darbu" (t. i., pārvadātās kravas daudzums, kas reizināts ar nobraukto 
attālumu), pašreizējā MZV sistēma precīzi parāda kuģu energoefektivitāti. Pārvadāšanas 
darba aprēķināšanas galveno komponentu (pārvadāto kravu) ierosina noteikt kā brīvprātīgu 
monitoringa parametru. Tas apdraudēs galveno aspektu, kas motivē Eiropas jūrniecību 
dekarbonizēt šo nozari.

Grozījums Nr. 127
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Hermann Tertsch

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3a) regulas 9. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) visi kuģa reisi ziņošanas laikposmā vai 
nu sākas, vai beidzas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošā ostā; vai

"a) ne mazāk kā 90 % no kuģa reisiem 
ziņošanas laikposmā vai nu sākas, vai 
beidzas dalībvalsts jurisdikcijā esošā ostā; 
vai";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Pamatojums

Ir prioritāri jāsamazina administratīvais slogs, ko sistēma, kura paredz ziņošanu par katru 
reisu, rada tuvsatiksmes kuģošanas (SSS) operatoriem, it sevišķi, ja tie piestāj arī 
ārpussavienības ostās.

Grozījums Nr. 128
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3a) regulas 9. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) visi kuģa reisi ziņošanas laikposmā vai 
nu sākas, vai beidzas dalībvalsts 
jurisdikcijā esošā ostā; vai

"a) ne mazāk kā 90 % no kuģa reisiem 
ziņošanas laikposmā vai nu sākas, vai 
beidzas dalībvalsts jurisdikcijā esošā ostā; 
vai";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Pamatojums

Ziņošana par katru reisu rada nepamatotu administratīvo slogu SSS kuģiem, kas bieži piestāj 
ES ostās. 300 piestāšanas ES ostās ir pārāk liels skaits šiem kuģiem. Ir ierosināts šo skaitu 
samazināt līdz 90 piestāšanas reizēm ES ostās, lai samazinātu administratīvo slogu, 
neapdraudot regulas mērķi. Turklāt SSS kuģi var veikt tirdzniecību starp ES ostām. Lai 
nepieļautu, ka šie kuģi tiek izslēgti no iespējas izmantot noteikto skaitu, tiek ierosināta 90 % 
prasība.

Grozījums Nr. 129
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3b) regulas 9. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) kuģis saskaņā ar tā grafiku ziņošanas 
laikposmā veic vairāk nekā 300 reisu.

"b) kuģis saskaņā ar tā grafiku ziņošanas 
laikposmā veic vairāk nekā 90 reisu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Pamatojums

Ziņošana par katru reisu rada nepamatotu administratīvo slogu SSS kuģiem, kas bieži piestāj 
ES ostās. 300 piestāšanas ES ostās ir pārāk liels skaits šiem kuģiem. Ir ierosināts šo skaitu 
samazināt līdz 90 piestāšanas reizēm ES ostās, lai samazinātu administratīvo slogu, 
neapdraudot regulas mērķi. Turklāt SSS kuģi var veikt tirdzniecību starp ES ostām. Lai 
nepieļautu, ka šie kuģi tiek izslēgti no iespējas izmantot noteikto skaitu, tiek ierosināta 90 % 
prasība.

Grozījums Nr. 130
Hermann Tertsch
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3b) regulas 9. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) kuģis saskaņā ar tā grafiku ziņošanas 
laikposmā veic vairāk nekā 300 reisu.

"b) kuģis saskaņā ar tā grafiku ziņošanas 
laikposmā veic vairāk nekā 80 reisu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Pamatojums

Ir prioritāri jāsamazina administratīvais slogs, ko sistēma, kura paredz ziņošanu par katru 
reisu, rada tuvsatiksmes kuģošanas (SSS) operatoriem, it sevišķi, ja tie piestāj arī 
ārpussavienības ostās.

Grozījums Nr. 131
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
10. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) regulas 10. panta pirmajai daļai 
pievieno šādu punktu:
"ja) pārvadātā krava;"

Or. en

Grozījums Nr. 132
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
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Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/757
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiek mainīts uzņēmums, 
iepriekšējais uzņēmums pēc iespējas tuvāk 
maiņas pabeigšanas datumam un ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pēc tā iesniedz Komisijai 
un attiecīgās karoga valsts iestādēm 
ziņojumu, kas ietver tādus pašus elementus 
kā emisiju ziņojums, taču attiecas tikai uz 
laikposmu, kurā tas bijis atbildīgs par 
veiktajām darbībām.

2. Ja tiek mainīts uzņēmums, 
iepriekšējais uzņēmums maiņas 
pabeigšanas datumā vai pēc iespējas tuvāk 
maiņas pabeigšanas datumam un ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pēc tā iesniedz Komisijai 
un attiecīgās karoga valsts iestādēm 
ziņojumu, kas ietver tādus pašus elementus 
kā emisiju ziņojums, taču attiecas tikai uz 
laikposmu, kurā tas bijis atbildīgs par 
veiktajām darbībām. Jaunais uzņēmums 
nodrošina, ka katrs kuģis, par ko tas ir 
atbildīgs, no izmaiņu brīža atbilst šīs 
regulas prasībām attiecībā uz atlikušo 
ziņošanas periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
11. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – xia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulas 11. panta 3. punkta 
a) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
"xia) kuģa lielums;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Grozījums Nr. 134
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna) – 12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu IIa nodaļu:
"IIa NODAĻA
EMISIJU SAMAZINĀŠANA
12.a pants
Emisiju samazināšana uz vienu 
pārvadāšanas darbu
Uzņēmumi līdz 2030. gadam lineāri 
samazina savas ikgadējās CO2 emisijas uz 
vienu pārvadāšanas darbu vismaz par 
40 % salīdzinājumā ar vidējo veiktspēju 
tāda paša lieluma un veida kuģu 
kategorijā pirmajā ziņošanas periodā, kā 
minēts 8. pantā.
Uzņēmumi līdz 2030. gadam līdz nullei 
samazina savu piestātnē stāvošo kuģu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa 
kvalitātes emisijas, arī izmantojot krasta 
elektroenerģiju. Piesārņojošākie kuģi, 
tostarp lieli pasažieru kuģi, līdz 
2025. gadam līdz nullei samazina savas 
emisijas, ko tie rada, esot piestātnē.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot 
noteikumus attiecībā uz atbilstību šā 
panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām 
prasībām un uz šādas atbilstības 
verifikāciju, tostarp paredzot noteikumus 
par to, kā piemērot ikgadēju lineāru 
samazinājumu vai starpposma 
mērķrādītājus līdz 2030. gadam un kā 
definēts attiecīgo kuģu kategorijās.";
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Or. en

Grozījums Nr. 135
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna) – 12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu IIa nodaļu:
"IIa NODAĻA
EMISIJU SAMAZINĀŠANA
12.a pants
Emisiju samazināšanas prasības
1. Uzņēmumi līdz 2030. gadam lineāri 
samazina savas ikgadējās SEG emisijas uz 
vienu pārvadāšanas darbu vismaz par 
40 % salīdzinājumā ar vidējo veiktspēju 
tāda paša lieluma un veida kuģu 
kategorijā pirmajā ziņošanas periodā, kā 
minēts 8. pantā.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot 
noteikumus attiecībā uz atbilstību šā 
panta 1. punktā noteiktajām prasībām un 
uz šādas atbilstības verifikāciju, kā arī lai 
noteiktu attiecīgo kuģu lieluma 
kategorijas. Noteikumi ietver ikgadēju 
lineāru vai degresīvu samazinājuma 
mērķrādītāju vai starpposma 
mērķrādītājus līdz 2030. gadam.";

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst referenta ziņojuma projektam, bet tā mērķis ir noteikt, ka Komisijai ir 
deleģētajā aktā obligāti jāiekļauj lineāri un ikgadēji mērķrādītāji.
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Grozījums Nr. 136
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna) – 12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu IIa nodaļu:
"IIa NODAĻA
EMISIJU SAMAZINĀŠANA
12.a pants
Emisiju samazināšanas prasības
1. Visi kuģi ar 400 t un lielāku bruto 
tonnāžu samazina savas ikgadējās CO2 
emisijas uz vienu pārvadāšanas darbu 
atbilstīgi ikgadējam oglekļietilpīguma 
samazinājuma koeficientam, lai līdz 
2030. gadam sekmētu samazinājumu 
globālajā flotē par vismaz 40 % 
salīdzinājumā ar vidējo veiktspēju tāda 
paša lieluma un veida kuģu kategorijā 
pirmajā ziņošanas periodā, kā minēts 
8. pantā.
2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
grozītu šo regulu, sīkāk precizējot 
noteikumus attiecībā uz atbilstību šā 
panta 1. punktā noteiktajām prasībām un 
uz šādas atbilstības verifikāciju, tostarp 
katrai kuģu kategorijai nosakot ikgadējo 
specifisko samazinājuma mērķrādītāju, 
lai nodrošinātu 1. punktā minētā kopējā 
flotes mēroga mērķrādītāja sasniegšanu. 
Tāpat Komisija tiek pilnvarota noteikt 
vēlāku sākuma datumu kuģiem ar 
tonnāžu zem 5000 t saskaņā ar to 
gaidāmajiem monitoringa plāniem.
3. Samazinājuma mērķrādītāju 
neievērošanas gadījumā piemēro 
20. pantu par sankcijām.";

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Jens Gieseke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna) – 12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu IIa nodaļu:
"IIa nodaļa
12.a pants

Komisija savā 2019. gada 11. decembra 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu 
norādīja, ka plāno paplašināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu Savienībā, iekļaujot 
jūrniecības nozari. Šajā regulā noteiktās 
pakāpeniskās pieejas kontekstā pirms 
jebkāda priekšlikuma pieņemšanas par 
pasākumiem kuģniecības CO2 emisiju 
samazināšanai būtu jāveic holistisks un 
vispusīgs ietekmes novērtējums, cieši 
apspriežoties ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.";

Or. en

Pamatojums

Tikai rūpīgs ietekmes novērtējums par ES MBM tādai globālai nozarei kā kuģniecība spēj 
apzināt riskus, kas draud ES kuģniecības nozarei, tirdzniecībai un attiecīgi ES ekonomikai. 
Ietekmes novērtējums izvērtētu šāda pasākuma efektivitāti, it sevišķi oglekļa emisiju pārvirzes 
iespējamību.

Grozījums Nr. 138
Jens Gieseke, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
IIa nodaļa (jauna) – 12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) iekļauj šādu IIa nodaļu:
"IIa nodaļa
12.a pants

Lai palīdzētu izpildīt Savienības 
apņemšanos samazināt savas iekšzemes 
un visas ekonomikas emisijas saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu un īstenot SJO 
sākotnējo stratēģiju kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanai, šī regula nozarei 
uzliek arī pienākumu līdz 2030. gadam 
samazināt CO2 emisijas uz vienu 
pārvadāšanas darbu kā starptautiskās 
kuģniecības vidējo rādītāju par vismaz 
40 % un turpināt centienus 70 % virzienā 
līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 2008. gada 
līmeni.";

Or. en

Pamatojums

Eiropai būtu jāturpina tās aktīvā darbība SJO, tādējādi apliecinot konsekvenci un vadību un 
transponējot savus globālajā līmenī atrunātos mērķrādītājus arī Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 139
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
20. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 20. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalstis izveido sankciju sistēmu par 
8. līdz 12. pantā paredzēto monitoringa un 
ziņošanas pienākumu nepildīšanu un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka minētās sankcijas tiek 
piemērotas. Paredzētās sankcijas ir 

"1. Dalībvalstis izveido sankciju sistēmu 
par 8. līdz 12. pantā paredzēto monitoringa 
un ziņošanas pienākumu un 12.a pantā 
noteikto emisijas samazināšanas prasību 
nepildīšanu un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās 
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iedarbīgas, samērīgas un atturošas. 
Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo 
Komisijai līdz 2017. gada 1. jūlijam, kā arī 
bez kavēšanās paziņo Komisijai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

sankcijas tiek piemērotas. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
atturošas. Dalībvalstis šajā punktā un šā 
panta 3. un 3.a punktā paredzētos 
noteikumus paziņo Komisijai līdz 
2021. gada 1. jūlijam, kā arī bez kavēšanās 
paziņo Komisijai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 140
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
20. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 20. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalstis izveido sankciju sistēmu par 
8. līdz 12. pantā paredzēto monitoringa un 
ziņošanas pienākumu nepildīšanu un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka minētās sankcijas tiek 
piemērotas. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas. 
Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo 
Komisijai līdz 2017. gada 1. jūlijam, kā arī 
bez kavēšanās paziņo Komisijai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

"1. Dalībvalstis izveido sankciju sistēmu 
par 8. līdz 12. pantā paredzēto monitoringa 
un ziņošanas pienākumu un 12.a pantā 
noteikto emisijas samazināšanas prasību 
nepildīšanu, ietverot eksponenciālu 
sankciju piemērošanu uzņēmumiem, kas 
nesasniedz ikgadējos lineāros vai 
digresīvos, vai starpposma mērķrādītājus 
saskaņā ar 12.a pantu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
minētās sankcijas tiek piemērotas. 
Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un atturošas. Dalībvalstis 
minētos noteikumus paziņo Komisijai līdz 
2021. gada 1. jūlijam, kā arī bez kavēšanās 
paziņo Komisijai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Grozījums Nr. 141
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5c) regulas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
"3.a Tādu kuģu gadījumā, kas nav 
izpildījuši 12.a pantā noteiktās emisiju 
samazināšanas prasības, uzņēmumam 
pieprasa samaksāt sodu par emisiju 
pārsniegumu. Sodu piemēro par katru 
oglekļa dioksīda tonnas emisiju 
pārsniegumu. Ja prasības netiek izpildītas 
atkārtoti, ikgadējās sankcijas lineāri 
palielinās. Soda par emisiju pārsniegumu 
samaksāšana neatbrīvo kuģi no tā 
pienākuma saskaņā ar 12.a pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 142
Catherine Chabaud

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
20. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5d) regulas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
"3.b Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot 
noteikumus attiecībā uz CO2 emisiju 
pārsnieguma kopējā apjoma noteikšanu 
uzņēmumiem, kuri nepilda 12.a pantā 



AM\1201132LV.docx 81/105 PE648.521v01-00

LV

noteiktās prasības. Noteiktā pārvadāšanas 
darba CO2 emisiju samazinājuma daļa, ko 
kuģis nav sasniedzis katrā atbilstības 
periodā, tiek pārnesta un pieskaitīta 
nākamā gada prasībai attiecībā uz šo 
kuģi.";

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Līdz katra gada 30. jūnijam Komisija 
publisko informāciju par CO2 emisijām, 
kas paziņota saskaņā ar 11. pantu, kā arī šā 
panta 2. punktā izklāstīto informāciju.

"1. Līdz katra gada 30. jūnijam Komisija 
publisko informāciju, kas paziņota saskaņā 
ar 11. pantu, kā arī šā panta 2. punktā 
izklāstīto informāciju.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 144
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5c) regulas 21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) kuģa identifikāciju (vārds, SJO "a) kuģa identifikāciju (vārds, uzņēmums, 
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identifikācijas numurs, pieraksta osta vai 
piederības osta);

SJO identifikācijas numurs, pieraksta osta 
vai piederības osta);"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Publicētajai informācijai būtu jāietver arī kuģa īpašnieks vai kuģa operators atkarībā no tā, 
kas atbild par emisijām. "Uzņēmums" definīcija Komisijas priekšlikumā ietver abus: "d) 
"uzņēmums" ir kuģa īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, 
pārvaldnieks vai bezapkalpes kuģa fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka pārņēmis atbildību par 
kuģa darbību".

Grozījums Nr. 145
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) regulas 21. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
"ka) kuģa lielums;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 146
Peter Liese, Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) regulas 21. panta 2. punktam 
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pievieno šādu apakšpunktu:

"ka) Komisija līdz 2020. gada 
31. decembrim pēc pienācīga ietekmes 
novērtējuma veikšanas ierosina 
Direktīvas 2003/87/EK grozījumu, lai 
iekļautu emisijas, ko kopš 2023. gada 
1. janvāra rada visi kuģi, kuri iebrauc 
Savienības ostās vai izbrauc no tām un 
kurus reglamentē šī regula.
Lai nodrošinātu labāko iespējamo vides 
integritāti un Eiropas kuģu īpašnieku un 
operatoru konkurētspēju, priekšlikumam 
jābūt neitrālam attiecībā uz kuģu 
karogiem un jāgarantē vienlīdzīga 
attieksme; visi līdzekļi no izsolēm 
jāizmanto, lai risinātu problēmas, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņām, kā 
noteikts Direktīvas 2003/87/EK 3.ga–
3.gc pantā.
Ietekmes novērtējumā Komisija cita 
starpā izskata iespēju iekļaut citas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas papildus 
CO2, it sevišķi metānu.
2. Pēc pienācīga ietekmes novērtējuma 
veikšanas 1. punktā minētajā Komisijas 
priekšlikumā uzņēmumiem arī nosaka 
prasību līdz 2030. gadam samazināt to 
ikgadējās CO2 emisijas no katra 
pārvadāšanas darba par vismaz 50 % 
salīdzinājumā ar vidējo veiktspēju tāda 
paša lieluma un veida kuģu kategorijā, 
salīdzinot ar 2008. gada līmeni. Komisija 
norāda, kā panākt 50 % samazinājumu 
līdz 2030. gadam un ierosina atbilstīgus 
pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk 
sasniegtu šo mērķrādītāju; tādējādi tiek 
ņemti vērā MEPC rezultāti saistībā ar 
īstermiņa pasākumiem.
Ja globālā mērogā tiek atrunāti uz tirgu 
balstīti pasākumi jūras transportam, 
dalībvalstis var atļaut pazemināt kvotu 
cenas jūras transportam par atbilstīgu 
summu, ko nosaka attiecīgais uz tirgu 
balstītais pasākums jūras transportam.
Ja nākotnē spēkā stājas SJO noteikumi, 
kas ir piemērojami tādā pašā apmērā kā 
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ES ETS un paredz vismaz 75 % no šīm 
prasībām, Savienības tiesību aktus 
atbilstīgi groza, lai ņemtu vērā šādus 
noteikumus.
Ieņēmumi.
Ieņēmumus iegulda klimata pārmaiņu 
apkarošanā, piemēram, pētniecībā un 
tehnoloģijās. Priekšlikums ietver Jūras 
transporta dekarbonizācijas fondu, ko 
izveido laikposmam no 2021. līdz 
2030. gadam; fondam piešķir 50 % no 
kvotu izsoļu ieņēmumiem, lai uzlabotu 
kuģu energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās un 
infrastruktūrā nolūkā dekarbonizēt jūras 
transportu, ieguldīt transporta 
elektrifikācijā un attīstīt ilgtspējīgas 
alternatīvas degvielas, kā arī bezemisiju 
dzinēju tehnoloģijas. Fonds atbalsta arī 
zemāka emisiju līmeņa kuģu komerciālo 
izmantošanu, kuri izmanto tādu degvielu 
kā ūdeņradis un amonjaks, kas ražota no 
atjaunojamiem energoresursiem.
Komisija apspriežas ar trešām valstīm par 
to, kā arī šīs valstis varētu izmantot fondu. 
Komisijai ir jāuzrauga ieņēmumu sadale 
un tas, kuri kuģi drīkst gūt labumu no 
fonda.";

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk ar atsevišķu priekšlikumu ETS ir jāiekļauj kuģniecība un jāvienojas par 
efektivitātes standartiem. Ierosinājums: lielāks līdzekļu piešķīrums, nekā paredzēts 
ierosinātajā priekšlikumā, proti, visu (!) ieņēmumu izmantošana klimata pārmaiņu 
apkarošanai un ES darba turpināšanai starptautiskā līmenī; nekāda dubulta sloga kuģiem, 
kas iebrauc ES. Ar reālu SJO mērķu shēmu varētu tikt pabeigta kuģniecības iekļaušana 
ES ETS. Ja 2018. gads ir atsauces gads, 60 % efektivitātes samazinājuma mērķrādītājs līdz 
2030. gadam kaitētu pionieriem. Ir jāsaglabā 2008. gads kā atsauces gads. Kompromiss: 
50 % efektivitātes samazinājums salīdzinājumā ar 2008. gadu: vērienīgāks par SJO mērķis, 
bet mazāks par sākotnējā priekšlikuma mērķi.

Grozījums Nr. 147
Antoni Comín i Oliveres
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Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) iekļauj šādu pantu:
"21.a pants

Vispārējs novērtējums
1. Līdz 2024. gada 31. decembrim 
Komisija novērtē šīs regulas pareizu 
vispārējo īstenošanu, ņemot vērā virzību 
jūras transporta radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā un Savienības 
saistību izpildē saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, kā arī Eiropas zaļā kursa 
mērķu sasniegšanā.
2. Pēc apspriešanās ar kompetentajām 
iestādēm Komisija ierosina papildu 
pasākumus, lai samazinātu gaisa 
piesārņotājus no kuģiem, ieviešot jaunas 
tehnoloģijas, kā noteikts novērtējumā.
3. Novērtējumam pievieno priekšlikumu 
par šīs regulas grozījumiem. Komisija 
ņem vērā ziņojumu vai ziņojumus, ko 
Eiropas Parlaments var būt sagatavojis 
par šo jautājumu gadu gaitā pirms 
novērtējuma.";

Or. en

Grozījums Nr. 148
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
21.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) iekļauj šādu pantu:
"21.a pants
Kuģu vides ekoloģisko raksturlielumu 
marķējums
1. Lai mudinātu panākt emisiju 
samazinājumus un palielinātu 
informācijas pārredzamību, Komisija 
izveido holistisku Savienības kuģu vides 
ekoloģisko raksturlielumu marķēšanas 
sistēmu, un šo sistēmu piemēro kuģiem, 
uz kuriem attiecas šī regula.
2. Līdz 2021. gada 1. jūlijam Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, lai papildinātu šo regulu, 
paredzot detalizētus noteikumus par 
Savienības kuģu vides ekoloģisko 
raksturlielumu marķēšanas sistēmas 
darbību, kā arī tehniskos standartus, uz 
kuriem balstās šī sistēma.";

Or. en

Grozījums Nr. 149
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) regulas 22. panta 3. punktu svītro;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pamatojums

Šis grozījums izriet no nepieciešamības Regulā (ES) 2015/757 iekļaut Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas (SJO) jaunas globālas datu vākšanas sistēmas noteikšanu kuģu 
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degvieleļļas patēriņa datu apkopošanai.

Grozījums Nr. 150
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6a) regulas 22. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Gadījumā, ja ir panākta starptautiska 
vienošanās par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju globālu monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu vai par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu jūras 
transporta siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
Komisija šo regulu pārskata un attiecīgā 
gadījumā ierosina grozījumus šajā regulā, 
lai nodrošinātu saskaņošanu ar minēto 
starptautisko vienošanos.

"3.Gadījumā, ja ir panākta starptautiska 
vienošanās par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju globālu monitoringa, ziņošanas un 
verifikācijas sistēmu vai par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu jūras 
transporta siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
Komisija šo regulu pārskata un attiecīgā 
gadījumā ierosina grozījumus šajā regulā, 
lai to saskaņotu ar šādu starptautisko 
vienošanos. Neviena šāda starptautiska 
vienošanās par globāliem pasākumiem 
neskar Savienības spēju uzturēt vai 
pieņemt stingrākus Savienības 
pasākumus.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Grozījums Nr. 151
Tiemo Wölken

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) iekļauj šādu pantu:
"22.a pants
Pārskatīšana
1. Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim 
pārskata šīs regulas darbību, ņemot vērā 
tās īstenošanā gūto pieredzi, kā arī citas 
būtiskas norises ar mērķi samazināt jūras 
transporta radītās SEG emisijas un 
izpildīt Savienības saistības saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu. Pārskatīšanas ietvaros 
Komisija ierosina papildu prasības, lai 
samazinātu gaisa piesārņotājus un kuģu 
notekūdeņu noplūdes atklātajos ūdeņos, 
nodrošinot, lai emisiju samazināšana 
gaisā nepalielina emisijas ūdenī. 
Pārskatam attiecīgā gadījumā pievieno 
likumdošanas priekšlikumu šīs regulas 
grozīšanai.
2. Saistībā ar gaidāmo Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/94/ES* un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1315/2013** pārskatīšanu Komisija arī 
nosaka saistošus mērķrādītājus 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu pienācīgu 
krasta elektroenerģijas piegādi jūras un 
iekšzemes ostās.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 22. oktobra 
Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo 
degvielu infrastruktūras ieviešanu 
(OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1315/2013 par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).";

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) iekļauj šādu pantu:
"22.a pants
Pārskatīšana
Komisija pārskata šīs regulas darbību, 
ņemot vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot 
minēto regulu un globālo SJO DVS, kā 
arī ņemot vērā citus attiecīgos 
pasākumus, kuru mērķis ir samazināt 
jūras transporta radītās SEG emisijas. Šīs 
pārskatīšanas rezultātam attiecīgā 
gadījumā var pievienot priekšlikumu par 
regulas grozījumiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 153
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) iekļauj šādu 22.a pantu:
"22.a pants
Pārskatīšana
1. Saistībā ar gaidāmo Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/94/ES* un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
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Nr. 1315/2013** pārskatīšanu Komisija arī 
ierosina noteikt saistošus mērķrādītājus 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu pienācīgu 
krasta elektroenerģijas piegādi jūras un 
iekšzemes ostās.
2. Komisija līdz 2024. gada 31. decembrim 
pārskata šīs regulas darbību, ņemot vērā 
tās īstenošanā gūto pieredzi, kā arī citas 
būtiskas norises ar mērķi samazināt jūras 
transporta radītās SEG emisijas un 
izpildīt Savienības saistības saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu. Pārskatīšanas ietvaros 
Komisija ierosina papildu prasības, lai 
samazinātu gaisa piesārņojumu no 
kuģiem. Pārskatam attiecīgā gadījumā 
pievieno likumdošanas priekšlikumu šīs 
regulas grozīšanai.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 
Komisija novērtē regulatīvos un 
administratīvos šķēršļus un izstrādā 
priekšlikumus tādu nepamatotu šķēršļu 
likvidēšanai, kas kavē atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ieviešanas 
paplašināšanu ostās.";

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta grozījumam Nr. 30. Pārskatīšana līdz 2022. gadam ir pāragra. 
Tādēļ pārskatīšana būtu jāveic līdz 2024. gada 31. decembrim. No atjaunojamiem 
energoresursiem iegūta krasta elektroenerģija ir nozīmīgs instruments emisiju 
samazināšanai, it sevišķi ostās. Daudzās ostās atjaunojamo energoresursu ieviešana ir ļoti 
sarežģīta, un šie sarežģījumi ir jālikvidē.

Grozījums Nr. 154
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/757
22.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) iekļauj šādu pantu:
"22.a pants
Pārskatīšana
Komisija pārskata Regulas (ES) 2015/757 
darbību, ņemot vērā papildu pieredzi, kas 
gūta, īstenojot minēto regulu un 
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(SJO) izveidoto globālo kuģu degvieleļļas 
patēriņa datu vākšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu abu sistēmu lielāku saderību 
un samazinātu dubultas ziņošanas 
prasības.";

Or. en

Grozījums Nr. 155
Mick Wallace

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:
"1) direktīvā iekļauj šādu nodaļu:
IIa NODAĻA
JŪRAS TRANSPORTS
3.ga pants
Darbības joma
No 2021. gada 1. janvāra šīs nodaļas 
noteikumi ir piemērojami kvotu 
piešķiršanai un izdošanai par 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no 
kuģiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) 2015/757*.
____________________
*Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).
3.gb pants
Jūras transportam paredzēto kvotu 
kopējais daudzums un to piešķiršanas 
metode
1. Līdz 2020. gada 1. decembrim Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
nosakot jūras transportam paredzēto 
kvotu kopējo daudzumu, tāpat kā tas tiek 
darīts attiecībā uz citām nozarēm, 
balstoties uz jūrniecības nozares vidējām 
SEG emisijām laikposmā no 2016. līdz 
2018. gadam, kā arī paredzot īpašus 
noteikumus attiecībā uz administrējošo 
dalībvalsti. Kvotu piešķiršanas metode 
jūras transportam notiek ar pilnīgu izsoļu 
starpniecību.
2. Šīs direktīvas 12. un 16. pantu piemēro 
jūras transporta kvotām tādā pašā veidā 
kā kvotām, kas saistītas ar citām 
darbībām.
3. Visus ieņēmumus, kas gūti, izsolot šā 
panta 1. punktā minētās kvotas, izmanto, 
pielietojot saskaņā ar 3.gc pantu izveidoto 
fondu, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās un 
infrastruktūrā ar mērķi dekarbonizēt 
jūras transportu, tostarp tuvsatiksmes 
kuģošanu un ostas, un rastu optimālus 
risinājumus, piemēram, atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un 
energoefektivitāti ar progresīvu 
tehnoloģiju un bezemisiju dzinēju 
tehnoloģiju izmantošanu.
3.gc pants
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Jūras transporta dekarbonizācijas fonds
1. Jūras transporta dekarbonizācijas 
fondu (fonds) izveido uz laikposmu no 
2021. līdz 2030. gadam, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti un emisiju efektivitāti 
un atbalstītu ieguldījumus inovatīvās 
tehnoloģijās un infrastruktūrā jūras 
transporta dekarbonizācijai, tostarp 
tuvsatiksmes kuģošanā un ostās, kā arī 
optimālos risinājumos, piemēram, 
progresīvās atjaunojamo energoresursu 
enerģijas un energoefektivitātes 
tehnoloģijās un bezemisiju dzinēju 
tehnoloģijās.
2. Atkāpjoties no šīs direktīvas 12. panta, 
jūras transporta uzņēmumi var fondam 
veikt ikgadējas dalības iemaksas saskaņā 
ar savu kopējo emisiju apjomu, kas 
saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757 
reģistrēts iepriekšējā kalendārajā gadā, lai 
ierobežotu administratīvo slogu jūras 
uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un/vai uzņēmumiem, kuri 
šīs direktīvas darbības jomā nav 
uzskatāmi par regulāri aktīviem. Fonds 
kolektīvi nodod kvotas to jūras transporta 
uzņēmumu vārdā, kas ir fonda dalībnieki. 
Katru gadu līdz 28. februārim fonds 
nosaka iemaksu 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 kalendārajā gadā, un 
katru gadu līdz 30. aprīlim nodod tās 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. pantu 
izveidotajam reģistram turpmākai 
anulēšanai. Informāciju par iemaksām 
dara pieejamu sabiedrībai.
4. Fonds iegulda kuģu energoefektivitātes 
un emisiju efektivitātes uzlabošanā un 
atbalsta inovatīvas tehnoloģijas un 
infrastruktūru jūras transporta 
dekarbonizācijai, tostarp tuvsatiksmes 
kuģošanā un ostās, kā arī optimālos 
risinājumos, piemēram, progresīvās 



PE648.521v01-00 94/105 AM\1201132LV.docx

LV

atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
energoefektivitātes tehnoloģijās un 
bezemisiju dzinēju tehnoloģijās, 
izmantojot ieņēmumus, kas minēti 
3.gb panta 3. punktā. Visus fonda 
atbalstītos ieguldījumus publisko, un tie 
atbilst direktīvas mērķiem.
5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo direktīvu attiecībā uz šā 
panta īstenošanu. Attiecībā uz fonda 
pārvaldību Komisija nodrošina, ka:
a) fondu centrāli pārvalda atbilstīga ES 
publiskā iestāde;
b) fondam ir pārredzams lēmumu 
pieņemšanas process, arī nosakot 
prioritāras jomas, kritērijus un dotāciju 
piešķiršanas procedūras;
c) fonds piemēro iekļaujošu pieeju 
attiecībā uz ieinteresēto personu 
iesaistīšanu; un
d) fondu vada ES kuģniecības 
dekarbonizācijas princips saskaņā ar 
Savienības vispārējiem klimata mērķiem.
3.gd pants
Komisijas ziņojumi un tās īstenotā 
pārskatīšana saistībā ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumu īstenošanu 
Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā
1. Komisija pirms 2022. gada 1. janvāra 
un regulāri pēc tam ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par progresu 
SJO sarunās par globālu klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumu 
īstenošanu attiecībā uz jūras transportu, 
kurus no 2023. gada paredzēts piemērot 
emisijām, jo īpaši par: i) attiecīgajiem 
SJO instrumentiem, tostarp standartiem 
un ieteicamo praksi; ii) globāla reģistra 
izveidi; iii) iekšējiem pasākumiem, ko 
trešās valstis veikušas, lai īstenotu 
globālos klimata pārmaiņu mazināšanas 
pasākumus, kurus no 2023. gada 
paredzēts piemērot emisijām; iv) ietekmi, 
ko izraisījušas trešo valstu atrunas; un 
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v) citām nozīmīgām starptautiskām 
norisēm un piemērojamiem 
instrumentiem.
Atbilstīgi UNFCCC globālajai izsvēršanai 
Komisija ziņo arī par centieniem sasniegt 
jūrniecības nozares ilgtermiņa emisiju 
samazināšanas mērķi līdz 2050. gadam, 
proti, uz pusi samazināt jūras transporta 
radītās SEG emisijas salīdzinājumā ar 
2008. gada līmeni.
2. Divpadsmit mēnešu laikā pēc tam, kad 
SJO pieņem attiecīgus instrumentus, un 
pirms sākas šo instrumentu piemērošana, 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu, kurā tā pēc 
vajadzības izskata noteikumus, kas ir 
piemērojami jūras transportam EEZ. Tā 
arī izvērtē SJO noteiktā globālā pasākuma 
vērienīgumu un tā vispārējo vides 
integritāti, tostarp to, cik vērienīgs 
kopumā ir šis pasākums salīdzinājumā ar 
mērķiem, kas noteikti saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, kāds ir līdzdalības līmenis, cik 
lielā mērā pasākums ir izpildāms, cik 
pārredzams tas ir, kādas ir sankcijas par 
neatbilstību, kādā veidā ņem vērā 
sabiedrības viedokli, kā tiek izmantotas 
izlīdzināšanas kompensācijas, kāds ir 
emisiju monitorings, ziņošana un 
verifikācija, kādi ir reģistri, atbildība par 
uzskaiti, kā arī noteikumi par biodegvielu 
izmantošanu.";

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
IIa nodaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:
"1) Direktīvā 2003/87/EK iekļauj šādu 
nodaļu:
"IIa NODAĻA
JŪRAS TRANSPORTS
3.ga pants
Darbības joma
No 2021. gada 1. janvāra šīs nodaļas 
noteikumi ir piemērojami kvotu 
piešķiršanai un izdošanai par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no kuģiem, 
kas ienāk dalībvalstu jurisdikcijā esošās 
ostās, uzturas tajās un iziet no tām un uz 
ko attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2015/757* 
noteikumi.
3.gb pants
Jūras transportam paredzēto kvotu 
kopējais daudzums un to piešķiršanas 
metode
1. Līdz 2020. gada 1. decembrim Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
nosakot jūras transporta nozarei 
paredzēto kvotu kopējo daudzumu, tāpat 
kā tas tiek darīts attiecībā uz citām 
nozarēm, un šo kvotu piešķiršanas metodi 
jūras transporta nozarei izsolēs, kā arī 
paredzot īpašus noteikumus attiecībā uz 
administrējošo dalībvalsti.
2. Šīs direktīvas 12. un 16. pantu piemēro 
jūras transporta nozares kvotām tādā pašā 
veidā kā kvotām, kas saistītas ar citām 
darbībām.
3. Vismaz 70 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot šā panta 1. punktā minētās kvotas, 
izmanto, pielietojot saskaņā ar 3.gc pantu 
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izveidoto fondu.
4. Kvotu izsolēs gūtos ieņēmumus, kas 
netiek izmantoti ar fonda starpniecību, 
pārnes izmantošanai uz Savienības 
budžetu. Ieņēmumus izmanto saskaņā ar 
šīs direktīvas mērķiem, lai risinātu 
klimata pārmaiņas Savienībā un 
trešās valstīs un lai dalībvalstīs atbalstītu 
taisnīgu pārkārtošanos, atbalstot darba 
ņēmēju pārcelšanu, pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas celšanu, izglītību, darba 
meklēšanas iniciatīvas un 
jaunuzņēmumus, vienlaikus iesaistoties 
dialogā ar sociālajiem partneriem. Visu 
informāciju par šo ieņēmumu 
izmantošanu publisko.
5. Komisija uzrauga šīs nodaļas 
īstenošanu un iespējamās tendences 
saistībā ar kuģu mēģinājumiem izvairīties 
no šīs direktīvas prasību attiecināšanas uz 
tiem. Attiecīgā gadījumā Komisija 
ierosina pasākumus, lai nepieļautu šādu 
izvairīšanos.
3.gc pants
Jūrniecības klimata fonds
1. Jūrniecības klimata fondu ("fonds") 
izveido uz laikposmu no 2021. līdz 
2030. gadam, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās, 
bezemisiju kuģu būvniecībā un 
infrastruktūrā jūras transporta nozares 
dekarbonizācijai, tostarp tuvsatiksmes 
kuģošanā un ostās, un panāktu 
ilgtspējīgas alternatīvas degvielas un 
bezemisiju dzinēju tehnoloģiju 
izmantošanu. Visi fonda atbalstītie 
ieguldījumi atbilst šīs direktīvas mērķiem.
2. Atkāpjoties no šīs direktīvas 12. panta, 
jūras transporta operatori var brīvprātīgi 
maksāt fondā gada dalības maksu 
atbilstoši savām iepriekšējā kalendārā 
gada kopējām emisijām, par kurām ir 
paziņots saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 2015/757. Fonds kolektīvi nodod 
kvotas to jūras transporta operatoru 
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vārdā, kas ir fonda dalībnieki. Katru gadu 
līdz 28. februārim fonds nosaka iemaksu 
par emisiju tonnu, kas ir vismaz vienāda 
ar kvotu tirgus cenu iepriekšējā gadā.
3. Fonds iegūst kvotas, kas ir vienādas ar 
šā panta 2. punktā minēto iemaksu kopējo 
apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā, un 
katru gadu līdz 30. aprīlim nodod tās 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. pantu 
izveidotajam reģistram turpmākai 
anulēšanai. Visu informāciju par 
iemaksām dara publiski pieejamu.
4. Fondu centrāli pārvalda publiska 
Savienības iestāde, kuras pārvaldības 
struktūra atbilst šīs direktīvas 10.a panta 
8. punktā noteiktajai fonda pārvaldībai. 
Attiecīgajām ieinteresētajām personām ir 
atbilstīga padomdevēju loma. Visa 
informācija par ieguldījumiem un visa 
pārējā būtiskā informācija par fonda 
darbību ir publiski pieejama.
5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo direktīvu attiecībā uz šā 
panta īstenošanu.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).";

Or. en

Grozījums Nr. 157
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
IIa nodaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:
"1) direktīvā iekļauj šādu nodaļu:
IIa NODAĻA
JŪRAS TRANSPORTS
3.ga pants
Darbības joma
No 2023. gada 1. janvāra šīs nodaļas 
noteikumi ir piemērojami kvotu 
piešķiršanai un izdošanai par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no kuģiem, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2015/757*.
3.gb pants
Jūras transportam paredzēto kvotu 
kopējais daudzums un to piešķiršanas 
metode
1. Līdz 2021. gada jūnijam Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
nosakot jūras transportam paredzēto 
kvotu kopējo daudzumu, tāpat kā tas tiek 
darīts attiecībā uz citām nozarēm, un šo 
kvotu piešķiršanas metodi izsolēs, kā arī 
paredzot īpašus noteikumus attiecībā uz 
administrējošo dalībvalsti. Deleģētais akts 
balstās uz labākajiem pieejamajiem 
datiem un uz dažādu variantu ietekmes 
novērtējumu, ietverot ietekmi uz emisijām, 
kā arī uz ekonomiku.
2. Šīs direktīvas 12. un 16. pantu piemēro 
jūras transporta kvotām tādā pašā veidā 
kā kvotām, kas saistītas ar citām 
darbībām.
3. Dalībvalstis izmanto ieņēmumus, kas 
gūti, izsolot tiem piešķirtās kvotas, lai 
risinātu klimata pārmaiņas saskaņā ar šīs 
direktīvas 10. panta 3. punktu. Nozīmīgu 
daļu no šiem ieņēmumiem dalībvalstis 
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piešķir Zilajam fondam, kas izveidots 
saskaņā ar 3.gc pantu. Fondā piedalās 
ikviena dalībvalsts. Valstu iemaksām 
jābūt proporcionālām atkarībā no to 
ekskluzīvās ekonomikas zonas un jūras 
ekonomikas. Dalībvalstis reizi gadā ziņo 
Komisijai par pasākumiem, kas veikti, 
ievērojot šā punkta pirmo daļu.
3.gc pants
Zilais fonds
1. Savienības līmeņa Zilo fondu (fonds) 
izveido, lai uzlabotu kuģu 
energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās un 
infrastruktūrā jūras transporta 
dekarbonizācijai, tostarp tuvsatiksmes 
kuģošanā un ostās, kā arī ilgtspējīgu 
alternatīvo degvielu un bezemisiju dzinēju 
tehnoloģiju ieviešanā, tostarp vēja 
tehnoloģijās. Fonds arī palīdz aizsargāt, 
atjaunot un labāk pārvaldīt jūras 
ekosistēmas, kuras skar globālā sasilšana, 
piemēram, aizsargājamās jūras teritorijas; 
un veicināt transversālu un ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku, piemēram, atjaunojamo 
jūras enerģiju.
2. Atkāpjoties no šīs direktīvas 12. panta, 
jūras transporta uzņēmumi var brīvprātīgi 
maksāt fondā gada dalības maksu 
atbilstoši savām iepriekšējā kalendārā 
gada kopējām emisijām, par kurām ir 
paziņots saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 2015/757. Fonds kolektīvi nodod 
kvotas to jūras transporta uzņēmumu 
vārdā, kas ir fonda dalībnieki. Katru gadu 
līdz 28. februārim fonds nosaka iemaksu 
par emisiju tonnu, kas ir vismaz vienāda 
ar kvotu tirgus cenu iepriekšējā gadā.
3. Fonds iegūst kvotas, kas ir vienādas ar 
šā panta 2. punktā minēto iemaksu kopējo 
apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā, un 
katru gadu līdz 30. aprīlim nodod tās 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. pantu 
izveidotajam reģistram turpmākai 
anulēšanai. Informāciju par iemaksām 
dara pieejamu sabiedrībai.
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4. Visus fonda atbalstītos ieguldījumus 
publisko, un tie atbilst direktīvas mērķiem.
5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai 
papildinātu šo direktīvu ar noteikumiem 
par fonda darbību, tostarp par dalībvalstu 
iemaksām, atlases procedūru un 
ieguldījumu kritērijiem.
3.gd pants
Starptautiskā sadarbība

Ja ir panākta starptautiska vienošanās 
par starptautiskiem uz tirgu balstītiem 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jūrniecības nozarē, 
Komisija pārskata šo direktīvu un 
vajadzības gadījumā ierosina grozījumus, 
lai nodrošinātu saskaņotību ar šo 
starptautisko vienošanos.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).";

Or. en

Grozījums Nr. 158
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:
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"1) direktīvā iekļauj šādu nodaļu:
IIa NODAĻA
JŪRAS TRANSPORTS
3.ga pants
Darbības joma
Saskaņā ar 22.a pantā minēto 
pārskatīšanas klauzulu, kā arī balstoties 
uz vispusīga ietekmes novērtējuma 
rezultātiem, šīs nodaļas noteikumus 
attiecīgā gadījumā piemēro kvotu 
piešķiršanai un izdošanai attiecībā uz 
emisijām no kuģiem, uz kuriem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/757*.
____________________
*Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).
3.gb pants
Jūras transportam paredzēto kvotu 
kopējais daudzums un to piešķiršanas 
metode
1. Līdz [XX] saskaņā ar 3.ga pantu 
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 23. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
nosakot jūras transportam paredzēto 
kvotu kopējo daudzumu, tāpat kā tas tiek 
darīts attiecībā uz citām nozarēm, un šo 
kvotu piešķiršanas metodi izsolēs, kā arī 
paredzot īpašus noteikumus attiecībā uz 
administrējošo dalībvalsti.
2. Šīs direktīvas 12. un 16. pantu piemēro 
jūras transporta kvotām tādā pašā veidā 
kā kvotām, kas saistītas ar citām 
darbībām.
3. Vismaz 25 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot šā panta 1. punktā minētās kvotas, 
izmanto, pielietojot saskaņā ar 3.gc pantu 
izveidoto fondu, lai uzlabotu kuģu 
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energoefektivitāti un atbalstītu 
ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās un 
infrastruktūrā ar mērķi dekarbonizēt 
jūras transportu, tostarp tuvsatiksmes 
kuģošanu un ostas, un atbalstītu ostu 
elektrifikācijas procesu, kā arī panāktu 
ilgtspējīgu alternatīvu degvielu un 
bezemisiju dzinēju tehnoloģiju 
izmantošanu.
4. Vismaz 25 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot šā panta 1. punktā minētās kvotas, 
izmanto, lai uzlabotu enerģijas 
uzkrāšanas risinājumus un jūras 
akumulatorus izmantošanai uz kuģiem un 
jūras un krasta hibrīdajiem lietojumiem, 
kā arī lai izstrādātu uz atjaunojamiem 
energoresursiem balstītas jūras degvielas, 
izmantojot 10.a panta 8. punktā noteikto 
Inovāciju fondu.
5. Pārējos ieņēmumus, kas gūti, izsolot šā 
panta 1. punktā minētās kvotas, izmanto, 
lai nodrošinātu papildu finansējumu 
10.d pantā noteiktā Modernizācijas fonda 
papildu finansējumam.
3.gc pants
Jūras transporta dekarbonizācijas fonds
1. Jūras transporta dekarbonizācijas 
fondu (fonds) izveido, izmantojot 
3.gb panta 3. punktā minētos ieņēmumus. 
Visus fonda atbalstītos ieguldījumus 
publisko, un tie atbilst direktīvas 
mērķiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 159
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
IIa nodaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:
"1) direktīvā iekļauj šādu nodaļu:
IIa NODAĻA
JŪRAS TRANSPORTS
3.ga pants
Darbības joma
No 2023. gada 1. janvāra šīs nodaļas 
noteikumi ir piemērojami kvotu 
piešķiršanai un izdošanai par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no kuģiem, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2015/757*.
3.gb pants
Jūras transportam paredzēto kvotu 
kopējais daudzums un to piešķiršanas 
metode
1. Līdz 2021. gada jūnijam Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
nosakot jūras transportam paredzēto 
kvotu kopējo daudzumu, tāpat kā tas tiek 
darīts attiecībā uz citām nozarēm, un šo 
kvotu piešķiršanas metodi izsolēs, kā arī 
paredzot īpašus noteikumus attiecībā uz 
administrējošo dalībvalsti. Deleģētais akts 
balstās uz labākajiem pieejamajiem 
datiem un uz dažādu variantu ietekmes 
novērtējumu, ietverot ietekmi uz emisijām, 
kā arī uz ekonomiku.
2. Šīs direktīvas 12. un 16. pantu piemēro 
jūras transporta kvotām tādā pašā veidā 
kā kvotām, kas saistītas ar citām 
darbībām.
3. Visus kvotu izsolēs gūtos ieņēmumus 
izmanto, lai risinātu ar klimata 
pārmaiņām saistītās problēmas Savienībā 
un trešās valstīs, proti, cita starpā lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
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pielāgotos klimata pārmaiņām Savienībā 
un trešās valstīs, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs, lai finansētu pētniecību un izstrādi 
mazināšanas un pielāgošanās jomā, 
tostarp jo īpaši jūras transporta un jūras 
vides jomā, lai samazinātu emisijas, 
izmantojot mazemisiju transportu, un lai 
segtu ES ETS administrēšanas 
izdevumus. 
3.gd pants
Starptautiskā sadarbība

Ja ir panākta starptautiska vienošanās 
par starptautiskiem uz tirgu balstītiem 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jūrniecības nozarē, 
Komisija pārskata šo direktīvu un 
vajadzības gadījumā ierosina grozījumus, 
lai nodrošinātu saskaņotību ar šo 
starptautisko vienošanos. 
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 
2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).";

Or. en


