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ĪSS PAMATOJUMS

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir grozīt ES Regulu Nr. 2015/757 par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju, lai pienācīgi ņemtu vērā jauno globālo 
datu vākšanas sistēmu attiecībā uz kuģu degvieleļļas patēriņa datiem, ko izveidojusi 
Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO). Ierosinātie grozījumi ir tehniski pielāgojumi, kas 
attiecas uz definīcijām, kā arī monitoringa parametriem, plāniem un veidnēm. 

Referents atzinīgi vērtē to, ka Komisija plāno izmantot šo priekšlikumu, lai vienkāršotu un 
samazinātu administratīvās procedūras kuģniecības uzņēmumiem un administrācijām, 
vienlaikus saglabājot ES Regulas Nr. 2015/757 par monitoringu, ziņošanu un verifikāciju 
mērķus. 

Referents vēlas ierosināt Komisijai pārskatīt Regulas (ES) 2015/757 darbību, ņemot vērā 
papildu pieredzi, kas gūta, īstenojot minēto regulu un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(SJO) izveidoto kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas sistēmu, lai nodrošinātu abu sistēmu 
lielāku saderību un samazinātu dubultas ziņošanas prasības. 

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcijā par Eiropas zaļo kursu 
tika pausts aicinājums palielināt ES 
iekšzemes SEG samazināšanas mērķi 
2030. gadam līdz 55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un uzsvērta vajadzība 
pēc tūlītējas un vērienīgas rīcības, lai pēc 
iespējas drīzāk un vēlākais līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitralitāti. 
Eiropas Parlaments norādīja arī to, ka, lai 
Savienība dotu pienācīgu artavu pasaules 
mēroga centienos, ieguldījums 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā 
jādod visām tautsaimniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 2
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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) 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. 
Eiropadome 2019. gada 12. decembrī 
publicēja secinājumus, apstiprinot 
vērienīgāku mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitrālu ES saskaņā ar 
Parīzes nolīguma mērķiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai sekmīgi dekarbonizētu jūras 
transporta nozari, ir vajadzīga holistiska 
pieeja. Vajadzīgo oglekļa emisiju 
samazinājumu varētu panākt, veicinot 
alternatīvu degvielu, alternatīvu dzinēju 
sistēmu un jaunu pasākumu turpmāku 
izmantošanu, lai uzlabotu un palielinātu 
kuģu energoefektivitāti. Lai sasniegtu 
visilgtspējīgākos ieguvumus gan videi, 
gan kuģu īpašniekiem un ostām, 
turpmākajos tiesību aktu priekšlikumos 
būtu jāņem vērā dažādās iniciatīvas un 
paraugprakses apmaiņa, ko nozare jau 
veic, ņemot vērā tehnoloģiskās 
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neitralitātes principu.

Grozījums Nr. 4

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 
līdz 2019. gada 30. aprīlim.

(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, 
un sekmētu jaunu tehnoloģiju iniciatīvas. 
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. ES MZV regula tika pieņemta kā 
pirmais pasākums, lai panāktu jūras 
transporta emisiju iekļaušanu ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) tā, lai 
arī jūras transporta nozare dotu taisnīgu 
ieguldījumu Savienības mērķu īstenošanā 
par samazinājumu. Minētā iekļaušanas 
procesa pamatā vajadzētu būt ietekmes 
novērtējumam, ņemot vērā, ka būtu 
jāgarantē ES karoga kuģu starptautiskā 
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 

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 
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Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.).

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 
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.).

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 
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.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Parlaments 2020. gada 15. janvāra 
rezolūcijā par Eiropas zaļo kursu aicināja 
veikt ieguldījumus pētniecībā jūras 
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transporta dekarbonizācijas jomā. Daļa 
no šā iekļaušanas procesa radītajiem 
ieņēmumiem būtu jāiegulda pētniecībā 
par inovatīvām jūras transporta 
dekarbonizācijas tehnoloģijām un 
infrastruktūrām un ilgtspējīgu alternatīvo 
degvielu un bezemisiju dzinēju 
tehnoloģiju ieviešanu.

Grozījums Nr. 6

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”). 
SJO 2018. gada 13. aprīlī pieņēma arī 
sākotnējo stratēģiju par kuģu radīto SEG 
emisiju samazināšanu, cenšoties pēc 
iespējas ātrāk ierobežot šādu emisiju 
pieaugumu un līdz 2050. gadam tās 
samazināt vismaz par 50 % salīdzinājumā 
ar 2008. gadu. Tajā pašā laikā SJO 
dalībvalstis un asociētās dalībvalstis 
apņēmās līdz 2030. gadam samazināt CO2 
emisijas uz vienu pārvadāšanas darbu 
vidēji starptautiskajā kuģniecībā vismaz 
par 40 %, cenšoties līdz 2050. gadam 
panākt 70 % samazinājumu.

__________________ __________________
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.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā abu monitoringa, 
ziņošanas un verifikācijas sistēmu 
līdzāspastāvēšanu, Komisija saskaņā ar ES 
MZV regulas 22. pantu izvērtēja, kā abas 
sistēmas saskaņot, lai mazinātu 
administratīvo slogu kuģiem, vienlaikus 
saglabājot ES MZV regulas mērķus.

(9) Ņemot vērā abu monitoringa, 
ziņošanas un verifikācijas sistēmu 
līdzāspastāvēšanu, Komisija saskaņā ar ES 
MZV regulas 22. pantu izvērtēja, kā abas 
sistēmas saskaņot, lai mazinātu 
administratīvo slogu kuģiem, īpaši MVU 
īpašumā esošie, vienlaikus saglabājot ES 
MZV regulas mērķus.

Grozījums Nr. 8

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, būtu 
jāziņo parametri “kravnesība” un 
“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).

Grozījums Nr. 9

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Sekmīgai pārejai uz bezemisiju 
kuģniecību ir vajadzīga integrēta pieeja 
un piemērota labvēlīga vide, kas stimulētu 
inovāciju gan uz kuģiem, gan ostās. 
Komisijai būtu jāizvērtē bezemisiju ostu 
standartu piemērotība, ilgtspējīgas 
alternatīvas degvielas un bezemisiju 
piedziņas tehnoloģijas un līdzekļi šādu 
mērķu sasniegšanai būtu jāīsteno pēc 
iespējas ātrāk, iesaistot ieinteresētās 
personas un attiecīgās vietējās iestādes. 
Dalībvalstis būtu jāmudina paātrināt 
bezemisiju ostu izveidi, lai uzlabotu visu to 
iedzīvotāju veselību, kuri dzīvo ostu 
teritorijās un piekrastes zonās.

Grozījums Nr. 11

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;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
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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 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. Jaunais uzņēmums 
nodrošina, ka katrs kuģis no izmaiņu 
pabeigšanas dienas atbilst šīs regulas 
prasībām.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 3. punkta a) apakšpunktā ir 
pievienots jauns punkts:
(xia) pārvadātā krava;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 21. pantam pievieno jaunu 
punktu:
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"6.a Eiropas Jūras drošības aģentūra 
rūpīgāk pārbauda saskaņā ar 11. panta 
1. punktu sniegtos datus, lai nodrošinātu 
šo sniegtie dati ir konsekventi saskaņā ar 
tās 2020.–2022. gada darba programmu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) regulā iekļauj šādu pantu:
22.a pants
Komisija turpina novērtēt Regulas (ES) 
2015/757 darbību, veicot periodiskus 
ietekmes novērtējumus, ņemot vērā 
papildu pieredzi, kas gūta, īstenojot 
minēto regulu un SJO izveidoto kuģu 
degvieleļļas patēriņa datu vākšanas 
globālo sistēmu, lai, no vienas puses, 
nodrošinātu abu sistēmu maksimālu 
savietojamību un novērstu dubultas 
ziņošanas prasības, un, no otras puses, 
novērtētu nozares racionalizēšanas 
risinājumu efektivitāti un vajadzības 
gadījumā iejauktos, lai nodrošinātu ES 
jūrniecības nozares konkurētspēju. Ja tiek 
panākta vienošanās par globālu SJO 
DVS, Komisija vēlreiz pārskata 
Savienības MZV regulu, lai to papildus 
saskaņotu ar globālo SJO DVS.
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