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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl techninių ir veiklos priemonių siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto
(2019/2193(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją dėl 
pasaulinės laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemos2,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) 3-ąją išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ataskaitą3,

– atsižvelgdamas į galutinę ataskaitą dėl Tarptautinės jūrų organizacijos 4-osios išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitos4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio mėn. priimtą Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių 
zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) susitariančiųjų šalių ministrų 
deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2019 m. metinę ataskaitą dėl jūrų transporto išmetamo CO2 
kiekio,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi Sąjungos ekonomikoje jūrų transportas ir uostai atlieka labai svarbų vaidmenį, 
nes 90 proc. prekių yra atgabenama jūra;

B. kadangi jūrų sektorius yra sektorius, kuriame išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis yra mažiausiai reglamentuojamas ES lygmeniu, nors jame naudojamas pats 
taršiausias kuras – mazutas;

C. kadangi jūrų transporto sektorius pasaulyje per metus išmeta apie 940 mln. tonų CO2 ir 
jame išmetama apie 2,5 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 OL L 307, 2014 10 28, p. 1–20.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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kiekio6;

D. kadangi, jei klimato kaitos švelninimo priemonės nebus greitai įdiegtos, jūrų transporto 
išmetamų teršalų kiekis iki 2050 m. galėtų padidėti 50–250 proc.7, o tai neleistų pasiekti 
Paryžiaus susitarimo tikslų;

E. kadangi būtina riboti ir reguliuoti visus jūrų sektoriaus išmetamus teršalus, kurie kenkia 
oro kokybei ir piliečių sveikatai;

F. kadangi investicijos, susijusios su jūrų sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu, turi būti grindžiamos pagrindiniais teisingos pertvarkos principais, pvz., 
kokybiškų darbo vietų kūrimu ir struktūrinėmis sveikatos ir saugos priemonėmis, 
skirtomis visiems darbuotojams;

Švarios energijos paskatų mechanizmai

1. apgailestauja, kad Europos rinkoje iškraipoma konkurencija tarp iškastinio kuro, kuriam 
taikoma palankesnė apmokestinimo tvarka, ir alternatyvaus švaraus kuro iš 
atsinaujinančiųjų išteklių; ragina Komisiją ištaisyti šią padėtį ir pasiūlyti atkurti 
sąžiningos konkurencijos vienodomis sąlygomis taisykles, jūrų transportui taikant 
principą „teršėjas moka“ ir skatinant jūrų sektoriuje naudoti šiuos alternatyvius degalus, 
išgaunamus iš atsinaujinančių išteklių;

2. pabrėžia, kad reikia uždrausti naudoti mazutą, kuris vis dar naudojamas daugelyje laivų; 
apgailestauja, kad šiuo metu laivyba yra naftos bendrovių realizavimo rinka, kurioje jos 
gali atsikratyti savo atliekomis;

3. pabrėžia, kad, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/757, Europos jūrų sektorius turi būti 
įtrauktas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS)8 ne vėliau kaip 2022 
m. sausio mėn.; siūlo iš jūrų sektoriaus gaunamas ATLPS pajamas nukreipti į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimą, siekiant sumažinti Europos jūrų transporto ir uostų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

4. pažymi, kad iniciatyva „FuelEU Maritime“ turėtų būti sprendžiami ne tik kuro, bet ir 
laivų ir jų eksploatacijos efektyvumo klausimai; primena, kad persvarstant Reglamentą 
(ES) 2015/757 Parlamentas paragino iki 2030 m. laivų savininkus pasiekti -40 proc. 
efektyvumo tikslą; priduria, kad į iniciatyvą taip pat turėtų būti įtrauktas gyvavimo ciklo 
metodas, apimantis visą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Uostai ir krovinių vežimas

5. primena, kad reikia skatinti visų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, siekiant 
parengti bendrą uostų ir pakrančių zonų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
politiką;

6. ragina Komisiją teisės aktais remti nulinio prišvartuotų laivų išmetamo teršalų kiekio 

6 3-asis IMO ŠESD tyrimas.
7 3-asis IMO ŠESD tyrimas.
8 Direktyva 2003/87/EB
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tikslą ir skatinti jūrų sektoriuje kurti ir diegti švarius sprendimus; ypač ragina Komisiją 
skubiai imtis veiksmų, kad būtų reglamentuojama labiausiai aplinką teršiančių laivų, visų 
pirma kruizinių laivų, prieiga prie uostų, ir nustatyti įpareigojimą prišvartuotus laivus 
prijungti prie žaliosios elektros energijos tinklo ar kitokių atsinaujinančios energijos 
šaltinių; taip pat ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl direktyvų 2014/94/ES ir 
2003/96/EB peržiūros;

7. ragina Komisiją kaip tvarią alternatyvą krovinių ir keleivių vežimui kelių ir oro transportu 
pagal žaliąjį kursą skatinti trumpųjų nuotolių jūrų transportą taip pat kaip ir geležinkelių 
ir vidaus vandenų transportą;

8. ragina Komisiją atgaivinti jūrų greitkelių koncepciją ir supaprastinti prieigos kriterijus, 
visų pirma skatinant jungtis tarp pagrindiniam tinklui nepriklausančių uostų ir suteikiant 
didelę finansinę paramą jūrų transporto jungtims, kurios teikia alternatyvas sausumos 
transportui;

Išmetamųjų teršalų kontrolės rajonai ir IMO

9. pabrėžia, kad dėl iškilusio pavojaus sveikatai ir aplinkai Viduržemio jūroje reikia skubiai 
ją priskirti prie išmetamųjų sieros teršalų kontrolės rajonų (SECA); ragina Komisiją ir 
valstybes nares aktyviai remti pasiūlymo dėl tokio rajono pateikimą IMO iki 2022 m.; 
primygtinai ragina valstybes nares taip pat remti azoto oksidų išmetimo kontrolės rajono 
(NECA) greito patvirtinimo principą, siekiant sumažinti išmetamą azoto kiekį 
Viduržemio jūros regione;

10. ragina Komisiją numatyti išplėsti šiuos išmetamųjų teršalų kontrolės rajonus taip, kad jie 
apimtų visas Sąjungos jūras, siekiant vienodai sumažinti didžiausio leidžiamo laivų 
išmetamo NOx ir SOx kiekio ribą;

Laivai ir varymo sistemos

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos turimos veiklos ir techninės 
priemonės, siekiant efektyvaus energijos vartojimo, konkrečiai greičio mažinimo, 
laivybos kelių optimizavimo, naujų varymo būdų įdiegimo ir geresnio logistikos 
optimizavimo priemonės;

12. pažymi, kad jūrų sektoriaus, uostų ir laivų skaitmeninimu turi būti prisidedama prie šio 
sektoriaus išmetamo teršalų kiekio mažinimo, visų pirma intensyviau keičiantis 
naujausiais ir kontroliuojamais duomenimis ir užtikrinant geresnį sektoriaus subjektų 
bendradarbiavimą;

13. palankiai vertina 2020 m. sausio 1 d. IMO nustatytą naują 0,5 proc. sieros kiekio kure 
ribą ir pabrėžia, kad negalima leisti, kad dėl to oro tarša būtų perkelta į vandenį; todėl 
ragina Komisiją, laikantis Direktyvos (ES) 2019/883, uždrausti skruberius ir nuotekų bei 
kitų atliekų likučių išmetimą į jūrą ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai surinkti ir apdoroti 
uosto priėmimo įrenginiuose; ragina Komisiją pateikti tokį patį raginimą IMO, nes 
vandenynų apsauga turi būti įgyvendinama pasaulio mastu;

14. ragina Komisiją į iniciatyvą „FuelEU Maritime“ įtraukti vėjines varymo sistemas;
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15. ragina Komisiją įgyvendinti priemones, skirtas Europos laivų statybos pramonei žalinti, 
remiant perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, pagal kurį būtų atsižvelgiama į visą 
laivų gyvavimo ciklą; pabrėžia, kad svarbu Sąjungoje remti ir plėtoti tvarius laivų 
išmontavimo sprendimus;

ES finansavimas

16. ragina Komisiją pagal savo ES finansavimo programas, visų pirma pagal programą 
„Europos horizontas“, remti švarių technologijų ir kuro mokslinius tyrimus ir diegimą; 
atkreipia dėmesį į galimybes, kurias teikia elektros energija, pagaminta tik iš papildomų 
atsinaujinančiųjų išteklių – žaliojo vandenilio ir amoniako, taip pat vėjinio varymo 
sistemos; mano, kad uostai yra natūralūs atsinaujinančiųjų išteklių kuro gamybos, 
paskirstymo ir transportavimo centrai;

17. ragina Komisiją nustatyti, kad projektai, kuriais siekiama mažinti jūrų transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir išmetamą teršalų kiekį, būtų tinkami finansuoti 
pagal sanglaudos politiką ir Europos struktūrinius ir investicijų fondus, taip pat pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) ir Europos žaliąjį kursą;

18. primena, kad priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir perėjimo prie kitų 
transporto rūšių tikslai turėtų būti remiami pagal EITP, kuriai turėtų būti skiriama daugiau 
biudžeto išteklių;

19. primena, kad išmetamas metanas daro didelį poveikį klimato kaitai, ir pabrėžia, kad 
Europos mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti naudojami tik ilgalaikiams tvariems 
alternatyvų sprendimams, kurie nekelia pavojaus, kad gali atsirasti susaistymo efektas, 
kaip SGD atveju;

Stebėsena ir įgyvendinimas

20. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą skaidrumą ir galimybę gauti informaciją apie laivų 
aplinkosauginį veiksmingumą sukuriant Europos ženklinimo sistemą ir įgyvendinti 
„žaliojo laivo“ koncepciją;

21. ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl uosto valstybės kontrolės, kad būtų galima 
vykdyti veiksmingesnę ir visapusiškesnę laivų kontrolę, apimančią aplinkos apsaugos, 
socialinių, visuomenės sveikatos ir darbo teisės standartų laikymąsi, taip pat suteikti 
galimybių taikyti veiksmingas sankcijas, visų pirma sukurti Europos juodąjį sąrašą, kuris 
būtų sudaromas atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, mokesčių ir 
socialinę teisę;

22. pabrėžia Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) ir jos palydovinės sistemos „Safe Sea 
Net“ potencialą stebėti neteisėtą kuro likučių išmetimą į jūrą ir tai, kaip įgyvendinamas 
Reglamentas (ES) 2015/757;

23. pabrėžia, kad numatoma partnerystė, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, turėtų 
užtikrinti vienodas ir tinkamas Jungtinės Karalystės ir Sąjungos uostų konkurencijos 
sąlygas aplinkos ir socialinėje srityse;

°



PR\1215040LT.docx 7/9 PE658.855v01-00

LT

° °

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nors jūrų transportas Europos ekonomikoje vaidina nepakeičiamą vaidmenį – į Sąjungą jūra ir 
per uostus atgabenama 90 proc. prekių, jis buvo visiškai pamirštas sudarant Paryžiaus klimato 
susitarimus ir rengiant ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo teisės aktus. Tai 
taip pat yra transporto rūšis, kurioje naudojamas pats taršiausias kuras rinkoje – mazutas.

Atsižvelgiant į tai, kad jūrų transportas išmeta 940 mln. tonų CO2 per metus ir jam priskiriama 
2,5 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, jo klausimas visgi 
yra labai svarbus. Juo labiau kad, jei nebus imtasi drastiškų priemonių, ateityje iki 2050 m. šio 
sektoriaus išmetamų teršalų kiekis padidės 50–250 proc.

Taip pat negalima pamiršti šio sektoriaus poveikio oro taršai. Nustatyta, kad esama aiškaus 
ryšio tarp laivų išmetamų dujų ir širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligų. Kasmet 
Europoje dėl laivybos sektoriaus išmetamų teršalų miršta beveik 60 000 žmonių, o sveikatos 
priežiūros sistemos patiria 58 mlrd. EUR išlaidų.

Todėl būtina apriboti ir reglamentuoti jūrų transporto išmetamų teršalų kiekį ir neapsiriboti vien 
tik CO2, bet taip pat reglamentuoti sieros, metano, azoto oksido ir kietųjų dalelių išmetimą.

Investicijos, susijusios su jūrų sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu, be kita 
ko, turi būti grindžiamos pagrindiniais teisingos pertvarkos principais, pvz., kokybiškų darbo 
vietų kūrimu ir tvirtomis sveikatos ir saugos priemonėmis, skirtomis visiems darbuotojams.

Šio pranešimo savo iniciatyva tikslas – pasiūlyti ES lygmens veiksmų planą, kuriame būtų 
numatytos konkrečios jūrų sektoriuje išmetamų teršalų kiekio mažinimo priemonės. Mano 
nuomone, šiuo pranešimu buvo būtina parodyti, kad Europos lygmuo yra nepakeičiamas svertas 
siekiant žalinti šį sektorių, kuris pernelyg dažnai laikomas išimtinai tarptautiniu sektoriumi.

Pranešėja siūlo spręsti keletą svarbių teminių klausimų, kad jūrų transportas iš tiesų būtų 
įtrauktas į Europos žaliąjį kursą.

Energija yra pagrindinis klausimas, todėl būtina užtikrinti, kad būtų privaloma naudoti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą kurą ir jį padaryti patrauklesnį. Todėl ji džiaugiasi, 
kad Europos Parlamentas per 2020 m. rugsėjo mėn. plenarinę sesiją priėmė poziciją dėl 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reglamento, pagal kurį jūrų sektorius ne vėliau kaip 
2022 m. sausio 1 d. bus visiškai įtrauktas į Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 
(ATLPS).

Nors kuro reglamentavimas yra labai svarbus, jis turi būti derinamas su laivų išmetamo teršalų 
kiekio mažinimo priemonėmis. Šiuo klausimu pranešėja mano, kad labai svarbu į būsimą 
Europos Komisijos pasiūlymą dėl iniciatyvos „FuelEU Maritime“ įtraukti dvejopą išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslą, atsižvelgiant ne tik į kurą, bet ir į laivų efektyvumą.

Privalome iš naujo peržiūrėti visą laivų gyvavimo ciklą nuo projektavimo iki išmontavimo. 
Šiuo klausimu ji ragina Europos Komisiją sukurti Europos laivų išmontavimo pramonę ir 
nebeleisti, kad ši itin tarši veikla būtų vykdoma trečiosiose šalyse.

Norint sumažinti jūrų transporto sektoriaus poveikį oro kokybei ir piliečių sveikatai taip pat 
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reikia, kad būtų išmetama mažiau teršalų uostuose ir pakrančių zonose. Todėl raginu Europos 
Komisiją nustatyti įpareigojimą prišvartuotus laivus prijungti prie elektros tinklo arba naudoti 
kitų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kad būtų galima pasiekti nulinio prišvartuotų laivų 
išmetamo teršalų kiekio tikslą ir įgyvendinti nulinio išmetamųjų teršalų kiekio uostų strategiją.

Komisija ne kartą įsipareigojo pateikti iniciatyvą, kuria būtų ribojama labiausiai aplinką 
teršiančių laivų prieiga prie uostų. Pranešėja gali tik paraginti ją nedelsiant imtis veiksmų šiuo 
klausimu, visų pirma veiksmų dėl didelių kruizinių laivų.

Viduržemio jūros ir visų Europos jūrų priskyrimas prie išmetamųjų teršalų kontrolės rajonų 
(ECA) ir yra pagrindinė priemonė, galinti padėti sumažinti šio sektoriaus poveikį piliečių 
sveikatai ir Sąjungos jūrų biologinei įvairovei ir suderinti didžiausio leidžiamo laivų išmetamo 
NOx ir SOx kiekio ribas visose Europos jūrose.

Be to, šie pokyčiai turi būti papildyti ir remiami atitinkamu ES finansavimu, konkrečiai skirtu 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui ir geresniam įvairių jo subjektų 
bendradarbiavimui.


