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Monitorowanie emisji CO2 w transporcie morskim
Międzynarodowa żegluga morska pozostaje jedynym rodzajem transportu nieujętym w
zobowiązaniu Unii do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2013 r. Komisja Europejska
opracowała zarys podejścia UE do tych kwestii i na wstępie przedstawiła wnioski w sprawie
stworzenia systemu gromadzenia i publikowania zweryfikowanych rocznych danych dotyczących
emisji CO2 pochodzących z dużych statków zawijających do portów unijnych. Podejście to wesprze
pośrednio działania UE związane ze zmianą klimatu oraz może przyczynić się do toczącej się dyskusji
międzynarodowej na temat redukcji emisji przez statki na poziomie światowym.

Podstawowe informacje
W 2013 r. sektor żeglugi morskiej był źródłem 4% emisji gazów cieplarnianych w Unii, których poziom wzrósł
o 48% w latach 1998–2008, odzwierciedlając tendencje na całym świecie. Oczekuje się, że do 2050 r. emisje
gazów cieplarnianych w UE wzrosną o dalsze 51% w porównaniu z poziomem w roku 2010, pomimo
wprowadzenia w 2011 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), która reguluje sektor żeglugi
morskiej na świecie, obowiązkowych norm efektywności dla statków. Taki wzrost jest sprzeczny z
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Emisje CO2

osiągają najwyższy poziom wśród wszystkich gazów cieplarnianych. Emisje te najłatwiej kontrolować, co
powoduje, że działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych najlepiej zacząć właśnie od CO2.
W białej księdze na temat transportu z 2011 r. Komisja stwierdziła, że do 2050 r. emisje CO2 z morskich paliw
płynnych w UE powinno się obniżyć o 40% (a nawet o 50%, jeżeli jest to wykonalne) w stosunku do poziomu
w 2005 r. Mając na uwadze brak globalnego narzędzia do monitorowania na szczeblu IMO, a także w ramach
wkładu w stworzenie takiego narzędzia w przyszłości, Komisja opublikowała komunikat, w którym proponuje
wieloetapowe podejście do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzących z transportu
morskiego. Przewiduje się w nim wprowadzenie systemu monitorowania emisji na poziomie UE dla tego
sektora, który będzie punktem odniesienia w przyszłości, ułatwiając określanie celów w zakresie redukcji na
późniejszym etapie, a także posłuży do stosowania środka rynkowego, który może przybrać formę funduszu
kompensacyjnego opartego na wkładach lub docelowego funduszu kompensacyjnego, bądź też systemu
handlu emisjami.

Treść proponowanego rozporządzenia
Proponowane rozporządzenie wprowadza unijny system monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji
emisji CO2 przez transport morski. Z kilkoma wyjątkami, przykładowo dla kutrów rybackich, rozporządzenie
to będzie dotyczyć wszystkich statków (niezależnie od bandery) o masie powyżej 5000 ton brutto
zawijających do portów UE i będzie odnosić się zarówno do rejsów do i z Unii, jak również do rejsów
wewnątrzunijnych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. statki będą musiały monitorować swe emisje CO2 w
oparciu o aktualną dokumentację dotyczącą zużycia paliwa, przebytego dystansu i transportowanego
ładunku. Dane te będą weryfikowane niezależnie, a następnie raz do roku zostaną przekazane państwu
bandery statku oraz Komisji, która dwa razy do roku podda je ocenie. Państwa członkowskie kontrolują, czy
statki zatrzymujące się w ich portach posiadają na pokładzie ważny dokument zgodności oraz nakładają kary
na statki nieposiadające takiego dokumentu. Rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 1 lipca 2015 r.,
aby wszystkie strony miały wystarczająco dużo czasu na podjęcie niezbędnych działań przed rozpoczęciem
pierwszego okresu sprawozdawczego. System monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji emisji CO2

powinien zaowocować obniżką emisji do 2%, a także redukcją kosztów do 1,2 mld EUR do 2030 r. w związku
z niższymi rachunkami za paliwo. Po osiągnięciu światowego porozumienia w IMO rozporządzenie UE
zostanie zmienione, aby dostosować do siebie oba systemy.
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Stan obecny
Parlament Europejski (PE) przyjął stanowisko w sprawie wniosku Komisji w pierwszym czytaniu w dniu
16 kwietnia 2014 r. W wyniku nieoficjalnych negocjacji trójstronnych jesienią 2014 r. współprawodawcy
osiągnęli porozumienie. Rada zatwierdziła tekst wniosku w dniu 5 marca 2015 r., a Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (sprawozdawca: José Inácio
Faria, ALDE, Portugalia) poparła je w dniu 26 marca. Głosowanie nad tekstem ma się odbyć w drugim
czytaniu, podczas drugiej sesji kwietniowej. Parlament jest również aktywnie zaangażowany w tę kwestię na
szczeblu międzynarodowym. Po raz pierwszy w historii delegacja PE weźmie udział w posiedzeniu Komitetu
Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) IMO w maju 2015 r., mając w perspektywie zintensyfikowanie
dialogu międzynarodowego.
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