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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu morskiego.

Zwalnianie międzynarodowej żeglugi morskiej z unijnego zobowiązania do redukcji emisji 
stanowi nadal poważny problem. Wyłączenie jednego rodzaju transportu z zakresu polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu jest nieuzasadnione, dlatego też Komisja – mimo braku 
międzynarodowego porozumienia w tej sprawie – powinna była już zaproponować środki 
redukcji emisji w tym sektorze. Pomimo wieloletnich wysiłków proces IMO nie przyniósł 
odpowiednich rezultatów. Polityka unijna w tej dziedzinie jest niewystarczająca, należy zatem 
podnieść poprzeczkę.

Środki proponowane w niniejszym rozporządzeniu są niezbędne, aby móc wypracować 
konkretne zobowiązanie ze strony żeglugi międzynarodowej w zakresie ograniczenia emisji, a 
także by jak najszybciej opracować odpowiednie środki rynkowe.

Sprawozdawczyni uważa, że procesowi IMO powinno się dać jeszcze jedną szansę, jeżeli 
jednak do 31 grudnia 2015 r. nie zostanie podpisana umowa międzynarodowa w tej sprawie 
określająca zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji, Komisja powinna przedłożyć 
wniosek ustawodawczy dotyczący ograniczania emisji i środków w tym względzie.

Sprawozdawczyni jest zdania, że zaproponowany termin czasowe wejścia w życie i 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia jest zbyt odległy. Proponuje ona zatem skrócenie tego 
terminu w taki sposób, aby odzwierciedlały one wagę szybkiego działania w kwestiach 
klimatycznych.

Komisja proponuje wyłączenie z zakresu omawianego tu rozporządzenia statków o 
pojemności powyżej 5000 ton brutto. Brak jednak uzasadnienia takiego wyłączenia. 
Sprawozdawczyni proponuje zatem skreślenie tego wyłączenia.

Uważa ona ponadto, że w rozporządzeniu powinno się premiować te metody określania 
emisji, które mają największy potencjał zapewnienia prawidłowych danych, a także które 
będą odpowiednim bodźcem do obniżenia poziomu emisji przez statki, których to dotyczy. 
Dlatego też proponuje się, by przedsiębiorstwa, których dotyczy rozporządzenie, mogły 
wybrać albo przepływomierze na potrzeby zachodzących procesów spalania, albo 
bezpośrednie pomiary emisji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Pakiet klimatyczno-energetyczny17, w 
którym wzywa się do zapewnienia wkładu 
w redukcję emisji wszystkie sektory 
gospodarki, w tym międzynarodową 
żeglugę morską, przewiduje wyraźny 
mandat: „W przypadku gdy do dnia 31 
grudnia 2011 r. państwa członkowskie nie 
zatwierdzą żadnego porozumienia 
międzynarodowego w ramach 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 
którego cele obejmą redukcję emisji 
pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego, lub Wspólnota nie 
zatwierdzi żadnego takiego porozumienia 
w ramach UNFCCC, Komisja powinna 
przedstawić wniosek dotyczący włączenia 
emisji pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego do zobowiązania 
Wspólnoty dotyczącego redukcji, tak aby 
proponowany akt prawny wszedł w życie 
do 2013 r. Wniosek taki powinien 
minimalizować wszelkie negatywne skutki 
dla konkurencyjności Wspólnoty, 
uwzględniając jednocześnie potencjalne 
korzyści środowiskowe”.

(1) Pakiet klimatyczno-energetyczny17, w 
którym wzywa się do zapewnienia wkładu 
w redukcję emisji wszystkie sektory 
gospodarki z wyjątkiem międzynarodowej 
żeglugi morskiej, przewiduje jednak 
wyraźny mandat: „...W przypadku gdy do 
dnia 31 grudnia 2011 r. państwa 
członkowskie nie zatwierdzą żadnego 
porozumienia międzynarodowego w 
ramach Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej, którego cele obejmą redukcję 
emisji pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego, lub Wspólnota nie 
zatwierdzi żadnego takiego porozumienia 
w ramach UNFCCC, Komisja powinna 
przedstawić wniosek dotyczący włączenia
emisji pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego do zobowiązania 
Wspólnoty dotyczącego redukcji, tak aby 
proponowany akt prawny wszedł w życie 
do 2013 r. Wniosek taki powinien 
minimalizować wszelkie negatywne skutki 
dla konkurencyjności Wspólnoty, 
uwzględniając jednocześnie potencjalne 
korzyści środowiskowe”.

__________________ __________________
17 Decyzja nr 406/2009/WE i dyrektywa 
2009/29/WE.

17 Decyzja nr 406/2009/WE i dyrektywa 
2009/29/WE.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Międzynarodowa żegluga morska 
pozostaje jedynym sektorem transportu 
nieujętym w zobowiązaniu Unii 
dotyczącym redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Zgodnie z oceną skutków 
towarzyszącą wnioskowi dotyczącemu 
niniejszego rozporządzenia unijne emisje 
dwutlenku węgla z międzynarodowej 
żeglugi morskiej wzrosły o 48% między 
1990 a 2008 r.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu z 2011 r. wyznaczono dla 
unijnej międzynarodowej żeglugi morskiej 
cel redukcji emisji o 40% w 2050 r. w 
porównaniu z 2005 r.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W lipcu 2011 r. Międzynarodowa 
Organizacja Morska (IMO) przyjęła środki 
operacyjne i techniczne, w szczególności 
wskaźnik konstrukcyjny efektywności 
energetycznej dla nowych statków oraz 
plan zarządzania efektywnością 

(2) W lipcu 2011 r. Międzynarodowa 
Organizacja Morska (IMO) przyjęła środki 
operacyjne i techniczne, w szczególności 
wskaźnik konstrukcyjny efektywności 
energetycznej dla nowych statków oraz 
plan zarządzania efektywnością 
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energetyczną statku (SEEMP), które 
zapewnią poprawę pod względem 
ograniczenia oczekiwanego wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych, lecz same te środki 
nie mogą doprowadzić do koniecznego 
ograniczenia bezwzględnych wielkości 
emisji gazów cieplarnianych z 
międzynarodowej żeglugi morskiej, aby 
można było kontynuować dążenia do 
realizacji celu na skalę światową, jakim 
jest ograniczenie wzrostu temperatury na 
świecie do 2°C.

energetyczną statku (SEEMP), które 
zapewnią poprawę pod względem 
ograniczenia oczekiwanego wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych, lecz same te środki 
nie mogą doprowadzić do koniecznego 
ograniczenia bezwzględnych wielkości 
emisji gazów cieplarnianych z 
międzynarodowej żeglugi morskiej, aby 
można było kontynuować dążenia do 
realizacji celu na skalę światową, jakim 
jest ograniczenie wzrostu temperatury na 
świecie do 2°C. Nawet biorąc pod uwagę 
te środki IMO, przewidywania dotyczące 
handlu światowego wskazują, że unijne 
emisje z żeglugi wzrosną do 2050 r. o 
dodatkowe 51% w porównaniu z 
poziomami z 2010 r., co pokazuje, że 
konieczne są dodatkowe środki.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przepisach należy uwzględnić 
obowiązujące wymogi oraz dane, które już 
są dostępne na pokładach statków; w 
związku z tym właścicielom statków należy 
umożliwić wybór jednej z następujących
czterech metod monitorowania:
wykorzystanie kwitów bunkrowych, 
monitorowanie zbiorników z olejem 
bunkrowym, przepływomierze do 
pomiarów mających zastosowanie 
procesów spalania lub bezpośrednie 
pomiary emisji. Plan monitorowania statku 
powinien dokumentować dokonany wybór 
oraz zawierać bardziej szczegółowe 
informacje na temat stosowania wybranej 
metody.

(14) Właścicielom statków należy 
umożliwić wybór jednej z następujących
dwóch metod monitorowania:
przepływomierze do pomiarów mających 
zastosowanie procesów spalania lub 
bezpośrednie pomiary emisji. Plan 
monitorowania statku powinien 
dokumentować dokonany wybór oraz 
zawierać bardziej szczegółowe informacje 
na temat stosowania wybranej metody.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Unia nie określiła celów redukcji 
emisji dla międzynarodowej żeglugi 
morskiej w oczekiwaniu na światowe 
porozumienie. Światowe zobowiązanie 
byłoby bardziej wskazane niż 
jednostronne działanie Unii, gdyż jego 
szerszy zasięg miałby większy wpływ na 
redukcję emisji. Jeżeli jednak do dnia 31 
grudnia 2015 r. nie zostanie osiągnięte 
międzynarodowe porozumienie w kwestii 
światowych działań mających na celu 
redukcję emisji gazów cieplarnianych z 
międzynarodowej żeglugi morskiej, 
konieczne będzie wyznaczenie przez Unię 
unijnych celów redukcji emisji oraz 
środków rynkowych mających na celu 
ułatwienie redukcji gazów cieplarnianych 
z sektora morskiego.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do okrętów wojennych, 
jednostek pomocniczych, statków 
rybackich i statków do przetwórstwa ryb,
drewnianych statków o prymitywnej 
konstrukcji, statków o napędzie innym niż 
mechaniczny oraz statków rządowych 
wykorzystywanych do celów 
niehandlowych.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do okrętów wojennych, 
jednostek pomocniczych, drewnianych 
statków o prymitywnej konstrukcji, 
statków o napędzie innym niż mechaniczny 
oraz statków rządowych 
wykorzystywanych do celów 
niehandlowych.
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Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 4 ust. 1, 2 i 3 
przedsiębiorstwa określają wielkość emisji 
oraz inne informacje istotne dla klimatu w 
odniesieniu do każdego swojego statku o 
pojemności powyżej 5 000 GT zgodnie z 
metodami określonymi w załączniku I.

Do celów art. 4 ust. 1, 2 i 3 
przedsiębiorstwa określają wielkość emisji 
oraz inne informacje istotne dla klimatu w 
odniesieniu do każdego swojego statku o 
pojemności powyżej 5 000 GT za pomocą 
jednej z dwóch metod określonych w 
załączniku I:

a) przepływomierze na potrzeby 
zachodzących procesów spalania,
b) bezpośredni pomiar emisji.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. 
przedsiębiorstwa są zobowiązane 
przedłożyć weryfikatorom plan 
monitorowania, wskazując w nim metodę 
wybraną na potrzeby monitorowania i 
raportowania emisji oraz innych informacji 
istotnych dla klimatu w odniesieniu do 
każdego swojego statku w pojemności 
powyżej 5 000 GT.

1. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. 
przedsiębiorstwa są zobowiązane 
przedłożyć weryfikatorom plan 
monitorowania, wskazując w nim metodę 
wybraną na potrzeby monitorowania i 
raportowania emisji oraz innych informacji 
istotnych dla klimatu w odniesieniu do 
każdego swojego statku w pojemności 
powyżej 5 000 GT.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1, w odniesieniu do statków, które zostaną 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia po raz pierwszy po dniu 1 
stycznia 2018 r. przedsiębiorstwo 
zobowiązane jest przedłożyć 
weryfikatorowi plan monitorowania 
niezwłocznie i nie później niż dwa 
miesiące po pierwszym zawinięciu tych 
statków do portu podlegającego 
jurysdykcji państwa członkowskiego.

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1, w odniesieniu do statków, które zostaną 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia po raz pierwszy po dniu 1 
stycznia 2016 r. przedsiębiorstwo 
zobowiązane jest przedłożyć 
weryfikatorowi plan monitorowania 
niezwłocznie i nie później niż dwa 
miesiące po pierwszym zawinięciu tych 
statków do portu podlegającego 
jurysdykcji państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2018 r. 
przedsiębiorstwa, na podstawie planu 
monitorowania zatwierdzonego zgodnie z 
art. 13 ust. 1, zobowiązane są monitorować 
emisje z każdego statku w odniesieniu do 
każdego rejsu i w okresach rocznych, 
stosując w tym celu właściwą metodę 
spośród metod określonych w załączniku I 
część B i obliczając poziom emisji zgodnie 
z załącznikiem I część A.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przedsiębiorstwa, na podstawie planu 
monitorowania zatwierdzonego zgodnie z 
art. 13 ust. 1, zobowiązane są monitorować 
emisje z każdego statku w odniesieniu do 
każdego rejsu i w okresach rocznych, 
stosując w tym celu właściwą metodę 
spośród metod określonych w załączniku I 
część B i obliczając poziom emisji zgodnie 
z załącznikiem I część A.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2019 r. do dnia 30 
kwietnia każdego roku przedsiębiorstwa są 
zobowiązane przedkładać Komisji i 
organom odpowiednich państw bandery 
raport emisji dotyczący emisji oraz innych 
informacji istotnych dla klimatu z całego 
okresu sprawozdawczego, w odniesieniu 
do każdego statku, za który ponoszą 
odpowiedzialność; raport musi zostać 
uznany za odpowiedni przez weryfikatora 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 
14.

1. Począwszy od 2017 r. do dnia 30 
kwietnia każdego roku przedsiębiorstwa są 
zobowiązane przedkładać Komisji i 
organom odpowiednich państw bandery 
raport emisji dotyczący emisji oraz innych 
informacji istotnych dla klimatu z całego 
okresu sprawozdawczego, w odniesieniu 
do każdego statku, za który ponoszą 
odpowiedzialność; raport musi zostać 
uznany za odpowiedni przez weryfikatora 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 
14.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od dnia 30 czerwca 2019 r., na 
pokładach statków przypływających do 
portu podlegającego jurysdykcji państwa 
członkowskiego, poruszających się w 
obrębie takiego portu lub z niego 
wypływających musi znajdować się ważny 
dokument potwierdzający wywiązanie się z 
obowiązków w zakresie monitorowania i 
raportowania, wystawiony zgodnie z 
przepisami art. 17.

Począwszy od dnia 30 czerwca 2017 r., na 
pokładach statków przypływających do 
portu podlegającego jurysdykcji państwa 
członkowskiego, poruszających się w 
obrębie takiego portu lub z niego 
wypływających musi znajdować się ważny 
dokument potwierdzający wywiązanie się z 
obowiązków w zakresie monitorowania i 
raportowania, wystawiony zgodnie z 
przepisami art. 17.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kar za niespełnianie wymogów w 
zakresie monitorowania i raportowania 
określonych w art. 8-12, podejmując 
wszelkie działania konieczne w celu 
zapewnienia, by kary te stosowano.
Przewidziane kary nie mogą być mniej 
restrykcyjne od kar przewidzianych na 
mocy krajowego ustawodawstwa w 
sprawie emisji gazów cieplarnianych w 
przypadku niewywiązania się operatorów z 
obowiązków w zakresie raportowania, jak 
również muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Do dnia 1 
lipca 2017 r. państwa członkowskie 
przekażą te przepisy do wiadomości 
Komisji, którą zobowiązane są informować 
o wszelkich późniejszych zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kar za niespełnianie wymogów w 
zakresie monitorowania i raportowania 
określonych w art. 8-12, podejmując 
wszelkie działania konieczne w celu 
zapewnienia, by kary te stosowano.
Przewidziane kary nie mogą być mniej 
restrykcyjne od kar przewidzianych na 
mocy krajowego ustawodawstwa w 
sprawie emisji gazów cieplarnianych w 
przypadku niewywiązania się operatorów z 
obowiązków w zakresie raportowania, jak 
również muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Do dnia 1 
lipca 2015 r. państwa członkowskie 
przekażą te przepisy do wiadomości 
Komisji, którą zobowiązane są informować 
o wszelkich późniejszych zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2015 r. nie 
zostanie osiągnięte międzynarodowe 
porozumienie w kwestii światowych 
działań na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z żeglugi morskiej, 
Komisja w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej przedstawi propozycję 
celów redukcji emisji dla 
międzynarodowej żeglugi morskiej oraz
środków rynkowych mających na celu 
redukcję gazów cieplarnianych z sektora 
morskiego.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2014 r.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B – akapit trzeci – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwit bunkrowy i okresowe 
inwentaryzacje zbiorników paliwa;

skreślona

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B – akapit trzeci – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) monitorowanie zbiornika z olejem 
bunkrowym na pokładzie;

skreślona

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en


