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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na nariadenie o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy.

Skutočnosť, že na medzinárodnú lodnú dopravu sa nevzťahujú záväzky EÚ v oblasti emisií, 
predstavuje naďalej vážny problém. Vylúčenie jedného druhu dopravy z politiky v oblasti 
zmeny klímy je neopodstatnené, a preto by Komisia mala navrhnúť nástroje na zníženie 
emisií v tomto odvetví, a to aj keď neexistuje medzinárodná dohoda. Postupom IMO sa aj 
napriek niekoľkoročnej práci nepodarilo dosiahnuť uspokojivé výsledky. Politika EÚ v tejto 
oblasti je neprimeraná a miera ambícií sa musí zvýšiť.

Opatrenia navrhnuté v tomto nariadení sú potrebné v súvislosti s prijatím konkrétneho 
záväzku v oblasti emisií pre medzinárodnú lodnú dopravu a čo najrýchlejšieho zriadenia 
vhodných nástrojov založených na trhu.

Spravodajkyňa považuje za rozumné dať postupu IMO ďalšiu šancu, no ak sa do 
31. decembra 2015 nepodpíše žiadna medzinárodná dohoda obsahujúca záväzky k zníženiu 
emisií, Komisia by mala predložiť legislatívny návrh o znížení emisií a nástrojoch.

Spravodajkyňa považuje navrhovaný harmonogram nadobudnutia účinnosti a vykonávania 
tohto nariadenia za príliš pozvoľný. Preto navrhuje ambicióznejší harmonogram, ktorý odráža 
dôležitosť rýchleho konania v otázkach týkajúcich sa zmeny klímy.

Komisia navrhuje, aby sa toto nariadenie nevzťahovalo na rybárske plavidlá s hrubou 
priestornosťou nad 5 000 ton. Neuvádza však žiadne dôvody tohto návrhu. Spravodajkyňa 
navrhuje, aby sa táto výnimka odstránila.

Spravodajkyňa sa takisto domnieva, že nariadením by sa mali presadzovať metódy určovania 
emisií, ktorými možno s najväčšou pravdepodobnosťou zistiť presné údaje a poskytnúť jasné 
stimuly na zníženie emisií z príslušných plavidiel. Z tohto dôvodu navrhuje, aby spoločnosti 
patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mali možnosť si vybrať medzi prietokomermi 
pre príslušné procesy spaľovania a priamymi meraniami emisií.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Klimaticko-energetický balík17, podľa 
ktorého musia k znižovaniu emisií 
prispievať všetky hospodárstva vrátane 
medzinárodnej námornej lodnej dopravy, 
udeľuje jednoznačný mandát: „ prípade, že 
členské štáty neschvália žiadnu 
medzinárodnú dohodu Medzinárodnej 
námornej organizácie, ktorá by vo svojich 
cieľoch znižovania emisií zahŕňala emisie 
z medzinárodnej námornej dopravy, alebo 
ak Spoločenstvo neschváli žiadnu takúto 
dohodu prostredníctvom UNFCCC 
do 31. decembra 2011, Komisia by mala 
predložiť návrh na zahrnutie emisií 
z medzinárodnej námornej dopravy v rámci 
záväzku Spoločenstva znížiť emisie 
s cieľom dosiahnuť, aby navrhovaný akt 
nadobudol účinnosť do roku 2013. Takýto 
návrh by mal minimalizovať akýkoľvek 
negatívny dosah na konkurencieschopnosť 
Spoločenstva a zároveň zohľadniť možné 
prínosy pre životné prostredie.“

(1) Klimaticko-energetický balík17

požaduje, aby k znižovaniu emisií 
prispievali všetky hospodárstva okrem
medzinárodnej námornej lodnej dopravy, 
no udeľuje jednoznačný mandát: „...
prípade, že členské štáty neschvália žiadnu 
medzinárodnú dohodu Medzinárodnej 
námornej organizácie, ktorá by vo svojich 
cieľoch znižovania emisií zahŕňala emisie 
z medzinárodnej námornej dopravy, alebo 
ak Spoločenstvo neschváli žiadnu takúto 
dohodu prostredníctvom UNFCCC 
do 31. decembra 2011, Komisia by mala 
predložiť návrh na zahrnutie emisií 
z medzinárodnej námornej dopravy v rámci 
záväzku Spoločenstva znížiť emisie 
s cieľom dosiahnuť, aby navrhovaný akt 
nadobudol účinnosť do roku 2013. Takýto 
návrh by mal minimalizovať akýkoľvek 
negatívny dosah na konkurencieschopnosť 
Spoločenstva a zároveň zohľadniť možné 
prínosy pre životné prostredie.“

__________________ __________________
17 Rozhodnutie 406/2009/ES a smernica 
2009/29/ES.

17 Rozhodnutie 406/2009/ES a smernica 
2009/29/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Medzinárodná námorná lodná 
doprava zostáva jediným druhom dopravy, 
na ktorý sa nevzťahuje záväzok Únie 
znížiť emisie skleníkových plynov. Podľa 
posúdenia vplyvu, ktoré je priložené 
k tomuto návrhu, sa emisie oxidu 
uhličitého z námornej dopravy 
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pripísateľné Únii zvýšili v období rokov 
1990 až 2008 o 48 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V bielej knihe Komisie o doprave 
z roku 2011 sa pre medzinárodnú lodnú 
dopravu Únie stanovil cieľ zníženia emisií 
o 40 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 
2005.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V júli 2011 Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO) prijala technické 
a prevádzkové opatrenia, predovšetkým 
index energetickej efektívnosti 
konštrukčného riešenia (EEDI) pre nové 
lode a plán riadenia energetickej 
efektívnosti v oblasti lodnej dopravy 
(SEEMP), ktoré prinesú zlepšenie, pokiaľ 
ide o zníženie očakávaného rastu emisií 
skleníkových plynov, ale samé osebe 
nemôžu viesť k potrebnému absolútnemu 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
z medzinárodnej lodnej dopravy 
na zosúladenie úsilia s globálnym cieľom 
obmedzenia rastu globálnych teplôt 
na 2 °C.

(2) V júli 2011 Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO) prijala technické 
a prevádzkové opatrenia, predovšetkým 
index energetickej efektívnosti 
konštrukčného riešenia (EEDI) pre nové 
lode a plán riadenia energetickej 
efektívnosti v oblasti lodnej dopravy 
(SEEMP), ktoré prinesú zlepšenie, pokiaľ 
ide o zníženie očakávaného rastu emisií 
skleníkových plynov, ale samé osebe 
nemôžu viesť k potrebnému absolútnemu 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
z medzinárodnej lodnej dopravy 
na zosúladenie úsilia s globálnym cieľom 
obmedzenia rastu globálnych teplôt na 
2 °C. Aj po zohľadnení týchto opatrení 
IMO odhady svetového obchodu ukazujú, 
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že emisie z lodnej dopravy pripísateľné 
Únii sa zvýšia o ďalších 51 % do roku 
2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2010, 
čo poukazuje na potrebu dodatočných 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pravidlách by sa mali zohľadňovať 
existujúce požiadavky a údaje, ktoré už sú 
k dispozícii na palubách lodí. Majitelia 
lodí by preto mali mať možnosť vybrať si 
jednu z týchto metód monitorovania: 
použitie dodacích listov pre palivové 
nádrže, monitorovanie palivových nádrží,
prietokomery pre príslušné procesy 
spaľovania alebo priame merania emisií. 
V pláne monitorovania konkrétnych lodí 
by sa mal tento výber zdokumentovať 
a mali by sa uviesť ďalšie podrobnosti 
o uplatňovaní zvolenej metódy.

(14) Majitelia lodí by mali mať možnosť 
vybrať si jednu z týchto dvoch metód 
monitorovania: prietokomery pre príslušné 
procesy spaľovania alebo priame merania 
emisií. V pláne monitorovania konkrétnych 
lodí by sa mal tento výber zdokumentovať 
a mali by sa uviesť ďalšie podrobnosti 
o uplatňovaní zvolenej metódy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Únia sa rozhodla nestanoviť ciele 
v oblasti znižovania emisií 
pre medzinárodnú námornú lodnú 
dopravu, kým nebude prijatá celosvetová 
dohoda. Celosvetový záväzok by bol 
lepším riešením než jednostranný krok 
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Únie, keďže širší záber by bol účinnejší 
pri dosahovaní znižovania emisií. Ak sa 
do 31. decembra 2015 nedosiahne 
medzinárodná dohoda o celosvetových 
opatreniach na zníženie emisií 
skleníkových plynov z medzinárodnej 
námornej lodnej dopravy, bude 
nevyhnutné, aby Únia stanovila ciele Únie 
v oblasti znižovania emisií a opatrenia 
založené na trhu, ktoré uľahčia 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
v námornom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje 
na vojnové lode, lodné pomocné 
mechanizmy, rybárske lode alebo lode, 
na ktorých sa spracúvajú ryby, drevené 
lode jednoduchej konštrukcie, lode, ktoré 
nie sú poháňané mechanickými 
prostriedkami a štátne lode používané 
na nekomerčné účely.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje 
na vojnové lode, lodné pomocné 
mechanizmy, drevené lode jednoduchej 
konštrukcie, lode, ktoré nie sú poháňané 
mechanickými prostriedkami, a štátne lode 
používané na nekomerčné účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely článku 4 ods. 1, 2 a 3 spoločnosti 
určia za každú svoju loď nad 5 000 GT 
emisie a ostatné informácie týkajúce sa 
klímy podľa ktorejkoľvek metódy 

Na účely článku 4 ods. 1, 2 a 3 spoločnosti 
určia za každú svoju loď nad 5 000 GT 
emisie a ostatné informácie týkajúce sa 
klímy podľa jednej z dvoch metód 
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uvedenej v prílohe I. uvedených v prílohe I:
a) prietokomery pre príslušné procesy 
spaľovania;
b) priame meranie emisií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. augusta 2017 spoločnosti 
overovateľom predložia plán 
monitorovania, v ktorom uvedú zvolenú 
metódu monitorovania a nahlasovania 
emisií a ostatných informácií týkajúcich sa 
klímy za každú zo svojich lodí 
nad 5 000 GT.

1. Do 31. augusta 2015 spoločnosti 
overovateľom predložia plán 
monitorovania, v ktorom uvedú zvolenú 
metódu monitorovania a nahlasovania 
emisií a ostatných informácií týkajúcich sa 
klímy za každú zo svojich lodí 
nad 5 000 GT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 v prípade lodí, 
na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje 
prvýkrát po 1. januári 2018, spoločnosť 
predloží overovateľovi plán monitorovania 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do dvoch mesiacov po ich prvom zastavení 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu.

2. Odchylne od odseku 1 v prípade lodí, 
na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje 
prvýkrát po 1. januári 2016, spoločnosť 
predloží overovateľovi plán monitorovania 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do dvoch mesiacov po ich prvom zastavení 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Od 1. januára 2018 spoločnosti na základe 
plánu monitorovania schváleného v súlade 
s článkom 13 ods. 1 na ročnej báze 
monitorujú emisie každej lode na základe 
jednotlivých platieb pomocou primeranej 
metódy z časti B prílohy I a výpočtom 
emisií podľa časti A prílohy I.

Od 1. januára 2016 spoločnosti na základe 
plánu monitorovania schváleného v súlade 
s článkom 13 ods. 1 na ročnej báze 
monitorujú emisie každej lode na základe 
jednotlivých platieb pomocou primeranej 
metódy z časti B prílohy I a výpočtom 
emisií podľa časti A prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od roku 2019 do 30. apríla každého 
roku spoločnosti predložia Komisii 
a orgánom príslušného vlajkového štátu 
správu o emisiách a ostatných 
informáciách relevantných z hľadiska 
zmeny klímy počas celého obdobia 
nahlasovania za každú loď, za ktorú 
zodpovedajú a ktorú overovateľ overil ako 
uspokojivú v súlade s požiadavkami 
uvedenými v článku 14.

1. Od roku 2017 do 30. apríla každého 
roku spoločnosti predložia Komisii 
a orgánom príslušného vlajkového štátu 
správu o emisiách a ostatných 
informáciách relevantných z hľadiska 
zmeny klímy počas celého obdobia 
nahlasovania za každú loď, za ktorú 
zodpovedajú a ktorú overovateľ overil ako 
uspokojivú v súlade s požiadavkami 
uvedenými v článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Od 30. júna 2019 sa na palubách lodí Od 30. júna 2017 sa na palubách lodí 
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prichádzajúcich do prístavu, 
nachádzajúcich sa v prístave alebo 
odchádzajúcich z prístavu, ktorý podlieha 
právomoci členského štátu, musí 
nachádzať platný dokument o zhode, 
z ktorého vyplýva, že loď dodržiava 
povinnosti nahlasovania a monitorovania 
za dané obdobie nahlasovania a ktorý bol 
vydaný v súlade s článkom 17.

prichádzajúcich do prístavu, 
nachádzajúcich sa v prístave alebo 
odchádzajúcich z prístavu, ktorý podlieha 
právomoci členského štátu, musí 
nachádzať platný dokument o zhode, 
z ktorého vyplýva, že loď dodržiava 
povinnosti nahlasovania a monitorovania 
za dané obdobie nahlasovania a ktorý bol 
vydaný v súlade s článkom 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia systém sankcií 
za nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a prijmú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uplatňovania týchto sankcií. Uvedené 
sankcie nesmú byť menej prísne ako 
sankcie, ktoré sa podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov o emisiách 
skleníkových plynov uplatňujú v prípade 
neplnenia povinností nahlasovania 
zo strany prevádzkovateľov, a musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty informujú o týchto ustanoveniach 
Komisiu do 1. júla 2017 a akékoľvek 
následné zmeny týchto ustanovení 
bezodkladne oznámia Komisii.

1. Členské štáty stanovia systém sankcií 
za nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a prijmú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uplatňovania týchto sankcií. Uvedené 
sankcie nesmú byť menej prísne ako 
sankcie, ktoré sa podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov o emisiách 
skleníkových plynov uplatňujú v prípade 
neplnenia povinností nahlasovania 
zo strany prevádzkovateľov, a musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty informujú o týchto ustanoveniach 
Komisiu do 1. júla 2015 a akékoľvek 
následné zmeny týchto ustanovení 
bezodkladne oznámia Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak sa do 31. decembra 2015 
nedosiahne medzinárodná dohoda 
o celosvetových opatreniach na zníženie 
emisií skleníkových plynov 
z medzinárodnej námornej lodnej 
dopravy, Komisia prostredníctvom 
riadneho legislatívneho postupu navrhne 
ciele  v oblasti znižovania emisií 
pre medzinárodnú námornú lodnú 
dopravu a opatrenia založené na trhu, 
ktorými sa zabezpečí znižovanie emisií 
skleníkových plynov v námornom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 
2015.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 
2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – odsek 3– písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dodací list pre palivovú nádrž lode 
a pravidelná inventúra palivových nádrží;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – odsek 3– písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) monitorovanie palivovej nádrže na 
palube;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en


