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Доклад A9-0144/2020
Юта Паулус
Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 5 а (нов)
Регламент (ЕС) 2015/757
Глава ІI a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Добавя се следната глава:

„ГЛАВА IIа
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ
Член 12а
Бъдещо разпределяне и издаване на 
квоти на морски оператори

Разпоредбите на настоящия член се 
прилагат за издаването и 
разпределението на квоти относно 
емисии на парникови газове от кораби, 
които пристигат, намират се във или 
отплават от пристанища под 
юрисдикцията на държава членка, 
попадаща в обхвата на разпоредбите 
на настоящия регламент на Съвета. 
В случай на промяна на дружеството 
съгласно член 11, параграф 2 от 
настоящия регламент, от новото 
дружество се изисква да придобие 
квоти само по отношение на 
емисиите на парникови газове, 
свързани с периода, през който 
дейностите на кораба са изпълнявани 
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под негова отговорност.
До 31 декември 2020 г. Комисията 
актуализира оценката на 
въздействието, извършена през 2013 г. 
и придружаваща предложението на 
Комисията за Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета1a, и предлага 
преразглеждане на Директива 
2003/87/ЕО с цел включване на 
издаването и разпределението на 
квотите, свързани с емисиите на 
парникови газове, считано от 1 
януари 2023 г., от кораби, които 
пристигат, намират се във или 
отплават от пристанища под 
юрисдикцията на държава членка, 
попадаща в обхвата на разпоредбите 
на настоящия регламент на Съвета. 
Предложението се основава на най-
добрите налични данни и на оценка на 
въздействието на различните 
варианти, в това число 
въздействието върху емисиите и 
икономическите последици. За да се 
гарантира възможно най-високото 
равнище на екологосъобразност и за 
да се защити 
конкурентоспособността на 
европейските корабособственици и 
оператори, предложението е 
неутрално по отношение на флага.
2. Най-малко 50% от приходите от 
тръжната продажба на квоти, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се използват чрез фонда, 
създаден съгласно член 12б.
3. Приходите, получени от 
тръжната продажба на квоти, 
които не се използват чрез фонда, 
определен в член 12б, се използват по 
начин, който е съвместим с целите 
на Директива 2003/87/ЕО, по-
специално за справяне с изменението 
на климата в Съюза и в трети 
държави, за опазване и 
възстановяване на морските 
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екосистеми, засегнати от глобалното 
затопляне, и за подпомагане на 
справедлив преход в държавите 
членки, като се подпомага 
пренасочването, преквалификацията 
и повишаването на квалификацията 
на работниците, образованието, 
инициативите за търсене на работа 
и стартиращите предприятия, в 
диалог със социалните партньори. 
Цялата информация за използването 
на тези приходи се оповестява 
публично.
4. Комисията следи изпълнението на 
настоящата глава и евентуалните 
тенденции по отношение на 
дружества, които се стремят да 
избегнат задължението си за спазване 
на изискванията на Директива 
2003/87/ЕО. По целесъобразност 
Комисията предлага мерки за 
предотвратяване на такова 
избягване.
Член 12б
Океански фонд
1. Като част от предложението за 
преразглеждане на Директива 
2003/87/ЕО се предлага създаване на 
Океански фонд за периода 2023 – 
2030 г. („Фондът“) с цел подобряване 
на енергийната ефективност на 
корабите и подпомагане на 
инвестициите в иновативни 
технологии и инфраструктура за 
декарбонизация на морския сектор, 
включително в морския транспорт на 
къси разстояния и в пристанищата, и 
внедряването на устойчиви 
алтернативни горива, като например 
водород и амоняк, произведени от 
възобновяеми енергийни източници, и 
технологии за задвижване с нулеви 
емисии, включително технологии за 
вятърна енергия. 20% от приходите 
по Фонда се използват за подпомагане 
на опазването, възстановяването и 
по-доброто управление на морските 



AM\1212917BG.docx PE655.420v01-00

BG Единство в многообразието BG

екосистеми, засегнати от глобалното 
затопляне, като например 
защитените морски зони; както и за 
насърчаване на развитието на 
междусекторна устойчива „синя“ 
икономика, като например 
възобновяема енергия от морски 
източници. Всички подпомогнати от 
Фонда инвестиции се оповестяват 
публично и са в съответствие с 
целите на Директива 2003/87/ЕО. 
2. Чрез дерогация дружествата за 
морски транспорт могат да плащат 
на Фонда годишна членска вноска 
съобразно общите си емисии, 
докладвани за предходната 
календарна година съгласно 
настоящия регламент, за да се 
ограничи административната 
тежест за тези дружества, в това 
число малки и средни предприятия и 
предприятия, които не осъществяват 
често дейности, попадащи в 
приложното поле на Директива 
2003/87/ЕО. Фондът отдава 
колективно квоти от името на 
дружествата за морски транспорт, 
които са негови членове. Членската 
вноска за тон емисии се определя от 
Фонда до 28 февруари всяка година, но 
е равна най-малко на най-високата 
регистрирана цена на първичния или 
вторичния пазар на квотите през 
предходната година.
3. Фондът придобива квоти, равни на 
колективното общо количество на 
вноските, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, през предходната 
календарна година, и ги отдава в 
регистъра, създаден съгласно член 19 
от Директива 2003/87/ЕО, ежегодно 
до 30 април за последваща отмяна. 
Цялата информация относно 
вноските се оповестява публично.
4. Фондът се управлява централно 
посредством орган на Съюза, чиято 
управленска структура е подобна на 
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управлението на фонда, предвиден в 
член 10a, параграф 8 от Директива 
2003/87/ЕО. Управленската му 
структура и процесът на вземане на 
решения са прозрачни и приобщаващи, 
по-специално при определянето на 
приоритетните области, 
критериите и процедурите за 
разпределяне на безвъзмездните 
средства. Съответните 
заинтересовани страни играят 
подходяща консултативна роля. 
Цялата информация относно 
инвестициите и цялата друга 
отнасяща се до работата на Фонда 
информация се оповестява публично.
5. Комисията работи с трети 
държави по отношение на начините, 
по които те също могат да използват 
Фонда.
6. В съответствие с член 23 от 
Директива 2003/87/ЕО на Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове за 
допълване на Директива 2003/87/ЕО 
във връзка с прилагането на 
настоящия член.
Член 12в
Докладване и преглед на Комисията 
по отношение на изпълнението на 
мерките за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата в Международната морска 
организация
1. В рамките на 12 месеца след 
приемането от страна на ИМО на 
глобални, основани на пазара мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от морския транспорт и преди 
тези мерки да влязат в действие, 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в който разглежда амбицията и 
цялостната екологосъобразност на 
тези мерки, включително тяхната 
обща амбиция по отношение на 
целите на Парижкото споразумение, 
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целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
цялата икономика до 2030 г. и целта 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в Регламент 
(ЕС).../... [Европейски законодателен 
акт за климата]. Този доклад отчита 
по-специално степента на участие в 
тези глобални мерки, тяхната 
изпълнимост, прозрачност, 
санкциите за неспазването им, 
процедурите за публичен принос, 
използването на компенсационни 
кредити, мониторинга, докладването 
и проверката на емисиите, 
регистрите, отчетността, както и 
правилата относно използването на 
биогорива.
2. Когато е целесъобразно, Комисията 
може да придружава доклада, посочен 
в параграф 1, със законодателно 
предложение до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение 
на Директива 2003/87/ЕО по начин, 
който е съвместим с целта за 
запазване на екологосъобразността и 
ефективността на действията на 
Съюза в областта на климата, по-
специално целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от цялата икономика до 2030 г. 
и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
Регламент (ЕС).../... [Европейски 
законодателен акт за климата].
__________________

1а Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. относно механизъм 
за мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, 
на национално равнище и на 
равнището на Съюза и отмяна на 
Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 
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18.6.2013 г., стр. 13). 
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