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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Rozdział II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) dodaje się rozdział w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ II a
ŚRODKI REDUKCJI EMISJI
Artykuł 12a
Przyszły przydział i wydawanie uprawnień 
przewoźnikom morskim 

Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie do wydawania i przydziału 
uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych ze statków przybywających 
do portów podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich, znajdujących się w 
tych portach lub wypływających z nich, 
objętych niniejszym rozporządzeniem. W 
razie zmiany przedsiębiorstwa zgodnie z 
art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia 
nowe przedsiębiorstwo jest zobowiązane 
do nabycia uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych tylko za okres, w którym 
jest ono odpowiedzialne za działalność 
statku.
Do 31 grudnia 2020 r. Komisja uaktualni 
ocenę skutków przeprowadzoną w 2013 r. 
i towarzyszącą wnioskowi Komisji 
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dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/20131a 
i zaproponuje przegląd dyrektywy 
2003/87/WE w celu uwzględnienia kwestii 
wydawania i przydziału uprawnień w 
odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych mających miejsce od dnia 
1 stycznia 2023 r. ze statków 
przybywających do portów podlegających 
jurysdykcji państw członkowskich, 
znajdujących się w tych portach lub 
wypływających z nich, objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Wniosek jest 
sporządzany w oparciu o najlepsze 
dostępne dane oraz na podstawie oceny 
skutków różnych wariantów, w tym 
wpływu na emisje i skutków 
gospodarczych. Dla zapewnienia jak 
najlepszej integralności środowiskowej i 
zagwarantowania konkurencyjności 
europejskich właścicieli i operatorów 
statków wniosek jest neutralny pod 
względem bandery.
2. Co najmniej 50 % przychodów z aukcji 
uprawnień, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, wykorzystuje się za 
pośrednictwem funduszu utworzonego na 
mocy art. 12b.
3. Przychody z aukcji uprawnień 
niewykorzystywane w funduszu, o którym 
mowa w art. 12b, są wykorzystywane z 
zachowaniem spójności z celami 
dyrektywy 2003/87/WE, zwłaszcza z celem 
przeciwdziałania zmianie klimatu w Unii i 
w państwach trzecich, ochrony i 
odtwarzania ekosystemów morskich 
dotkniętych skutkami globalnego 
ocieplenia oraz wspierania sprawiedliwej 
transformacji w państwach członkowskich 
przez wspieranie przesunięć, 
przekwalifikowanie i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, kształcenie, 
inicjatywy związane z poszukiwaniem 
pracy i rozpoczynanie działalności 
gospodarczej, w dialogu z partnerami 
społecznymi. Wszystkie informacje na 
temat wykorzystania tych przychodów są 
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udostępniane publicznie.
4. Komisja monitoruje wdrażanie 
niniejszego rozdziału i ewentualne 
tendencje dotyczące unikania przez 
przedsiębiorstwa obowiązku spełniania 
wymogów dyrektywy 2003/87/WE. W 
odpowiednim przypadku Komisja 
proponuje środki mające zapobiegać 
takim tendencjom.
Artykuł 12b
Fundusz dla oceanów
1. W ramach wniosku o przegląd 
dyrektywy 2003/87/WE proponuje się 
utworzenie funduszu dla oceanów 
(zwanego dalej »funduszem«) na lata 
2023–2030 służącego poprawie 
efektywności energetycznej statków oraz 
wspieraniu inwestycji w innowacyjne 
technologie i infrastrukturę w celu 
dekarbonizacji transportu morskiego, w 
tym w żegludze morskiej bliskiego zasięgu 
i w portach, oraz w celu wprowadzenia 
zrównoważonych paliw alternatywnych, 
takich jak wodór i amoniak ze źródeł 
odnawialnych, i bezemisyjnych 
technologii napędowych, w tym 
technologii wiatrowych. 20 % przychodów 
z funduszu przeznacza się na ochronę i 
odtwarzanie ekosystemów morskich 
dotkniętych skutkami globalnego 
ocieplenia, np. morskich obszarów 
chronionych, a także na lepsze 
zarządzanie tymi ekosystemami, a ponadto 
na wspieranie przekrojowej, 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
np. energii z morskich źródeł 
odnawialnych. Informacje o wszystkich 
inwestycjach wspieranych przez fundusz 
są podawane do wiadomości publicznej, a 
inwestycje te odpowiadają celom 
dyrektywy 2003/87/WE. 
2. Na zasadzie odstępstwa 
przedsiębiorstwa sektora transportu 
morskiego mogą wpłacać do funduszu 
roczną składkę członkowską zależną od 
ich łącznych emisji zaraportowanych za 
poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z 
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niniejszym rozporządzeniem, by 
zmniejszyć obciążenie administracyjne dla 
przedsiębiorstw gospodarki morskiej, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw nieprowadzących 
często działalności objętej zakresem 
dyrektywy 2003/87/WE. Fundusz umarza 
uprawnienia zbiorowo w imieniu 
przedsiębiorstw sektora transportu 
morskiego będących członkami funduszu. 
Fundusz ustala składkę członkowską za 
tonę emisji do 28 lutego każdego roku, a 
składka ta musi być równa co najmniej 
najwyższej zarejestrowanej cenie 
rozliczeniowej uprawnień na rynku 
pierwotnym lub wtórnym w poprzednim 
roku.
3. Fundusz nabywa uprawnienia 
odpowiadające zbiorowej łącznej wielkości 
składek, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, w poprzedzającym 
roku kalendarzowym i umarza je w 
rejestrze utworzonym na mocy art. 19 
dyrektywy 2003/87/WE do 30 kwietnia 
każdego roku celem późniejszego 
anulowania. Wszystkie informacje na 
temat składek są udostępniane publicznie.
4. Fundusz jest zarządzany centralnie 
przez organ UE o strukturze zarządzania 
podobnej do struktury zarządzania 
funduszem, o której mowa w art. 10a ust. 
8 dyrektywy 2003/87/WE. Struktura 
zarządzania i proces podejmowania 
decyzji są przejrzyste i integracyjne, 
zwłaszcza w ustalaniu obszarów 
priorytetowych, kryteriów i procedur 
przyznawania dotacji. Właściwe 
zainteresowane strony odgrywają 
odpowiednią rolę konsultacyjną. 
Wszystkie informacje na temat inwestycji i 
wszelkie inne odpowiednie informacje o 
funkcjonowaniu funduszu są 
udostępniane publicznie.
5. Komisja wraz z państwami trzecimi 
określa tryb korzystania z funduszu także 
przez te państwa.
6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
dyrektywy 2003/87/WE w celu 
uzupełnienia dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do wykonywania niniejszego 
artykułu.
Artykuł 12c
Raportowanie i przegląd przez Komisję w 
odniesieniu do wdrażania środków 
łagodzenia zmiany klimatu w 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej
1. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia przez 
IMO globalnych środków rynkowych 
służących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z transportu morskiego, a 
przed rozpoczęciem stosowania tych 
środków Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 
którym przeanalizuje ambicje i ogólną 
integralność środowiskową tych środków, 
w tym ich ogólne ambicje w dążeniu do 
celów porozumienia paryskiego, unijnego 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w całej gospodarce do 2030 r. oraz celu 
dotyczącego neutralności klimatycznej 
określonego w rozporządzeniu (UE) .../... 
[europejskie prawo o klimacie]. W 
sprawozdaniu tym uwzględnia się 
zwłaszcza poziom uczestnictwa w tych 
środkach globalnych, możliwość ich 
egzekwowania, przejrzystość, kary za 
nieprzestrzeganie, procedury 
umożliwiające udział społeczeństwa, 
wykorzystanie jednostek kompensacji, 
monitorowanie, raportowanie i 
weryfikację emisji, rejestry, rozliczalność, 
a także zasady stosowania biopaliw.
2. W stosownych przypadkach Komisja 
dołącza do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1, wniosek w sprawie aktu 
ustawodawczego Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
dyrektywę 2003/87/WE z zachowaniem 
spójności z integralnością środowiskową i 
skutecznością działań Unii w dziedzinie 
klimatu, zwłaszcza z unijnym celem 
dotyczącym redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z całej gospodarki do 2030 
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r. oraz celem dotyczącym neutralności dla 
klimatu określonym w rozporządzeniu 
(UE) .../... [europejskie prawo o 
klimacie].”
__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
mechanizmu monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji na poziomie krajowym i 
unijnym, mających znaczenie dla zmiany 
klimatu, oraz uchylające decyzję nr 
280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 
13). 
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