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9.9.2020 A9-0144/63

Pozmeňujúci návrh 63
Pernille Weiss,
v mene skupiny PPE
Alexandr Vondra,
v mene skupiny ECR

Správa A9-0144/2020
Jutta Paulus,
Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA IIa
OPATRENIA NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ
Článok 12a
Budúce prideľovanie a vydávanie kvót 
prevádzkovateľom námornej dopravy

Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú na 
vydávanie a prideľovanie emisných kvót v 
súvislosti s emisiami skleníkových plynov 
z lodí prichádzajúcich do prístavov, 
nachádzajúcich sa v prístavoch alebo 
odchádzajúcich z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie Rady. V prípade 
zmeny spoločnosti podľa článku 11 ods. 
tohto nariadenia sa od novej spoločnosti 
vyžaduje, aby získala kvóty na emisie 
skleníkových plynov len v súvislosti s 
obdobím, počas ktorého sa činnosti lode 
vykonávali na jej zodpovednosť.
 Do 31. decembra 2020 Komisia 
aktualizuje posúdenie vplyvu z roku 2013, 
ktoré sprevádzalo jej návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

525/20131a, a navrhne revíziu smernice 
2003/87/ES s cieľom zahrnúť vydávanie a 
prideľovanie emisných kvót v súvislosti s 
emisiami skleníkových plynov, ku ktorým 
dôjde od 1. januára 2023, z lodí 
prichádzajúcich do prístavov, 
nachádzajúcich sa v prístavoch alebo 
odchádzajúcich z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Návrh je 
založený na najlepších dostupných 
údajoch a na posúdení vplyvu rôznych 
možností vrátane vplyvu na emisie a 
hospodárskeho vplyvu. V záujme 
zabezpečenia čo najlepšej 
environmentálnej integrity a zabezpečenia 
konkurencieschopnosti európskych 
vlastníkov a prevádzkovateľov lodí je 
návrh neutrálny z hľadiska vlajky.
2. Najmenej 50 % výnosov z aukcií 
emisných kvót uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa použije prostredníctvom fondu 
zriadeného podľa článku 12b.
3. Výnosy z aukcií emisných kvót, ktoré sa 
nepoužijú prostredníctvom fondu 
vymedzeného v článku 12b, sa použijú 
spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi 
smernice 2003/87/ES, najmä na riešenie 
zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, 
ochranu a obnovu morských ekosystémov 
zasiahnutých globálnym otepľovaním a 
podporu spravodlivej transformácie v 
členských štátoch podporujúcu 
preraďovanie, rekvalifikáciu a zvyšovanie 
kvalifikácie pracovníkov, vzdelávanie, 
iniciatívy zamerané na hľadanie 
zamestnania a startupy v dialógu so 
sociálnymi partnermi. Všetky informácie 
o použití týchto výnosov sa sprístupnia 
verejnosti.
4. Komisia monitoruje vykonávanie tejto 
kapitoly a možné trendy, pokiaľ ide o 
spoločnosti, ktoré sa snažia vyhnúť tomu, 
aby podliehali požiadavkám smernice 
2003/87/ES. V prípade potreby Komisia 
navrhne opatrenia na zabránenie 
takémuto vyhýbaniu sa.
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Článok 12b
Oceánsky fond
1. V rámci revízie smernice 2003/87/ES sa 
navrhuje zriadenie Oceánskeho fondu 
(ďalej len „fond“) na obdobie od roku 
2023 do roku 2030 na zlepšenie 
energetickej efektívnosti lodí a podporu 
investícií do inovatívnych technológií a 
infraštruktúry na dekarbonizáciu odvetvia 
námornej dopravy vrátane príbrežnej 
námornej dopravy a prístavov a na 
zavádzanie udržateľných alternatívnych 
palív, ako je vodík a amoniak, ktoré sa 
vyrábajú z obnoviteľných zdrojov energie, 
a technológií pohonu s nulovými emisiami 
vrátane technológií využívajúcich vietor. 
20 % výnosov vo fonde sa použije na 
podporu ochrany, obnovy a lepšieho 
riadenia morských ekosystémov 
zasiahnutých globálnym otepľovaním, 
ako sú chránené morské oblasti, a na 
podporu prierezového udržateľného 
modrého hospodárstva, napríklad energie 
z obnoviteľných morských zdrojov. Všetky 
investície podporované z fondu sa 
zverejňujú a musia byť v súlade s cieľmi 
smernice 2003/87/ES. 
2. Odchylne môžu spoločnosti v oblasti 
námornej dopravy platiť ročný členský 
príspevok do fondu v súlade so svojimi 
celkovými emisiami nahlásenými za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa 
tohto nariadenia s cieľom obmedziť 
administratívne zaťaženie námorných 
spoločností vrátane malých a stredných 
spoločností a spoločností, ktoré 
nevykonávajú častú činnosť podliehajúcu 
pôsobnosti smernice ý2003/87/ES. Fond 
odovzdáva emisné kvóty kolektívne v mene 
spoločností v oblasti námornej dopravy, 
ktoré sú členmi fondu. Fond každoročne 
do 28. februára určí členský príspevok na 
tonu emisií, ktorý sa však musí rovnať 
aspoň najvyššej zaznamenanej cene 
vyrovnania na primárnom alebo 
sekundárnom trhu s kvótami v 
predchádzajúcom roku.
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3. Fond nadobudne emisné kvóty 
rovnajúce sa celkovému kolektívnemu 
objemu príspevkov uvedených v odseku 2 
tohto článku v priebehu 
predchádzajúceho kalendárneho roka a 
každý rok ich do 30. apríla odovzdá 
registru zriadenému podľa článku 19 
smernice 2003/87/ES na následné 
zrušenie. Všetky informácie o príspevkoch 
sa sprístupnia verejnosti.
4. Fond sa spravuje centrálne 
prostredníctvom orgánu Únie, ktorého 
riadiaca štruktúra je podobná riadeniu 
fondu stanoveného v článku 10a ods. 8 
smernice 2003/87/ES. Jeho riadiaca 
štruktúra a rozhodovací proces musia byť 
transparentné a inkluzívne, najmä pri 
stanovovaní prioritných oblastí, kritérií a 
postupov prideľovania grantov. 
Relevantné zainteresované strany majú 
primeranú konzultačnú úlohu. Všetky 
informácie o investíciách a všetky ďalšie 
relevantné informácie o fungovaní fondu 
sa zverejňujú.
5. Komisia spolupracuje s tretími 
krajinami na tom, ako môžu aj tieto 
krajiny využiť fond.
6. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23 
smernice 2003/87/ES na doplnenie 
smernice 2003/87/ES, pokiaľ ide o 
vykonávanie tohto článku.
Článok 12c
Podávanie správ a preskúmanie Komisiou 
týkajúce sa vykonávania opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy v Medzinárodnej 
námornej organizácii
1. Do 12 mesiacov od prijatia globálnych 
trhových opatrení zo strany IMO na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
námornej dopravy a pred tým, ako sa 
uvedené opatrenia začnú vykonávať, 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu, v ktorej preskúma ambíciu 
a celkovú environmentálnu integritu 
uvedených opatrení vrátane ich 
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všeobecnej ambície vo vzťahu k cieľom v 
rámci Parížskej dohody, cieľu zníženia 
emisií skleníkových plynov v celom 
hospodárstve Únie do roku 2030 a cieľu 
klimatickej neutrality vymedzenému v 
nariadení (EÚ) .../... [európsky právny 
predpis v oblasti klímy]. V tejto správe sa 
zohľadní najmä úroveň účasti na týchto 
globálnych opatreniach, ich 
vykonateľnosť, transparentnosť, sankcie 
za neplnenie povinností, postupy na 
zapojenie verejnosti, využívanie 
kompenzačných kreditov, monitorovanie, 
nahlasovanie a overovanie emisií, 
registre, zodpovednosť, ako aj pravidlá 
používania biopalív.
2. Komisia v prípade potreby pripojí k 
správe uvedenej v odseku 1 legislatívny 
návrh Európskemu parlamentu a Rade na 
zmenu smernice 2003/87/ES spôsobom, 
ktorý je v súlade s cieľom zachovania 
environmentálnej integrity a účinnosti 
opatrení Únie v oblasti klímy, a najmä 
cieľom zníženia emisií skleníkových 
plynov v celom hospodárstve Únie do roku 
2030 a cieľom klimatickej neutrality 
vymedzeným v nariadení (EÚ) .../... 
[európsky právny predpis v oblasti klímy].
__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 
o mechanizme monitorovania 
a nahlasovania emisií skleníkových 
plynov a nahlasovania ďalších informácií 
na úrovni členských štátov a Únie 
relevantných z hľadiska zmeny klímy 
a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES 
(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13). 
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