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v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0144/2020
Jutta Paulus
Svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Poglavje II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) vstavi se naslednje poglavje:

„POGLAVJE IIa
UKREPI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ
Člen 12a
Prihodnje dodeljevanje in izdaja pravic 
upravljavcem v pomorskem prevozu

Določbe tega člena se uporabljajo za 
dodelitev in izdajo pravic v zvezi z 
emisijami toplogrednih plinov z ladij, ki 
priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo 
države članice, so v njem zasidrane ali 
odplujejo iz njega in so zajete v določbe te 
uredbe Sveta. V primeru zamenjave 
družbe v skladu s členom 11(2) te uredbe 
se od nove družbe zahteva, da pridobi 
pravice le v zvezi z emisijami toplogrednih 
plinov, ki se nanašajo na obdobje, v 
katerem so bile dejavnosti ladje v njeni 
pristojnosti.
 Komisija do 31. decembra 2020 posodobi 
oceno učinka, ki je bila izvedena leta 2013 
in je priložena predlogu Komisije za 
Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a, ter predlaga 
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revizijo Direktive 2003/87/ES, da bo 
vključevala izdajo in dodelitev pravic v 
zvezi z emisijami toplogrednih plinov z 
ladij, ki priplujejo v pristanišča pod 
jurisdikcijo države članice, zajete v tej 
uredbi, so v njem zasidrane ali odplujejo 
iz njega in jih ureja ta uredba, od 
1. januarja 2023 naprej. Predlog temelji 
na najboljših razpoložljivih podatkih ter 
oceni učinka za različne možnosti, tudi 
učinka na emisije in ekonomskega 
učinka. Predlog je nevtralen glede 
zastave, pod katero pluje ladja, da se 
zagotovi najboljša možna okoljska 
celovitost in ohrani konkurenčnost 
evropskih lastnikov in upravljavcev ladij.
2. Najmanj 50 % prihodkov, ustvarjenih s 
prodajo pravic iz odstavka 1 tega člena na 
dražbi, se uporabi prek sklada, 
ustanovljenega v skladu s členom 12b.
3. Prihodki, ustvarjeni s prodajo pravic na 
dražbi, ki se ne uporabljajo prek sklada iz 
člena 12b, se uporabijo na način, ki je 
skladen s cilji Direktive 2003/87/ES, zlasti 
za boj proti podnebnim spremembam v 
Uniji in tretjih državah, za zaščito in 
obnovo morskih ekosistemov, na katere 
vpliva globalno segrevanje, ter za podporo 
pravičnemu prehodu v državah članicah, 
podporo pri prerazporejanju, 
preusposabljanju in izpopolnjevanju 
delavcev, izobraževanju, pobudam za 
iskanje zaposlitve in zagonskih podjetjih, 
v dialogu s socialnimi partnerji. Vse 
informacije o uporabi teh prihodkov so na 
voljo javnosti.
4. Komisija spremlja izvajanje tega 
poglavja in možne trende v zvezi z 
družbami, ki se skušajo izogniti 
izpolnjevanju obveznosti iz 
Direktive 2003/87/ES. Komisija po potrebi 
predlaga ukrepe, da se izogibanje 
prepreči.
Člen 12b
Sklad za oceane
1. Vzpostavitev Sklada za oceane (v 
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nadaljnjem besedilu: sklad) se kot del 
predloga revizije Direktive 2003/87/ES 
predlaga za obdobje 2023 do 2030, da bi 
izboljšali energetsko učinkovitost ladij in 
podprli naložbe v inovativne tehnologije 
in infrastrukturo za razogljičenje 
pomorskega prevoza, vključno s 
pomorskim prevozom na kratkih 
razdaljah in pristanišči, ter uvedli 
trajnostna alternativna goriva, kot sta 
vodik in amonijak, ki se pridobivajo iz 
obnovljivih virov energije, in 
brezemisijske pogonske tehnologije, tudi 
vetrne. 20 % prihodkov iz sklada se 
uporabi za prispevanje k zaščiti in obnovi 
morskih ekosistemov, ki jih je prizadelo 
globalno segrevanje, kot so zaščitena 
morska območja, in boljšemu upravljanju 
z njimi ter spodbujanju medsektorskega 
trajnostnega modrega gospodarstva, kot je 
obnovljiva oceanska energija. Vse 
naložbe, ki jih podpira sklad, se objavijo 
in so skladne s cilji Direktive 2003/87/ES. 
2. Z odstopanjem od teh pravil lahko 
družbe za pomorski prevoz v sklad 
vplačajo letno članarino v skladu s 
svojimi skupnimi emisijami, ki jih 
sporočijo za predhodno koledarsko leto v 
skladu s to uredbo, s čimer bi zmanjšali 
upravno breme za pomorske družbe, tudi 
male in srednje družbe in družbe, ki niso 
pogosto dejavne na področju uporabe 
Direktive 2003/87/ES. Sklad izvaja 
kolektivno predajo pravic v imenu družb 
za pomorski prevoz, ki so članice sklada. 
Sklad vsako leto do 28. februarja določi 
članarino za tono emisij, ki je najmanj 
enaka najvišji zabeleženi ceni poravnave 
za pravice na primarnih ali sekundarnih 
trgih v predhodnem letu.
3. Sklad pridobi pravice, enake skupni 
količini prispevkov iz odstavka 2 tega 
člena v predhodnem koledarskem letu in 
jih preda v registru, vzpostavljenem v 
skladu s členom 19 Direktive 2003/87/ES, 
do 30. aprila vsakega leta za poznejšo 
ukinitev. Vse informacije o prispevkih so 
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na voljo javnosti.
4. Sklad centralno upravlja organ Unije, 
čigar upravljavska struktura je podobna 
upravljanju sklada iz člena 10a(8) 
Direktive 2003/87/ES. Upravljavska 
struktura in postopek odločanja sta 
pregledna in vključujoča, predvsem pri 
določanju prednostnih področij, meril in 
postopkov dodeljevanja nepovratnih 
sredstev. Ustrezni deležniki imajo 
primerno posvetovalno vlogo. Vse 
informacije o naložbah in druge ustrezne 
informacije o delovanju sklada so na voljo 
javnosti.
5. Komisija s tretjimi državami išče 
načine, kako bi lahko tudi one postale 
koristnice sklada.
6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23 Direktive 2003/87/ES za 
dopolnitev Direktive 2003/87/ES v zvezi z 
izvajanjem tega člena.
Člen 12c
Poročanje in pregled s strani Komisije o 
izvajanju ukrepov za blažitev podnebnih 
sprememb v Mednarodni pomorski 
organizaciji
1. Komisija v 12 mesecih po tem, ko IMO 
sprejme globalne tržne ukrepe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
pomorskega prometa, in preden se ti 
ukrepi začnejo izvajati, Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo, v 
katerem preuči ambicije in splošno 
okoljsko celovitost teh ukrepov, vključno z 
njihovo splošno ambicioznostjo glede na 
cilje iz Pariškega sporazuma in cilj 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
celotnem gospodarstvu Unije za leto 2030 
in ciljem podnebne nevtralnosti, kot je 
opredeljen v Uredbi (EU).../... [evropska 
podnebna pravila]. V tem poročilu zlasti 
upošteva stopnjo sodelovanja pri teh 
globalnih ukrepih, njihovo izvršljivost, 
preglednost, kazni za kršitve, postopke za 
udeležbo javnosti, uporabo izravnalnih 
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dobropisov, spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij, registre, odgovornost 
ter pravila o uporabi biogoriv.
2. Komisija poročilu iz odstavka 1 po 
potrebi priloži zakonodajni predlog 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
spremembo Direktive 2003/87/ES, in sicer 
na način, ki je skladen s ciljem 
ohranjanja okoljske celovitosti in 
učinkovitosti podnebnih ukrepov Unije, 
predvsem s ciljem zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v celotnem 
gospodarstvu Unije za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti, kot je opredeljen v 
Uredbi (EU).../... [evropska podnebna 
pravila].
__________________

1a Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
mehanizmu za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih 
ter za sporočanje drugih informacij v 
zvezi s podnebnimi spremembami na 
nacionalni ravni in ravni Unije ter o 
razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL 
L 165, 18.6.2013, str. 13). 
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