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Pozmeňujúci návrh 35
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Námorná doprava má vplyv na 
globálnu klímu v dôsledku emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z lodnej dopravy. 
V roku 2015 dosiahol jej podiel na 
celkových emisiách skleníkových plynov 
Únie z dopravy 13 %15. Medzinárodná 
námorná lodná doprava zostáva jediným 
druhom dopravy, na ktorý sa nevzťahuje 
záväzok Únie znížiť emisie skleníkových 
plynov.

(1) Námorná doprava má priamy vplyv 
na zmenu klímy, morskú biodiverzitu, 
kvalitu ovzdušia a verejné zdravie 
v dôsledku emisií oxidu uhličitého (CO2), 
ako aj metánu (CH4), oxidov síry (SOx), 
oxidov dusíka (NOx), tuhých častíc a 
emisií čierneho uhlíka. V roku 2015 
dosiahol jej podiel na celkových emisiách 
skleníkových plynov Únie z dopravy 
13 %15. Očakáva sa, že emisie z 
medzinárodnej námornej dopravy sa 
zvýšia o 50 % a 250 % do roku 2050. 
Očakáva sa, že pokiaľ nebudú prijaté 
ďalšie opatrenia, emisie z námornej 
dopravy do roku 2050 sa na úrovni Únie 
zvýšia o 86 % nad úrovne z roku 1990. 
Medzinárodná námorná lodná doprava 
zostáva jediným druhom dopravy, na ktorý 
sa nevzťahuje záväzok Únie znížiť emisie 
skleníkových plynov. Medzinárodná 
námorná organizácia (IMO) prijala 
13. apríla 2018 počiatočnú stratégiu na 
zníženie emisií skleníkových plynov z lodí. 
Opatrenia na vykonanie tejto stratégie sú 
naliehavo potrebné, aby sa zabezpečilo 
okamžité prijatie opatrení na zníženie 
emisií z medzinárodnej a európskej lodnej 
dopravy a prispenie k vykonávaniu 
Parížskej dohody15a a rozvoju 
dekarbonizovaného hospodárstva.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.
15a Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 
19.10.2016, s. 4).

Or. en

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
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Pozmeňujúci návrh 36
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Námorná doprava má vplyv na 
globálnu klímu v dôsledku emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z lodnej dopravy. 
V roku 2015 dosiahol jej podiel na 
celkových emisiách skleníkových plynov 
Únie z dopravy 13 %15. Medzinárodná 
námorná lodná doprava zostáva jediným 
druhom dopravy, na ktorý sa nevzťahuje 
záväzok Únie znížiť emisie skleníkových 
plynov.

(1) Námorná doprava má značný vplyv 
na globálnu klímu v dôsledku emisií oxidu 
uhličitého (CO2), ako aj emisií metánu, 
oxidu dusného a čierneho uhlíka z lodnej 
dopravy. V roku 2015 dosiahol jej podiel 
na celkových emisiách skleníkových 
plynov Únie z dopravy 13 %15. 
Medzinárodná námorná lodná doprava je 
jediným druhom dopravy, na ktorý sa 
nevzťahuje záväzok Únie znížiť emisie 
skleníkových plynov. Námorná doprava 
vytvára aj emisie, ktoré znečisťujú 
vzduch, čo má nepriaznivý vplyv na 
ľudské zdravie a životné prostredie.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V osobitnej správe medzivládneho 
panelu o zmene klímy (IPCC) z roku 2018 
s názvom Globálne otepľovanie o 1,5 °C 
sa zdôrazňuje potreba obmedziť globálne 



AM\1201132SK.docx 5/106 PE648.521v01-00

SK

otepľovanie na 1,5 °C oproti 
predindustriálnej úrovni a navrhuje 
spôsoby na zníženie celosvetových emisií 
skleníkových plynov, v súlade s Parížskou 
dohodou. V osobitnej správe IPCC z 
roku 2019 s názvom Oceán a kryosféra v 
meniacej sa klíme sa uvádza, že 
mechanizmy týkajúce sa klímy závisia od 
oceánskych a morských ekosystémov, 
ktoré v súčasnosti čelia globálnemu 
otepľovaniu, znečisteniu, nadmernému 
vykorisťovaniu morskej biodiverzity, 
acidifikácii, deoxygenácii a pobrežnej 
erózii. IPCC pripomína, že oceány sú 
súčasťou riešenia na zmiernenie a 
adaptáciu účinkov zmeny klímy a 
zdôrazňuje, že je potrebné znížiť emisie 
skleníkových plynov a znečistenie 
ekosystémov, ako aj podporiť prírodné 
zachytávače uhlíka. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Predpokladá sa, že emisie CO2 z 
námornej dopravy sa medzinárodne zvýšia 
o 50 % až 250 % v období do roku 2050. 
Emisie CO2 z námornej dopravy rýchlo 
narastajú aj v Únii, v období rokov 1990 
až 2008 narástli o 48 %. Bez opatrení na 
riešenie emisií z námornej dopravy sa 
očakáva nárast týchto emisií do roku 2050 
o 86 % nad úroveň z roku 1990, čo by 
ohrozilo úsilie v oblasti klímy, ktoré prijali 
ďalšie sektory, cieľ Únie stať sa 
hospodárstvom s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov najneskôr do 
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roku 2050 a cieľ Parížskej dohody.

Or. en

Odôvodnenie

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Green
house-Gas-Studies-2014.aspx

Pozmeňujúci návrh 39
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Únia by mala zaručiť prijatie 
nových opatrení v záujme integrácie 
cieľov Parížskej dohody a ustanovení 
uvedených v oznámení Komisie z 
11. decembra 2019 o európskom 
ekologickom dohovore. Únia by preto 
mala integrovať aj emisie z námornej 
dopravy do celkových cieľov Únie znížiť 
emisie skleníkových plynov s cieľom 
neohroziť úsilie iných hospodárskych 
sektorov, ktoré budú musieť dosiahnuť 
klimatickú neutralitu maximálne do 
roku 2050, ako predpokladá európsky 
ekologický dohovor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Environmentálna politika EÚ 
musí prispievať k udržiavaniu, ochrane a 
zlepšovaniu kvality životného prostredia, 
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ochrane verejného zdravia a 
presadzovaniu medzinárodných iniciatív v 
oblasti dopravy a inde, v snahe vyriešiť 
regionálne a globálne environmentálne 
problémy, najmä v boji proti zmene klímy.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 41
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Je naliehavo potrebné zintenzívniť 
opatrenia na riešenie emisií z námornej 
dopravy.  Toto nariadenie, ako primárny 
nástroj Únie monitorovania, 
nahlasovania a overovania emisií 
skleníkových plynov a znečistenia 
vzduchu z námornej dopravy, predstavuje 
základ pre zahrnutie odvetvia námornej 
dopravy do systému obchodovania 
s emisiami EÚ (ETS), ako aj prijatie 
ďalších opatrení, ktoré zabezpečia, aby 
odvetvie námornej dopravy prispievalo k 
úsiliu dosiahnuť celoeurópsky cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj ciele do rokov 2030 a 2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) Námorná doprava je aj zdrojom 
znečisťovania ovzdušia emisiami, ako sú 
oxidy síry (SOx), oxidy dusíka (NOx), tuhé 
častice (PM), látky poškodzujúce ozónovú 
vrstvu alebo prchavé organické 
zlúčeniny1a. Znečisťovanie ovzdušia 
emisiami vplýva na životné prostredie aj 
zdravie občanov, najmä tých, ktorí žijú 
alebo pracujú v pobrežných alebo 
prístavných oblastiach. Odhaduje sa, že 
znečistenie ovzdušia v Európe spôsobuje 
približne 400 000 predčasných úmrtí 
ročne. Znečistenie ovzdušia sa považuje aj 
za najväčšie environmentálne riziko pre 
zdravie v Európe1b. Je preto zásadne 
dôležité, aby Únia prijala dodatočné 
opatrenia na riešenie znečistenia ovzdušia 
námornou dopravou.
__________________
1a http://www.emsa.europa.eu/main/air-
pollution/air-pollution.html 
1bhttps://www.eea.europa.eu/publications/
air-quality-in-europe-2019

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Uznesenie Európskeho 
parlamentu z februára 2014 o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy 
a energetickú politiku do roku 2030 
obsahuje výzvu, aby Komisia a členské 
štáty stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do 
roku 2030 emisie skleníkových plynov 
aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami 
z roku 1990. Európsky parlament tiež 

(3) Parlament vo svojom uznesení zo 
14. marca 2019 veľkou väčšinou podporil 
cieľ klimatickej neutrality a naliehavo 
vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení 
na dosiahnutie tohto cieľa. Európsky 
parlament ďalej pri viacerých 
príležitostiach vyjadril svoju podporu 
sprísnenia záväzného cieľa Únie znížiť do 
roku 2030 emisie skleníkových plynov. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
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uviedol, že ak sa EÚ má spravodlivým 
dielom podieľať na celosvetovom úsilí 
o zníženie emisií skleníkových plynov, 
k tomuto znižovaniu musia prispieť všetky 
sektory hospodárstva.

Európsky parlament tiež poukázal na to, že 
všetky sektory hospodárstva vrátane 
medzinárodnej leteckej a námornej 
dopravy, musia prispieť k znižovaniu 
skleníkových plynov, ak má Únia 
primerane prispieť k celosvetovému 
úsiliu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza spravodajcov pozmeňujúci návrh č. 4. Uznesenie týkajúce 
sa núdzového stavu v oblasti klímy a konkrétny bod 55 % sú menej podporované ako zvýšenie 
cieľa do roku 2030, dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a potrebné úsilie 
medzinárodnej leteckej a námornej dopravy. V tejto súvislosti by sme sa mali zamerať na tieto 
body s veľkou väčšinou, ktoré sú v tomto kontexte aj relevantné.

Pozmeňujúci návrh 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Uznesenie Európskeho 
parlamentu z februára 2014 o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy 
a energetickú politiku do roku 2030 
obsahuje výzvu, aby Komisia a členské 
štáty stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do 
roku 2030 emisie skleníkových plynov 
aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami 
z roku 1990. Európsky parlament tiež 
uviedol, že ak sa EÚ má spravodlivým 
dielom podieľať na celosvetovom úsilí 
o zníženie emisií skleníkových plynov, 
k tomuto znižovaniu musia prispieť všetky 
sektory hospodárstva.

(3) V oznámení Komisie z 
11. decembra 2019 o európskom 
ekologickom dohovore sa zdôrazňuje 
ambícia zvýšiť cieľ zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030. 
Uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. 
marca 2019 o zmene klímy a z 28. 
novembra 2019 o klimatických a 
environmentálnych núdzových situáciách 
zdôraznili potrebu okamžitých, ľahko 
vykonateľných a ambicióznych opatrení s 
cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050, a vyzvala 
Komisiu a členské štáty, aby zvýšili 
záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov o 55 % v 
porovnaní s úrovňami v roku 1990. 
Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu 
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musia prispieť všetky sektory hospodárstva 
vrátane námornej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Uznesenie Európskeho 
parlamentu z februára 2014 o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy 
a energetickú politiku do roku 2030 
obsahuje výzvu, aby Komisia a členské 
štáty stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do 
roku 2030 emisie skleníkových plynov 
aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami 
z roku 1990. Európsky parlament tiež 
uviedol, že ak sa EÚ má spravodlivým 
dielom podieľať na celosvetovom úsilí 
o zníženie emisií skleníkových plynov, 
k tomuto znižovaniu musia prispieť všetky 
sektory hospodárstva.

(3) Európsky parlament opakovane 
vyzval Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov aspoň 
o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 
1990 a dosiahli v Únii klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050. 
Európsky parlament tiež zdôraznil, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov a dosiahnutí jej 
cieľov v oblasti klímy v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“, k tomuto 
znižovaniu musia prispieť všetky sektory 
hospodárstva, vrátane námornej dopravy. 
Rýchle úsilie o dekarbonizáciu námornej 
dopravy je ešte dôležitejšie so zreteľom na 
uznesenie Parlamentu z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Uznesenie Európskeho parlamentu 
z februára 2014 o rámci pre politiku 
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 obsahuje výzvu, aby 
Komisia a členské štáty stanovili záväzný 
cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov aspoň o 40 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu 
musia prispieť všetky sektory 
hospodárstva.

(3) Uznesenia Európskeho parlamentu 
zo 14. marca 2019 o zmene klímy a z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia 
obsahovali naliehavú výzvu dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutralitu. 
Európsky parlament takisto vyzval 
Komisiu a členské štáty, aby stanovili 
záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu 
musia prispieť všetky sektory 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 Uznesenie Európskeho parlamentu 
z februára 2014 o rámci pre politiku 
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 obsahuje výzvu, aby 
Komisia a členské štáty stanovili záväzný 
cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov aspoň o 40 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu 
musia prispieť všetky sektory 
hospodárstva.

3 Uznesenie Európskeho parlamentu 
z februára 2014 o rámci pre politiku 
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 obsahuje výzvu, aby 
Komisia a členské štáty stanovili záväzný 
cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov aspoň o 40 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Európsky parlament tiež uviedol, že ak sa 
EÚ má spravodlivým dielom podieľať na 
celosvetovom úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov, k tomuto znižovaniu 
musia prispieť všetky sektory 
hospodárstva. Okrem toho je potrebné 
skombinovať starostlivú analýzu 
dlhodobých aj krátkodobých záväzkov v 
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oblasti klímy s potrebou riešiť naliehavé 
hospodárske a sociálne otázky, ako sú 
energetická bezpečnosť, vysoké náklady 
na energiu pre priemysel a domácnosti a 
potreba vytvárania pracovných miest a 
oživenia hospodárstva.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 48
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Uznesenie Európskeho 
parlamentu z 28. novembra 2019 o 
konferencii OSN o zmene klímy v roku 
2019 (COP25) zdôraznilo aj potrebu 
ďalších opatrení Únie na riešenie emisií 
skleníkových plynov z námorného 
odvetvia vzhľadom na pomalý a 
nedostatočný pokrok v IMO. Európsky 
parlament podporil najmä začlenenie 
námorného sektora do systému Únie pre 
obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov (EU ETS), ako aj 
zavedenie noriem účinnosti lodí na úrovni 
Únie. Je dôležité uznať, že systém EU 
ETS podstatne neznížil emisie 
skleníkových plynov, že EU ETS 
zaznamenal prenášanie „nákladov“ z 
podnikov na spotrebiteľov a že tento 
prenos generoval miliardy EUR v 
nezarobených ziskoch, a že v osobitnej 
správe č. 6/2015 Dvora audítorov s 
názvom Integrita a uplatňovanie systému 
EU ETS sa zdôrazňujú nedostatky v rámci 
ochrany integrity systému1a. Politiky na 
zníženie emisií založené na trhu samy 
nestačia na dosiahnutie cieľov Únie v 
oblasti zníženia emisií, a mali by ich 
doplniť alebo nahradiť záväzné 
regulačné politiky na zníženie emisií, 
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ktoré budú riadne vymáhané. 
__________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR15_06/SR15_06_SK.pdf, s. 12

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súhlasí s pozmeňujúcim návrhom spravodajcu č. 5, ktorý 
argumentuje za zahrnutie lodnej dopravy do EU ETS. Tento pozmeňujúci návrh sa snaží 
kvalifikovať pozmeňujúci návrh spravodajcu uznaním nedostatkov EU ETS, a konštatovaním, 
že samotný systém EU ETS nie je riešením klimatickej krízy a mal by sa nahradiť alebo 
doplniť záväznými nariadeniami na zníženie emisií. V tejto chvíli systém ETS, ktorý vytvorí 
Fond pre námornú dekarbonizáciu, bude musieť dosiahnuť záväzný cieľ zníženia emisií o 
40 %, t. j. ETS je prostriedkom na dosiahnutie záväzného cieľa.

Pozmeňujúci návrh 49
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení o európskom ekologickom 
dohovore z 15. januára 2020 uznal úlohu 
oceánov pri riešení zmeny klímy. Vyzval 
na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré 
zoskupia integrovanú strategickú víziu 
smerom k otázkam námornej politiky, ako 
je doprava, inovácie a expertíza, emisie, 
biodiverzita, modré hospodárstvo, odpad a 
riadenie. Komisia by preto mala pracovať 
na akte o oceánoch ako súčasti 
ekologického dohovoru, aby pozitívne 
riešila túto výzvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
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López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Európska rada vo svojich záveroch 
z 24. októbra 2014 schválila záväzný cieľ 
EÚ znížiť do roku 2030 svoje emisie 
skleníkových plynov na domácom trhu 
aspoň o 40 % v porovnaní s rokom 1990. 
Európska rada tiež uviedla, že je dôležité 
znížiť emisie skleníkových plynov a riziká 
súvisiace so závislosťou od fosílnych palív 
v sektore dopravy a vyzvala Komisiu, aby 
ďalej skúmala nástroje a opatrenia 
v záujme dosiahnutia komplexného 
a technologicky neutrálneho prístupu 
vrátane presadzovania znižovania emisií, 
obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti v doprave.

(4) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 20191a schválila cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu EÚ v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Európska rada tiež uviedla, že 
všetky príslušné právne predpisy a politiky 
EÚ musia byť v súlade s napĺňaním cieľa 
klimatickej neutrality a musia k nemu 
prispievať, pričom musia dodržiavať 
rovnaké podmienky. 

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Komisia vo svojom návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)1a, (COM(2020)80), zo 
4. marca 2020, zdôrazňuje, že je potrebné 
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prijať dodatočné opatrenia na 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 
do roku 2050 a prispieť bude musieť 
každý sektor, keďže sa očakáva, že 
súčasné politiky len znížia emisie 
skleníkových plynov o 60 % do roku 2050, 
ale na dosiahnutie klimatickej neutrality 
toho zostáva urobiť oveľa viac. Námorná 
doprava je v súčasnosti jediný sektor, na 
ktorý sa výslovne nevzťahuje cieľ EÚ 
v oblasti znižovania emisií alebo osobitné 
opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/files/commission
-proposal-regulation-european-climate-
law_en

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Európska komisia v nadväznosti na 
Bielu knihu Únie o doprave18 z roku 2011 
prijala v roku 2013 stratégiu postupného 
začleňovania námorných emisií do politiky 
Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov19.

(5) Európska komisia v nadväznosti na 
Bielu knihu Únie o doprave18 z roku 2011 
prijala v roku 2013 stratégiu postupného 
začleňovania námorných emisií do politiky 
Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov19, pričom po zavedení 
systému monitorovania, nahlasovania a 
overovania emisií je nasledujúcim krokom 
vymedzenie cieľov zníženia pre sektor 
námornej dopravy a uplatnenie opatrenia 
založeného na trhu. Komisia vo svojom 
oznámení z roku 2013 takisto uviedla, že z 
dlhodobého hľadiska by integrovaný 
prístup k monitorovaniu, riešeniu 
všetkých emisií do ovzdušia vrátane emisií 
SOx, NOx a tuhých častíc, poskytol 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
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potrebnú jasnosť pre tvorcov politiky, aby 
uskutočnili informované a konzistentné 
rozhodnutia týkajúce sa všetkých 
znečisťujúcich látok, a pre zainteresované 
subjekty, aby hladko vykonávali nové 
požiadavky. Komisia v tejto súvislosti tiež 
uviedla, že v neskoršej fáze by sa mohlo 
vykonať preskúmanie systému 
monitorovania, nahlasovania a 
overovania.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

19 KOM(2013) 479. 19 KOM(2013) 479.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Európska komisia v nadväznosti na 
Bielu knihu Únie o doprave18 z roku 2011 
prijala v roku 2013 stratégiu postupného 
začleňovania námorných emisií do politiky 
Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov19.

(5) Európska komisia v nadväznosti na 
Bielu knihu Únie o doprave18 z roku 2011 
prijala v roku 2013 stratégiu postupného 
začleňovania námorných emisií do politiky 
Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov19. Komisia ďalej 
vytvorila ambiciózny plán na dosiahnutie 
klimatickej neutrality najneskôr do 
roku 2050, a to v jej oznámení o 
európskom ekologickom dohovore z 
11. decembra 2019.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
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brochure_en.pdf. brochure_en.pdf.
19 KOM(2013) 479. 19 KOM(2013) 479.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Komisia vo svojom oznámení o 
európskom ekologickom dohovore z 
11. decembra 2019 uviedla svoj zámer 
rozšíriť EU ETS na námorný sektor, 
regulovať prístup najviac znečisťujúcich 
lodí do prístavov Únie a zaviesť 
povinnosť pre lode v dokoch, aby 
využívali elektrinu z pobrežnej elektrickej 
siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Európsky parlament a Rada prijali 
v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ MNO“), 
ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi 
delegovanými21 a dvomi vykonávacími 
nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ 
MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej 

(6) Európsky parlament a Rada prijali 
v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ MNO“), 
ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi 
delegovaným21 a dvomi vykonávacími 
nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ 
MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej 
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dopravy na účely ďalšej tvorby politík 
a podnecovania znižovania emisií, a to 
poskytovaním informácií o efektívnosti 
lodí relevantným trhom. Nariadením EÚ 
MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť 
každoročne monitorovať, nahlasovať 
a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 
a energetickú efektívnosť lodí na plavbách 
do a z prístavov v Európskom 
hospodárskom priestore (EHP). Táto 
povinnosť platí od roku 2018. Vzťahuje sa 
aj na emisie CO2 v prístavoch EHP. Prvé 
správy o emisiách majú byť predložené do 
30. apríla 2019.

dopravy na účely ďalšej tvorby politík 
a podnecovania znižovania emisií, a to 
poskytovaním informácií o efektívnosti 
lodí relevantným trhom. Nariadením EÚ 
MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť 
každoročne monitorovať, nahlasovať 
a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 
a energetickú efektívnosť lodí na plavbách 
do a z prístavov v Európskom 
hospodárskom priestore (EHP). Táto 
povinnosť platí od roku 2018. Táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na emisie CO2 v 
prístavoch EHP, najmä ak sú k dispozícii 
alternatívne technológie, ako napríklad 
dodávka energie z pobrežia na loď pre 
dokované plavidlá, aby sa zabránilo 
emisiám z nich.  Prvé správy o emisiách už 
boli predložené a uverejnené.

__________________ __________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy 
a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy 
a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/2072 o overovacích činnostiach a 
akreditácii overovateľov podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 
2016, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757, pokiaľ ide o metódy 
monitorovania emisií oxidu uhličitého a 
pravidlá monitorovania ostatných 
relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 1).

21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/2072 o overovacích činnostiach a 
akreditácii overovateľov podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 
2016, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757, pokiaľ ide o metódy 
monitorovania emisií oxidu uhličitého a 
pravidlá monitorovania ostatných 
relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 1).

22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/1927 zo 4. novembra 2016 o 
vzorových formulároch plánov 
monitorovania, správ o emisiách a 
dokumentov o zhode podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/1927 zo 4. novembra 2016 o 
vzorových formulároch plánov 
monitorovania, správ o emisiách a 
dokumentov o zhode podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 
5.11.2016, s. 1 – 21). Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. 
novembra 2016 o určení prepravovaného 
nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú 
osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, 
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu 
uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 
299, 5.11.2016, s. 22 – 25).

2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 
5.11.2016, s. 1 – 21). Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. 
novembra 2016 o určení prepravovaného 
nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú 
osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, 
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu 
uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 
299, 5.11.2016, s. 22 – 25).

Or. el

Pozmeňujúci návrh 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Európsky parlament a Rada prijali 
v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ MNO“), 
ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi 
delegovanými a dvomi vykonávacími 
nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ 
MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej 
dopravy na účely ďalšej tvorby politík 
a podnecovania znižovania emisií, a to 
poskytovaním informácií o efektívnosti 
lodí relevantným trhom. Nariadením EÚ 
MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť 
každoročne monitorovať, nahlasovať 
a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 
a energetickú efektívnosť lodí na plavbách 
do a z prístavov v Európskom 
hospodárskom priestore (EHP). Táto 
povinnosť platí od roku 2018. Vzťahuje sa 
aj na emisie CO2 v prístavoch EHP. Prvé 
správy o emisiách majú byť predložené do 

(6) Európsky parlament a Rada prijali 
v apríli 2015 nariadenie (EÚ) 2015/757 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy20 (ďalej „nariadenie EÚ MNO“), 
ktoré bolo v roku 2016 doplnené dvomi 
delegovanými a dvomi vykonávacími 
nariadeniami22. Cieľom nariadenia EÚ 
MNO je zbierať údaje o emisiách z lodnej 
dopravy na účely ďalšej tvorby politík 
a podnecovania znižovania emisií, a to 
poskytovaním informácií o efektívnosti 
lodí relevantným trhom. Nariadením EÚ 
MNO sa spoločnostiam ukladá povinnosť 
každoročne monitorovať, nahlasovať 
a overovať spotrebu paliva, emisie CO2 
a energetickú efektívnosť lodí na plavbách 
do a z prístavov v Európskom 
hospodárskom priestore (EHP). Táto 
povinnosť platí od roku 2018. Vzťahuje sa 
aj na emisie CO2 v prístavoch EHP. Prvé 
správy o emisiách mali byť predložené do 
30. apríla 2019 a Komisia ich uverejnila 
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30. apríla 2019. 30. júna 2019. Únia by mala obhajovať 
vysokú úroveň ambícií v oblasti 
znižovania emisií CO2 v námornom 
sektore na medzinárodnej úrovni aj na 
úrovni Únie, zatiaľ čo akékoľvek nové 
opatrenia EÚ by nemali oslabiť 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ. 
Komisia by preto mala všetky nové 
opatrenia, najmä možné zahrnutie emisií 
z námornej dopravy do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami (EU ETS), 
zakladať na komplexnom posúdení 
vplyvu, ktorý primerane zohľadní 
konkurencieschopnosť prevádzkovateľov 
a podnikov Únie.

__________________ __________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy 
a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy 
a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/2072 o overovacích činnostiach a 
akreditácii overovateľov podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 
2016, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757, pokiaľ ide o metódy 
monitorovania emisií oxidu uhličitého a 
pravidlá monitorovania ostatných 
relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 1).

21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/2072 o overovacích činnostiach a 
akreditácii overovateľov podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 5); Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2016/2071 z 22. septembra 
2016, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757, pokiaľ ide o metódy 
monitorovania emisií oxidu uhličitého a 
pravidlá monitorovania ostatných 
relevantných informácií (Ú. v. EÚ L 320, 
26.11.2016, s. 1).

22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/1927 zo 4. novembra 2016 o 
vzorových formulároch plánov 
monitorovania, správ o emisiách a 
dokumentov o zhode podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 

22 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/1927 zo 4. novembra 2016 o 
vzorových formulároch plánov 
monitorovania, správ o emisiách a 
dokumentov o zhode podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a 
overovaní emisií oxidu uhličitého z 
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námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 
5.11.2016, s. 1 – 21). Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. 
novembra 2016 o určení prepravovaného 
nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú 
osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, 
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu 
uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 
299, 5.11.2016, s. 22 – 25).

námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 299, 
5.11.2016, s. 1 – 21). Vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1928 zo 4. 
novembra 2016 o určení prepravovaného 
nákladu pre iné kategórie lodí, ako sú 
osobné lode, lode ro-ro a kontajnerové lode 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, 
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu 
uhličitého z námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 
299, 5.11.2016, s. 22 – 25).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Zníženie emisií z lodnej dopravy a 
ich vplyvu na globálne otepľovanie a 
znečistenie ovzdušia by sa nemali 
vykonávať spôsobom, ktorý poškodzuje 
morskú biodiverzitu, a mali by ich doplniť 
opatrenia zacielené na obnovu morských 
a pobrežných ekosystémov, na ktoré 
vplýva lodná doprava, ako sú látky 
vypúšťané do morí (balastová voda, 
uhľovodíky, ťažké kovy a chemické 
látky), nádoby stratené na mori a zrážky s 
veľrybami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V námornom sektore nie je 
vlastník lode vždy rovnaká osoba alebo 
subjekt, ktorý loď komerčne prevádzkuje. 
Preto by sa všetky údaje požadované na 
základe tohto nariadenia mali 
zhromažďovať a pripisovať osobe 
zodpovednej za komerčnú prevádzku lode, 
ako je správca lode, prenajímateľ lode a 
prenajímateľ lode bez posádky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Údaje zhromaždené na základe 
nariadenia o EÚ MRV by sa mali použiť 
na podporu prechodu na lode s nulovými 
emisiami prostredníctvom stanovenia 
certifikátu energetickej účinnosti pre lode, 
najmä tie, ktoré sú na predaj alebo 
prenájom, a na výzvu členským štátom, 
aby podporovali najlepšie postupy a 
najúčinnejšie lode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Komisia by v spolupráci s 
vlastníkmi lodí, ďalšími zainteresovanými 
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subjektmi a nezávislými odborníkmi mala 
vytvoriť známku európskej námornej 
dopravy pre výrobky s cieľom informovať 
spotrebiteľov o vplyve námornej dopravy 
na životné prostredie v súvislosti s 
výrobkami, ktoré kupujú. Takáto známka 
by podporila environmentálny a 
energetický prechod sektora námornej 
dopravy tým, že by poskytla spoľahlivý a 
transparentný spôsob, ako informovať 
spotrebiteľov o dobrovoľných 
iniciatívach. To by povzbudilo 
spotrebiteľov, aby kupovali výrobky 
prepravované vlastníkmi lode, ktorí znížili 
ich environmentálny vplyv, napríklad 
pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov a 
znečisťujúcich látok, znečistenia hlukom, 
riadenia odpadu a vody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (16d) Podľa tretej štúdie IMO o 
emisiách skleníkových plynov na obdobie 
2007 – 2012, je námorná doprava 
zodpovedná za emisiu 20,9 milióna ton 
NOx a 11,3 milióna ton SOx

1a. Príloha VI 
k Medzinárodnému dohovoru o zabránení 
znečisťovaniu z lodí (MARPOL), ktorý 
nadobudol účinnosť 19. mája 2005, 
stanovuje pravidlá prevencie znečistenia 
ovzdušia z lodí emisiami SOx a NOx a 
tuhých častíc. V smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/8021b sa 
zdôrazňuje, že zníženie emisií síry je 
základným nástrojom na obmedzenie 
znečistenia ovzdušia a vody z lodnej 
dopravy a prispieva k riešeniu celosvetovej 
zmeny klímy. V smernici sa stanovuje, že 
lode s prevádzkou v Lamanšskom prielive, 
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Severnom mori a Baltskom mori nesmú 
požívať palivo s obsahom síry vyšším ako 
0,1 %- Tieto moria sú v súlade s 
dohovorom MARPOL klasifikované ako 
oblastí kontroly emisií síry (SECA). 
1. januára 2021 sa tieto oblasti stanú aj 
oblasťami kontroly emisií NOx (NECA). 
Komisia by mala pracovať na rozšírení 
oblastí SECA a NECA do všetkých 
európskych morí vrátane Stredozemného 
mora, ktoré je chronicky znečisťované, čo 
má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a 
morskú biodiverzitu.
__________________
1a 
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environ
ment/PollutionPrevention/AirPollution/P
ages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o 
znížení obsahu síry v niektorých 
kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 
21.5.2016, s. 58).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6e) Smernica Rady 92/106/EHS1a 
prispieva k znižovaniu emisií z dopravy 
podporou prechodu z cestnej nákladnej 
dopravy na modely dopravy s nižšími 
emisiami vrátane riečnej nákladnej 
dopravy s nulovými emisiami. V záujme 
zintenzívnenia úsilia o podporu 
multimodálnej dopravy a zvýšenie 
účinnosti a alternatív s nízkymi emisiami 
je potrebné preskúmanie smernice. Vodná 
doprava s nulovými emisiami je kľúč k 

http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
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vytvoreniu udržateľného modálneho 
prechodu z cesty na vodu, a je preto 
nevyhnutné podporiť investície do 
palivových a nabíjacích infraštruktúr vo 
vnútrozemských prístavoch.
__________________
1a Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. 
decembra 1992 o stanovení spoločných 
pravidiel pre určité typy kombinovanej 
dopravy tovaru medzi členskými štátmi 
(Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6f) Prístavy Únie predstavujú 
strategické body v rámci energetického 
prechodu z dôvodu ich zemepisnej polohy 
a hospodárskej činnosti. Predstavujú 
hlavné vstupné body energetických 
komodít (z dovozu, uskladnenia alebo 
distribúcie), stále viac sa zapájajú do 
vývoja výrobných miest s obnoviteľnou 
energiou a vyvíjajú nové stratégie v 
oblasti energetického manažérstva a 
obehového hospodárstva. Únia preto musí 
v súlade s cieľmi európskeho 
ekologického dohovoru doplniť 
dekarbonizáciu námorného sektora 
strategickým prístupom prístavov Únie, 
aby podporila ich úlohu ako 
sprostredkovateľov energetického 
prechodu. Mali by sa podporiť členské 
štáty, aby stimulovali rozvoj prístavov s 
nulovými emisiami a investovali do 
palivových a nabíjacích infraštruktúr. 
Tým by sa zabezpečil okamžitý zdravotný 
prínos pre všetkých občanov, ktorí žijú v 
prístavných a pobrežných oblastiach, a 
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obmedzil by sa negatívny vplyv na morskú 
a pobrežnú biodiverzitu v týchto 
oblastiach, ktoré tiež predstavujú 
rozsiahle územia, pričom niektoré z nich 
sú súčasťou sústavy Natura 2000.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov, preskúma toto 
nariadenie a v prípade potreby navrhne 
zmeny s cieľom zabezpečiť súlad 
s uvedenou medzinárodnou dohodou.

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov a o globálnych 
opatreniach na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy, 
preskúma toto nariadenie a v prípade 
potreby navrhne zmeny s cieľom zosúladiť 
nariadenie s uvedenou medzinárodnou 
dohodou. Bez ohľadu na všetky 
celosvetové opatrenia je dôležité, aby bola 
Únia aj naďalej schopná byť ambiciózna 
a preukázala vedúce postavenie v oblasti 
klímy, a to zachovaním alebo prijatím 
prísnejších opatrení v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov, preskúma toto 
nariadenie a v prípade potreby navrhne 
zmeny s cieľom zabezpečiť súlad 
s uvedenou medzinárodnou dohodou.

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov alebo o globálnych 
opatreniach na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy, 
preskúma toto nariadenie a v prípade 
potreby navrhne zmeny s cieľom 
zabezpečiť súlad s uvedenou 
medzinárodnou dohodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov, preskúma toto 
nariadenie a v prípade potreby navrhne 
zmeny s cieľom zabezpečiť súlad 
s uvedenou medzinárodnou dohodou.

(7) V článku 22 nariadenia EÚ MNO 
sa uvádza, že Komisia v prípade, že sa 
dosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnom systéme monitorovania, 
nahlasovania a overovania systému emisií 
skleníkových plynov alebo o globálnych 
opatreniach na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy, 
preskúma toto nariadenie a v prípade 
potreby navrhne zmeny s cieľom 
zabezpečiť súlad s uvedenou 
medzinárodnou dohodou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Antoni Comín i Oliveres
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V rámci Parížskej dohody, ktorá 
bola prijatá v decembri 2015 na 21. 
Konferencii zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC)23, Únia a jej 
členské štáty stanovili cieľ zníženia emisií 
v celom hospodárstve. Úsilie o obmedzenie 
emisií z medzinárodnej námornej dopravy 
sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom 
Medzinárodnej námornej organizácie 
(IMO) a malo by sa podporovať. 
Organizácia IMO prijala24 v októbri 2016 
systém zberu údajov o spotrebe lodného 
paliva („globálny systém zberu údajov 
IMO“).

(8) V rámci Parížskej dohody, ktorá 
bola prijatá v decembri 2015 na 21. 
Konferencii zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC)23, Únia a jej 
členské štáty stanovili cieľ zníženia emisií 
v celom hospodárstve. Úsilie o obmedzenie 
emisií z medzinárodnej námornej dopravy 
sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom 
Medzinárodnej námornej organizácie 
(IMO) a malo by sa podporovať. 
Organizácia IMO prijala24 v októbri 2016 
systém zberu údajov o spotrebe lodného 
paliva („globálny systém zberu údajov 
IMO“). Okrem toho oznámenie Komisie o 
európskom ekologickom dohovore z 
11. decembra 2019 usiluje o dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj obmedzenie emisií skleníkových plynov 
na 55 %.

__________________ __________________
23 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 
19.10.2016, s. 4 – 18).

23 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 
19.10.2016, s. 4 – 18).

24 Uznesenie IMO MEPC.278(70), ktorým 
sa mení príloha VI k dohovoru MARPOL.

24 Uznesenie IMO MEPC.278(70), ktorým 
sa mení príloha VI k dohovoru MARPOL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V posúdení vplyvu sa uvádzalo, že 
čiastočné zosúladenie dvoch systémov 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
by mohlo prispieť k zníženiu 
administratívneho zaťaženia lodných 

(10) V posúdení vplyvu sa uvádzalo, že 
čiastočné zosúladenie dvoch systémov 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
by mohlo prispieť k zníženiu 
administratívneho zaťaženia lodných 
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spoločností a zároveň zachovať ciele 
nariadenia EÚ MNO. Čiastočné 
zosúladenie by sa však nemalo týkať úprav 
spravovania, rozsahu pôsobnosti, 
overovania, transparentnosti ani 
požiadaviek na nahlasovanie emisií CO2 
stanovených v nariadení EÚ MNO, keďže 
takéto úpravy by viedli k výraznému 
oslabeniu cieľov a ovplyvnili by schopnosť 
poskytovať informácie pre budúce 
rozhodnutia o tvorbe politiky a podnecovať 
uplatňovanie opatrení a správania 
súvisiacich s energeticky 
efektívnou lodnou dopravou. Prípadné 
zmeny nariadenia EÚ MNO by preto mali 
obmedziť zosúladenie s globálnym 
systémom zberu údajov IMO na 
vymedzenie pojmov, parametre 
monitorovania, plány a vzorové formuláre 
monitorovania.

spoločností a zároveň zachovať ciele 
nariadenia EÚ MNO. Tým sa tiež 
zabezpečí, aby európska flotila zabezpečila 
rovnaké podmienky na medzinárodnej 
úrovni. Čiastočné zosúladenie by sa však 
nemalo týkať úprav spravovania, rozsahu 
pôsobnosti, overovania, transparentnosti 
ani požiadaviek na nahlasovanie emisií 
CO2 stanovených v nariadení EÚ MNO, 
keďže takéto úpravy by viedli k výraznému 
oslabeniu cieľov a ovplyvnili by schopnosť 
poskytovať informácie pre budúce 
rozhodnutia o tvorbe politiky a podnecovať 
uplatňovanie opatrení a správania 
súvisiacich s energeticky 
efektívnou lodnou dopravou. Prípadné 
zmeny nariadenia EÚ MNO by preto mali 
obmedziť zosúladenie s globálnym 
systémom zberu údajov IMO na 
vymedzenie pojmov, parametre 
monitorovania, plány a vzorové formuláre 
monitorovania. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 69
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mali by sa zohľadniť ustanovenia 
globálneho systému zberu údajov IMO 
o údajoch, ktoré treba každoročne 
monitorovať a nahlasovať s cieľom 
zabezpečiť zber efektívnych údajov 
o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba 
systémy. Na tento účel by sa mal 
nahlasovať parameter „nosnosť“ 
a nahlasovanie parametra „prepravovaný 
náklad“ by malo zostať dobrovoľné. 
Parameter „čas na mori“ by mal byť 
nahradený definíciou „počet hodín plavby“ 
podľa globálneho systému zberu údajov 
IMO. Výpočet „precestovanej 

(12) Mali by sa zohľadniť ustanovenia 
globálneho systému zberu údajov IMO 
o údajoch, ktoré treba každoročne 
monitorovať a nahlasovať s cieľom 
zabezpečiť zber efektívnych údajov 
o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba 
systémy. Na tento účel by sa mali 
nahlasovať parametre „nosnosť“ a 
„prepravovaný náklad“. Parameter „čas na 
mori“ by mal byť nahradený definíciou 
„počet hodín plavby“ podľa globálneho 
systému zberu údajov IMO. Výpočet 
„precestovanej vzdialenosti“ by mal 
vychádzať z globálneho systému zberu 
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vzdialenosti“ by mal vychádzať 
z globálneho systému zberu údajov IMO25 
s cieľom znížiť administratívne zaťaženie.

údajov IMO25 s cieľom znížiť 
administratívne zaťaženie.

__________________ __________________
25 Uznesenie IMO MEPC 282(70). 25 Uznesenie IMO MEPC 282(70).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mali by sa zohľadniť ustanovenia 
globálneho systému zberu údajov IMO 
o údajoch, ktoré treba každoročne 
monitorovať a nahlasovať s cieľom 
zabezpečiť zber efektívnych údajov 
o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba 
systémy. Na tento účel by sa mal 
nahlasovať parameter „nosnosť“ 
a nahlasovanie parametra „prepravovaný 
náklad“ by malo zostať dobrovoľné. 
Parameter „čas na mori“ by mal byť 
nahradený definíciou „počet hodín plavby“ 
podľa globálneho systému zberu údajov 
IMO. Výpočet „precestovanej 
vzdialenosti“ by mal vychádzať 
z globálneho systému zberu údajov IMO25 
s cieľom znížiť administratívne zaťaženie.

(12) Mali by sa zohľadniť ustanovenia 
globálneho systému zberu údajov IMO 
o údajoch, ktoré treba každoročne 
monitorovať a nahlasovať s cieľom 
zabezpečiť zber efektívnych údajov 
o činnostiach lodí, na ktoré sa vzťahujú oba 
systémy. Na tento účel by sa mal 
nahlasovať parameter „nosnosť“ spolu s 
parametrom „prepravovaný náklad“. 
Parameter „čas na mori“ by mal byť 
nahradený definíciou „počet hodín plavby“ 
podľa globálneho systému zberu údajov 
IMO. Výpočet „precestovanej 
vzdialenosti“ by mal vychádzať 
z globálneho systému zberu údajov IMO25 
s cieľom znížiť administratívne zaťaženie.

__________________ __________________
25 Uznesenie IMO MEPC 282(70). 25 Uznesenie IMO MEPC 282(70).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Antoni Comín i Oliveres
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mal by sa zefektívniť obsah plánov 
monitorovania s cieľom zohľadniť 
globálny systém zberu údajov IMO okrem 
tých častí plánu, ktoré sú nutné na 
zabezpečenie toho, aby sa podľa nariadenia 
EÚ MNO monitorovali a nahlasovali iba 
údaje súvisiace s EÚ. Preto by všetky 
ustanovenia „per voyage“ mali zostať 
súčasťou plánu monitorovania.

(13) Mal by sa zefektívniť obsah plánov 
monitorovania s cieľom zohľadniť 
globálny systém zberu údajov IMO okrem 
tých častí plánu, ktoré sú nutné na 
zabezpečenie toho, aby sa podľa nariadenia 
EÚ MNO monitorovali a nahlasovali iba 
údaje súvisiace s EÚ. Preto by všetky 
ustanovenia „per voyage“ mali zostať 
súčasťou plánu monitorovania. Komisia by 
tiež mala pomôcť členským štátom 
výmenou odborných znalostí a 
osvedčených postupov, ako aj 
implementáciou nových technológií s 
cieľom zmenšiť administratívne prekážky 
a účinne a bezpečne získavať údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Posúdenie vplyvu, ktoré Komisia 
vykonala v roku 2013 pri návrhu 
nariadenia EÚ o MRV, preukázalo 
účinnosť systému obchodovania s 
emisiami EÚ (EU ETS) pre emisie z 
námornej dopravy a určila systém ETS 
alebo kompenzačný fond založený na cieli 
ako možnosti, ktoré by mohli zabezpečiť 
potrebné zníženie emisií v sektore. V 
záujme zahrnutia medzinárodnej lodnej 
dopravy do snahy Únie o zníženie emisií 
by sa smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES1a mala rozšíriť na 
emisie z námornej dopravy. Komisia by 
mala prijať okrem iného delegované akty 
na stanovenie množstva kvót pre námornú 
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dopravu v súlade s ďalšími sektormi, a 
metódu pridelenia kvót pre námornú 
dopravu formou akcií. Komisia by pri 
príprave týchto delegovaných aktov mala 
aktualizovať posúdenie vplyvu z 
roku 2013, najmä aby zohľadnila celkový 
cieľ Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a hospodársky vplyv, 
a to aj z hľadiska možného rizika 
neúmyselných modálnych posunov a 
úniku uhlíka, a mala by zverejniť 
výsledky posúdenia. Je dôležité, aby Únia 
a jej členské štáty podporovali opatrenia 
na medzinárodnej úrovni, aby znížili 
klimatický vplyv námornej dopravy. 
Komisia by mala pravidelne preskúmavať 
akýkoľvek pokrok smerom k prijatiu 
opatrenia IMO založeného na trhu, a v 
prípade prijatia opatrenia založeného na 
celosvetovom trhu by mala zabezpečiť 
súlad medzi opatreniami Únie a 
celosvetovými opatreniami.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Úspešný prechod na lodnú 
dopravu s nulovými emisiami si vyžaduje 
integrovaný prístup a správne prostredie 
umožňujúce stimulovať inovácie tak na 
lodiach, ako aj v prístavoch. Toto 
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podporujúce prostredie zahŕňa verejné a 
súkromné investície do výskumu a 
inovácií, technologické a prevádzkové 
opatrenia na zlepšenie energetickej 
účinnosti lodí a zavádzanie udržateľných 
alternatívnych palív a pohonných 
technológií vrátane potrebnej 
infraštruktúry na doplňovanie paliva a 
nabíjanie v prístavoch. Mal by sa zriadiť 
fond na dekarbonizáciu námornej 
dopravy z výnosov z aukcií námorných 
kvót v rámci systému EU ETS s cieľom 
zlepšiť energetickú účinnosť lodí a 
podporiť investície do inovačných 
technológií a infraštruktúry na 
dekarbonizáciu námornej dopravy vrátane 
príbrežnej námornej dopravy a prístavov, 
a zavádzanie udržateľných alternatívnych 
palív a pohonných technológií s nulovými 
emisiami. Komisia by tiež mala 
vypracovať opatrenia na reguláciu 
prístupu lodí, ktoré najviac znečisťujú 
životné prostredie, do prístavov Únie a 
zaviazať ukotvené lode na fosílne palivá, 
aby využívali pobrežnú elektrinu. 
Výnimku by mali mať jedine lode s 
nulovými emisiami. Komisia by mala tiež 
požadovať, aby prístavy prijímali tarify za 
stanovenie poplatkov na základe emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Autor pozmeňujúceho návrhu podporuje základnú myšlienku spravodajcu zaviesť povinnosť 
pre lode, aby využívali elektrinu z pobrežnej siete, je však potrebné zahrnúť výnimku pre lode 
s nulovými emisiami.

Pozmeňujúci návrh 74
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Organizácia IMO prijala 13. apríla 
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2018 počiatočnú stratégiu na zníženie 
emisií skleníkových plynov z lodí, ktorej 
cieľom bolo čo najskôr obmedziť tieto 
emisie a do roku 2050 ich znížiť najmenej 
o 50 % v porovnaní s rokom 2008, a 
usilovať sa o ich úplné zastavenie čo 
najskôr v tomto storočí. V IMO práve 
prebiehajú práce na prijatí opatrení na 
krátkodobé zníženie emisií, ktoré majú 
byť prijaté v roku 2023 a budú 
predstavovať prvý krok smerom k 
dosiahnutiu cieľa IMO do roku 2050. 
Únia by sa mala konštruktívne pripojiť k 
členským štátom IMO, aby dosiahli 
celosvetovú dohodu o opatreniach na 
zníženie emisií skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Odstránenie trhových prekážok v 
námornom sektore vrátane použitia 
transparentného a pevného systému 
monitorovania, nahlasovania a 
overovania by malo prispieť k zavádzaniu 
technológií energetickej účinnosti, a tým 
by sa do roku 2030 znížili emisie z mora o 
približne 2 %. K tomu, aby námorný 
sektor mohol v plnej miere prispieť k 
transformácii celého odvetvia dopravy na 
odvetvie s nulovými emisiami, je potrebné 
prijať ďalšie opatrenia. Rozsah 
pôsobnosti nariadenia o MNO by sa preto 
mal rozšíriť tak, aby zahŕňal záväzné 
požiadavky na lode, aby znížili svoje ročné 
emisie CO2 na prepravnú činnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súvislosti s etapovým prístupom 
by každý nasledujúci návrh opatrení na 
zníženie emisií CO2 z lodnej dopravy malo 
predchádzať dôkladné a komplexné 
posúdenie vplyvu s úzkou konzultáciou so 
všetkými zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Dôkladné posúdenie vplyvu umožní regulačným orgánom, aby riadne posúdili prínos všetkých 
takýchto návrhov na základe cieľa dobre vymedzených kritérií.

Pozmeňujúci návrh 77
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Úspešný prechod na lode s 
nulovými emisiami a ekologické lode si 
vyžaduje integrovaný prístup na podporu 
inovačných opatrení pre ekologickejšie 
lode (napr. konštrukcia, nové motory a 
udržateľné alternatívne palivá a veterný 
pohon), a operačné opatrenia, ktoré je 
možné vykonať v krátkom čase, na 
zníženie spotreby palív, a tým aj emisií, 
ako sú zníženie rýchlosti alebo lepšie 
plánovanie trasy. Zníženie rýchlosti 
(pomalá plavba) bolo vo veľkej miere 
testované medzi rokmi 2006 a 2012 v 
dôsledku prudkého nárastu cien paliva: 
zníženie rýchlosti o 10 % viedlo k zníženiu 
spotreby o približne 19 %1a a príslušnému 
zníženiu emisií. Opatrenia založené na 
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trhu, ako ETS, podporia zníženie emisií a 
investície na výskum a inovácie, a to s 
cieľom zlepšiť energetickú účinnosť lodí 
a rozvoj udržateľných alternatívnych 
palív a technológií pohonu vrátane 
potrebnej palivovej a nabíjacej 
infraštruktúry v prístavoch a vo 
vnútrozemských prístavoch.
__________________
1a Vplyv medzinárodnej námornej dopravy 
na kvalitu ovzdušia a zmenu klímy v 
Európe, Európska environmentálna 
agentúra, technická správa č. 4/2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) Posúdenie vplyvu, ktoré Komisia 
vykonala v roku 2013 pri návrhu 
nariadenia EÚ o MRV, preukázalo 
účinnosť systému obchodovania s 
emisiami EÚ pre emisie z námornej 
dopravy a určila systém ETS alebo 
kompenzačný fond založený na cieli ako 
možnosti, ktoré by mohli zabezpečiť 
potrebné zníženie emisií v sektore. V 
záujme zahrnutia medzinárodnej lodnej 
dopravy do snahy Únie o zníženie emisií 
by sa smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES1a mala rozšíriť na 
emisie z námornej dopravy. Zároveň by sa 
mal vytvoriť „Modrý fond“ na zníženie 
emisií z námornej dopravy a na ochranu, 
obnovu a lepšiu správu morských a 
pobrežných ekosystémov, ktoré sú 
ovplyvnené globálnym otepľovaním, ako 
sú morské chránené oblasti, a podporiť 
prierezové udržateľné modré 
hospodárstvo, napríklad obnoviteľnú 
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morskú energiu. Komisia by mala prijať 
okrem iného delegované akty na 
stanovenie množstva kvót pre námornú 
dopravu v súlade s ďalšími sektormi, a 
metódu pridelenia kvót pre námornú 
dopravu formou akcií. Komisia by pri 
príprave týchto delegovaných aktov mala 
aktualizovať posúdenie vplyvu z 
roku 2013, najmä aby zohľadnila celkový 
cieľ Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a hospodársky vplyv, 
a to aj z hľadiska možného rizika 
neúmyselných modálnych posunov a 
úniku uhlíka, a mala by zverejniť 
výsledky posúdenia. Je dôležité, aby Únia 
a jej členské štáty podporovali opatrenia 
na medzinárodnej úrovni, aby znížili 
klimatický vplyv námornej dopravy. 
Komisia by mala pravidelne preskúmavať 
akýkoľvek pokrok smerom k prijatiu 
opatrenia IMO založeného na trhu, a v 
prípade prijatia opatrenia založeného na 
celosvetovom trhu by mala zabezpečiť 
súlad medzi opatreniami Únie a 
celosvetovými opatreniami.

C __________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13d) V článku 10 ods. 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2003/87/ES1a sa stanovuje, že 50 % príjmu 
z predaja aukcií na kvóty na emisie ETS, 
ktoré sú pridelené členským štátom, by sa 
malo použiť okrem iného na riešenie 
zmeny klímy v záujme zníženia emisií 
skleníkových plynov, prispôsobenie sa 
vplyvu zmeny klímy a financovanie 
výskumu a rozvoja v záujme zmiernenia a 
adaptácie. Súbežne so zahrnutím 
námorného sektora do ETS by sa mala 
značná časť príjmov ES pridelených 
členským štátom použiť na vytvorenie 
„Modrého fondu“ na zníženie emisií z 
námornej dopravy a ochranu, obnovu a 
lepšiu správu morských a pobrežných 
ekosystémov, na ktoré vplýva globálne 
otepľovanie, ako sú morské chránené 
oblasti, a podporiť prierezové udržateľné 
modré hospodárstvo, napríklad 
obnoviteľnú morskú energiu. Všetky 
členské štáty by sa mali zúčastniť 
pridelenia Fondu na úrovni Únie, ktorý 
stanovuje toto nariadenie. Všetky národné 
príspevky by mali byť pomerné k významu 
ich výhradnej hospodárskej zóny a 
námorného hospodárstva. Fond investuje 
do zlepšovania energetickej efektívnosti 
lodí a do podpory inovačných technológií 
a infraštruktúry na dekarbonizáciu 
námornej dopravy vrátane príbrežnej 
námornej dopravy a prístavov a do 
zavádzania udržateľných alternatívnych 
palív a pohonných technológií s nulovými 
emisiami vrátane veterných technológií.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) IMO prijala v apríli 2018 
Počiatočnú stratégiu pre zníženie emisie 
skleníkových plynov z lodí, pričom 
zdôraznila, že emisie skleníkových plynov 
dosiahnu čoskoro vrchol, a stanovila víziu 
na zníženie emisií skleníkových plynov z 
medzinárodnej lodnej dopravy a ich 
postupné vyradenie, a to čo najskôr v 
tomto storočí. Vymedzuje cieľ zníženia 
emisií najmenej o 50 % do roku 2050 v 
porovnaní s ročnými emisiami 
skleníkových plynov v roku 2008, pričom 
sa dosahuje cieľ dekarbonizácie sektora. 
Stanovuje aj cieľ znížiť uhlíkovú 
náročnosť, v priemere v rámci 
medzinárodnej lodnej dopravy, o 
najmenej 40 % do roku 2030, a následne 
o 70 % do roku 2050 v porovnaní s 
rokom 2008.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Komisia preskúma fungovanie 
nariadenia (EÚ) 2015/757 s prihliadnutím 
na ďalšie skúsenosti získané pri 
vykonávaní tohto nariadenia a pri 
vykonávaní globálneho systému zberu 
údajov IMO s cieľom zabezpečiť väčšiu 
kompatibilitu oboch systémov a znížiť 
požiadavky na dvojité nahlasovanie.



PE648.521v01-00 40/106 AM\1201132SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Komisia preskúma fungovanie 
nariadenia (EÚ) 2015/757 s prihliadnutím 
na skúsenosti získané pri vykonávaní 
tohto nariadenia a pri vykonávaní 
globálneho systému zberu údajov o nafte 
IMO, ako aj ďalší príslušný rozvoj 
zameraný na zníženie emisií skleníkových 
plynov z námornej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú v 
prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci 
postupného znižovania emisií 
skleníkových plynov.  Nedá sa to 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov 
skôr na úrovni Únie. Mal by sa zohľadniť 
globálny systém zberu údajov IMO a týmto 
nariadením sa zaručuje kontinuita, pokiaľ 
ide o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú 
v prístavoch EHP, aby sa znížila 
prevádzková intenzita uhlíka na 
prepravnú činnosť a oceniť tieto emisie, 
aby sa znížili emisie skleníkových plynov z 
námorného sektora. Nedá sa to uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a účinkov skôr na úrovni 
Únie. Mal by sa zohľadniť globálny systém 
zberu údajov IMO a týmto nariadením sa 
zaručuje kontinuita, pokiaľ ide 
o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
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o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú 
v prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci 
postupného znižovania emisií skleníkových 
plynov. Nedá sa to uspokojivo dosiahnuť 
na úrovni členských štátov, ale z dôvodu 
rozsahu a účinkov skôr na úrovni Únie. 
Mal by sa zohľadniť globálny systém zberu 
údajov IMO a týmto nariadením sa 
zaručuje kontinuita, pokiaľ ide 
o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú v 
prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci 
postupného znižovania emisií skleníkových 
plynov v sektore námornej dopravy, 
najmä prostredníctvom požiadaviek na 
stanovovanie cien uhlíka, prevádzkové 
normy pre lode a obmedzenia emisií v 
kotviskách.  Nedá sa to uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a účinkov skôr na úrovni 
Únie. Mal by sa zohľadniť globálny systém 
zberu údajov IMO a týmto nariadením sa 
zaručuje kontinuita, pokiaľ ide 
o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.
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Pozmeňujúci návrh 85
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú 
v prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci 
postupného znižovania emisií skleníkových 
plynov. Nedá sa to uspokojivo dosiahnuť 
na úrovni členských štátov, ale z dôvodu 
rozsahu a účinkov skôr na úrovni Únie. 
Mal by sa zohľadniť globálny systém zberu 
údajov IMO a týmto nariadením sa 
zaručuje kontinuita, pokiaľ ide 
o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

(15) Cieľom nariadenia (EÚ) 2015/757 
je monitorovať, nahlasovať a overovať 
emisie CO2 z lodí, ktoré sa zastavujú 
v prístavoch EHP, ako prvý krok v rámci 
postupného znižovania emisií skleníkových 
plynov. Nedá sa to uspokojivo dosiahnuť 
na úrovni členských štátov, ale z dôvodu 
rozsahu a účinkov skôr na úrovni Únie. 
Komisia by mala pomáhať príslušným 
orgánom členských štátov, a to aj tým, 
ktoré tieto kompetencie zverili 
regionálnym alebo miestnym orgánom, 
výmenou osvedčených postupov, 
informácií a odbornej prípravy v oblasti 
nových technológií, a ktoré by mali riadne 
vykonávať ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení. Mal by sa zohľadniť globálny 
systém zberu údajov IMO a týmto 
nariadením sa zaručuje kontinuita, pokiaľ 
ide o porovnateľnosť a spoľahlivosť 
zozbieraných údajov na základe 
jednotného súboru požiadaviek. Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
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Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Prechod na klimaticky neutrálnu 
lodnú dopravu je ešte potrebné 
uskutočniť a regulačné opatrenia v tejto 
súvislosti boli doteraz neprimerané. 
Prístavy môžu zohrávať významnú úlohu 
pri dekarbonizácii námornej dopravy. 
Prevádzkovatelia lodí vstupujúcich do 
prístavov Únie by mali byť povinní 
zabezpečiť, aby ich lode v kotvisku 
nevypúšťali emisie skleníkových plynov 
alebo látok znečisťujúcich ovzdušie, a to 
spôsobmi, ako je pripojenie na pobrežnú 
elektrickú sieť. To je obzvlášť dôležité v 
prípade kotvísk v blízkosti mestských 
oblastí, a to v záujme zníženia účinkov 
znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie. 
Vzhľadom na rozdielny vplyv lodí v 
súvislosti s emisiami skleníkových plynov 
alebo látok znečisťujúcich ovzdušie, by sa 
od najviac znečisťujúcich lodí, vrátane 
veľkých osobných lodí, mal v prvom rade 
vyžadovať súlad s touto požiadavkou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Emisie z čističov s otvoreným 
obvodom z ovzdušia do otvorených vôd 
stále nie sú regulované, pričom existujú 
účinné možnosti od použitia čistejších 
palív k použitiu čističov s uzavretým 
obvodom, ktoré nepredstavujú významne 
vyššie náklady. Preskúmanie smernice 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/8831a neprinieslo v tejto súvislosti 
uspokojivý pokrok, a nedodržiavalo 
zásadu odstránenia znečistenia pri zdroji.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 
o prístavných zberných zariadeniach na 
vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení 
smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 
2000/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 7.6.2019, s. 
116).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Celosvetový prístup k riešeniu 
emisií skleníkových plynov z 
medzinárodnej lodnej dopravy vedený 
Medzinárodnou námornou organizáciou 
by bol účinnejší z dôvodu jeho širšieho 
rozsahu. Preto by Komisia v záujme 
urýchlenia postupu mala podporiť zmeny 
systému IMO na zhromažďovanie údajov 
s cieľom dosiahnuť plný súlad tohto 
nariadenia so systémom IMO na 
zhromažďovanie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Peter Liese, Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Lode spôsobujú znečistenie nielen 
skleníkovými plynmi. V mnohých 
európskych mestách sú značné emisie z 
lodnej dopravy, ako emisie SOx, NOx, 
čierneho uhlíka a tuhých častíc. Komisia 
by mala do júna 2021 preskúmať súčasné 
právne predpisy a vytvoriť konkrétne 
návrhy na riešenie problému.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN zodpovedá PN 20, ktorý predložila spravodajkyňa. Nie je užitočné zahrnúť iné 
znečisťujúce látky do systému MRV, ale je veľmi potrebné riešiť tieto emisie. Komisia by preto 
mala vytvoriť primeraný návrh.

Pozmeňujúci návrh 90
Peter Liese, Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Existuje široký politický 
konsenzus, že námorný sektor by mal 
urobiť viac pre zníženie emisií a námorný 
sektor by preto popri iných opatreniach 
mal byť zahrnutý do EU ETS. 
Predsedkyňa Európskej komisie vo 
svojich politických usmerneniach pred jej 
zvolením Európskym parlamentom 
oznámila: „Navrhnem rozšírenie systému 
obchodovania s emisiami na námorný 
sektor.“ Komisia v jej oznámení o 
ekologickom dohovore z 11. 
decembra 2019 oznámila: „Komisia 
navrhne rozšírenie obchodovania s 
európskymi emisiami na námorný 
sektor.“ Mal by byť zahrnutý čo najskôr. 
Preto by Komisia mala mať povinnosť 
okamžite uskutočniť posúdenie vplyvu a 
najneskôr do 31. decembra 2020 predložiť 
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legislatívny návrh.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že sme všetci zjednotení, pokiaľ ide o 
zahrnutie námornej dopravy do ETS. Technicky a politicky to však nie je možné uskutočniť v 
rámci návrhu o MRV. Preto od Komisie naliehavo potrebujeme oddelený návrh.

Pozmeňujúci návrh 91
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Prechod na technológie s 
nulovými emisiami musí začať hneď, so 
zreteľom na dlhú životnosť lodí a 
celounijný cieľ zníženia emisií CO2 o 70 
až 100 % do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15c) Existuje široký konsenzus o 
potrebe a užitočnosti zahrnutia 
dodatočných opatrení do systému EU 
ETS. IMO okrem iného pracovala na 
norme účinnosti. Je vhodné zahrnúť 
hlavné prvky tejto normy účinnosti do 
práva Únie. Preto by Komisia mala mať 
povinnosť okamžite uskutočniť posúdenie 
vplyvu a čo najskôr predložiť príslušný 
návrh.
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Odôvodnenie

Je užitočné zaviesť normu účinnosti, ako plánuje IMO, do právnych predpisov EÚ. To však 
nie je možné uskutočniť prostredníctvom nariadenia o MRV, ale oddeleným návrhom, ktorý 
musí čo najskôr predložiť Európska komisia spolu s návrhom ETS pre námornú dopravu.

Pozmeňujúci návrh 93
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15c) Všetky lode zo všetkých vlajkových 
štátov, ktoré sú v doku prístavov EHP, by 
mali byť zahrnuté do systému EU ETS v 
záujme prevencie zmeny vlajok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15d) Daňové deficity v sektore lodnej 
dopravy Únie dosahujú až 24 miliárd 
EUR ročne vo forme oslobodenia 
fosílnych palív od daní v rámci smernice 
Rady 2003/96/ES1a a vnútroštátneho 
daňového práva. To je v rozpore so 
zásadou „znečisťovateľ platí“, aj so 
zahrnutím externých výdavkov, a to je 
nedbanlivé v časoch klesajúcich štátnych 
zdrojov na úrovni Únie a vnútroštátnej 
úrovni.
__________________
1a Smernica Rady 2003/96/ES z 27. 
októbra 2003 o reštrukturalizácii 
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právneho rámca Spoločenstva pre 
zdaňovanie energetických výrobkov a 
elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 
51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15e) Na úrovni IMO nie je možné 
zaznamenať dostatočný posun k 
zahrnutiu externých nákladov, ani sa v 
nadchádzajúcich rokoch neočakáva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15f) Prevádzkovatelia lodí zabezpečia 
prevádzku plavidiel čo najviac energeticky 
účinným spôsobom, pri ktorom zachovajú 
emisie na čo najnižšej možnej úrovni. 
Stavitelia lodí zabezpečia, že sa zo 
zníženia emisií stane priorita pri stavbe 
nových lodí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
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Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Odôvodnenie 23

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Odôvodnenie 23 sa nahrádza 
takto:

(23) Na ostatné skleníkové plyny, látky 
ovplyvňujúce klímu alebo látky 
znečisťujúce ovzdušie by sa systém MRV 
Únie v tejto fáze nemal vzťahovať, aby sa 
predišlo požiadavkám na inštaláciu 
meracích zariadení, ktoré nie sú 
dostatočne spoľahlivé ani komerčne 
dostupné, čo by bránilo používaniu tohto 
systému.

Systém MRV Únie by sa mal rozšíriť, aby 
zahrnul aj ostatné skleníkové plyny, látky 
ovplyvňujúce klímu a látky znečisťujúce 
ovzdušie, pre ktoré existujú dostatočne 
spoľahlivé meracie zariadenia, a to v 
záujme lepšej ochrany klímy, životného 
prostredia a ľudského zdravia.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 98
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií 
oxidu uhličitého (CO2) z námornej 
dopravy nákladovo efektívnym spôsobom 
sa týmto nariadením stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania a 
overovania emisií CO2 a ostatných 
relevantných informácií od lodí, ktoré 

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií skleníkového plynu 
a ostatných relevantných informácií od 
lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, 
nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
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prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v 
prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského štátu.

právomoci členského štátu. Toto 
nariadenie ukladá spoločnostiam 
povinnosť znížiť ich ročný priemer emisií 
CO2 na prepravnú činnosť najmenej o 
40 % do roku 2030 v porovnaní s 
priemerným výkonom pre kategóriu lodí 
rovnakej veľkosti a typu v prvom období 
nahlasovania, ako sa uvádza v článku 8, s 
cieľom prispieť k dosiahnutiu 
celoeurópskeho cieľa dosiahnuť 
rovnováhu medzi antropogénnymi 
emisiami v celom hospodárstve a 
odstránením emisií skleníkových plynov 
na domácom trhu v rámci Únie do 
roku 2050, ako vymedzuje nariadenie o 
klimatickom práve, pričom sa zohľadní 
počiatočná stratégia IMO na zníženie 
emisií skleníkových plynov z lodí.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Cieľ účinnosti sa uplatňuje na spoločnosti ako priemer všetkých lodí, ktoré príslušná 
spoločnosť prevádzkuje v jednom roku. Bude určený s použitím grafov, vytýčením uhlíkovej 
náročnosti voči veľkosti lode s použitím súboru údajov MRV (podobne ako IMO). Cieľ 
zníženia pre každú kategóriu lodí sa určí s použitím regresnej krivky (metóda najmenších 
štvorcov). Použitím priemernej uhlíkovej náročnosti na výpočet cieľa budú musieť 
spoločnosti, ktoré už teraz vykonávajú prevádzku pod priemernou krivkou, pokryť len 
zostávajúcu vzdialenosť do 40 %. Iniciátory tak nebudú trestaní.

Pozmeňujúci návrh 99
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy
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S cieľom podporiť znižovanie emisií 
oxidu uhličitého (CO2) z námornej 
dopravy nákladovo efektívnym spôsobom 
sa týmto nariadením stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania a 
overovania emisií CO2 a ostatných 
relevantných informácií od lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v 
prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského štátu.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií skleníkových plynov 
a ostatných relevantných informácií od 
lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, 
nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu. S cieľom 
prispieť k splneniu záväzku Únie znižovať 
svoje emisie skleníkových plynov na 
domácom a hospodárskom trhu v rámci 
Parížskej dohody a vykonávať počiatočnú 
stratégiu IMO na úrovni Únie, toto 
nariadenie ukladá spoločnostiam tiež 
povinnosť znižovať svoje emisie 
skleníkových plynov na prepravnú 
činnosť najmenej o 40 % do roku 2030 v 
porovnaní s priemerným výkonom na 
kategóriu lodí rovnakej veľkosti a typu v 
prvom vykazovanom období, ako je 
uvedené v článku 8.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súhlasí s návrhom správy spravodajcu, v ktorom sa emisie CO2 
menia na všetky emisie skleníkových plynov, a zavádza cieľ zníženia o 40 % do roku 2030.  
Avšak tento pozmeňujúci návrh pri vymedzení pravidiel súladu s týmto cieľom usiluje o 
zahrnutie konkrétneho lineárneho zníženia za rok pre lode s cieľom zabezpečiť, aby celkový 
cieľ zníženia o najmenej 40 % do roku 2030 dopĺňal prísny cieľ každoročného znižovania 
počnúc rokom vykonávania revidovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 100
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
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Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií 
oxidu uhličitého (CO2) z námornej 
dopravy nákladovo efektívnym spôsobom 
sa týmto nariadením stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania a 
overovania emisií CO2 a ostatných 
relevantných informácií od lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa v 
prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského štátu.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií skleníkových plynov 
a ostatných relevantných informácií od 
lodí, ktoré prichádzajú do prístavov, 
nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu. S cieľom 
prispieť k splneniu záväzku Únie znižovať 
svoje emisie skleníkových plynov na 
domácom a hospodárskom trhu v rámci 
Parížskej dohody, toto nariadenie ukladá 
spoločnostiam tiež povinnosť znižovať 
svoje ročné emisie CO2 na prepravnú 
činnosť najmenej o 40 % do roku 2030 v 
porovnaní s priemerným výkonom na 
kategóriu lodí rovnakej veľkosti a typu v 
prvom vykazovanom období, ako je 
uvedené v článku 8.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 101
Peter Liese, Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií 
oxidu uhličitého (CO2) z námornej 
dopravy nákladovo efektívnym spôsobom 
sa týmto nariadením stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií CO2 a ostatných 
relevantných informácií od lodí, ktoré 

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií oxidu uhličitého (CO2) 
a metánu a ostatných relevantných 
informácií od spoločností zodpovedných za 
komerčnú prevádzku lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa 
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prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa 
v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského štátu.

v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského 
štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=SK)

Odôvodnenie

Tento PN zodpovedá PN 20, ktorý predložila spravodajkyňa. Je múdre zahrnúť nie len CO2, 
ale aj metán, pretože únik metánu môže byť v budúcnosti relevantným zdrojom emisií 
skleníkových plynov. Ostatné skleníkové plyny nezohrávajú významnú úlohu a ich zahrnutie 
by preto nebolo primerané.

Pozmeňujúci návrh 102
Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od lodí, ktoré prichádzajú do 
prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu.

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od spoločností zodpovedných za 
komerčnú prevádzku lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa 
v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského 
štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Odôvodnenie

Vlastníci lode nemajú vždy prevádzkovú kontrolu nad loďou a preto nemôžu niesť 
zodpovednosť za energetickú účinnosť prevádzky ich plavidla, ak je toto plavidlo 
prevádzkované prenajímateľom, ktorý kontroluje dôležité parametre, ktoré určujú uhlíkovú 
stopu lode, ako sú prenášaný náklad, rýchlosť a trasa. Zameraním sa na komerčných 
prevádzkovateľov sa emisie skleníkových plynov pripíšu skutočnému znečisťovateľovi.

Pozmeňujúci návrh 103
Jens Gieseke

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od lodí, ktoré prichádzajú do 
prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu.

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od spoločností zodpovedných za 
komerčnú prevádzku lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa 
v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského 
štátu.“ 

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=SK))

Odôvodnenie

V 70 % prípadov kontrolovanej tonáže v EÚ nie je vlastník lode rovnaká osoba ako 
prenajímateľ. Vlastník lode by preto nemal byť zodpovedný za energetickú účinnosť 
prevádzky, nakoľko prenajímateľ je ten, kto kontroluje napr. rýchlosť, trasu a prepravovaný 
náklad. Systému sa nedarí pripísať energetickú účinnosť prevádzky strane, ktorá loď 
prevádzkuje. Prenajímateľ nemá stimul prijať opatrenie na zlepšenie energetickej účinnosti 
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prevádzky lode.

Pozmeňujúci návrh 104
Asger Christensen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 1 sa nahrádza týmto 
znením:

Článok 1 „Článok 1

Predmet úpravy Predmet úpravy

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od lodí, ktoré prichádzajú do 
prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu.

S cieľom podporiť znižovanie emisií oxidu 
uhličitého (CO2) z námornej dopravy 
nákladovo efektívnym spôsobom sa týmto 
nariadením stanovujú pravidlá presného 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
emisií CO2 a ostatných relevantných 
informácií od lodí, ktoré prichádzajú do 
prístavov, nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu. Spoločnosti 
okrem toho znížia ich ročné emisie CO2 z 
dopravy najmenej o 40 % do roku 2030 v 
porovnaní s rokom 2008.“ 

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 105
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode 
s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt 
v súvislosti s emisiami CO2 vypustenými 
počas ich plavieb z posledného prístavu 
zastavenia do prístavu zastavenia 
podliehajúceho právomoci členského štátu 
a z prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu do ďalšieho 
prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.

„1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spoločnosti zodpovedné za komerčnú 
prevádzku lodí s hrubou priestornosťou 
nad 5 000 Gt v súvislosti s emisiami CO2 
vypustenými počas ich plavieb 
z posledného prístavu zastavenia do 
prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu a z prístavu 
zastavenia podliehajúceho právomoci 
členského štátu do ďalšieho prístavu 
zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=SK)

Odôvodnenie

V 70 % prípadov kontrolovanej tonáže v EÚ nie je vlastník lode rovnaká osoba ako 
prenajímateľ. Vlastník lode by preto nemal byť zodpovedný za energetickú účinnosť 
prevádzky, nakoľko prenajímateľ je ten, kto kontroluje napr. rýchlosť, trasu a prepravovaný 
náklad. Systému sa nedarí pripísať energetickú účinnosť prevádzky prenajímateľovi, čím mu 
nedáva žiadny stimul na prijatie opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti prevádzky lode. 
Vlastníci lode riskujú, že stratia kontrolu nad ich aktívom, čo môže ovplyvniť hodnotu lode.

Pozmeňujúci návrh 106
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode „1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode 
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s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt 
v súvislosti s emisiami CO2 vypustenými 
počas ich plavieb z posledného prístavu 
zastavenia do prístavu zastavenia 
podliehajúceho právomoci členského štátu 
a z prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu do ďalšieho 
prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.

s hrubou priestornosťou nad 400 Gt 
v súvislosti s emisiami CO22 vypustenými 
počas ich plavieb z posledného prístavu 
zastavenia do prístavu zastavenia 
podliehajúceho právomoci členského štátu 
a z prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu do ďalšieho 
prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 107
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode 
s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt 
v súvislosti s emisiami CO2 vypustenými 
počas ich plavieb z posledného prístavu 
zastavenia do prístavu zastavenia 
podliehajúceho právomoci členského štátu 
a z prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu do ďalšieho 
prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.

„1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode 
s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt 
v súvislosti s emisiami skleníkových 
plynov, NOx a SOx vypustenými počas ich 
plavieb z posledného prístavu zastavenia 
do prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu a z prístavu 
zastavenia podliehajúceho právomoci 
členského štátu do ďalšieho prístavu 
zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.“ 

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757))
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Pozmeňujúci návrh 108
Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
 Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na lode 
s hrubou priestornosťou nad 5 000 Gt 
v súvislosti s emisiami CO2 vypustenými 
počas ich plavieb z posledného prístavu 
zastavenia do prístavu zastavenia 
podliehajúceho právomoci členského štátu 
a z prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu do ďalšieho 
prístavu zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.

„1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spoločnosti zodpovedné za komerčnú 
prevádzku lodí s hrubou priestornosťou 
nad 5 5 Gt v súvislosti s emisiami CO22 
vypustenými počas ich plavieb 
z posledného prístavu zastavenia do 
prístavu zastavenia podliehajúceho 
právomoci členského štátu a z prístavu 
zastavenia podliehajúceho právomoci 
členského štátu do ďalšieho prístavu 
zastavenia, ako aj počas plavieb 
v prístavoch zastavenia podliehajúcimi 
právomoci členského štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Vlastníci lode nemajú vždy prevádzkovú kontrolu nad loďou a preto nemôžu niesť 
zodpovednosť za energetickú účinnosť prevádzky ich plavidla, ak je toto plavidlo 
prevádzkované prenajímateľom, ktorý kontroluje dôležité parametre, ktoré určujú uhlíkovú 
stopu lode, ako sú prenášaný náklad, rýchlosť a trasa. Zameraním sa na komerčných 
prevádzkovateľov sa emisie skleníkových plynov pripíšu skutočnému znečisťovateľovi.

Pozmeňujúci návrh 109
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 2 – odsek 2
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

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 
alebo štátne lode používané na nekomerčné 
účely.

„2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
drevené lode jednoduchej konštrukcie, 
lode, ktoré nie sú poháňané mechanickými 
prostriedkami a štátne lode používané na 
nekomerčné účely.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Nemala by existovať výnimka pre vojnové lode alebo lodné pomocné mechanizmy, ktoré 
podporujú bojové plavidlá v prvej línii.   Vojská masívne prispievajú k emisiám skleníkových 
plynov.  Aj vypustenie rybárskych lodí a lodí, na ktorých sa spracúvajú ryby, má význam len 
pre lode s nadmernou určenou celkovou tonážou.  Inými slovami, pozmeňujúci návrh je 
zacielený na tzv. super plavidlá alebo plávajúce továrne.

Pozmeňujúci návrh 110
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1b) Článok 3 ods. 1 písm. b) sa 
nahrádza takto:

b) „prístav zastavenia“ je prístav, kde 
sa loď zastaví, aby naložila alebo vyložila 
náklad alebo cestujúcich, s výnimkou 
zastávok určených výhradne na účely 
doplnenia paliva, zásob, odpočinku 
posádky, zastávky v suchom doku alebo 
opráv lode a/alebo jej vybavenia, zastávok 
v prístave, ak loď potrebuje pomoc alebo je 

„b) ,prístav zastavenia‘ je prístav, kde 
sa loď zastaví, aby naložila alebo vyložila 
podstatnú časť svojho nákladu alebo 
cestujúcich, s výnimkou zastávok určených 
výhradne na účely doplnenia paliva, zásob, 
odpočinku posádky, zastávky v suchom 
doku alebo opráv lode a/alebo jej 
vybavenia, zastávok v prístave, ak loď 
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v núdzovej situácii, transferov z lode na 
loď mimo prístavu a zastávok s výlučným 
cieľom nájsť útočisko pred nepriaznivým 
počasím alebo zastávok potrebných 
v rámci pátracích a záchranných akcií;

potrebuje pomoc alebo je v núdzovej 
situácii, transferov z lode na loď mimo 
prístavu a zastávok s výlučným cieľom 
nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím 
alebo zastávok potrebných v rámci 
pátracích a záchranných akcií;“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 111
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1b) Článok 3 ods. 1 písm. b) sa 
nahrádza takto:

b) „prístav zastavenia“ je prístav, kde sa 
loď zastaví, aby naložila alebo vyložila 
náklad alebo cestujúcich, s výnimkou 
zastávok určených výhradne na účely 
doplnenia paliva, zásob, odpočinku 
posádky, zastávky v suchom doku alebo 
opráv lode a/alebo jej vybavenia, zastávok 
v prístave, ak loď potrebuje pomoc alebo je 
v núdzovej situácii, transferov z lode na 
loď mimo prístavu a zastávok s výlučným 
cieľom nájsť útočisko pred nepriaznivým 
počasím alebo zastávok potrebných 
v rámci pátracích a záchranných akcií;

„b) ,prístav zastavenia‘ je prístav, kde sa 
loď zastaví, aby naložila alebo vyložila 
podstatnú časť svojho nákladu alebo 
cestujúcich, s výnimkou zastávok určených 
výhradne na účely doplnenia paliva, zásob, 
odpočinku posádky, zastávky v suchom 
doku alebo opráv lode a/alebo jej 
vybavenia, zastávok v prístave, ak loď 
potrebuje pomoc alebo je v núdzovej 
situácii, transferov z lode na loď mimo 
prístavu a zastávok s výlučným cieľom 
nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím 
alebo zastávok potrebných v rámci 
pátracích a záchranných akcií;“ 

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=SK))
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Pozmeňujúci návrh 112
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) písmeno d) sa nahrádza takto: a) písmená b) a d) sa nahrádzajú 
takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Tiemo Wölken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo 
akákoľvek iná organizácia alebo osoba, 
ako je napríklad manažér alebo 
prenajímateľ lode bez posádky, ktorá od 
majiteľa lode prevzala zodpovednosť za 
jej prevádzku a súhlasila s tým, že 
prevezme všetky záväzky a povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006;

d) „spoločnosť“ je organizácia alebo 
osoba, ktorá prevádzkuje loď;

Or. en

Odôvodnenie

Údaje o MRV by mal zhromažďovať subjekt zodpovedný za prevádzku lode, keďže on je 
prevádzkovateľ, ktorý môže kontrolovať energetickú účinnosť prevádzky lode vrátane 
prepravovaného nákladu, trasy a rýchlosti. Rovnaký subjekt by mal byť zodpovedný za nákup 
a odovzdanie osvedčení. Toto vymedzenie sa uplatňuje len na uvedené účely, netýka sa 
vymedzenia v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave.
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Pozmeňujúci návrh 114
Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo 
akákoľvek iná organizácia alebo osoba, 
ako je napríklad manažér alebo 
prenajímateľ lode bez posádky, ktorá od 
majiteľa lode prevzala zodpovednosť za 
jej prevádzku a súhlasila s tým, že 
prevezme všetky záväzky a povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006;

d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo 
akýkoľvek iný subjekt alebo osoba, ktorá 
je zodpovedná za komerčnú prevádzku 
lode a ktorá platí za palivo spotrebované 
loďou, ako je napríklad manažér, 
prenajímateľ lode alebo prenajímateľ lode 
bez posádky;

Or. en

Odôvodnenie

Komerční prevádzkovatelia, ako sú napríklad prenajímatelia alebo prenajímatelia lode bez 
posádky, platia za palivo lode a sú zodpovední za kontrolu nad dôležitými parametrami, ktoré 
určujú energetickú účinnosť prevádzky lode, ako sú prepravovaný náklad, trasa a rýchlosť. 

Pozmeňujúci návrh 115
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo 
akákoľvek iná organizácia alebo osoba, 
ako je napríklad manažér alebo 
prenajímateľ lode bez posádky, ktorá od 
majiteľa lode prevzala zodpovednosť za jej 
prevádzku a súhlasila s tým, že prevezme 
všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce 
z nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 336/2006;

d) „spoločnosť“ je právnická osoba, 
ktorá je zodpovedná za komerčnú 
prevádzku lode, teda právnická osoba, 
ktorá platí za palivo spotrebované loďou, 
ako je napríklad manažér, vlastník lode, 
prenajímateľ lode alebo prenajímateľ lode 
bez posádky, ktorá od majiteľa lode 
prevzala zodpovednosť za jej prevádzku 
a súhlasila s tým, že prevezme všetky 
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záväzky a povinnosti vyplývajúce 
z nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 336/2006;

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch (70 % prípadov kontrolovanej tonáže v EÚ) nie je vlastník lode 
rovnaká osoba ako prenajímateľ. Vlastník lode by preto nemal byť zodpovedný za energetickú 
účinnosť prevádzky, nakoľko prenajímateľ je ten, kto kontroluje napr. rýchlosť, trasu a 
prepravovaný náklad. Systému sa nedarí pripísať energetickú účinnosť prevádzky strane, 
ktorá loď prevádzkuje. Prenajímateľ tak nemá stimul prijať opatrenie na zlepšenie 
energetickej účinnosti prevádzky lode. Vlastníci lode riskujú, že stratia kontrolu nad ich 
aktívom, čo môže ovplyvniť hodnotu lode.

Pozmeňujúci návrh 116
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) za písmeno d) sa vkladá ďalšie 
písmeno:
da) S cieľom podporiť znižovanie 
emisií oxidu uhličitého (CO2) z námornej 
dopravy nákladovo efektívnym spôsobom 
sa týmto nariadením stanovujú pravidlá 
presného monitorovania, nahlasovania 
a overovania emisií CO2 a ostatných 
relevantných informácií od lodí, ktoré 
prichádzajú do prístavov, nachádzajú sa 
v prístavoch alebo odchádzajú z prístavov 
podliehajúcich právomoci členského 
štátu.
S cieľom prispieť k splneniu záväzku 
Únie znižovať svoje emisie skleníkových 
plynov na domácom a hospodárskom trhu 
v rámci Parížskej dohody a vykonávať 
počiatočnú stratégiu IMO na úrovni Únie, 
toto nariadenie ukladá spoločnostiam tiež 
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povinnosť znižovať ich emisie CO2 na 
prepravnú činnosť najmenej o 40 % do 
roku 2030 v porovnaní s priemerným 
výkonom na kategóriu lodí rovnakej 
veľkosti a typu, čo je rovnaký 
medzinárodný základ, aký IMO stanovila 
vo svojej počiatočnej stratégii.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh spravodajkyne je zvoliť rok 2008 ako základný rok. Tým by sa iniciátory námorného 
sektora dostali do nevýhody. Preto je vhodné zvoliť rok 2008 ako základný rok, čo je rovnaký 
medzinárodný základ, ako IMO stanovila vo svojej počiatočnej stratégii. Ak budeme trestať 
iniciátorov v ich postupe smerom k dekarbonizácii, vyšleme tým veľmi nebezpečnú správu 
všetkým spoločnostiam, ktoré pred regulačnými iniciatívami zvažujú napredovanie v oblasti 
zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh 117
Pernille Weiss, Søren Gade, Asger Christensen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:
da) Komisia do 30. júna 2021 predloží 
zmenu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES* po riadnom posúdení 
vplyvu, aby od 1. januára 2023 zahrnula 
emisie zo všetkých lodí, ktoré prichádzajú 
do prístavov Únie alebo z nich 
odchádzajú, a ktoré sú regulované týmto 
nariadením. 
Komisia uvedie, ako do roku 2030 
dosiahnuť zníženie najmenej o 40 % v 
porovnaní s rokom 2008 (rovnaký 
medzinárodný základ si zvolila IMO 
vo svojej počiatočnej stratégii na zníženie 
emisií skleníkových plynov z lodí) a 
navrhne primerané opatrenia s cieľom 
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dosiahnuť cieľ čo najskôr; a pokiaľ ide o 
krátkodobé opatrenia, teda zváži výsledky 
MEPC 76.
S cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú 
environmentálnu integritu a 
konkurencieschopnosť európskych 
vlastníkov lodí, návrh by mal byť 
neutrálny, pokiaľ ide o vlajky, a mal by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, a 
všetky finančné prostriedky z predaja 
aukcií sa použijú na financovanie 
námorného výskumu, opatrení v oblasti 
rozvoja a inovácií na riešenie zmeny klímy 
vrátane vytvorenia „Fondu na 
dekarbonizáciu námornej dopravy“ (fond) 
na obdobie rokov 2021 až 2030, ktorý 
bude obsahovať 50 % príjmu z predaja 
aukcií na kvóty, a to s cieľom zlepšiť 
energetickú účinnosť lodí a podporiť 
investície do inovačných technológií a 
infraštruktúry na dekarbonizáciu 
námornej dopravy a investovať do 
elektrifikácie dopravy, a vývoja 
udržateľných alternatívnych palív a 
technológií pohonu s nulovými emisiami.
Z dôvodu, že Komisia očakáva 
medzinárodnú dohodu prostredníctvom 
IMO najneskôr do jari 2021, vo svojom 
oznámení z 11. decembra 2019 o 
európskom ekologickom dohovore 
uvádza, že návrh zahrnúť lodnú dopravu 
do EU ETS je plánovaný na jún 2021. 
Európska komisia prijme ich návrh 
najprv na zmeny smernice 2003/87/ES, ak 
Európska komisia môže s istotou 
uzavrieť, že medzinárodná dohoda o 
krátkodobých opatreniach do roku 2030 je 
nedosiahnuteľná.
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 3 ods. 1 sa písmeno i) 
nahrádza takto:

i) „ostatné relevantné informácie“ sú 
informácie súvisiace s emisiami CO2 
spôsobenými spotrebou paliva, 
s prepravnými činnosťami a energetickou 
efektívnosťou lodí, ktoré umožňujú 
analýzu emisných trendov a hodnotenie 
výkonnosti lodí;         

„i) „ostatné relevantné informácie“ sú 
informácie súvisiace s emisiami CO2 
spôsobenými spotrebou paliva, 
s prepravnými činnosťami, dodávky 
energie z pobrežných lodí do doku 
a energetickou efektívnosťou lodí, ktoré 
umožňujú analýzu emisných trendov 
a hodnotenie výkonnosti lodí;

Or. el

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&qid=1584951644602&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 119
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 4 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti 
za každú svoju loď monitorujú a nahlasujú 
relevantné parametre počas obdobia 
nahlasovania. Spoločnosti vykonávajú 
uvedené monitorovanie a nahlasovanie 

„1. V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti 
za každú loď, za ktorú sú zodpovední, 
monitorujú a nahlasujú relevantné 
parametre počas obdobia nahlasovania. 
Spoločnosti vykonávajú uvedené 
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v každom prístave podliehajúcom 
právomoci členského štátu a v súvislosti 
s každou plavbou do prístavu alebo 
z prístavu podliehajúcemu právomoci 
členského štátu.

monitorovanie a nahlasovanie v každom 
prístave podliehajúcom právomoci 
členského štátu a v súvislosti s každou 
plavbou do prístavu alebo z prístavu 
podliehajúcemu právomoci členského 
štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Údaje o MRV by mal zhromažďovať subjekt zodpovedný za prevádzku lode, keďže on je 
prevádzkovateľ, ktorý môže kontrolovať energetickú účinnosť prevádzky lode vrátane 
prepravovaného nákladu, trasy a rýchlosti. Rovnaký subjekt by mal byť zodpovedný za nákup 
a odovzdanie osvedčení.

Pozmeňujúci návrh 120
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 4 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti 
za každú svoju loď monitorujú a nahlasujú 
relevantné parametre počas obdobia 
nahlasovania. Spoločnosti vykonávajú 
uvedené monitorovanie a nahlasovanie 
v každom prístave podliehajúcom 
právomoci členského štátu a v súvislosti 
s každou plavbou do prístavu alebo 
z prístavu podliehajúcemu právomoci 
členského štátu.

„1. V súlade s článkami 8 až 12 spoločnosti 
za každú loď, za ktorú sú zodpovední, 
monitorujú a nahlasujú relevantné 
parametre počas obdobia nahlasovania. 
Spoločnosti vykonávajú uvedené 
monitorovanie a nahlasovanie v každom 
prístave podliehajúcom právomoci 
členského štátu a v súvislosti s každou 
plavbou do prístavu alebo z prístavu 
podliehajúcemu právomoci členského 
štátu.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=SK)
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Odôvodnenie

V 70 % prípadov kontrolovanej tonáže v EÚ nie je vlastník lode rovnaká osoba ako 
prenajímateľ. Vlastník lode by preto nemal byť zodpovedný za energetickú účinnosť 
prevádzky, nakoľko prenajímateľ je ten, kto kontroluje napr. rýchlosť, trasu a prepravovaný 
náklad. Systému sa nedarí pripísať energetickú účinnosť prevádzky prenajímateľovi, čim mu 
nedáva žiadny stimul na prijatie opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti prevádzky lode. 
Vlastníci lode riskujú, že stratia kontrolu nad ich aktívom, čo môže ovplyvniť hodnotu lode.

Pozmeňujúci návrh 121
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Do 31. decembra 2021 Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkom 23 s cieľom doplniť toto 
nariadenie ďalším spresnením metód 
nahlasovania emisií metánu (CH4) z 
kontajnerových lodí, výletných lodí a 
akýchkoľvek iných významných alebo 
potenciálne významných používateľov 
skvapalneného zemného plynu (LNG).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) písmená e) a f) sa nahrádzajú 
takto:

a) písmeno e) sa nahrádza takto:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prepravovaný náklad (dobrovoľný 
údaj);

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie dobrovoľného základu a zároveň návrat späť k pôvodnému textu, v ktorom je 
prepravovaný náklad, je povinnou požiadavkou.

Pozmeňujúci návrh 124
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prepravovaný náklad (dobrovoľný 
údaj);

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné vykazovať náklad prepravovaný iba na dobrovoľnom základe, pretože 
prepravovaný náklad má významný vplyv na efektívnosť a prevádzkovatelia, ktorí prevádzkujú 
svoje lode efektívne, by nemali byť znevýhodnení.
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Pozmeňujúci návrh 125
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prepravovaný náklad (dobrovoľný 
údaj);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prepravovaný náklad (dobrovoľný 
údaj);

f) prepravovaný náklad (povinný 
údaj);

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje zmeniť rozhodujúci prvok v súčasnom MRV. Použitím takzvaných 
„prepravných prác“ (t. j. množstva prepravovaného nákladu vynásobeného precestovanou 
vzdialenosťou) poskytuje súčasný systém MRV presný obraz energetickej účinnosti lodí. Teraz 
sa navrhuje, aby sa kľúčová zložka výpočtu prepravných prác („prepravený náklad“) stala 
parametrom dobrovoľného monitorovania. Toto ohrozí kľúčovú motiváciu európskeho 
námorného priemyslu k dekarbonizácii odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 127
Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) 757/2015
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 9 ods. 2 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

a) všetky plavby lode počas obdobia 
nahlasovania začnú alebo skončia 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu, a

„a) najmenej 90 % plavby lode počas 
obdobia nahlasovania začnú alebo skončia 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu, a“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Odôvodnenie

Prioritou je zníženie administratívnej záťaže, ktorú systém podávania správ o plavbe ukladá 
prevádzkovateľom príbrežnej námornej dopravy, najmä ak sa plavia aj v prístavoch mimo 
EÚ.

Pozmeňujúci návrh 128
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 9 ods. 2 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

a) všetky plavby lode počas obdobia 
nahlasovania začnú alebo skončia 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu, a

„a) najmenej 90 % plavby lode počas 
obdobia nahlasovania začnú alebo skončia 
v prístave, ktorý podlieha právomoci 
členského štátu, a“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)
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Odôvodnenie

Správa o plavbe vedie k neodôvodnenému administratívnemu zaťaženiu plavidiel príbrežnej 
námornej dopravy, ktoré často prichádzajú do prístavov EÚ. 300 prístavných hovorov v EÚ 
je pre tieto plavidlá príliš vysoký počet. Navrhuje sa znížiť prahovú hodnotu na 90 hovorov v 
prístavoch EÚ, aby sa znížila administratívna záťaž bez toho, aby sa ohrozil cieľ nariadenia. 
Plavidlá príbrežnej námornej dopravy môžu navyše obchodovať medzi prístavmi mimo EÚ. 
Aby sa zabránilo situácii, že tieto plavidlá sú vylúčené z možnosti využiť prahovú hodnotu, 
navrhuje sa požiadavka 90 %.

Pozmeňujúci návrh 129
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

3b. V článku 9 ods. 2 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) loď podľa plánu plavieb vykoná viac 
ako 300 plavieb počas obdobia 
nahlasovania.

„b) loď podľa plánu plavieb vykoná viac 
ako 90 plavieb počas obdobia 
nahlasovania.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Odôvodnenie

Správa o plavbe vedie k neodôvodnenému administratívnemu zaťaženiu plavidiel príbrežnej 
námornej dopravy, ktoré často prichádzajú do prístavov EÚ. 300 prístavných hovorov v EÚ 
je pre tieto plavidlá príliš vysoký počet. Navrhuje sa znížiť prahovú hodnotu na 90 hovorov v 
prístavoch EÚ, aby sa znížila administratívna záťaž bez toho, aby sa ohrozil cieľ nariadenia. 
Plavidlá príbrežnej námornej dopravy môžu navyše obchodovať medzi prístavmi mimo EÚ. 
Aby sa zabránilo situácii, že tieto plavidlá sú vylúčené z možnosti využiť prahovú hodnotu, 
navrhuje sa požiadavka 90 %.

Pozmeňujúci návrh 130
Hermann Tertsch
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 757/2015
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

3b. V článku 9 ods. 2 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) loď podľa plánu plavieb vykoná viac 
ako 300 plavieb počas obdobia 
nahlasovania.

„b) loď podľa plánu plavieb vykoná viac 
ako 80 plavieb počas obdobia 
nahlasovania.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Odôvodnenie

Prioritou je zníženie administratívnej záťaže, ktorú systém podávania správ o plavbe ukladá 
prevádzkovateľom príbrežnej námornej dopravy, najmä ak sa plavia aj v prístavoch mimo 
EÚ.

Pozmeňujúci návrh 131
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 10 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V článku 10 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
ja) prepravovaný náklad.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 



PE648.521v01-00 74/106 AM\1201132SK.docx

SK

López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k zmene spoločnosti, 
predchádzajúca spoločnosť zašle Komisii 
a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa 
loď plaví, čo najbližšie ku dňu dokončenia 
zmeny, nie však neskôr ako tri mesiace po 
takomto dni, správu, ktorá obsahuje 
rovnaké časti ako správa o emisiách, je 
však obmedzená na obdobie 
zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v 
rámci jej zodpovednosti;

2. Ak dôjde k zmene spoločnosti, 
predchádzajúca spoločnosť zašle Komisii 
a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa 
loď plaví v deň dokončenia zmeny alebo 
čo najbližšie ku dňu dokončenia zmeny, 
nie však neskôr ako jeden mesiac po 
takomto dni, správu, ktorá obsahuje 
rovnaké časti ako správa o emisiách, je 
však obmedzená na obdobie 
zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v 
rámci jej zodpovednosti. Nová spoločnosť 
zabezpečí, aby všetky lode, za ktoré 
zodpovedajú, splnili požiadavky tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o zvyšok 
vykazovaného obdobia nasledujúceho po 
zmene.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a – bod xi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) V článku 11 ods. 3 písm. c) sa 
vkladá tento bod:
xia) veľkosť lode;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 134
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a – Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vkladá sa táto kapitola II:
„KAPITOLA IIa
ZNIŽOVANIE EMISIÍ,
Článok 12a:
Zníženie emisií na dopravu
Spoločnosti do roku 2030 lineárne znížia 
svoje ročné emisie CO2 na prepravnú 
činnosť v porovnaní s priemerným 
výkonom na kategóriu lodí rovnakej 
veľkosti a typu v prvom vykazovanom 
období podľa článku 8 najmenej o 40 %.
Spoločnosti do roku 2030 znížia na nulu 
emisie skleníkových plynov a emisie do 
ovzdušia svojich lodí, keď sú v kotvisku, a 
to aj prostredníctvom využívania 
pobrežnej elektrickej energie. Najviac 
znečisťujúce lode vrátane veľkých 
osobných lodí do roku 2025 znížia svoje 
emisie v kotvisku na nulu.
Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 prijať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia tým, že ďalej 
spresní pravidlá súladu a overovania 
súladu s požiadavkami stanovenými v 
prvom a druhom odseku tohto článku 
vrátane pravidiel uplatňovania ročného 
lineárneho zníženia alebo prechodného 
cieľa do roku 2030 a na vymedzenie 
vhodných kategórií pre príslušné lode.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a – Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vkladá sa táto kapitola II:
KAPITOLA IIa
ZNIŽOVANIE EMISIÍ,
Článok 12a:
Požiadavky na zníženie emisií
1. Spoločnosti do roku 2030 znížia svoje 
ročné emisie skleníkových plynov na 
prepravnú činnosť v porovnaní s 
priemerným výkonom na kategóriu lodí 
rovnakej veľkosti a typu v prvom 
vykazovanom období podľa článku 8 
najmenej o 40 %.
2. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 prijať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia tým, že ďalej 
spresní pravidlá súladu a overovania 
súladu s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 tohto článku a na určenie 
vhodných veľkostných kategórií pre 
príslušné lode. Pravidlá zahŕňajú ročný 
lineárny alebo degresívny cieľ zníženia 
alebo strednodobé ciele do roku 2030.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh dodržiava návrh správy spravodajcu, jeho cieľom je však zaviazať 
Komisiu, aby do delegovaného aktu zahrnula lineárne a ročné ciele.

Pozmeňujúci návrh 136
Catherine Chabaud
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a – Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vkladá sa táto kapitola II:
KAPITOLA IIa
ZNIŽOVANIE EMISIÍ,
Článok 12a:
Požiadavky na zníženie emisií
1. Všetky lode s hrubou tonážou 400 a 
viac ton znížia svoje ročné emisie CO2 na 
prepravnú činnosť podľa ročného faktora 
zníženia intenzity uhlíka, aby prispeli k 
zníženiu celosvetovej flotily do roku 2030 
najmenej o 40 % v porovnaní s 
priemerným výkonom na kategóriu lodí 
rovnakej veľkosti a typu v prvom 
vykazovanom období, ako je uvedené v 
článku 8.
2. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť a doplniť toto nariadenie 
tým, že ďalej spresní pravidlá súladu a 
overovania súladu s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 tohto článku 
vrátane určenia konkrétneho ročného 
cieľa zníženia pre každú kategóriu lode, 
ktorým sa zabezpečí dosiahnutie 
celkového cieľa celej flotily uvedeného v 
odseku 1. Komisia je tiež oprávnená určiť 
neskorší počiatočný dátum pre lode s 
tonážou pod 5 000 v súlade so svojimi 
nadchádzajúcimi plánmi monitorovania.
3. V prípade nedodržania cieľov zníženia 
sa uplatňuje článok 20 o sankciách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Jens Gieseke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a – Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vkladá sa táto kapitola II:
kapitola IIa
Článok 12a:

Európska komisia vo svojom oznámení o 
európskej ekologickej dohode z 11. 
decembra 2019 vyhlásila svoj zámer 
rozšíriť systém obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v rámci Únie 
na námorný sektor. V súvislosti s 
postupným prístupom ustanoveným v 
tomto nariadení musí pred akýmkoľvek 
návrhom regionálnych opatrení na 
zníženie emisií CO2 z lodnej dopravy 
predchádzať celostné a komplexné 
hodnotenie vplyvu v úzkej spolupráci so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Riziká pre lodný priemysel EÚ, obchod a rozširovanie hospodárstva EÚ môže odhaliť iba 
dôkladné posúdenie vplyvu trhových opatrení EÚ pre svetový priemysel, napríklad námornú 
dopravu. V hodnotení vplyvu by sa posúdila účinnosť takéhoto opatrenia, najmä 
pravdepodobnosť úniku uhlíka.

Pozmeňujúci návrh 138
Jens Gieseke, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Kapitola II a – Článok 12 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Vkladá sa táto kapitola II:
kapitola IIa
Článok 12a:

S cieľom prispieť k splneniu záväzku 
Únie znižovať svoje domáce a 
hospodárske emisie v rámci Parížskej 
dohody a vykonávať počiatočnú stratégiu 
IMO o znižovaní emisií skleníkových 
plynov z lodí, toto nariadenie ukladá 
tomuto odvetviu aj záväzky na zníženie 
emisií CO2 na prepravnú činnosť, v 
priemere v rámci medzinárodnej lodnej 
dopravy, do roku 2030 najmenej o 40 %, 
pričom v roku 2008 sa bude usilovať o 
dosiahnutie 70 % v porovnaní s rokom 
2008.

Or. en

Odôvodnenie

Európa by mala pokračovať vo svojej aktívnej úlohe, ktorú už prevzala v IMO, a tým 
preukázať súlad a vedúce postavenie tým, že svoje ciele na svetovej úrovni transponuje aj na 
úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 139
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 20 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 20 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty stanovia systém sankcií za 
nesplnenie povinností týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a prijmú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 

„1.Členské štáty stanovia systém sankcií za 
nesplnenie povinností týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a s 
požiadavkami na zníženie emisií 



PE648.521v01-00 80/106 AM\1201132SK.docx

SK

uloženia týchto sankcií. Uplatnené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty bezodkladne 
informujú o týchto ustanoveniach Komisiu 
do 1. júla 2017 a Komisii bezodkladne 
oznámia akékoľvek následné zmeny.

stanovenými v článku 12a, a prijmú všetky 
potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uloženia týchto sankcií. Uplatnené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty bezodkladne 
informujú o ustanoveniach uvedených v 
tomto odseku a odsekoch 3 a 3a tohto 
článku Komisiu do 1. júla 2021 a Komisii 
bezodkladne oznámia akékoľvek následné 
zmeny.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 140
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 20 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 20 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty stanovia systém sankcií za 
nesplnenie povinností týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a prijmú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uloženia týchto sankcií. Uplatnené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty bezodkladne 
informujú o týchto ustanoveniach Komisiu 
do 1. júla 2017 a Komisii bezodkladne 
oznámia akékoľvek následné zmeny.

„1. Členské štáty stanovia systém sankcií 
za nesplnenie povinností týkajúcich sa 
monitorovania a nahlasovania 
ustanovených v článkoch 8 až 12 a 
požiadaviek stanovených v článku 12a 
vrátane uplatňovania exponenciálnych 
sankcií voči spoločnostiam, ktoré 
nespĺňajú ročné lineárne alebo degresívne 
alebo strednodobé ciele v súlade s 
článkom 12a a prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie uloženia týchto 
sankcií. Uplatnené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce. Členské 
štáty bezodkladne informujú o týchto 
ustanoveniach Komisiu do 1. júla 2021 
a Komisii bezodkladne oznámia akékoľvek 
následné zmeny.„“ 

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 141
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 20 odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. V prípade lodí, ktoré nespĺňajú 
požiadavky na zníženie emisií stanovené v 
článku 12a, je spoločnosť zodpovedná za 
zaplatenie pokuty za prekročenie emisií. 
Na nadmerné emisie každej tony oxidu 
uhličitého sa vzťahujú pokuty. Ročné 
pokuty za opakované nedodržiavanie sa 
zvýšia lineárne. Zaplatenie pokuty za 
prekročenie emisií nezbavuje loď 
povinnosti podľa článku 12a.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Catherine Chabaud

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 20 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5d. V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„3b. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 prijať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia tým, že ďalej 
spresní pravidlá identifikácie celkového 
množstva nadmerných emisií CO2 pre 
spoločnosti, ktoré nespĺňajú požiadavky 
stanovené v článku 12a. Časť 
požadovaného zníženia emisií CO2 na 
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jednu dopravnú prácu, ktorú loď 
nedosiahne počas každého obdobia 
súladu, sa prenesie a pripočíta k 
požiadavke na nasledujúci rok pre tú istú 
loď.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Jytte 
Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Sylwia 
Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo Wölken, 
Rovana Plumb, César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 21 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Komisia do 30. júna každého roku 
zverejní informácie o emisiách CO2 
nahlásené podľa článku 11, ako aj 
informácie stanovené v odseku 2 tohto 
článku.

„1. Komisia do 30. júna každého roku 
zverejní informácie nahlásené podľa 
článku 11, ako aj informácie stanovené 
v odseku 2 tohto článku.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 144
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

5c. V článku 21 ods. 2 sa písmeno a) 
nahrádza takto:
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a) identifikačné údaje o lodi (názov, 
identifikačné číslo IMO a prístav 
registrácie alebo domovský prístav);

„a) identifikačné údaje o lodi (názov, 
spoločnosť, identifikačné číslo IMO 
a prístav registrácie alebo domovský 
prístav);“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Medzi zverejnené informácie by mal patriť aj vlastník lode alebo prevádzkovateľ lode v 
závislosti od toho, kto je za emisie zodpovedný. Vymedzenie pojmu „spoločnosť“ v návrhu 
Komisie zahŕňa: „d) „spoločnosť“ je majiteľ lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo 
osoba, ako je napríklad manažér alebo prenajímateľ lode bez posádky, ktorá od majiteľa lode 
prevzala zodpovednosť za jej prevádzku;

Pozmeňujúci návrh 145
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno:
ka) veľkosť lode;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 146
Peter Liese, Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 – odsek 2 – písmeno k a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno:
ka) Komisia do 31. decembra 2020 po 
náležitom posúdení vplyvu navrhne 
zmenu a doplnenie smernice 2003/87/ES s 
cieľom zahrnúť emisie, ku ktorým 
dochádza od 1. januára 2023 zo všetkých 
lodí, ktoré prichádzajú do prístavov Únie 
alebo z nej odchádzajú a ktoré sú 
upravené týmto nariadením.
S cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú 
environmentálnu integritu a zabezpečiť 
konkurencieschopnosť európskych 
vlastníkov a prevádzkovateľov lodí návrh 
musí byť neutrálny, pokiaľ ide o vlajky, a 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, a 
všetky finančné prostriedky z úplného 
obchodovania formou aukcie sa použijú 
na riešenie zmeny klímy v súlade s 
článkami 3ga až 3gc. smernice 
2003/87/ES.
Pri hodnotení vplyvu Komisia okrem 
iného preskúma možnosť zahrnúť aj iné 
emisie skleníkových plynov ako CO2, 
najmä metán.
2. V návrhu Komisie uvedenom v odseku 
1 sa po riadnom posúdení vplyvu 
vyžaduje, aby spoločnosti do roku 2030 
znížili svoje ročné emisie CO2 na dopravu 
najmenej o 50 % v porovnaní s 
priemerným výkonom na kategóriu lodí 
rovnakej veľkosti a typu v porovnaní s 
rokom 2008. Komisia uvedie, ako 
dosiahnuť zníženie o 50 % do roku 2030, 
a čo najskôr navrhne vhodné opatrenia 
na dosiahnutie cieľa; zohľadňujúc tak 
výsledky MEPC vo veci krátkodobých 
opatrení.
V prípade globálnej dohody o trhových 
opatreniach pre námornú dopravu môžu 
členské štáty povoliť zníženie cien kvót 
pre námornú dopravu o rovnaké 
množstvo, aké sa vyžaduje v rámci 
príslušného globálneho trhového 
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opatrenia pre námornú dopravu.
Ak v budúcnosti vstúpia do platnosti 
nariadenia IMO, ktoré sú uplatniteľné v 
rovnakom rozsahu ako EÚ ETS a 
poskytujú ich aspoň 75 %, právne 
predpisy Únie sa podľa potreby zmenia.
Príjmy:
Príjmy sa investujú do boja proti zmene 
klímy, napríklad do výskumu a 
technológie. Návrh obsahuje Fond na 
dekarbonizáciu námornej dopravy, ktorý 
sa má zriadiť na obdobie od roku 2021 do 
roku 2030 a ktorý obsahuje 50 % príjmov 
z obchodovania s kvótami formou aukcie, 
sa pridelí fondu na zlepšenie energetickej 
účinnosti lodí a podporu investícií do 
inovačných technológii a infraštruktúry 
na dekarbonizáciu námornej dopravy, 
investície do elektrifikácie dopravy a vývoj 
udržateľných alternatívnych palív a 
pohonných technológií s nulovými 
emisiami. Fond podporuje aj komerčné 
rozmiestnenie lodí s nižšími emisiami, 
ktoré používajú palivá ako vodík a 
amoniak, ktoré sa vyrábajú z 
obnoviteľných zdrojov.
Komisia spolupracuje s tretími krajinami 
na tom, ako môžu aj tieto krajiny využiť 
fond. Komisia bude musieť skontrolovať, 
ako sa rozdelia príjmy a ktoré lode môžu 
mať z fondu prospech.

Or. en

Odôvodnenie

Musí obsahovať dopravu v ETS a dohodu na normách účinnosti samostatným návrhom. Plán: 
pridelenie finančných prostriedkov vyššie ako v navrhovanom návrhu, všetky (!) príjmy na boj 
proti zmene klímy a pokračovanie v práci EÚ na medzinárodnej úrovni, žiadne dvojité 
zaťaženie pre lode vstupujúce do EÚ. So skutočnou ambíciou IMO, vrátane lodnej dopravy v 
EÚ ETS by sa mohla skončiť. Základný rok 2018 by znamenal cieľ 60 % zníženia účinnosti do 
roku 2030, ktorý by poškodil včasných aktérov. Mal by sa držať základného roku 2008. 
Kompromisné znenie: 50 % zníženie účinnosti v porovnaní s rokom 2008: ambicióznejšie ako 
IMO, ale menej ambiciózne ako pôvodný návrh.
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Pozmeňujúci návrh 147
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 21 a

Celkové hodnotenie
1. Do 31. decembra 2024 Komisia posúdi 
správne celkové vykonávanie tohto 
nariadenia, pričom zohľadní vývoj s 
cieľom znížiť emisie skleníkových plynov 
z námornej dopravy a pri plnení záväzkov 
Únie vyplývajúcich z Parížskej dohody a 
cieľov v rámci Európskej ekologickej 
dohody.
2. Komisia po konzultácii s príslušnými 
orgánmi navrhne dodatočné opatrenia na 
zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší z 
lodí zavedením nových technológií 
stanovených v hodnotení.
3. K hodnoteniu sa priloží návrh na 
zmenu a doplnenie tohto nariadenia. 
Komisia zohľadní správu alebo správy, 
ktoré by Európsky parlament mohol v 
tejto veci predložiť v priebehu rokov pred 
hodnotením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 21 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
Označovanie lodí z hľadiska životného 
prostredia
1. S cieľom stimulovať znižovanie emisií 
a zvyšovať transparentnosť informácií 
Komisia zriadi ucelený systém 
označovania Únie pre environmentálne 
vlastnosti lodí, ktorý sa uplatňuje na lode, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
2. Do 1. júla 2021 Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tohto nariadenia stanovením 
podrobných ustanovení o fungovaní 
systému označovania Únie v oblasti 
environmentálnych vlastností lodí, ako aj 
technických noriem, ktoré tvoria jeho 
základ.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 22 sa odsek 3 vypúšťa;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z potreby zahrnúť do nariadenia 2015/757 skutočnosť, že Medzinárodná 
námorná organizácia (IMO) zaviedla nový globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného 
paliva.
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Pozmeňujúci návrh 150
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 22 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3. V prípade, že sa dosiahne medzinárodná 
dohoda o globálnom systéme 
monitorovania, nahlasovania a overovania 
systému emisií skleníkových plynov alebo 
o globálnych opatreniach na zníženie 
emisií skleníkových plynov z námornej 
dopravy, Komisia toto nariadenie 
preskúma a prípade potreby navrhne 
zmeny s cieľom zabezpečiť súlad 
s uvedenou medzinárodnou dohodou.

„3. V prípade, že sa dosiahne 
medzinárodná dohoda o globálnom 
systéme monitorovania, nahlasovania 
a overovania systému emisií skleníkových 
plynov alebo o globálnych opatreniach na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy, Komisia toto 
nariadenie preskúma a v prípade potreby 
navrhne zmeny s cieľom zosúladiť ho 
s takouto medzinárodnou dohodou. 
Akákoľvek takáto medzinárodná dohoda 
o globálnych opatreniach nemá vplyv na 
schopnosť Únie zachovať alebo prijať 
prísnejšie opatrenia v rámci Únie.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Pozmeňujúci návrh 151
Tiemo Wölken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
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Preskúmanie
1. Do 31. decembra 2022 Komisia 
preskúma fungovanie tohto nariadenia, 
pričom zohľadní skúsenosti získané pri 
jeho vykonávaní, ako aj ďalší relevantný 
vývoj zameraný na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy a 
plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej 
dohody. V rámci preskúmania Komisia 
navrhne ďalšie požiadavky na zníženie 
znečisťujúcich látok do ovzdušia a 
vypúšťania odpadových vôd do 
otvorených vôd z lodí, pričom zabezpečí, 
aby zníženie emisií do ovzdušia neviedlo k 
zvýšeniu emisií do vôd. K preskúmaniu sa 
v prípade potreby priloží návrh na zmenu 
tohto nariadenia.
2. V rámci nadchádzajúcej revízie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/94/EÚ*  a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013* *  
Komisia tiež stanoví záväzné ciele, aby 
členské štáty zabezpečili primerané 
zásobovanie pobrežnou elektrinou v 
námorných a vnútrozemských prístavoch.
__________________
*  Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o 
zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 
palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1)
** Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 
2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete a o zrušení 
rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 1)“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
Preskúmanie
Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia, pričom zohľadní skúsenosti 
získané pri vykonávaní tohto nariadenia a 
vykonávaní globálneho IMO DCS, ako aj 
ďalší dôležitý vývoj zameraný na zníženie 
emisií skleníkových plynov z námornej 
dopravy. Výsledok tohto preskúmania 
môže byť, ak je to vhodné, sprevádzaný 
návrhom na zmenu a doplnok k tomuto 
nariadeniu.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Vkladá sa tento článok 22 a:
„Článok 22a
Preskúmanie
1. V rámci nadchádzajúcej revízie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/94/EÚ* a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013** 
Komisia tiež predloží návrh na stanovenie 
záväzných cieľov, aby členské štáty 
zabezpečili primerané zásobovanie 
pobrežnou elektrinou v námorných a 
vnútrozemských prístavoch.
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2. Do 31. decembra 2024 Komisia 
preskúma fungovanie tohto nariadenia, 
pričom zohľadní skúsenosti získané pri 
jeho vykonávaní, ako aj ďalší relevantný 
vývoj zameraný na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy a 
plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej 
dohody. V rámci preskúmania Komisia 
navrhne ďalšie požiadavky na zníženie 
látok znečisťujúcich ovzdušie z lodí. K 
preskúmaniu sa v prípade potreby priloží 
návrh na zmenu tohto nariadenia.
V súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 
Komisia posúdi regulačné a 
administratívne prekážky a predloží 
návrhy na odstránenie neopodstatnených 
prekážok, ktoré bránia zavádzaniu 
obnoviteľnej energie v prístavoch.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu návrhu 30 spravodajcu. Preskúmanie 
do roku 2022 je príliš skoro. Preto by sa malo preskúmanie uskutočniť do 31. decembra 2024. 
Elektrická energia zeme vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie je dôležitým nástrojom na 
zníženie emisií, najmä v prístavoch. V mnohých prístavoch čelí vytváranie obnoviteľných 
zdrojov energie výrazným prekážkam, ktoré je potrebné prekonať.

Pozmeňujúci návrh 154
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
Preskúmanie
Spravodajkyňa by chcela navrhnúť, aby 
Komisia preskúmala fungovanie 
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nariadenia (EÚ) 2015/757 s prihliadnutím 
na ďalšie skúsenosti získané pri 
vykonávaní tohto nariadenia a pri 
vykonávaní globálneho systému zberu 
údajov o spotrebe lodného paliva, ktorý 
zaviedla Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO), s cieľom zabezpečiť 
väčšiu kompatibilitu oboch systémov a 
obmedziť požiadavky na dvojité 
nahlasovanie.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES,
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Zmeny smernice 2003/87/ES
Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1. Vkladá sa táto kapitola:
KAPITOLA IIa
NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú od 
1. januára 2021 na prideľovanie a 
vydávanie emisných kvót vzhľadom na 
emisie skleníkových plynov (GHG) z lodí, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/757*.
____________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o 
monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
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emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania 
kvót pre námornú dopravu
1. Do 1. decembra 2020 Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice stanovením 
celkového množstva kvót pre námornú 
dopravu v súlade s ostatnými odvetviami 
na základe priemerných emisií 
skleníkových plynov z námorného 
odvetvia v období rokov 2016 – 2018, ako 
aj o ustanovení osobitných ustanovení 
týkajúcich sa riadiaceho členského štátu. 
Spôsob prideľovania emisných kvót pre 
námornú dopravu sa uskutočňuje 
prostredníctvom úplnej dražby.
2. Články 12 a 16 sa vzťahujú na 
príspevky na námornú dopravu rovnakým 
spôsobom ako na príspevky súvisiace s 
inými činnosťami.
3. 100 % výnosov z aukcií kvót uvedených 
v odseku 1 tohto článku sa použije 
prostredníctvom fondu zriadeného podľa 
článku 3gc na zlepšenie energetickej 
účinnosti lodí a podporu investícií do 
inovačných technológií a infraštruktúry 
na dekarbonizáciu námornej dopravy, 
vrátane príbrežnej námornej dopravy a 
prístavov, do riešení predbežnej 
opatrnosti, ako sú prielomové technológie 
v oblasti obnoviteľnej energie a 
energetickej účinnosti a technológie 
pohonu s nulovými emisiami.
Článok 3gc
Fond na dekarbonizáciu námornej 
dopravy
1. Na obdobie od roku 2021 do roku 2030 
sa zriaďuje Fond na dekarbonizáciu 
námornej dopravy (ďalej len „fond“) na 
zlepšenie energetickej a emisnej účinnosti 
lodí a podporu investícií do inovatívnych 
technológií a infraštruktúry na 
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dekarbonizáciu námornej dopravy vrátane 
príbrežnej námornej dopravy a prístavov, 
do riešení predbežnej opatrnosti, ako sú 
prielomové technológie v oblasti 
obnoviteľnej energie a energetickej 
účinnosti a pohonné technológie s 
nulovými emisiami.
2. Odchylne od článku 12 tejto smernice 
môžu spoločnosti námornej dopravy platiť 
ročný členský príspevok do fondu v súlade 
s ich celkovými emisiami nahlásenými za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa 
nariadenia (EÚ) 2015/757 s cieľom 
obmedziť administratívne zaťaženie 
námorných spoločností, vrátane malých a 
stredných spoločností a/alebo spoločností, 
ktoré nie sú často činné v rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Fond 
odovzdáva kvóty kolektívne v mene 
spoločností námornej dopravy, ktoré sú 
členmi fondu. Fond určí príspevok na 
tonu emisií každoročne do 28. februára, 
musí sa však rovnať aspoň najvyššej 
zaznamenanej cene vyrovnania 
primárneho alebo sekundárneho s 
kvótami v predchádzajúcom roku.
3. Fond v priebehu predchádzajúceho 
kalendárneho roka získa kvóty rovnajúce 
sa celkovému počtu príspevkov uvedených 
v odseku 2 tohto článku a každý rok ich 
do 30. apríla odovzdá do registra 
zriadeného podľa článku 19 tejto 
smernice na následné zrušenie. 
Informácie o tomto postupe sa sprístupnia 
verejnosti.
4. Fond investuje do zlepšovania 
energetickej a emisnej efektívnosti lodí a 
do podpory inovatívnych technológií a 
infraštruktúry na dekarbonizáciu 
námornej dopravy vrátane príbrežnej 
námornej dopravy a prístavov, do riešení 
predbežnej opatrnosti, ako sú prielomové 
technológie v oblasti obnoviteľnej energie 
a energetickej účinnosti a pohonné 
technológie s nulovými emisiami 
prostredníctvom výnosov uvedených v 
odseku 3 článku 3gb. Všetky investície 
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podporované z prostriedkov fondu sa 
uverejňujú a musia byť v súlade s cieľmi 
tejto smernice.
5. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o 
vykonávanie tohto článku. Pokiaľ ide o 
správu fondu, Komisia zabezpečí, aby 
fond bol:
a) centrálne riadený príslušným verejným 
orgánom EÚ;
b) transparentný a jeho rozhodovací 
proces vrátane stanovenia prioritných 
oblastí, kritérií a postupov prideľovania 
grantov;
c) začleňujúci do svojho prístupu k 
zapojeniu zainteresovaných strán a
d) riadený zásadou dekarbonizácie lodnej 
dopravy EÚ v súlade s celkovými cieľmi 
Únie v oblasti klímy.
Článok 3gd
Podávanie správ a preskúmanie Komisiou 
týkajúce sa vykonávania opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy v Medzinárodnej 
námornej organizácii.
1. Do 1. januára 2022 a potom pravidelne 
podáva Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o pokroku v rokovaniach 
IMO o vykonávaní globálnych 
zmierňovacích opatrení v námornej 
doprave, ktoré sa majú uplatňovať na 
emisie z roku 2023, najmä pokiaľ ide o: i) 
príslušné nástroje IMO vrátane noriem a 
odporúčaných postupov; ii) zriadenie 
globálneho registra; iii) vnútroštátne 
opatrenia prijaté tretími krajinami na 
vykonávanie globálnych opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy, ktoré sa majú 
uplatňovať na emisie z roku 2023; iv) 
dôsledky výhrad tretích krajín; a v) ďalší 
relevantný medzinárodný vývoj a 
príslušné nástroje.
Komisia v súlade s globálnym hodnotením 
v rámci UNFCCC podá správu aj o úsilí 
splniť dlhodobý cieľ zníženia emisií v 
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námornom odvetví, ktorým je zníženie 
emisií skleníkových plynov o polovicu v 
porovnaní s úrovňou v roku 2008 do roku 
2050.
2. Do 12 mesiacov od prijatia príslušných 
nástrojov IMO a predtým, ako tieto 
nástroje začnú fungovať, Komisia 
predloží správu Európskemu parlamentu 
a Rade, v ktorej zváži pravidlá 
uplatniteľné na námornú dopravu v 
rámci EHP, podľa potreby. Preskúma aj 
ambíciu a celkovú environmentálnu 
integritu globálneho opatrenia, o ktorej 
rozhodla IMO vrátane jeho všeobecnej 
ambície vo vzťahu k cieľom v rámci 
Parížskej dohody, miery účasti, jeho 
vynútiteľnosti, transparentnosti, sankcií 
za nedodržiavanie pravidiel, postupov pre 
účasť verejnosti, používania 
kompenzačných kreditov, monitorovania, 
nahlasovania a overovania emisií, 
registrov, zodpovednosti, ako aj pravidiel 
používania biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES,
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Zmeny smernice 2003/87/ES
Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1. Do smernice 2003/87/ES sa vkladá 
nasledujúca kapitola:
„KAPITOLA IIa
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NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú od 
1. januára 2021 na prideľovanie a 
vydávanie emisných kvót vzhľadom na 
emisie skleníkových plynov z lodí 
prichádzajúcich do prístavov, v rámci 
nich alebo z prístavov pod jurisdikciou 
členského štátu, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757*.
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania 
kvót pre námornú dopravu
1. Do 1. decembra 2020 Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice stanovením 
celkového množstva kvót pre odvetvie 
námornej dopravy v súlade s ostatnými 
odvetviami a metódou prideľovania kvót 
pre odvetvie námornej dopravy 
prostredníctvom dražby, ako aj 
stanovením osobitných ustanovení 
týkajúcich sa riadiaceho členského štátu.
2. Články 12 a 16 sa vzťahujú na 
príspevky na odvetvie námornej dopravy 
rovnakým spôsobom ako na príspevky 
súvisiace s inými činnosťami.
3. Najmenej 70 % výnosov z aukcií kvót 
uvedených v odseku 1 tohto článku sa 
použije z fondu zriadeného podľa článku 
3gc.

4. Príjmy získané z obchodovania s 
kvótami formou aukcie, ktoré sa 
nepoužívajú prostredníctvom fondu, sa 
zahrnú do použitia v rozpočte Únie. 
Využitie týchto príjmov je v súlade s 
cieľmi tejto smernice a používa sa na 
riešenie zmeny klímy v Únii a tretích 
krajinách alebo na podporu spravodlivého 
prechodu v členských štátoch, podporu 
presunu, rekvalifikácie a zvyšovania 
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kvalifikácie pracovníkov, vzdelávanie, 
iniciatívy zamerané na hľadanie 
zamestnania a začínajúce podniky, v 
dialógu so sociálnymi partnermi.

 Všetky informácie o použití týchto 
príjmov sa sprístupnia verejnosti.
5. Komisia monitoruje vykonávanie tejto 
kapitoly a možné trendy, pokiaľ ide o 
lode, ktoré sa snažia vyhnúť tomu, aby 
boli viazaní požiadavkami tejto smernice. 
V prípade potreby Komisia navrhne 
opatrenia na zabránenie takémuto 
vyhýbaniu sa.
Článok 3gc
Námorný klimatický fond
1. Na obdobie od roku 2021 do roku 2030 
sa zriaďuje Fond na dekarbonizáciu 
námornej dopravy (ďalej len „fond“) na 
zlepšenie energetickej účinnosti lodí a 
podporu investícií do inovatívnych 
technológií a infraštruktúry na 
dekarbonizáciu námornej dopravy vrátane 
príbrežnej námornej dopravy a prístavov, 
a zavádzanie udržateľných alternatívnych 
palív a pohonných technológií s nulovými 
emisiami. Všetky investície podporované z 
prostriedkov fondu musia byť v súlade s 
cieľmi tejto smernice.
2. Odchylne od článku 12 tejto smernice 
môžu prevádzkovatelia námornej dopravy 
platiť ročný členský príspevok do fondu v 
súlade s ich celkovými emisiami 
nahlásenými za predchádzajúci 
kalendárny rok podľa nariadenia (EÚ) 
2015/757. Fond odovzdáva kvóty 
kolektívne v mene prevádzkovateľov 
námornej dopravy, ktoré sú členmi fondu. 
Fond určí príspevok na tonu emisií 
každoročne do 28. februára, musí sa však 
rovnať aspoň trhovej cene kvót v 
predchádzajúcom roku.
3. Fond v priebehu predchádzajúceho 
kalendárneho roka získa kvóty rovnajúce 
sa celkovému počtu príspevkov uvedených 
v odseku 2 tohto článku a každý rok ich 
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do 30. apríla odovzdá do registra 
zriadeného podľa článku 19 tejto 
smernice na následné zrušenie. Všetky 
informácie o príspevkoch sa sprístupnia 
verejnosti.
4. Fond sa spravuje centrálne 
prostredníctvom verejného orgánu Únie, 
ktorého štruktúra riadenia je v súlade so 
správou fondu stanovenou v článku 10a 
ods. 8 tejto smernice. Príslušné 
zainteresované strany majú primeranú 
konzultačnú úlohu. Zverejnia sa všetky 
informácie o investíciách a všetky ďalšie 
relevantné informácie o fungovaní fondu.
5. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o 
vykonávanie tohto článku.
__________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o 
monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
smernica 2003/87/ES,
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Zmeny smernice 2003/87/ES
Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1. Vkladá sa táto kapitola:
KAPITOLA IIa
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NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú od 
1. januára 2023 na prideľovanie a 
vydávanie emisných kvót vzhľadom na 
emisie skleníkových plynov z lodí, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757*.
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania 
kvót pre námornú dopravu
1. Do 1. júna 2021 Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice stanovením 
celkového množstva kvót pre námornú 
dopravu v súlade s ostatnými odvetviami a 
metódou prideľovania kvót pre námornú 
dopravu prostredníctvom dražby, ako aj 
stanovením osobitných ustanovení 
týkajúcich sa riadiaceho členského štátu. 
Delegovaný akt je založený na najlepších 
dostupných údajoch a na hodnotení 
vplyvov rôznych možností vrátane vplyvov 
na emisie a hospodárskych vplyvov.

2. Články 12 a 16 sa vzťahujú na 
príspevky na námornú dopravu rovnakým 
spôsobom ako na príspevky súvisiace s 
inými činnosťami.
3. Členské štáty použijú príjmy z aukcií 
kvót, ktoré im boli pridelené, na riešenie 
zmeny klímy v súlade s článkom 10 ods. 3 
tejto smernice. Značnú časť týchto 
príjmov pridelia Modrému fondu 
zriadenému podľa článku 3gc. Každý 
členský štát sa zúčastňuje na fonde. 
Príspevky jednotlivých štátov by potom 
mali byť primerané podľa dôležitosti ich 
výhradnej hospodárskej zóny a 
námorného hospodárstva. Členské štáty 
každoročne podávajú Komisii správu 
o opatreniach prijatých podľa prvého 
pododseku tohto odseku.
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Článok 3gc
Modrý fond
1. Zriaďuje sa Modrý fond (ďalej len 
„fond“), ktorý sa prevádzkuje na úrovni 
Únie, s cieľom zlepšiť energetickú 
účinnosť lodí a podporovať investície do 
inovačných technológií a infraštruktúr na 
dekarbonizáciu námornej dopravy vrátane 
námornej príbrežnej dopravy a prístavov a 
zavádzania udržateľných alternatívnych 
palív a technológie pohonu s nulovými 
emisiami vrátane veterných technológií. 
Fond tiež prispieva k ochrane, obnove a 
lepšiemu riadeniu morských ekosystémov 
ovplyvnených globálnym otepľovaním, 
ako sú chránené morské oblasti; a 
podporuje prierezové udržateľné modré 
hospodárstvo, napríklad obnoviteľnú 
morskú energiu.
2. Odchylne od článku 12 tejto smernice 
môžu spoločnosti námornej dopravy platiť 
ročný členský príspevok do fondu v súlade 
s ich celkovými emisiami nahlásenými za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa 
nariadenia (EÚ) 2015/757. Fond 
odovzdáva kvóty kolektívne v mene 
spoločností námornej dopravy, ktoré sú 
členmi fondu. Fond určí príspevok na 
tonu emisií každoročne do 28. februára, 
musí sa však rovnať aspoň trhovej cene 
kvót v predchádzajúcom roku.
3. Fond v priebehu predchádzajúceho 
kalendárneho roka získa kvóty rovnajúce 
sa celkovému počtu príspevkov uvedených 
v odseku 2 tohto článku a každý rok ich 
do 30. apríla odovzdá do registra 
zriadeného podľa článku 19 tejto 
smernice na následné zrušenie. 
Informácie o tomto postupe sa sprístupnia 
verejnosti.
4. Všetky investície podporované z 
prostriedkov fondu sa uverejňujú a musia 
byť v súlade s cieľmi tejto smernice.
5. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 prijať delegované akty na 
doplnenie tejto smernice týkajúce sa 
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pravidiel fungovania fondu vrátane 
príspevkov členských štátov, postupu 
výberu a kritérií pre investície.

Článok 3gd
Medzinárodná spolupráca
V prípade uzatvorenia medzinárodnej 
dohody o celosvetových opatreniach 
zameraných na výrazné zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy 
Komisia preskúma túto smernicu a v 
prípade potreby predloží pozmeňujúce 
návrhy na zabezpečenie súladu s touto 
medzinárodnou dohodou.
__________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o 
monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES,
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Zmeny smernice 2003/87/ES
Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1. Vkladá sa táto kapitola:
KAPITOLA IIa
NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
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Rozsah pôsobnosti
Na základe doložky o preskúmaní 
uvedenej v článku 22a a na základe 
výsledku komplexného posúdenia vplyvu 
sa ustanovenia tejto kapitoly podľa 
potreby vzťahujú na prideľovanie a 
vydávanie emisných kvót vzhľadom na 
emisie z lodí, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757*.
____________________
*Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o 
monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania 
kvót pre námornú dopravu
1. Do [XX] v súlade s článkom 3ga 
Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 23 na doplnenie tejto smernice 
stanovením celkového množstva kvót pre 
námornú dopravu v súlade s ostatnými 
odvetviami a metódou prideľovania kvót 
pre námornú dopravu prostredníctvom 
dražby, ako aj stanovením osobitných 
ustanovení týkajúcich sa riadiaceho 
členského štátu.
2. Články 12 a 16 sa vzťahujú na 
príspevky na námornú dopravu rovnakým 
spôsobom ako na príspevky súvisiace s 
inými činnosťami.
3. Najmenej 25 % výnosov z aukcií kvót 
uvedených v odseku 1 tohto článku sa 
použije prostredníctvom fondu zriadeného 
podľa článku 3gc na zlepšenie 
energetickej účinnosti lodí a podporu 
investícií do inovačných technológií a 
infraštruktúry na dekarbonizáciu 
námornej dopravy, vrátane príbrežnej 
námornej dopravy a prístavov, pomoci pri 
procese elektrifikácie prístavov a 
zavádzania udržateľných alternatívnych 
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palív a pohonných technológií s nulovými 
emisiami.
4. Najmenej 25 % výnosov z aukcií kvót 
uvedených v odseku 1 tohto článku sa 
použije na zlepšenie riešení na 
uchovávanie energie a morských batérií 
určených na použitie na lodiach alebo na 
hybridné námorné a pobrežné aplikácie a 
na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie 
námorného palivá prostredníctvom 
inovačného fondu stanoveného v článku 
10a ods. 8.
5. Zostávajúce príjmy získané z 
obchodovania s kvótami formou aukcie 
uvedených v odseku 1 tohto článku sa 
použijú na zabezpečenie dodatočného 
financovania fondu na modernizáciu 
ustanoveného v článku 10d.
Článok 3gc
Fond na dekarbonizáciu námornej 
dopravy
1. Fond dekarbonizácie námornej dopravy 
(ďalej len „fond“) sa zriaďuje 
prostredníctvom príjmov uvedených v 
článku 3gb ods. 3. Všetky investície 
podporované z prostriedkov fondu sa 
uverejňujú a musia byť v súlade s cieľmi 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES,
Kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Zmeny smernice 2003/87/ES
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Smernica 2003/87/ES sa mení takto:
1. Vkladá sa táto kapitola:
KAPITOLA IIa
NÁMORNÁ DOPRAVA
Článok 3ga
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú od 
1. januára 2023 na prideľovanie a 
vydávanie emisných kvót vzhľadom na 
emisie skleníkových plynov z lodí, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757*.
Článok 3gb
Celkové množstvo a spôsob prideľovania 
kvót pre námornú dopravu
1. Do 1. júna 2020 Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 23 na 
doplnenie tejto smernice stanovením 
celkového množstva kvót pre námornú 
dopravu v súlade s ostatnými odvetviami a 
metódou prideľovania kvót pre námornú 
dopravu prostredníctvom dražby, ako aj 
stanovením osobitných ustanovení 
týkajúcich sa riadiaceho členského štátu. 
Delegovaný akt je založený na najlepších 
dostupných údajoch a hodnotenia vplyvu 
rôznych možností vrátane vplyvov na 
emisie a hospodárskych vplyvov.
2. Články 12 a 16 sa vzťahujú na 
príspevky na námornú dopravu rovnakým 
spôsobom ako na príspevky súvisiace s 
inými činnosťami.
3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie sa použijú na riešenie 
zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, 
okrem iného na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
vplyvom zmeny klímy v Únii a tretích 
krajinách, najmä v rozvojových krajinách, 
na financovanie výskumu a vývoja 
zameraného na zmiernenie 
a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti 
námornej dopravy a morského prostredia, 
na zníženie emisií prostredníctvom 
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dopravy s nízkou úrovňou emisií a na 
pokrytie nákladov riadenia EU ETS. 
Článok 3gd
Medzinárodná spolupráca
V prípade uzatvorenia medzinárodnej 
dohody o celosvetových opatreniach 
zameraných na výrazné zníženie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy 
Komisia preskúma túto smernicu a v 
prípade potreby predloží pozmeňujúce 
návrhy na zabezpečenie súladu s touto 
medzinárodnou dohodou. 
__________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o 
monitorovaní, nahlasovaní a overovaní 
emisií oxidu uhličitého z námornej 
dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES 
(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

Or. en


