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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu
(2019/2193(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu1,

– s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 16. září 2020 o celosvětovém systému 
shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí2,

– s ohledem na 3. zprávu Mezinárodní námořní organizace o emisích skleníkových plynů3,

– s ohledem konečnou zprávu o 4. zprávě Mezinárodní námořní organizace o emisích 
skleníkových plynů4,

– s ohledem na ministerské prohlášení přijaté v prosinci 2019 smluvními stranami Úmluvy 
o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře (Barcelonská 
úmluva),

– s ohledem na výroční zprávu Komise za rok 2019 o emisích CO2 z námořní dopravy,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva5,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že námořní doprava a přístavy mají pro hospodářství Unie klíčový 
význam, neboť 90 % zboží přichází po moři;

B. vzhledem k tomu, že námořní odvětví je odvětvím s nejnižší regulací emisí na evropské 
úrovni, ačkoli využívá nejvíce znečišťující palivo, těžký topný olej;

C. vzhledem k tomu, že námořní doprava vypouští přibližně 940 milionů tun CO2 ročně a je 
odpovědná za přibližně 2,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů;6

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1–20.
6 3. studie IMO o emisích skleníkových plynů.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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D. vzhledem k tomu, že nebudou-li urychleně zavedena zmírňující opatření, mohly by se 
emise z námořní dopravy zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7 a ohrozit tak cíle Pařížské 
dohody;

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné omezit a regulovat veškeré emise z námořního odvětví, 
které poškozují kvalitu ovzduší a zdraví občanů;

F. vzhledem k tomu, že investice související s dekarbonizací námořního odvětví se musí 
řídit klíčovými zásadami spravedlivé transformace, jako je tvorba kvalitních pracovních 
míst a strukturální opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro všechny pracovníky;

Pobídkové programy pro čistou energii

1. vyjadřuje politování nad narušením hospodářské soutěže na evropském trhu mezi 
fosilními palivy, u nichž platí příznivější daňové zacházení, a čistými alternativními 
palivy z obnovitelných zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci napravila tím, že navrhne 
obnovení pravidel spravedlivé hospodářské soutěže uplatněním zásady „znečišťovatel 
platí“ v námořní dopravě a podporou využívání těchto alternativních paliv 
z obnovitelných zdrojů v námořním odvětví;

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat používání těžkého topného oleje, který mnoho lodí stále 
používá; vyjadřuje politování nad tím, že námořní doprava je v současnosti pro ropné 
společnosti odbytištěm odpadu;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 2022 začlenit evropské námořní odvětví, jak je 
definováno v nařízení (EU) 2015/757, do systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS)8; navrhuje, aby se z příjmů ze systému ETS týkajících se námořní dopravy 
financovaly výzkum a inovace umožňující dekarbonizovat evropskou námořní dopravu 
a přístavy;

4. konstatuje, že námořní iniciativa FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen palivy, ale 
také účinností lodí a jejich provozem; připomíná, že v souvislosti s revizí nařízení (EU) 
2015/757 Parlament vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do roku 2030 cíle snížit 
emise o 40 %; dodává, že tato iniciativa by měla rovněž zahrnovat přístup založený na 
životním cyklu, který by zahrnoval všechny emise skleníkových plynů;

Přístavy a nákladní doprava

5. připomíná, že je třeba podněcovat spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami s cílem 
rozvíjet obecnou politiku dekarbonizace přístavů a pobřežních oblastí;

6. žádá Komisi, aby legislativními kroky podporovala cíl nulových emisí v přístavištích 
a prosazovala vývoj a zavádění čistých řešení v námořním odvětví; žádá zejména Komisi, 
aby urychleně přijala opatření k regulaci přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla povinnost připojit lodě v přístavištích k zelené 
elektřině nebo jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům energie; žádá Komisi, aby navrhla 

7 3. studie IMO o emisích skleníkových plynů.
8 Směrnice 2003/87/ES.
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revizi směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě podporovala námořní dopravu na krátkou vzdálenost 
– stejně jako železniční a vnitrozemskou vodní dopravu – jako udržitelnou alternativu 
k silniční a letecké nákladní a osobní dopravě;

8. žádá Komisi, aby nově definovala koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

Oblasti kontroly emisí a IMO

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a environmentálních důvodů je naléhavě třeba vytvořit 
v oblasti Středozemního moře oblast kontroly emisí do ovzduší (SECA); žádá Komisi 
a členské státy, aby aktivně podporovaly předložení této oblasti Mezinárodní námořní 
organizaci (IMO) do roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly rovněž 
zásadu urychleného přijetí oblasti NECA zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření těchto oblastí kontroly emisí na všechna moře EU 
s cílem stejnoměrně snížit přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a síry z lodí;

Lodě a pohon

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení energetické účinnosti zajistila zavedení všech 
dostupných provozních a technických opatření, zejména snížení rychlosti, optimalizace 
splavných vodních cest, zavedení nových metod pohonu a výrazného zlepšení logistiky;

12. konstatuje, že digitalizace námořního odvětví, přístavů a lodí musí přispět ke snížení jeho 
emisí, zejména prostřednictvím intenzivnější výměny aktuálních a kontrolovaných údajů 
a lepší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v tomto odvětví;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. lednu 2020 
zavedla IMO, a zdůrazňuje, že by neměla vést k přesunu znečištění z ovzduší do vody; 
žádá proto Komisi, aby v souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala pračky výfukových 
plynů a vypouštění odpadních vod a jiných zbytků odpadu do moře a zajistila, aby byly 
odpadní vody a zbytky odpadu řádně shromažďovány a zpracovávány v přístavních 
zařízeních pro příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se obrátila se stejným požadavkem na 
IMO, protože ochrana oceánů si zaslouží globální reakci;

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný pohon do iniciativy FuelEU Maritime;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření na ekologizaci evropského loďařského průmyslu 
a podpořila přechod k modelu oběhového hospodářství zohledňujícího celý životní cyklus 
lodí; zdůrazňuje, že je důležité podporovat a rozvíjet v EU udržitelná řešení pro demontáž 
plavidel;

Evropské financování
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16. žádá Komisi, aby v rámci svých programů financování na úrovni EU, zejména programu 
Horizont Evropa, podporovala výzkum a zavádění čistých technologií a paliv; zdůrazňuje 
potenciál elektřiny získané výhradně z dodatečných obnovitelných zdrojů: zeleného 
vodíku, čpavku a větrné energie; domnívá se, že přístavy jsou přirozenými uzly pro 
výrobu, distribuci a přepravu paliv získaných z obnovitelných zdrojů;

17. žádá Komisi, aby projekty zaměřené na dekarbonizaci námořní dopravy a snížení 
znečištění zahrnula mezi způsobilé pro financování v rámci politiky soudržnosti 
a prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, jakož i Nástroje pro 
propojení Evropy a Zelené dohody;

18. připomíná, že cíle dekarbonizace a přechodu na jiný druh dopravy by měly být 
podporovány z Nástroje pro propojení Evropy, který by měl mít k dispozici více 
rozpočtových zdrojů;

19. připomíná, že emise metanu mají významný dopad na změnu klimatu, a zdůrazňuje, že 
peníze evropských daňových poplatníků by měly být používány pouze na dlouhodobě 
udržitelné alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k zakonzervování stávajícího stavu, 
jako je tomu v případě LNG;

Kontrola a provádění

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou transparentnost a dostupnost informací o vlivu lodí na 
životní prostředí zavedením evropského systému označování a aby zavedla koncepci 
„ekologických lodí“;

21. žádá Komisi, aby revidovala směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby umožňovala 
účinnější a komplexnější kontrolu lodí, včetně dodržování environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání účinných 
sankcí, včetně vytvoření evropské černé listiny zohledňující environmentální, daňové 
a sociální právo a právo v oblasti veřejného zdraví;

22. vyzdvihuje potenciál Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) a jejího 
satelitního systému SafeSeaNet, pokud jde o sledování nezákonného vypouštění zbytků 
paliva do moře a provádění nařízení (EU) 2015/757;

23. zdůrazňuje, že plánované partnerství v souvislosti s vystoupením Spojeného království 
z EU by mělo zajistit rovné a přiměřené podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
životního prostředí a v sociální oblasti mezi přístavy Spojeného království a EU;

°

° °

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Námořní doprava hraje v evropském hospodářství zásadní úlohu, neboť 90 % zboží přichází do 
Unie po moři a prostřednictvím přístavů. Pařížská klimatická dohoda a právní předpisy EU 
o snižování emisí skleníkových plynů ji přesto opomíjejí. Tento způsob dopravy také používá 
jedno z nejvíce znečišťujících paliv na trhu: těžký topný olej.

Každoročně způsobí 940 milionů tun CO2 a 2,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů. 
Jde proto o hodně. Tím spíše, že odhady budoucích emisí z tohoto odvětví se, pokud nebudou 
přijata drastická opatření, do roku 2050 zvýší o 50 % až 250 %.

Nesmíme rovněž zapomínat na dopad tohoto odvětví na znečištění ovzduší. Existuje jasná 
vazba mezi výfukovými plyny lodí a různými kardiovaskulárními a respiračními 
onemocněními. Každý rok způsobují emise z námořní dopravy v Evropě 60 000 úmrtí 
a zdravotnictví stojí 58 miliard EUR.

Je tedy nutné omezit a regulovat emise z námořní dopravy, a to nejen emise CO2, ale regulovat 
také emise síry, metanu, oxidu dusíku a pevných částic.

Investice související s dekarbonizací námořního odvětví se musí mimo jiné řídit klíčovými 
zásadami spravedlivé transformace, jako je tvorba kvalitních pracovních míst a zásadní opatření 
v oblasti zdraví a bezpečnosti pro všechny pracovníky.

Cílem této zprávy z vlastního podnětu je navrhnout na úrovni EU plán a konkrétní opatření na 
omezení emisí z námořního odvětví. Podle mého názoru bylo nezbytné prostřednictvím této 
zprávy prokázat, že je nezbytné konat na evropské úrovni, abychom dosáhli ekologizace 
odvětví, které je příliš často považováno za čistě mezinárodní.

Zpravodajka navrhuje zabývat se několika klíčovými otázkami s cílem skutečně začlenit 
námořní dopravu do Zelené dohody.

Energie je klíčovou otázkou. Je nezbytné, aby bylo využívání paliv získaných z obnovitelných 
zdrojů povinné a atraktivnější. Zpravodajka v této souvislosti vítá postoj Evropského 
parlamentu k nařízení o monitorování, vykazování a ověřování přijatý na plenárním zasedání 
v září 2020, který schválil začlenění celého námořního odvětví do evropského systému 
obchodování s emisemi (ETS) nejpozději od 1. ledna 2022.

Regulace paliv je nezbytná, ale je třeba ji kombinovat s opatřeními na snížení emisí z lodí. 
Zpravodajka považuje v tomto ohledu za velmi důležité, aby do budoucího návrhu Evropské 
komise o iniciativě FuelEU Maritime byl začleněn dvojí cíl – jak snížení emisí zohledňující 
paliva, tak účinnost lodí.

Musíme přezkoumat celý životní cyklus lodí od projektu až po demontáž. Zpravodajka v této 
souvislosti vyzývá Evropskou komisi, aby zřídila evropské odvětví demontáže lodí a ukončila 
vysílání této velmi znečišťující činnosti do třetích zemí.

Snížení dopadu námořního odvětví na kvalitu ovzduší a zdraví občanů vyžaduje rovněž snížení 
emisí v přístavech a pobřežních oblastech. Vyzývám proto Evropskou komisi, aby stanovila 
povinnost připojit lodě v přístavištích nebo využívat jakoukoli jinou obnovitelnou energii 
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s cílem splnit cíl nulových emisí v přístavištích, a aby vypracovala strategii pro přístavy 
s nulovými emisemi.

Komise se opakovaně zavázala připravit iniciativu omezující přístup nejvíce znečišťujících lodí 
do přístavů; zpravodajka ji může pouze vyzvat, aby v tomto ohledu urychleně přijala opatření, 
zejména pokud jde o velké výletní lodě.

Zavedení oblasti kontroly emisí (ECA) v oblasti Středozemního moře, ale také ve všech 
evropských mořích je klíčovým opatřením ke snížení dopadu tohoto odvětví na zdraví občanů 
a biologickou rozmanitost moří EU a k harmonizaci mezních hodnot emisí oxidu dusíku a síry 
ve všech evropských mořích.

Tyto změny musí být rovněž doprovázeny a podpořeny značným evropským financováním 
zaměřeným na dekarbonizaci odvětví a lepší spolupráci mezi různými aktéry, kteří v něm 
působí.


