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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej 
ekologicznego transportu morskiego
(2019/2193(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu1,

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 września 
2020 r. w sprawie światowego systemu gromadzenia danych o zużyciu paliwa przez 
statki2,

– uwzględniając 3. sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie emisji 
gazów cieplarnianych3,

– uwzględniając 4. sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie emisji 
gazów cieplarnianych4,

– uwzględniając deklarację ministerialną przyjętą w grudniu 2019 r. przez umawiające się 
strony Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza 
Śródziemnego (konwencja barcelońska),

– uwzględniając roczne sprawozdanie Komisji z 2019 r. w sprawie emisji CO2 z transportu 
morskiego,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 
października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych5,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że transport morski i porty odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce 
Unii, gdyż 90 % towarów dociera do niej drogą morską;

B. mając na uwadze, że emisje z sektora morskiego są najmniej regulowane na szczeblu 
europejskim, chociaż wykorzystuje on najbardziej zanieczyszczające paliwo – ciężki olej 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
2 Teksty przyjęte, 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 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1–20.

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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opałowy;

C. mając na uwadze, że sektor morski emituje około 940 mln ton CO2 rocznie i odpowiada 
za około 2,5 % światowych emisji gazów cieplarnianych;6;

D. mając na uwadze, że jeżeli środki łagodzące nie zostaną szybko wdrożone, emisje z 
transportu morskiego mogą wzrosnąć o 50 %, a nawet 250 % do 2050 r.,7 co może 
oznaczać niemożliwość osiągnięcia celów porozumienia paryskiego;

E. mając na uwadze konieczność ograniczenia i uregulowania wszystkich emisji z sektora 
morskiego, które są szkodliwe dla jakości powietrza i zdrowia obywateli;

F. mając na uwadze, że inwestycje związane z dekarbonizacją sektora morskiego muszą być 
zgodne z kluczowymi zasadami sprawiedliwej transformacji, takimi jak tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy i środki strukturalne na rzecz bhp wszystkich 
pracowników;

Mechanizmy zachęcające do korzystania z czystej energii

1. wraża ubolewanie z powodu zakłócenia konkurencji na rynku europejskim między 
paliwami kopalnymi, które są korzystniej opodatkowane, a alternatywnymi czystymi 
paliwami ze źródeł odnawialnych; wzywa Komisję, by zaradziła tej sytuacji, proponując 
przywrócenie uczciwych i sprawiedliwych zasad konkurencji przez zastosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” do transportu morskiego oraz przez stymulowanie korzystania 
z tych alternatywnych paliw z odnawialnych źródeł energii w sektorze morskim;

2. podkreśla potrzebę wprowadzenia zakazu stosowania ciężkiego oleju opałowego, który 
nadal jest używany przez wiele statków; ubolewa, że transport morski jest obecnie 
rynkiem zbytu dla przedsiębiorstw naftowych, który pozwala im pozbyć się odpadów;

3. podkreśla konieczność włączenia europejskiego sektora morskiego, określonego w 
rozporządzeniu (UE) 2015/757, do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)8 najpóźniej od stycznia 2022 r.; proponuje, aby wpływy z ETS związane z żeglugą 
morską były przeznaczane na finansowanie badań i innowacji mających na celu obniżenie 
emisyjności żeglugi morskiej i portów europejskich;

4. zwraca uwagę, że inicjatywa morska FuelEU powinna dotyczyć nie tylko paliw, ale także 
efektywności statków i ich działalności; przypomina, że w kontekście przeglądu 
rozporządzenia (UE) 2015/757 Parlament wezwał do ustanowienia celu efektywności na 
poziomie -40 % dla armatorów do 2030 r.; dodaje, że inicjatywa ta powinna również 
obejmować podejście oparte na cyklu życia, obejmujące wszystkie emisje gazów 
cieplarnianych;

Porty i transport towarowy

5. przypomina o potrzebie stymulowania współpracy między wszystkimi zainteresowanymi 
stronami w celu opracowania ogólnej polityki dekarbonizacji portów i obszarów 

6 Trzecie badanie IMO dotyczące gazów cieplarnianych.
7 Trzecie badanie IMO dotyczące gazów cieplarnianych.
8 Dyrektywa 2003/87/WE.
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przybrzeżnych;

6. wzywa Komisję, by za pomocą przepisów prawnych wspierała cel zerowej emisji w 
miejscach postoju statków oraz sprzyjała tworzeniu i wdrażaniu czystych rozwiązań w 
sektorze morskim; wzywa Komisję w szczególności do podjęcia szybkich działań w celu 
uregulowania dostępu do portów dla statków najbardziej zanieczyszczających 
środowisko, w szczególności statków wycieczkowych, oraz do wprowadzenia wymogu, 
aby statki w miejscu postoju korzystały z ekologicznej energii elektrycznej lub innego 
odnawialnego źródła energii; wzywa również Komisję do zaproponowania zmian do 
dyrektyw 2014/94/UE i 2003/96/WE;

7. wzywa Komisję, by w Europejskim Zielonym Ładzie wspierała żeglugę morską bliskiego 
zasięgu, na równi z transportem kolejowym i wodnym śródlądowym, jako zrównoważoną 
alternatywę dla drogowego i lotniczego transportu towarów i osób;

8. wzywa Komisję do przywrócenia znaczenia idei autostrad morskich przez uproszczenie 
kryteriów dostępu, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenia między portami poza siecią 
bazową, oraz przez znaczne wsparcie finansowe dla połączeń morskich alternatywnych 
w stosunku do transportu drogowego;

Obszary kontroli emisji i IMO

9. podkreśla pilną – zdrowotną i środowiskową – potrzebę stworzenia obszaru kontroli 
emisji powietrza (SECA) w regionie Morza Śródziemnego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by aktywnie poparły w IMO propozycję utworzenia takiego obszaru przed 
2022 r.; wzywa również państwa członkowskie do poparcia zasady szybkiego utworzenia 
obszaru NECA w celu redukcji emisji azotu na Morzu Śródziemnym;

10. wzywa Komisję, by przewidziała rozszerzenie tych obszarów kontroli emisji na 
wszystkie morza Unii w celu jednolitego obniżenia dozwolonych limitów emisji NOx i 
SOx ze statków;

Statki i napęd

11. wzywa Komisję, by zapewniła wdrożenie wszystkich dostępnych środków operacyjnych 
i technicznych w celu osiągnięcia efektywności energetycznej, w szczególności przez 
zmniejszenie prędkości, optymalizację tras żeglugi, wprowadzenie nowych metod 
rodzajów i optymalizację logistyki;

12. zauważa, że cyfryzacja sektora morskiego, portów i statków musi przyczynić się do 
zmniejszenia emisji z sektora, zwłaszcza dzięki zwiększonej wymianie aktualnych i 
kontrolowanych danych oraz lepszej współpracy między podmiotami w tym sektorze;

13. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzony przez IMO nowy limit zawartości siarki w 
paliwach, wynoszący 0,5 % na 1 stycznia 2020 r., i podkreśla, że nie powinien on 
spowodować, iż mniejszemu zanieczyszczeniu powietrza będzie towarzyszyć większe 
zanieczyszczenie wody; w związku z tym wzywa Komisję, by zgodnie z dyrektywą 
2019/883/UE zakazała korzystania ze skruberów i odprowadzania do morza ścieków i 
innych odpadów oraz by zapewniła ich odpowiednie zbieranie i przetwarzanie w 
portowych urządzeniach do odbioru odpadów; zwraca się do Komisji, by wystąpiła z 
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takim samym wnioskiem do IMO, gdyż ochrona oceanów zasługuje, by zająć się nią na 
szczeblu globalnym;

14. zachęca Komisję, by włączyła napęd żaglowy do inicjatywy FuelEU Maritime;

15. wzywa Komisję, by wprowadziła środki na rzecz ekologizacji europejskiego przemysłu 
stoczniowego, wspierając przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, 
uwzględniający cały cykl życia statków; podkreśla znaczenie wspierania i rozwijania w 
UE zrównoważonych rozwiązań w zakresie demontażu statków;

Finansowanie ze środków UE

16. wzywa Komisję, by z europejskich programów finansowania, a w szczególności z 
programu „Horyzont Europa” wspierała badania i wdrażanie czystych technologii i 
czystych paliw; podkreśla potencjał energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z 
dodatkowych źródeł odnawialnych: zielonego wodoru, amoniaku i energii wiatrowej; 
uważa, że porty są naturalnymi ośrodkami produkcji, dystrybucji i transportu paliw 
pochodzących z odnawialnych źródeł energii;

17. wzywa Komisję do uznania projektów mających na celu dekarbonizację transportu 
morskiego i redukcję emisji zanieczyszczeń za kwalifikujące się do wsparcia ze środków 
polityki spójności oraz z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także 
z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) i Europejskiego Zielonego Ładu;

18. przypomina, że cele związane z obniżeniem emisyjności i przesunięciem modalnym 
muszą być wspierane przez CEF, na który trzeba przeznaczyć więcej zasobów 
budżetowych;

19. przypomina, że emisje metanu mają istotny wpływ na zmianę klimatu, i podkreśla, że 
pieniądze europejskich podatników powinny być wykorzystywane wyłącznie na 
długoterminowe zrównoważone alternatywy, które nie grożą powstaniem uzależnienia 
technologicznego, jak w przypadku LNG;

Kontrola i wdrażanie

20. wzywa Komisję do zapewnienia dobrej przejrzystości i dostępności informacji na temat 
efektywności środowiskowej statków przez ustanowienie europejskiego systemu 
znakowania oraz do wdrożenia koncepcji „statku ekologicznego”;

21. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 
państwo portu, aby umożliwić skuteczniejszą i pełniejszą kontrolę statków, obejmującą 
zgodność z normami środowiskowymi i socjalnymi oraz dotyczącymi zdrowia 
publicznego i prawa pracy, a także możliwości nakładania skutecznych sankcji, w tym 
utworzenie europejskiej czarnej listy uwzględniającej prawo ochrony środowiska i 
zdrowia publicznego oraz przepisy podatkowe i społeczne;

22. podkreśla potencjał Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), z jej 
systemem satelitarnym Safe Sea Net, w zakresie monitorowania nielegalnych zrzutów 
pozostałości paliw na morzu i stosowania rozporządzenia (UE) 2015/757;
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23. podkreśla, że partnerstwo przewidziane w kontekście wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE 
powinno zapewnić uczciwe i odpowiednie warunki konkurencji między portami 
brytyjskimi i unijnymi pod względem norm środowiskowych i społecznych;

°

° °

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Chociaż transport morski odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej, gdyż 90 % 
towarów dociera do UE drogą morską i przez porty, o sektorze tym zapomniano w paryskim 
porozumieniu klimatycznym i prawodawstwie UE dotyczącym redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Statki to również środek transportu, który wykorzystuje jedno z najbardziej 
zanieczyszczających paliw na rynku: ciężki olej opałowy.

To ogromne wyzwanie, skoro sektor ten emituje 940 mln ton CO2 rocznie, co stanowi 2,5 % 
światowej emisji gazów cieplarnianych. Jest to wyzwanie ogromne tym bardziej, że według 
prognoz przyszłe emisje z tego sektora dramatycznie wzrosną o +50 %, a nawet +250% do 
2050 r., jeśli nie zostaną wprowadzone drastyczne środki.

Nie należy również zapominać o wpływie tego sektora na zanieczyszczenie powietrza. 
Ustalono jednoznaczne powiązanie między spalinami ze statków a kilkoma chorobami układu 
krążenia i oddechowego. Każdego roku w Europie emisje pochodzące z żeglugi powodują 
prawie 60 000 zgonów i kosztują służbę zdrowia 58 mld EUR.

Konieczne jest zatem ograniczenie i uregulowanie emisji z transportu morskiego, nie tylko 
emisji CO2, ale także siarki, metanu, tlenków azotu i cząstek stałych.

Inwestycje związane z dekarbonizacją sektora morskiego muszą być skądinąd zgodne z 
kluczowymi zasadami sprawiedliwej transformacji, takimi jak tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy i solidne środki na rzecz bhp wszystkich pracowników.

Celem tego sprawozdania z własnej inicjatywy jest zaproponowanie planu działania na 
szczeblu UE zawierającego konkretne środki mające na celu ograniczenie emisji z sektora 
morskiego. Zdaniem sprawozdawczyni należało wykazać za pomocą tego sprawozdania, że 
szczebel europejski jest istotną dźwignią dla działań na rzecz ekologizacji tego sektora, który 
zbyt często jest uważany za czysto międzynarodowy.

Sprawozdawczyni proponuje zająć się kilkoma kluczowymi kwestiami, by transport morski stał 
się prawdziwą częścią Zielonego Ładu.

Energia jest tematem nieuniknionym; trzeba wprowadzić obowiązek korzystania z paliw ze 
źródeł odnawialnych i zwiększyć ich atrakcyjność. W związku z tym sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia o 
monitorowaniu, raportowaniu i weryfikacji, przyjęte na sesji plenarnej we wrześniu 2020 r., w 
którym potwierdzono włączenie sektora morskiego w całości do europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) najpóźniej od 1 stycznia 2022 r.

Przepisy dotyczące paliw, choć niezbędne, muszą być połączone ze środkami mającymi na celu 
ograniczenie emisji ze statków. W związku z tym sprawozdawczyni uważa, że bardzo ważne 
jest, aby przyszły wniosek Komisji Europejskiej w sprawie FuelEU Maritime zawierał 
podwójny cel w zakresie redukcji emisji, uwzględniający zarówno paliwa, jak i efektywność 
energetyczną statków.

Należy przeanalizować cały cyklu życia statków, od ich projektowania po demontaż. W 
związku z tym sprawozdawczyni apeluje do Komisji Europejskiej, by powstał europejski 
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przemysł demontażu statków i by zaprzestano przekazywania tej niezwykle zanieczyszczającej 
działalności do krajów trzecich.

Zmniejszenie wpływu sektora morskiego na jakość powietrza i zdrowie obywateli wymaga 
również redukcji emisji w portach i na obszarach przybrzeżnych. W związku z tym 
sprawozdawczyni wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązku korzystania przez 
statki w czasie postoju z energii elektrycznej z lądu lub z innego odnawialnego źródła energii, 
by osiągnąć zerowy poziom emisji na nabrzeżu, oraz do opracowania strategii dotyczącej 
portów o zerowej emisji zanieczyszczeń.

Komisja wielokrotnie zobowiązywała się do wystąpienia z inicjatywą ograniczającą dostęp do 
portów dla najbardziej zanieczyszczających statków; sprawozdawczyni zdecydowanie zachęca 
do podjęcia szybkich działań w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do dużych statków 
wycieczkowych.

Utworzenie obszaru kontroli emisji (ECA) w regionie Morza Śródziemnego, ale również na 
wszystkich morzach europejskich, jest środkiem o zasadniczym znaczeniu dla zmniejszenia 
wpływu tego sektora na zdrowie obywateli oraz na różnorodność biologiczną w morzach Unii, 
a także dla ujednolicenia limitów emisji NOx i na wszystkich morzach europejskich.

Ponadto zmianom tym muszą towarzyszyć i wspierać je znaczne fundusze europejskie, 
ukierunkowane na dekarbonizację sektora i poprawę współpracy między poszczególnymi 
podmiotami w tym sektorze.


