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КРАТКА ОБОСНОВКА

 Целта на настоящото предложение на Комисията е да се измени Регламент (ЕС) 
2015/757 относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт, за да се вземе надлежно предвид новата глобална система 
за събиране на данни за потреблението на гориво от корабите, създадена от 
Международната морска организация (ММО). Предложените промени представляват 
технически корекции на определенията, както и на параметрите, плановете и образците 
за мониторинг. 

Докладчикът по становището на подпомагащата комисия изразява задоволство, че с 
настоящото предложение Комисията се стреми към опростяване и намаляване на 
административните процедури за корабоплавателните дружества и администрации, като 
същевременно се запазват целите за мониторинга, докладването и проверката от 
Регламент (ЕО) 2015/757. 

Докладчикът би желал да предложи на Комисията да преразгледа действието на 
Регламент (ЕС) 2015/757, като вземе предвид допълнителния опит, натрупан при 
прилагането на този регламент, и въвеждането на глобалната система за събиране на 
данни за консумацията на гориво от корабите, създадена от Международната морска 
организация (ММО), за да се гарантира по-голяма съвместимост между двете системи и 
да се намалят изискванията за двойно докладване. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) Комисията прави преглед на 
действието на Регламент (ЕС) 
2015/757, като взема предвид 
допълнителния опит, натрупан при 
прилагането на този регламент, и 
въвеждането на глобалната система 
на ММО за събиране на данни, с цел да 
се осигури по-добра съвместимост 
между двете системи и да се 
намалят изискванията за двойно 
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докладване.
Or. pl

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква а
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При смяна на дружеството, 
възможно най-скоро след деня на 
извършване на смяната и не по-късно от 
три месеца след това, предходното 
дружество представя на Комисията и на 
органите на съответната държава на 
знамето доклад, включващ същите 
елементи като доклада за емисиите, но 
ограничен до периода на осъществяване 
на дейностите под негова отговорност.“;

2. При смяна на дружеството, 
възможно най-скоро след деня на 
извършване на смяната и не по-късно от 
три месеца след това, предходното 
дружество представя на Комисията и на 
органите на съответната държава на 
знамето доклад, включващ същите 
елементи като доклада за емисиите, но 
ограничен до периода на осъществяване 
на дейностите под негова отговорност. 
Новото дружество гарантира, че 
всеки кораб отговаря на изискванията 
на настоящия регламент от деня на 
извършването на смяната.“;

Or. pl

Обосновка

Изменение за изясняване на задълженията на новото дружество в случай на промяна 
на предприятието.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 а (нов)
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a) В член 22 параграф 3 се 
заличава;

Or. pl
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Обосновка

Промяна, произтичаща от необходимостта от включване в Регламент 2015/757 на 
факта, че Международната морска организация (ММО) създаде нова глобална 
система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 а (нов)
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 б) Добавя се нов член 22а:
„Член 22a
Преглед
Комисията преразглежда действието 
на Регламент (ЕС) 2015/757, като 
отчита допълнителния опит, 
натрупан при прилагането на този 
регламент, и въвеждането на 
глобалната система за събиране на 
данни за консумацията на гориво от 
корабите, създадена от 
Международната морска организация 
(ММО), с цел да се осигури по-голяма 
съвместимост между двете системи 
и да се намалят изискванията за 
двойно докладване.“

Or. pl


