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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

 Cílem tohoto návrhu Komise je pozměnit nařízení EU 2015/757 o monitorování, vykazování 
a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy za účelem náležitého zohlednění 
celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí, který zavedla 
Mezinárodní námořní organizace (IMO).  Navržené změny jsou technickými úpravami, které 
se týkají definic, parametrů monitorování a plánů monitorování a šablon k nim. 

Zpravodajka vítá skutečnost, že Komise zamýšlí využít tento návrh k zjednodušení a snížení 
administrativních postupů pro společnosti provozující lodní dopravu a správní orgány, přičemž 
cíle nařízení EU 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování budou zachovány. 

Zpravodajka navrhuje, aby Komise přezkoumala fungování nařízení EU 2015/757 s 
přihlédnutím k dalším zkušenostem získaným během provádění tohoto nařízení a k 
celosvětovému systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí, který zavedla 
Mezinárodní námořní organizace (IMO), aby byla zajištěna větší kompatibilita obou systémů 
a omezily se požadavky na zdvojené podávání zpráv.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise přezkoumá fungování 
nařízení (EU) 2015/757, přičemž zohlední 
další zkušenosti získané během provádění 
tohoto nařízení a celosvětový systém 
shromažďování údajů organizace IMO, 
aby byla zajištěna větší kompatibilita obou 
systémů a omezily se požadavky na 
zdvojené podávání zpráv.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/757
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Změní-li se společnost, předchozí 
společnost předloží Komisi a orgánům 
dotčeného státu vlajky co nejdříve po dni 
provedení změny, avšak nejpozději do tří 
měsíců zprávu, jež zahrnuje stejné prvky 
jako výkaz emisí, ale omezuje se na období 
odpovídající činnostem prováděným 
v rámci odpovědnosti této společnosti.

2. Změní-li se společnost, předchozí 
společnost předloží Komisi a orgánům 
dotčeného státu vlajky co nejdříve po dni 
provedení změny, avšak nejpozději do tří 
měsíců zprávu, jež zahrnuje stejné prvky 
jako výkaz emisí, ale omezuje se na období 
odpovídající činnostem prováděným 
v rámci odpovědnosti této společnosti. 
Nová společnost zajistí, aby všechny lodě 
plnily požadavky podle tohoto nařízení 
počínaje dnem, kdy byla změna 
uskutečněna.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnit povinnosti, které v případě změny společnosti 
přebírá nová společnost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/757
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) V článku 22 se zrušuje odstavec 3.
Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z potřeby začlenit do nařízení 2015/757 skutečnost, že 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) zavedla nový celosvětový systém shromažďování 
údajů o spotřebě topných olejů u lodí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6 a (nový)
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Nařízení (EU) 2015/757
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) Doplňuje se nový článek 22a, který 
zní:
„Článek 22a
Přezkum
Komise přezkoumá fungování nařízení 
EU 2015/757, přičemž zohlední další 
zkušenosti získané během provádění 
tohoto nařízení a celosvětový systém 
shromažďování údajů o spotřebě topných 
olejů u lodí, který zavedla Mezinárodní 
námořní organizace (IMO), aby byla 
zajištěna větší kompatibilita obou systémů 
a omezily se požadavky na zdvojené 
podávání zpráv.“

Or. pl


