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KORT BEGRUNDELSE

 Formålet med dette forslag fra Kommissionen er at ændre forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport med henblik på at 
tage passende hensyn til det nye globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug, 
som er fastlagt af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). De foreslåede ændringer er 
tekniske tilpasninger, der vedrører definitioner samt overvågningsparametre, planer og 
modeller. 

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen agter at anvende dette forslag til at forenkle og 
reducere de administrative procedurer for rederier, samtidig med at målene i forordning (EU) 
2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation bevares. 

Ordføreren vil foreslå, at Kommissionen undersøger, hvordan forordning (EU) 2015/757 
fungerer, idet den tager hensyn til de yderligere erfaringer, der er gjort i forbindelse med 
gennemførelsen af forordningen, og af det globale system til indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug, som er udarbejdet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), med 
henblik på at sikre større kompatibilitet mellem de to systemer og mindske dobbelte 
indberetningskrav. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen skal undersøge, 
hvordan forordning (EU) 2015/757 
fungerer, idet den tager hensyn til de 
yderligere erfaringer, der er gjort i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
pågældende forordning og af IMO's 
globale system til indsamling af data, med 
henblik på at sikre større kompatibilitet 
mellem de to systemer og mindske 
dobbelte indberetningskrav.

Or. pl
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Ændringsforslag2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Såfremt et skib skifter selskab, skal 
det tidligere selskab så tæt på dagen for 
afslutningen af skiftet som muligt og senest 
tre måneder derefter fremsende en rapport 
til Kommissionen og til den berørte 
flagstats myndigheder, som dækker de 
samme elementer som emissionsrapporten, 
men kun omfatter den periode, i hvilken 
aktiviteterne er udført under dets ansvar."

2. Såfremt et skib skifter selskab, skal 
det tidligere selskab så tæt på dagen for 
afslutningen af skiftet som muligt og senest 
tre måneder derefter fremsende en rapport 
til Kommissionen og til den berørte 
flagstats myndigheder, som dækker de 
samme elementer som emissionsrapporten, 
men kun omfatter den periode, i hvilken 
aktiviteterne er udført under dets ansvar. 
Det nye selskab sikrer, at hvert enkelt skib 
opfylder kravene i denne forordning fra 
dagen for afslutningen af skiftet."

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, hvilke forpligtelser der påhviler det nye 
selskab i tilfælde af et selskabsskift.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 22, stk. 3, udgår.
Or. pl

Begrundelse

Denne ændring skyldes, at Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har oprettet et nyt 
globalt system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug i forordning (EF) nr. 
2015/757.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) En ny artikel 22a tilføjes:
"Artikel 22a
Revision
Kommissionen undersøger, hvordan 
forordning (EU) 2015/757 fungerer, idet 
den tager hensyn til de yderligere 
erfaringer, der er gjort i forbindelse med 
gennemførelsen af den pågældende 
forordning og af det globale system til 
indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug, som er udarbejdet af Den 
Internationale Søfartsorganisation 
(IMO), med henblik på at sikre større 
kompatibilitet mellem de to systemer og 
mindske dobbelte indberetningskrav.

Or. pl


