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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της παρούσας πρότασης της Επιτροπής είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές, ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το νέο 
παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο 
θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι 
τεχνικές προσαρμογές που αφορούν τους ορισμούς, καθώς και τις παραμέτρους 
παρακολούθησης, τα σχέδια και τα υποδείγματα. 

Η εισηγήτρια επικροτεί την Επιτροπή, η οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει την παρούσα 
πρόταση ώστε να απλουστευθούν και να μειωθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες και τους φορείς δημόσιας διοίκησης και παράλληλα να διαφυλαχθούν 
οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
επαλήθευση. 

Η εισηγήτρια επιθυμεί να προτείνει στην Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη πείρα που αποκτήθηκε κατά 
την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου συστήματος συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO), προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δύο 
συστημάτων και να μειωθούν οι απαιτήσεις διπλής υποβολής εκθέσεων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757, λαμβάνοντας υπόψη την 
πρόσθετη πείρα που αποκτήθηκε κατά 
την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού 
και του παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων του IMO, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
συμβατότητα μεταξύ των δύο 
συστημάτων και να μειωθούν οι 
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απαιτήσεις διπλής υποβολής εκθέσεων.

Or. pl

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η 
προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην 
Επιτροπή και στις αρχές του οικείου 
κράτους σημαίας, όσο το πρακτικώς 
δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής και το 
αργότερο εντός τριών μηνών, έκθεση που 
καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση 
εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο 
που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται υπό την ευθύνη της.

2. Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η 
προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην 
Επιτροπή και στις αρχές του οικείου 
κράτους σημαίας, όσο το πρακτικώς 
δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής και το 
αργότερο εντός τριών μηνών, έκθεση που 
καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση 
εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο 
που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται υπό την ευθύνη της. Η νέα 
εταιρεία μεριμνά ώστε να συμμορφώνεται 
κάθε πλοίο με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού από την ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τη νέα 
εταιρεία, σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 
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διαγράφεται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει από την ανάγκη να συμπεριληφθεί στον κανονισμό 2015/757 
η θέσπιση, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), νέου παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το νέο άρθρο 22α:
«Άρθρο 22α
Επανεξέταση
Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη πείρα 
που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
εν λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου 
συστήματος συλλογής δεδομένων για την 
κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο 
θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO), προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμβατότητα 
μεταξύ των δύο συστημάτων και να 
μειωθούν οι απαιτήσεις διπλής υποβολής 
εκθέσεων.»

Or. pl


