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RÖVID INDOKOLÁS

 E bizottsági javaslat célja a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 rendelet módosítása a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által a hajó-fűtőolajfogyasztásra vonatkozóan 
létrehozott új globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében. A javasolt 
módosítások a fogalommeghatározásokhoz, valamint a nyomonkövetési paraméterekhez, 
tervekhez és sablonokhoz kapcsolódó technikai kiigazítások. 

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság e javaslatot arra kívánja felhasználni, hogy egyszerűsítse 
és csökkentse a hajózási társaságokra és hatóságokra vonatkozó adminisztratív eljárásokat, 
ugyanakkor megőrizze a nyomon követésről, a jelentéstételről és a hitelesítésről szóló (EU) 
2015/757 rendelet célkitűzéseit. 

Az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja felül az (EU) 2015/757 rendelet működését, 
figyelembe véve a rendelet, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által 
létrehozott, a hajó-fűtőolajfogyasztásra vonatkozó globális adatgyűjtési rendszer végrehajtása 
során szerzett további tapasztalatokat a két rendszer közötti nagyobb fokú kompatibilitás 
biztosítása és a kettős jelentéstételi követelmények csökkentése érdekében. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottság felülvizsgálja az (EU) 
2015/757 rendelet működését, figyelembe 
véve a rendelet, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által 
létrehozott globális adatgyűjtési rendszer 
végrehajtása során szerzett további 
tapasztalatokat a két rendszer közötti 
nagyobb fokú kompatibilitás biztosítása és 
a kettős jelentéstételi követelmények 
csökkentése érdekében.

Or. pl
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Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – a pont
(EU) 2015/757 rendelet
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A társaság változása esetén a 
korábbi társaság a Bizottságnak és az 
érintett lobogó szerinti állam hatóságainak 
a változás bekövetkezésének napjához 
lehető legközelebbi időpontban, de 
legkésőbb az említett naptól számított 
három hónapon belül jelentést nyújt be, 
amely ugyanazokat az elemeket 
tartalmazza, mint a kibocsátási jelentés, de 
kizárólag arra az időszakra vonatkozik, 
amelyben a társaság felelősségével 
elvégzett tevékenységekre sor került.

(2) A társaság változása esetén a 
korábbi társaság a Bizottságnak és az 
érintett lobogó szerinti állam hatóságainak 
a változás bekövetkezésének napjához 
lehető legközelebbi időpontban, de 
legkésőbb az említett naptól számított 
három hónapon belül jelentést nyújt be, 
amely ugyanazokat az elemeket 
tartalmazza, mint a kibocsátási jelentés, de 
kizárólag arra az időszakra vonatkozik, 
amelyben a társaság felelősségével 
elvégzett tevékenységekre sor került. Az új 
társaság gondoskodik arról, hogy a 
változás bekövetkezésének napjától 
minden hajó megfeleljen e rendelet 
követelményeinek.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás az új társaságot a társaság megváltozása esetén az új társaságot terhelő 
kötelezettségek tisztázására szolgál.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a bekezdés (új)
(EU) 2015/757 rendelet
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 22. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. pl



PA\1189536HU.docx 5/5 PE641.314v01-00

HU

Indokolás

Ez a módosítás abból ered, hogy az (EU) 2015/757 rendeletbe bele kell foglalni a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által létrehozandó, a hajók fűtőolaj-fogyasztására vonatkozó új 
globális adatgyűjtési rendszert.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a bekezdés (új)
(EU) 2015/757 rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A rendelet a következő új 22a. 
cikkel egészül ki:
„22a. cikk
Felülvizsgálat
A Bizottság felülvizsgálja az (EU) 
2015/757 rendelet működését, figyelembe 
véve a rendelet, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által 
létrehozott, a hajó-fűtőolajfogyasztásra 
vonatkozó globális adatgyűjtési rendszer 
végrehajtása során szerzett további 
tapasztalatokat a két rendszer közötti 
nagyobb fokú kompatibilitás biztosítása és 
a kettős jelentéstételi követelmények 
csökkentése érdekében.”

Or. pl


