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TRUMPAS PAGRINDIMAS

 Šio Komisijos pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti ES reglamentą 2015/757 dėl jūrų transporto 
išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) nustatytą naują pasaulinę laivų kuro 
sąnaudų duomenų rinkimo sistemą. Siūlomi pakeitimai yra techniniai pakeitimai, susiję su 
apibrėžtimis, stebėsenos parametrais, planais ir šablonais. 

Nuomonės referentė palankiai vertina tai, kad Komisija ketina pasinaudoti šiuo pasiūlymu 
siekdama supaprastinti laivybos bendrovėms ir administracinėms įstaigoms privalomas 
administracines procedūras ir sumažinti jų apimtį, sykiu išsaugant ES reglamento 2015/757 dėl 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tikslus. 

Nuomonės referentė norėtų pasiūlyti Komisijai peržiūrėti Reglamento (ES) 2015/757 veikimą, 
atsižvelgiant į papildomą patirtį, įgytą įgyvendinant tą reglamentą, ir į Tarptautinės jūrų 
organizacijos (IMO) nustatytą pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, kad 
būtų užtikrintas didesnis šių dviejų sistemų suderinamumas ir sumažinti dvigubo ataskaitų 
teikimo reikalavimai. 

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija peržiūri Reglamento (ES) 
2015/757 veikimą, atsižvelgdama į 
papildomą patirtį, įgytą įgyvendinant tą 
reglamentą, ir į TJO nustatytą pasaulinę 
laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo 
sistemą, kad būtų užtikrintas didesnis šių 
dviejų sistemų suderinamumas ir 
sumažinti dvigubo ataskaitų teikimo 
reikalavimai;

Or. pl

Pakeitimas2

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 5 dalies a punktas
Reglamentas (ES) 2015/757
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikeitus bendrovei, ankstesnė 
bendrovė kiek įmanoma greičiau po 
pasikeitimo dienos, bet ne vėliau nei 
praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos 
Komisijai ir atitinkamoms vėliavos 
valstybės narės institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje pranešami tie patys 
duomenys kaip ir išmetamųjų teršalų 
ataskaitoje ir kuri apima tik laikotarpį, per 
kurį ta bendrovė buvo atsakinga už 
vykdomą veiklą.

2. Pasikeitus bendrovei, ankstesnė 
bendrovė kiek įmanoma greičiau po 
pasikeitimo dienos, bet ne vėliau nei 
praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos 
Komisijai ir atitinkamoms vėliavos 
valstybės narės institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje pranešami tie patys 
duomenys kaip ir išmetamųjų teršalų 
ataskaitoje ir kuri apima tik laikotarpį, per 
kurį ta bendrovė buvo atsakinga už 
vykdomą veiklą. Nuo tokio pasikeitimo 
užbaigimo dienos naujoji bendrovė 
užtikrina, kad kiekvienas laivas atitiktų 
šio reglamento reikalavimus.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti naujajai bendrovei tenkančias pareigas, kai bendrovė 
pasikeičia.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2015/757
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 22 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas dėl to, kad reikia į Reglamentą (EB) 2015/757 įtraukti Tarptautinės 
jūrų organizacijos sukurtą naują pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2015/757
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) papildoma nauju 22a straipsniu:
„22a straipsnis
Peržiūra
Komisija peržiūri Reglamento (ES) 
2015/757 veikimą, atsižvelgdama į 
papildomą patirtį, įgytą įgyvendinant tą 
reglamentą, ir į Tarptautinės jūrų 
organizacijos (TJO) nustatytą pasaulinę 
laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo 
sistemą, kad būtų užtikrintas didesnis šių 
dviejų sistemų suderinamumas ir 
sumažinti dvigubo ataskaitų teikimo 
reikalavimai.“

Or. pl


