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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku Komisji jest zmiana rozporządzenia UE 2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego 
w celu właściwego uwzględnienia nowego globalnego systemu gromadzenia danych na temat 
zużycia paliwa olejowego przez statki ustanowionego przez Międzynarodową Organizację 
Morską (IMO). Proponowane zmiany to dostosowania techniczne w odniesieniu do definicji 
oraz parametrów, planów i szablonów monitorowania. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraża zadowolenie, że za pośrednictwem tego 
wniosku Komisja dąży do uproszczenia i ograniczenia procedur administracyjnych dla 
przedsiębiorstw żeglugowych i administracji, jednocześnie zachowując cele rozporządzenia 
UE 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie zaproponować, by Komisja dokonała 
przeglądu funkcjonowania rozporządzenia UE 2015/757, biorąc pod uwagę dalsze 
doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu tego rozporządzenia i wdrażaniu globalnego systemu 
gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ustanowionego przez 
Międzynarodową Organizację Morską (IMO), aby zapewnić większą kompatybilność obu 
systemów i ograniczyć podwójne wymogi w zakresie raportowania. 

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania rozporządzenia (UE) 
2015/757, biorąc pod uwagę dalsze 
doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu 
tego rozporządzenia i wdrażaniu 
globalnego systemu gromadzenia danych 
IMO, aby zapewnić większą 
kompatybilność obu systemów i 
ograniczyć podwójne wymogi w zakresie 
raportowania.

Or. pl
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Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zmiany 
przedsiębiorstwa poprzednie 
przedsiębiorstwo przedkłada Komisji i 
organom odpowiedniego państwa bandery 
raport obejmujący te same elementy co 
raport emisji, ale ograniczony do okresu 
odpowiadającego prowadzonym 
działaniom, za które przedsiębiorstwo 
odpowiadało, w terminie możliwie 
najbliższym daty, do której zmiana zostaje 
zakończona i nie później niż trzy miesiące 
po tej dacie.;

2. W przypadku zmiany 
przedsiębiorstwa poprzednie 
przedsiębiorstwo przedkłada Komisji i 
organom odpowiedniego państwa bandery 
raport obejmujący te same elementy co 
raport emisji, ale ograniczony do okresu 
odpowiadającego prowadzonym 
działaniom, za które przedsiębiorstwo 
odpowiadało, w terminie możliwie 
najbliższym daty, do której zmiana zostaje 
zakończona i nie później niż trzy miesiące 
po tej dacie. Nowe przedsiębiorstwo 
zapewnia, by każdy statek spełniał wymogi 
niniejszego rozporządzenia od dnia 
zakończenia zmiany.;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka służąca doprecyzowaniu obowiązków, które spoczywają na nowym 
przedsiębiorstwie w przypadku zmiany przedsiębiorstwa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) w art. 22 skreśla się ustęp. 3;
Or. pl
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Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z konieczności uwzględnienia w rozporządzeniu 2015/757 faktu 
ustanowienia przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) nowego globalnego systemu 
gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) dodaje się nowy art. 22a:
„Artykuł 22a
Przegląd
Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania rozporządzenia UE 
2015/757, biorąc pod uwagę dalsze 
doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu 
tego rozporządzenia i wdrażaniu 
globalnego systemu gromadzenia danych 
na temat zużycia paliwa olejowego przez 
statki ustanowionego przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO), aby zapewnić większą 
kompatybilność obu systemów i 
ograniczyć podwójne wymogi w zakresie 
raportowania. ”

Or. pl


