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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

 Obiectivul prezentei propuneri a Comisiei este modificarea Regulamentului (UE) 2015/757 
privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim, pentru a ține seama în mod corespunzător de noul sistem global de 
colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă 
Internațională (OMI). Modificările propuse sunt ajustări tehnice care se referă la definiții, 
precum și parametri, planuri și modele de monitorizare. 

Raportoarea pentru aviz salută intenția Comisiei de a utiliza această propunere pentru a 
simplifica și a reduce procedurile administrative pentru companiile și administrațiile de 
transport maritim, păstrând în același timp obiectivele Regulamentului (CE) nr. 2015/757 
privind monitorizarea, raportarea și verificarea. 

Raportoarea pentru aviz dorește să propună Comisiei să reexamineze funcționarea 
Regulamentului (UE) 2015/757, ținând seama de experiența suplimentară dobândită în punerea 
în aplicare a regulamentului respectiv și a sistemului global de colectare a datelor privind 
consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI), pentru a 
asigura o mai mare compatibilitate între cele două sisteme și pentru a reduce cerințele de 
raportare dublă. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia reexaminează 
funcționarea Regulamentului (UE) 
2015/757, ținând seama de experiența 
suplimentară dobândită în punerea în 
aplicare a regulamentului respectiv și a 
sistemului global de colectare a datelor al 
OMI, pentru a asigura o mai mare 
compatibilitate între cele două sisteme și a 
reduce cerințele de raportare dublă.

Or. pl
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Amendamentul2

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 2015/757
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se schimbă societatea, 
societatea anterioară prezintă Comisiei și 
autorităților statului de pavilion în cauză, 
cât mai aproape posibil de ziua finalizării 
schimbării și nu mai târziu de trei luni după 
momentul respectiv, un raport care să 
cuprindă aceleași elemente ca raportul 
privind emisiile, dar care să fie limitat la 
perioada corespunzătoare activităților 
desfășurate sub responsabilitatea sa.

2. Atunci când se schimbă societatea, 
societatea anterioară prezintă Comisiei și 
autorităților statului de pavilion în cauză, 
cât mai aproape posibil de ziua finalizării 
schimbării și nu mai târziu de trei luni după 
momentul respectiv, un raport care să 
cuprindă aceleași elemente ca raportul 
privind emisiile, dar care să fie limitat la 
perioada corespunzătoare activităților 
desfășurate sub responsabilitatea sa. 
Societatea nouă se asigură că fiecare 
navă respectă cerințele prezentului 
Regulament începând cu data finalizării 
schimbării.”

Or. pl

Justificare

Acest amendament contribuie la clarificarea obligațiilor care revin noii societăți în cazul 
schimbării societății.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2015/757
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 22, alineatul (3) se 
elimină.

Or. pl

Justificare

Acest amendament este rezultatul necesității de a include instituirea de către Organizația 
Maritimă Internațională (OMI) a unui nou sistem global de colectare a datelor privind 
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consumul de păcură al navelor în Regulamentul (CE) nr. 2015/757.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2015/757
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Se adaugă un nou articol 22a:
„Articolul 22a
Reexaminare
Comisia reexaminează funcționarea 
Regulamentului (UE) 2015/757, ținând 
seama de experiența suplimentară 
dobândită în punerea în aplicare a 
regulamentului respectiv și a sistemului 
global de colectare a datelor privind 
consumul de păcură al navelor, stabilit de 
Organizația Maritimă Internațională 
(OMI), pentru a asigura o mai mare 
compatibilitate între cele două sisteme și 
pentru a reduce cerințele de raportare 
dublă.”

Or. pl


