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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Cieľom tohto návrhu Komisie je zmena nariadenia (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, 
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy s cieľom náležite 
zohľadniť nový globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva, ktorý zaviedla 
Medzinárodná námorná organizácia (IMO). Navrhovanými zmenami sú technické úpravy 
týkajúce sa vymedzenia pojmov a parametrov, plánov a vzorových dokumentov monitorovania. 

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že týmto návrhom sa Komisia snaží zjednodušiť a obmedziť 
administratívne postupy pre lodné spoločnosti a správne orgány pri súčasnom zachovaní cieľov 
nariadenia (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní. 

Spravodajkyňa by chcela navrhnúť, aby Komisia preskúmala fungovanie nariadenia (EÚ) 
2015/757 s prihliadnutím na ďalšie skúsenosti získané pri vykonávaní tohto nariadenia a pri 
vykonávaní globálneho systému zberu údajov o spotrebe lodného paliva, ktorý zaviedla 
Medzinárodná námorná organizácia (IMO), s cieľom zabezpečiť väčšiu kompatibilitu oboch 
systémov a obmedziť požiadavky na dvojité nahlasovanie. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14 a) Komisia preskúma fungovanie 
nariadenia (EÚ) 2015/757 s prihliadnutím 
na ďalšie skúsenosti získané pri 
vykonávaní tohto nariadenia a pri 
vykonávaní globálneho systému zberu 
údajov IMO s cieľom zabezpečiť väčšiu 
kompatibilitu oboch systémov a znížiť 
požiadavky na dvojité nahlasovanie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno a
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Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k zmene spoločnosti, 
predchádzajúca spoločnosť zašle Komisii 
a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa 
loď plaví, čo najbližšie ku dňu dokončenia 
zmeny, nie však neskôr ako tri mesiace po 
takomto dni, správu, ktorá obsahuje 
rovnaké časti ako správa o emisiách, je 
však obmedzená na obdobie 
zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v 
rámci jej zodpovednosti.;

2. Ak dôjde k zmene spoločnosti, 
predchádzajúca spoločnosť zašle Komisii 
a orgánom štátu, pod ktorého vlajkou sa 
loď plaví, čo najbližšie ku dňu dokončenia 
zmeny, nie však neskôr ako tri mesiace po 
takomto dni, správu, ktorá obsahuje 
rovnaké časti ako správa o emisiách, je 
však obmedzená na obdobie 
zodpovedajúce činnostiam vykonávaným v 
rámci jej zodpovednosti. Nová spoločnosť 
zabezpečí, aby všetky lode spĺňali 
požiadavky tohto nariadenia odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmeny.;

Or. pl

Odôvodnenie

PN objasňuje povinnosti novej spoločnosti v prípade zmeny spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a) v článku 22 sa vypúšťa odsek 3;
Or. pl

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z potreby zahrnúť do nariadenia 2015/757 skutočnosť, že Medzinárodná 
námorná organizácia (IMO) zaviedla nový globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného 
paliva.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/757
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 b) dopĺňa sa nový článok 22a:
„Článok 22a
Preskúmanie
Komisia preskúma fungovanie nariadenia 
(EÚ) 2015/757 s prihliadnutím na ďalšie 
skúsenosti získané pri vykonávaní tohto 
nariadenia a pri vykonávaní globálneho 
systému zberu údajov o spotrebe lodného 
paliva, ktorý zaviedla Medzinárodná 
námorná organizácia (IMO), s cieľom 
zabezpečiť väčšiu kompatibilitu oboch 
systémov a obmedziť požiadavky na 
dvojité nahlasovanie. ”

Or. pl


