
PA\1189536SL.docx PE641.314v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za promet in turizem

2019/0017(COD)

29.1.2020

OSNUTEK MNENJA
Odbora za promet in turizem

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
2015/757, da bi ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi 
goriva ladij
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Pripravljavka mnenja: Magdalena Adamowicz



PE641.314v01-00 2/5 PA\1189536SL.docx

SL

PA_Legam



PA\1189536SL.docx 3/5 PE641.314v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga Komisije je sprememba Uredbe (EU) 2015/757 o spremljanju emisij 
ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju, da bi 
se ustrezno upošteval novi svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij, ki ga je 
vzpostavila Mednarodna pomorska organizacija (IMO). Predlagane spremembe so tehnične 
prilagoditve, ki se nanašajo na opredelitve pojmov ter parametre, načrte in predloge za 
spremljanje. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja namero Komisije, da bo s tem predlogom poenostavila in 
zmanjšala upravne postopke za ladijske družbe in uprave, hkrati pa ohranila cilje iz Uredbe 
(EU) 2015/757 o spremljanju, poročanju in preverjanju. 

Predlaga, naj Komisija pregleda delovanje Uredbe (EU) 2015/757, pri tem pa upošteva dodatne 
izkušnje, pridobljene med izvajanjem navedene uredbe in svetovnega sistema zbiranja 
podatkov o porabi goriva ladij, ki ga je vzpostavila Mednarodna pomorska organizacija (IMO), 
da bi zagotovila večjo skladnost med sistemoma in zmanjšala dvojne zahteve glede poročanja. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija pregleda delovanje 
Uredbe (EU) 2015/757, pri tem pa 
upošteva dodatne izkušnje, pridobljene 
med izvajanjem navedene uredbe in 
svetovnega sistema zbiranja podatkov o 
porabi goriva ladij, ki ga je vzpostavila 
Mednarodna pomorska organizacija 
(IMO), da bi zagotovila večjo skladnost 
med sistemoma in zmanjšala dvojne 
zahteve glede poročanja.

Or. pl

Predlog spremembe2

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – točka a



PE641.314v01-00 4/5 PA\1189536SL.docx

SL

Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru zamenjave družbe 
prejšnja družba čim prej po dokončanju 
postopka zamenjave in največ tri mesece 
po njem Komisiji in organom zadevne 
države zastave predloži poročilo, ki zajema 
iste elemente kot poročilo o emisijah, 
vendar samo za obdobje, ko je bila sama 
odgovorna za izvajanje dejavnosti.

2. V primeru zamenjave družbe 
prejšnja družba čim prej po dokončanju 
postopka zamenjave in največ tri mesece 
po njem Komisiji in organom zadevne 
države zastave predloži poročilo, ki zajema 
iste elemente kot poročilo o emisijah, 
vendar samo za obdobje, ko je bila sama 
odgovorna za izvajanje dejavnosti. Nova 
družba zagotovi, da vse ladje takoj po 
zaključku postopka zamenjave 
izpolnjujejo zahteve te uredbe.

Or. pl

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti obveznosti nove družbe v primeru zamenjave 
družbe.

 Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 22 se črta odstavek 3.
Or. pl

Obrazložitev

Ta sprememba se predlaga, ker je treba vključiti vzpostavitev novega svetovnega sistema 
zbiranja podatkov o porabi goriva ladij Mednarodne pomorske organizacije (IMO) v uredbi 
2015/757.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)
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Uredba (EU) 2015/757
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Doda se nov člen 22a:
„Člen 22a
Pregled
Komisija pregleda delovanje Uredbe (EU) 
2015/757, pri čemer upošteva dodatne 
izkušnje, pridobljene med izvajanjem 
navedene uredbe in svetovnega sistema 
zbiranja podatkov o porabi goriva ladij, ki 
ga je vzpostavila Mednarodna pomorska 
organizacija (IMO), da bi zagotovila večjo 
skladnost med sistemoma in zmanjšala 
dvojne zahteve glede poročanja.“

Or. pl


