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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на 
емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт.

Продължава да съществува един основен проблем, а именно, че международно 
корабоплаване е изключено от ангажиментите на ЕС по отношение на емисиите.  Не е 
разумно един вид транспорт да бъде освободен от политиката в областта на климата и 
съответно Комисията трябваше вече да е предложила инструменти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в този сектор, независимо от факта, че не съществува 
международно споразумение.  Въпреки дългогодишните усилия процедурата на 
Международната морска организация не постигна задоволителни резултати.  
Политиката на ЕС в тази област е неподходяща и следователно трябва да се поставят 
по-амбициозни цели.

Мерките, предложени в настоящия регламент, са необходими, за да се поемат
конкретни ангажименти по отношение на емисиите от международното корабоплаване 
и във възможно най-кратък срок да се разработят подходящи пазарни инструменти. 

Докладчикът счита за разумно да се даде втори шанс на процедурата на 
Международната морска организация, но ако до 31 декември 2015 г. не бъде подписано 
международно споразумение, което да включва задължения за намаляване на емисиите, 
Комисията следва да представи законодателно предложение за намаляване на емисиите 
и инструменти. 

Докладчикът счита, че предложеният график за влизане в сила и за прилагане на 
настоящия регламент е твърде бавен.  Ето защо докладчикът предлага по-стегнат 
график, който да отразява важността на предприемането на бързи действия в областта 
на климата.

Комисията предлага риболовните кораби с тонаж над 5000 бруто тона да бъдат 
изключени от приложното поле на настоящия регламент. Не са посочени причини за 
това. Докладчикът предлага заличаването на това изключване.

Освен това докладчикът счита, че с регламента следва да насърчават тези методи за 
определяне на емисиите, които имат най-голям потенциал за предоставяне на точни 
данни и за осигуряване на ясни стимули за намаляване на емисиите от съответните 
кораби. Поради това се предлага предприятията, засегнати от регламента, да могат да 
избират между разходомери за горивото, подавано към горивни процеси и пряко 
измерване на емисиите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
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следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В пакета от документи за климата и
енергетиката17, във връзка с призива за 
приноси от всички стопански сектори за 
постигане на намаления на емисиите,
включително и от сектора на 
международния морски транспорт, е 
формулиран следният ясен мандат: „… в
случай, че международно споразумение, 
което включва емисиите от 
международното мореплаване в 
неговите цели за намаления в рамките 
на Международната морска 
организация, не бъде одобрено от 
държавите членки, или подобно 
споразумение в рамките на РКОНИК не 
бъде одобрено от Общността до 31 
декември 2011 г., Комисията следва да 
направи предложение за включване на 
емисиите от международното 
мореплаване в ангажимента на 
Общността за намаляване на емисиите, с 
оглед съответният нормативен акт да 
влезе в сила до 2013 г. Съответното 
предложение следва да сведе до 
минимум възможните отрицателни 
последици върху 
конкурентоспособността на Общността, 
като същевременно с това се вземат 
предвид възможните ползи за околната 
среда.“

(1) В пакета от документи за климата и
енергетиката, в който от всички 
стопански сектори с изключение на 
сектора на международния морски 
транспорт се изисква да допринасят
за постигане на намаления на емисиите,
все пак е формулиран следният ясен 
мандат: „…в случай, че международно 
споразумение, което включва емисиите 
от международното мореплаване в 
неговите цели за намаления в рамките 
на Международната морска 
организация, не бъде одобрено от 
държавите членки, или подобно 
споразумение в рамките на РКОНИК не 
бъде одобрено от Общността до 31 
декември 2011 г., Комисията следва да 
направи предложение за включване на 
емисиите от международното 
мореплаване в ангажимента на 
Общността за намаляване на емисиите, с 
оглед съответният нормативен акт да 
влезе в сила до 2013 г. Съответното 
предложение следва да сведе до 
минимум възможните отрицателни 
последици върху 
конкурентоспособността на Общността, 
като същевременно с това се вземат 
предвид възможните ползи за околната 
среда.“

__________________ __________________
17 Решение № 406/2009/ЕО и Директива 
2009/29/ЕО

Решение № 406/2009/ЕО и Директива 
2009/29/ЕО

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Международното морско 
корабоплаване продължава да бъде 
единственото средство за 
транспорт, което не е включено в 
ангажимента на Съюза за намаляване 
на емисиите на парникови газове.  
Според оценката на въздействието, 
придружаваща предложението за 
настоящия регламент, в периода 
между 1990 г. и 2008 г. емисиите на 
въглероден диоксид, причинени от 
международното корабоплаване, са 
нараснали с 48 %.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) През 2011 г. Бялата книга на 
Комисията относно транспорта 
определи като цел намаляване на 
емисиите от международното 
морско корабоплаване на Съюза с 40 % 
през 2050 г. в сравнение с 2005 г.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Международната морска 
организация (ММО) прие през юли 
2011 г. технически и експлоатационни 
мерки, по-специално въвеждането на 
проектен индекс за енергийна 
ефективност (EEDI) на новите кораби и 
корабни планове за управление на 
енергийната ефективност (SEEMP), 
които ще внесат известно подобрение, 
изразяващо се в снижаване на 
очакваното нарастване на емисиите на 
парникови газове, но тези мерки сами 
по себе си не биха могли да доведат до 
намаление в абсолютно изражение на 
емисиите на парникови газове от 
международното корабоплаване, което е 
необходимо във връзка с усилията за 
постигане на глобалната цел за 
ограничаване на повишението на 
глобалната температура в рамките на 
2°C.

(2) Международната морска 
организация (ММО) прие през юли 
2011 г. технически и експлоатационни 
мерки, по-специално въвеждането на 
проектен индекс за енергийна 
ефективност (EEDI) на новите кораби и 
корабни планове за управление на 
енергийната ефективност (SEEMP), 
които ще внесат известно подобрение, 
изразяващо се в снижаване на 
очакваното нарастване на емисиите на 
парникови газове, но тези мерки сами 
по себе си не биха могли да доведат до 
намаление в абсолютно изражение на 
емисиите на парникови газове от 
международното корабоплаване, което е 
необходимо във връзка с усилията за 
постигане на глобалната цел за 
ограничаване на повишението на 
глобалната температура в рамките на 
2°C. Дори при отчитане на тези 
мерки на МMO прогнозите на 
световната търговия показват, че 
емисиите на парникови газове, 
причинени от корабоплаването на 
ЕС, ще се увеличат с още 51 % до 
2050 г. в сравнение с нивата от 2010 г., 
като се посочва, че са необходими 
допълнителни мерки.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Правилата следва да са 
съобразени със съществуващите 
изисквания и с вече наличните данни
на борда на корабите; по тази 

(14) На корабособствениците следва да 
се даде възможност да изберат един от 
следните два метода за мониторинг:
разходомери за горивото, подавано към 
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причина на корабособствениците 
следва да се даде възможност да изберат 
един от следните четири метода за 
мониторинг: използване на разписките 
за доставено гориво (Bunker Fuel 
Delivery Notes), мониторинг на 
горивния резервоар, разходомери за 
горивото, подавано към горивни 
процеси или пряко измерване на 
емисиите. Направеният избор следва да 
се документира със специфичен за 
конкретния кораб мониторингов план, в 
който да са дадени и допълнителни 
подробности относно прилагането на 
избрания метод.

горивни процеси, или пряко измерване 
на емисиите. Направеният избор следва 
да се документира със специфичен за 
конкретния кораб мониторингов план, в 
който да са дадени и допълнителни 
подробности относно прилагането на 
избрания метод.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Съюзът се въздържа от 
определяне на цели за намаляване на 
емисиите за международното морско 
корабоплаване в очакване на 
споразумение на световно равнище. 
Поемането на ангажимент на 
световно равнище е за предпочитане 
пред предприемането на едностранни 
действия от страна на Съюза, тъй 
като разширеният обхват би бил по-
ефективен за постигане на намаление 
на емисиите. Ако до 31 декември 
2015 г. не бъде постигнато 
международно споразумение относно 
предприемането на глобални мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, причинени от 
международното морско 
корабоплаване, ще се наложи Съюзът 
да определи свои цели за намаляване 
на емисиите, както и пазарни мерки, 
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с цел да се благоприятства за 
намаляването на емисиите на 
парникови газове от сектора на 
морския транспорт.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се отнася за 
военни кораби, спомагателни 
военноморски съдове, риболовни или 
рибопреработващи кораби, дървени 
кораби с примитивна конструкция, 
кораби, които не се задвижват с 
механични средства или кораби, 
използвани за нестопански цели.

2. Настоящият регламент не се отнася за 
военни кораби, спомагателни 
военноморски съдове, дървени кораби с 
примитивна конструкция, кораби, които 
не се задвижват с механични средства 
или държавни кораби, използвани за 
нестопански цели.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите по член 4, параграфи 1, 2 и 3, 
дружествата трябва да определят своите 
емисии и друга имаща значение за 
климата информация за всеки от своите 
кораби с тонаж над 5000 БТ в 
съответствие с някой от методите, 
посочени в приложение I.

За целите по член 4, параграфи 1, 2 и 3, 
дружествата трябва да определят своите 
емисии и друга имаща значение за 
климата информация за всеки от своите 
кораби с тонаж над 5000 БТ в 
съответствие с един от двата метода, 
посочени в приложение I.

(a) разходомери за съответните 
горивни процеси;
(б) преки измервания на емисиите
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Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 31 август 2017 г. 
дружествата трябва да представят на 
съответните верификатори 
мониторингов план, в който да е 
посочен избраният метод за мониторинг 
и докладване на емисиите и на другата 
информация, имаща значение за 
климата, за всеки от техните кораби с 
тонаж над 5000 БТ.

1. В срок до 31 август 2015 г. 
дружествата трябва да представят на 
съответните верификатори 
мониторингов план, в който да е 
посочен избраният метод за мониторинг 
и докладване на емисиите и на другата 
информация, имаща значение за 
климата, за всеки от техните кораби с 
тонаж над 5000 БТ.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В дерогация от посоченото в 
параграф 1, за корабите, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент за пръв 
път след 1 януари 2018 г., дружеството 
трябва да представи мониторингов план 
без излишно забавяне и не по-късно от 
два месеца след първото посещение на 
съответния кораб в пристанище под 
юрисдикцията на държава членка.

2. В дерогация от посоченото в 
параграф 1, за корабите, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент за пръв 
път след 1 януари 2016 г., дружеството 
трябва да представи мониторингов план 
без излишно забавяне и не по-късно от 
два месеца след първото посещение на 
съответния кораб в пристанище под 
юрисдикцията на държава членка.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2018 г., дружествата 
трябва, на база на одобрени 
мониторингови планове в съответствие 
с член 13, параграф 1, да провеждат 
мониторинг на емисиите на всеки кораб 
на база единично плаване и на годишна 
база, посредством прилагане на 
подходящ метод измежду посочените в 
част Б от приложение I и посредством 
изчисляване на емисиите в съответствие 
с посоченото в част А от приложение I.

От 1 януари 2016 г., дружествата трябва, 
на база на одобрени мониторингови 
планове в съответствие с член 13, 
параграф 1, да провеждат мониторинг 
на емисиите на всеки кораб на база 
единично плаване и на годишна база, 
посредством прилагане на подходящ 
метод измежду посочените в част Б от 
приложение I и посредством 
изчисляване на емисиите в съответствие 
с посоченото в част А от приложение I.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Започвайки от 2019 г., ежегодно — в 
срок до 30 април от съответната година, 
дружествата трябва да представят на 
Комисията и на властите в държавите 
членки, под чиито флагове плават 
техните кораби, доклад за емисиите, 
включващ данни за емисиите и друга 
имаща значение за климата информация 
за целия докладван период и за всеки 
кораб под тяхно разпореждане, който 
доклад да е верифициран като 
задоволителен от верификатор, в 
съответствие с изискванията, посочени в 
член 14.

1. Започвайки от 2017 г., ежегодно — в 
срок до 30 април от съответната година, 
дружествата трябва да представят на 
Комисията и на властите в държавите 
членки, под чиито флагове плават 
техните кораби, доклад за емисиите, 
включващ данни за емисиите и друга 
имаща значение за климата информация 
за целия докладван период и за всеки 
кораб под тяхно разпореждане, който 
доклад да е верифициран като 
задоволителен от верификатор, в 
съответствие с изискванията, посочени в 
член 14.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 30 юни 2019 г. корабите, 
пристигащи в или заминаващи от 
пристанище под юрисдикцията на 
държава членка, трябва да имат на 
борда си валиден документ, 
удостоверяващ че са спазени 
изискванията за мониторинг и 
докладване за съответния докладван 
период, издаден в съответствие с член 
17.

От 30 юни 2017 г. корабите, пристигащи 
в или заминаващи от пристанище под 
юрисдикцията на държава членка, 
трябва да имат на борда си валиден 
документ, удостоверяващ че са спазени 
изискванията за мониторинг и 
докладване за съответния докладван 
период, издаден в съответствие с член 
17.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки трябва да въведат 
система от санкции за неспазване на 
изискванията за мониторинг и 
докладване, формулирани в членове 8—
12, и трябва да вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
прилагането на тези санкции. Така 
определените санкции трябва да бъдат 
не по-малко строги в сравнение със 
санкциите, предвидени по националното 
законодателство в областта на емисиите 
на парникови газове по отношение на 
неспазването на задължения за 
докладване от операторите, и трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки трябва да 
нотифицират тези разпоредби до 
Комисията в срок до 1 юли 2017 г., 
както и да нотифицират незабавно до 

1. Държавите членки трябва да въведат 
система от санкции за неспазване на 
изискванията за мониторинг и 
докладване, формулирани в членове 8—
12, и трябва да вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
прилагането на тези санкции. Така 
определените санкции трябва да бъдат 
не по-малко строги в сравнение със 
санкциите, предвидени по националното 
законодателство в областта на емисиите 
на парникови газове по отношение на 
неспазването на задължения за 
докладване от операторите, и трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки трябва да 
нотифицират тези разпоредби до 
Комисията в срок до 1 юли 2015 г., 
както и да нотифицират незабавно до 
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Комисията всякакви последващи 
изменения, засягащи тези разпоредби.

Комисията всякакви последващи 
изменения, засягащи тези разпоредби.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако до 31 декември 2015 г. не бъде 
постигнато международно 
споразумение относно 
предприемането на глобални мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от морското корабоплаване, 
Комисията предлага чрез 
обикновената законодателна 
процедура цели за намаляване на 
емисиите от международното 
морско корабоплаване и пазарни мерки 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове от сектора на 
морския транспорт.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
1 юли 2015 година.

Настоящият регламент влиза в сила на 1 
юли 2014 година.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І – част Б – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Въз основа на разписките за 
доставено гориво (BDN) и периодични 
проверки на запасите в резервоарите;

заличава се

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І – част Б – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Въз основа на мониторинг на 
резервоарите за корабно гориво на 
борда;

заличава се

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en


