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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση 
κανονισμού για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η εξαίρεση της ναυτιλίας από τις δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές εξακολουθεί να 
αποτελεί μείζον πρόβλημα. Δεν είναι λογικό να εξαιρείται ένα μέσο μεταφοράς από την 
πολιτική για το κλίμα, και συνεπώς η Επιτροπή θα έπρεπε, παρά την απουσία διεθνούς 
συμφωνίας, να έχει ήδη προτείνει μέσα για τη μείωση των εκπομπών στον συγκεκριμένο 
τομέα. Η διαδικασία του ΔΝΟ δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι 
σχετικές εργασίες διεξάγονται εδώ και χρόνια. Η πολιτική της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα 
είναι ανεπαρκής, και θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας.

Τα μέτρα που προτείνονται στον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξει 
συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με τις εκπομπές από τη διεθνή ναυτιλία και να αναπτυχθούν 
το συντομότερο δυνατόν κατάλληλα μέσα, βασιζόμενα στην αγορά.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί σκόπιμο να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στη διαδικασία 
του ΔΝΟ, αν όμως δεν υπογραφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 διεθνής συμφωνία που να 
περιλαμβάνει δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για στόχους και μέσα μείωσης των εκπομπών.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την 
έναρξη ισχύος και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπερβολικά χαλαρό. 
Προτείνει συνεπώς ένα πιεστικότερο χρονοδιάγραμμα, που να αντικατοπτρίζει τη σημασία 
της γρήγορης δράσης στα θέματα που αφορούν το κλίμα.

Η Επιτροπή προτείνει την εξαίρεση των αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας άνω των 
5.000 τόνων από τον παρόντα κανονισμό, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης προτείνει την απαλοιφή της εξαίρεσης αυτής.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί επίσης ότι ο κανονισμός θα πρέπει να προωθεί τις 
μεθόδους προσδιορισμού των εκπομπών που παρέχουν ακριβέστερα στοιχεία και 
προσφέρουν σαφή κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών από τα αντίστοιχα σκάφη. 
Προτείνεται συνεπώς να δοθεί στις επιχειρήσεις που υπάγονται στον κανονισμό η δυνατότητα 
να επιλέγουν ανάμεσα στη χρήση ροομέτρων στις σχετικές διεργασίες καύσης και την άμεση 
μέτρηση των εκπομπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια17, η οποία ζητεί να συμβάλουν 
όλοι οι τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
θαλάσσιων μεταφορών, στις εν λόγω 
μειώσεις των εκπομπών, αναθέτει σαφή 
εντολή: «... Εάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2011 δεν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
διεθνής συμφωνία η οποία, στους στόχους 
μειώσεων που θα ορίζει, θα περιλαμβάνει 
τις εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO), ή δεν εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία 
μέσω της UNFCCC από την Κοινότητα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει 
πρόταση να περιληφθούν οι εκπομπές της 
διεθνούς ναυτιλίας στη δέσμευση για 
μείωση των εκπομπών που αναλαμβάνει η 
Κοινότητα, με στόχο να τεθεί σε ισχύ η 
προτεινόμενη πράξη έως το 2013. Η 
πρόταση θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά 
περιβαλλοντικά οφέλη.»

(1) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια απαιτεί να συμβάλουν όλοι οι 
τομείς της οικονομίας, εξαιρουμένων των 
διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, στις εν 
λόγω μειώσεις των εκπομπών, αναθέτει 
ωστόσο σαφή εντολή: «Εάν έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2011 δεν εγκριθεί από τα 
κράτη μέλη διεθνής συμφωνία η οποία, 
στους στόχους μειώσεων που θα ορίζει, θα 
περιλαμβάνει τις εκπομπές της διεθνούς 
ναυτιλίας, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO), ή δεν εγκριθεί μια 
τέτοια συμφωνία μέσω της UNFCCC από 
την Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διατυπώσει πρόταση να περιληφθούν οι 
εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας στη 
δέσμευση για μείωση των εκπομπών που 
αναλαμβάνει η Κοινότητα, με στόχο να 
τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη πράξη έως το 
2013. Η πρόταση θα πρέπει να 
ελαχιστοποιεί τις τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της 
Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη.»

__________________ __________________
17 Απόφαση αριθ. 2009/406/ΕΚ και οδηγία 
2009/29/ΕΚ

17 Απόφαση αριθ. 2009/406/ΕΚ και οδηγία 
2009/29/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 
παραμένουν το μόνο μέσο μεταφοράς που 
δεν περιλαμβάνεται στη δέσμευση της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την 
εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει την 
παρούσα πρόταση κανονισμού, οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές της 
Ένωσης αυξήθηκαν κατά 48% μεταξύ 
1990 και 2008.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το 2011, με τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για τις μεταφορές 
καθορίστηκε για το 2050 στόχος μείωσης 
των εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές της Ένωσης κατά 40% σε 
σχέση με το 2005.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τον Ιούλιο του 2011 ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ενέκρινε 
τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα, 
ειδικότερα τον ονομαστικό δείκτη 

(2) Τον Ιούλιο του 2011 ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ενέκρινε 
τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα, 
ειδικότερα τον ονομαστικό δείκτη 
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ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency 
Design Index/EEDI) για τα νέα πλοία και 
το σχέδιο διαχείρισης ενεργειακής 
απόδοσης στα πλοία (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), τα 
οποία θα επιφέρουν βελτιώσεις όσον 
αφορά τον περιορισμό της αναμενόμενης 
αύξησης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, χωρίς όμως να είναι ικανά 
να οδηγήσουν μόνα στις μειώσεις των εν 
λόγω εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές, σε απόλυτες τιμές, που είναι 
αναγκαίες για να συνάδουν οι προσπάθειες 
με τον παγκόσμιο στόχο να συγκρατηθεί η 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 
2°C.

ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency 
Design Index/EEDI) για τα νέα πλοία και 
το σχέδιο διαχείρισης ενεργειακής 
απόδοσης στα πλοία (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), τα 
οποία θα επιφέρουν βελτιώσεις όσον 
αφορά τον περιορισμό της αναμενόμενης 
αύξησης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, χωρίς όμως να είναι ικανά 
να οδηγήσουν μόνα στις μειώσεις των εν 
λόγω εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές, σε απόλυτες τιμές, που είναι 
αναγκαίες για να συνάδουν οι προσπάθειες 
με τον παγκόσμιο στόχο να συγκρατηθεί η 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 
2°C. Ακόμα και με αυτά τα μέτρα του 
ΔΝΟ, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 
παγκόσμιο εμπόριο οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές της Ένωσης θα 
αυξηθούν περαιτέρω κατά 51% έως το 
2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010, 
και συνεπώς απαιτείται να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στους εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
απαιτήσεις και τα δεδομένα που είναι ήδη 
διαθέσιμα πάνω στα πλοία. Συνεπώς, οι 
πλοιοκτήτες θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα επιλογής μιας από τις 
ακόλουθες τέσσερις μεθόδους 
παρακολούθησης: χρήση των δελτίων 
παράδοσης καυσίμου, παρακολούθηση 
της δεξαμενής καυσίμου, ροόμετρα για τις
εφαρμοστέες διεργασίες καύσης ή άμεσες 
μετρήσεις των εκπομπών. Η 
πραγματοποιούμενη επιλογή θα πρέπει να 

(14) Συνεπώς, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα επιλογής μιας από τις 
ακόλουθες δύο μεθόδους 
παρακολούθησης: ροόμετρα για τις 
εφαρμοστέες διεργασίες καύσης ή άμεσες 
μετρήσεις των εκπομπών. Η 
πραγματοποιούμενη επιλογή θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με ειδικό για το πλοίο 
σχέδιο παρακολούθησης, το οποίο να 
παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την εφαρμογή της επιλεγμένης 
μεθόδου.
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τεκμηριώνεται με ειδικό για το πλοίο 
σχέδιο παρακολούθησης, το οποίο να 
παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την εφαρμογή της επιλεγμένης 
μεθόδου.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η Ένωση αποφεύγει να θέσει 
στόχους μείωσης για τις διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές, εν αναμονή 
συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια 
παγκόσμια δέσμευση θα ήταν 
προτιμότερη από τη μονομερή δράση της 
Ένωσης, δεδομένου ότι η διεύρυνση του 
πεδίου δράσης θα ήταν 
αποτελεσματικότερη για την επίτευξη της 
μείωσης των εκπομπών. Αν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει επιτευχθεί 
διεθνής συμφωνία για η λήψη μέτρων σε 
παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, η 
Ένωση θα υποχρεωθεί να θεσπίσει δικούς 
της στόχους μείωσης των εκπομπών και 
να λάβει  μέτρα βασιζόμενα στην αγορά, 
για τη διευκόλυνση της μείωσης αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα πολεμικά πλοία, στα βοηθητικά πλοία, 
στα αλιευτικά σκάφη και πλοία 
επεξεργασίας αλιευμάτων, στα ξύλινα 
πλοία πρωτόγονης κατασκευής, στα σκάφη 
χωρίς μηχανική πρόωση και στα πλοία που 
ανήκουν σε δημόσιες αρχές και 
χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς 
σκοπούς.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα πολεμικά πλοία, στα βοηθητικά πλοία,
στα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, 
στα σκάφη χωρίς μηχανική πρόωση και 
στα πλοία που ανήκουν σε δημόσιες αρχές 
και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς 
σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφοι 1, 2 και 3, οι εταιρείες 
προσδιορίζουν τις εκπομπές και άλλες 
συναφείς με το κλίμα πληροφορίες για
κάθε πλοίο τους με ολική χωρητικότητα 
άνω των 5000 GT, σύμφωνα με μια από τις 
μεθόδους που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

Για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφοι 1, 2 και 3, οι εταιρείες 
προσδιορίζουν τις εκπομπές και άλλες 
συναφείς με το κλίμα πληροφορίες για 
κάθε πλοίο τους με ολική χωρητικότητα 
άνω των 5000 GT, σύμφωνα με μία από τις 
δύο μεθόδους που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

α) ροόμετρα για τις εφαρμοστέες 
διεργασίες καύσης·
β) άμεσες μετρήσεις των εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2017, 1. Το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2015, 
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οι εταιρείες υποβάλλουν στους ελεγκτές 
σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο 
αναφέρεται η επιλεγείσα μέθοδος 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
συναφείς με το κλίμα πληροφορίες, για 
κάθε πλοίο τους με ολική χωρητικότητα 
άνω των 5000 GT.

οι εταιρείες υποβάλλουν στους ελεγκτές 
σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο 
αναφέρεται η επιλεγείσα μέθοδος 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
συναφείς με το κλίμα πληροφορίες, για 
κάθε πλοίο τους με ολική χωρητικότητα 
άνω των 5000 GT.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
για τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για 
πρώτη φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 
2018, η εταιρεία υποβάλλει σχέδιο 
παρακολούθησης στον ελεγκτή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 
δε δύο μήνες μετά τον πρώτο κατάπλου 
των εν λόγω πλοίων σε λιμένα που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
για τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για 
πρώτη φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 
2016, η εταιρεία υποβάλλει σχέδιο 
παρακολούθησης στον ελεγκτή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 
δε δύο μήνες μετά τον πρώτο κατάπλου 
των εν λόγω πλοίων σε λιμένα που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και με βάση 
το σχέδιο παρακολούθησης που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1, οι εταιρείες 
παρακολουθούν τις εκπομπές για κάθε 
πλοίο ανά πλου και ανά έτος, 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και με βάση 
το σχέδιο παρακολούθησης που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1, οι εταιρείες 
παρακολουθούν τις εκπομπές για κάθε 
πλοίο ανά πλου και ανά έτος, 
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εφαρμόζοντας την κατάλληλη μέθοδο 
μεταξύ εκείνων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι μέρος Β και υπολογίζοντας 
τις εκπομπές σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
μέρος Α.

εφαρμόζοντας την κατάλληλη μέθοδο 
μεταξύ εκείνων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι μέρος Β και υπολογίζοντας 
τις εκπομπές σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
μέρος Α.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2019 και έως τις 30 Απριλίου 
κάθε έτους, οι εταιρείες υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και στις αρχές των σχετικών 
κρατών σημαίας έκθεση εκπομπών που 
αφορά τις εκπομπές και άλλες συναφείς με 
το κλίμα πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, για κάθε πλοίο για 
το οποίο είναι υπεύθυνες οι εταιρείες, και 
έχει κριθεί ικανοποιητική από ελεγκτή 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14.

1. Από το 2017 και έως τις 30 Απριλίου 
κάθε έτους, οι εταιρείες υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και στις αρχές των σχετικών 
κρατών σημαίας έκθεση εκπομπών που 
αφορά τις εκπομπές και άλλες συναφείς με 
το κλίμα πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, για κάθε πλοίο για 
το οποίο είναι υπεύθυνες οι εταιρείες, και 
έχει κριθεί ικανοποιητική από ελεγκτή 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Από τις 30 Ιουνίου 2019, τα πλοία που 
καταπλέουν ή αποπλέουν σε ή από λιμένες 
οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους ή βρίσκονται εντός των εν 
λόγω λιμένων φέρουν έγκυρο έγγραφο που 
πιστοποιεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 
παρακολούθησης για την εκάστοτε περίοδο 
αναφοράς και έχει εκδοθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17.

Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα πλοία που 
καταπλέουν ή αποπλέουν σε ή από λιμένες 
οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους ή βρίσκονται εντός των εν 
λόγω λιμένων φέρουν έγκυρο έγγραφο που 
πιστοποιεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 
παρακολούθησης για την εκάστοτε περίοδο 
αναφοράς και έχει εκδοθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17.
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Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
κυρώσεων για αδυναμία συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στα 
άρθρα 8 έως 12 και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της 
επιβολής των κυρώσεων αυτών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις επιβαλλόμενες 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σε 
περίπτωση αδυναμίας των φορέων 
εκμετάλλευσης να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, και είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές 
διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η 
Ιουλίου 2017 και την ενημερώνουν χωρίς 
καθυστέρηση για κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις θίγει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
κυρώσεων για αδυναμία συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στα 
άρθρα 8 έως 12 και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της 
επιβολής των κυρώσεων αυτών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις επιβαλλόμενες 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σε 
περίπτωση αδυναμίας των φορέων 
εκμετάλλευσης να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, και είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές 
διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η 
Ιουλίου 2015 και την ενημερώνουν χωρίς 
καθυστέρηση για κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις θίγει.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν 
έχει επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τη 
λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις διεθνείς θαλάσσιες 
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μεταφορές, η Επιτροπή θα προτείνει, στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, στόχους μείωσης των 
εκπομπών για τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές και μέτρα βασιζόμενα στην 
αγορά, για τη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιουλίου 2015.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιουλίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - μέρος Β – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δελτία παράδοσης καυσίμου (BDN) 
και περιοδική απογραφή δεξαμενών 
καυσίμου·

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - μέρος Β – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρακολούθηση των δεξαμενών 
καυσίμου στο πλοίο·

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] Διαγράφεται

Or. en


