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Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 
Cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a tengeri szállításból 
eredı szén-dioxid-kibocsátások 
monitorozásáról, jelentésérıl és 
ellenırzésérıl, valamint az 525/2013/EU 
rendelet módosításáról 

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a tengeri szállításból 
eredı üvegházhatású gázok 
kibocsátásának nyomon követésérıl, 
jelentésérıl és ellenırzésérıl, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tengeri közlekedés a szén-dioxid-
kibocsátás, illetve más anyagok – köztük a 
nitrogén-oxidok (NOx), a kén-oxidok 
(SOx), a metán (CH4), a szálló por és a 
feketeszén – kibocsátása miatt hatással bír 
a világ éghajlatára és a levegı 
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minıségére. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A nemzetközi tengeri szállítás 
továbbra is az egyetlen olyan szállítási 
mód, amely nem szerepel az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások között. Az e 
rendeletre irányuló javaslatot kísérı 
hatásvizsgálat szerint a nemzetközi tengeri 
hajózásból eredı uniós szén-dioxid-
kibocsátások aránya 1990 és 2007 között 
48%-kal nıtt. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) Mivel a tengeri közlekedés által a 
globális éghajlatra gyakorolt nem szén-
dioxid okozta hatásra vonatkozó 
tudományos ismeretek köre gyorsan 
bıvül, e rendelet keretében rendszeres 
idıközönként újra kell értékelni e hatást. 
A Bizottság – az értékelése alapján és 
tekintettel a szén-dioxidtól eltérı gázok 
által okozott, éghajlatváltozással 
kapcsolatos emberi eredető 
kibocsátásokra vonatkozó átfogó 
megközelítésrıl szóló, 2011. szeptember 
14-i európai parlamenti állásfoglalásra – 
az említett kibocsátások csökkentése 
érdekében elemzi a szakpolitikákra és 
intézkedésekre gyakorolt hatásokat. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 d preambulumbekezdés (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d) A Bizottságnak az üvegházhatású 
gázok és légszennyezı anyagok 
kibocsátását eredményezı és az e 
rendeletben nem szereplı egyéb 
tevékenységek – azaz a halászhajók általi 
hőtıhasználat –, valamint az 
üzemanyagok és ömlesztett áruk be- és 
kirakodásához kapcsolódó párolgási 
kibocsátások (pl. illékony szerves 
vegyületek, szálló por) kezelésére irányuló 
intézkedéseket is meg kell hoznia. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 e preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1e) A Bizottság „Útiterv az egységes 
európai közlekedési térség 
megvalósításához” címő, 2011. évi fehér 
könyve felhív a tengeri szállításból eredı 
kibocsátások 2050-ig történı, a 2005-ös 
szinthez képest 40%-os (illetve ha 
kivitelezhetı, akkor 50%-os) 
csökkentésére, nevezetesen a „felhasználó 
fizet” és a „szennyezı fizet” elv 
alkalmazása révén. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 f preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1f) Az „Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához – Egy 
versenyképes és erıforrás-hatékony 
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közlekedési rendszer felé vezetı utak” 
(2011/2096(INI)) címő európai 
parlamenti állásfoglalás azt szorgalmazza, 
hogy uniós szinten egységesen 30%-kal 
csökkentsék a hajózáshoz kapcsolódó 
szén-dioxid- és szennyezıanyag-
kibocsátást, amihez az 
energiahatékonysági tervezési mutatóról 
és a hajózási energiahatékonysági 
gazdálkodási tervrıl szóló IMO-
megállapodások is hozzá fognak járulni. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok 
szerint a mőködési intézkedések 
bevezetésével és a rendelkezésre álló 
technológiák alkalmazásával a hajók 
energiafogyasztása és szén-dioxid-
kibocsátása akár 75 %-kal is csökkenthetı 
lenne; ezen intézkedések jelentıs része 
költséghatékonynak tekinthetı, mivel a 
mőködési és a beruházási költségek 
megtérülését a csökkenı tüzelıanyag-
költségek biztosítják. 

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok 
szerint a mőködési intézkedések 
bevezetésével és a rendelkezésre álló 
technológiák alkalmazásával a hajók 
energiafogyasztása és szén-dioxid-
kibocsátása 25–75%-kal csökkenthetı 
lenne; ezen intézkedések jelentıs része 
költséghatékonynak tekinthetı – amelyek 
akár nettó elınyöket is kínálhatnak az 
ágazat számára –, mivel a mőködési és a 
beruházási költségek megtérülését a 
csökkenı tüzelıanyag-költségek 
biztosítják. 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-
kibocsátás uniós szintő csökkentése 
érdekében a legjobb lehetıség egy, a hajók 
tüzelıanyag-fogyasztása alapján kialakított 
szén-dioxid-kibocsátását érintı 
monitorozási, jelentési és ellenırzési 
rendszer bevezetése, ami elsı lépése annak 
a fokozatos megközelítésnek, amely a 

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-
kibocsátás uniós szintő csökkentése 
érdekében a legjobb lehetıség egy piaci 
alapú intézkedés végrehajtása, mégpedig a 
kibocsátások beárazása vagy adó 
bevezetése, amely a hajók tüzelıanyag-
fogyasztása alapján kialakított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást érintı 
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tengeri szállítási kibocsátásokat be kívánja 
illeszteni az Európai Unió 
üvegházhatásúgáz-csökkentési 
kötelezettségvállalásába. 

nyomonkövetési, jelentési és ellenırzési 
rendszer bevezetését feltételezi. A 
kibocsátásokra vonatkozó adatok 
összegyőjtése elsı lépése annak a 
fokozatos megközelítésnek, amelyet e 
kibocsátások csökkentésének 
szükségessége indokol, és amely a tengeri 
szállítási kibocsátásokat be kívánja 
illeszteni az Európai Unió 
üvegházhatásúgáz-csökkentési 
kötelezettségvállalásába. A kibocsátási 
adatokhoz való nyilvános hozzáférés 
hozzá fog járulni azon piaci akadályok 
felszámolásához, amelyek az ágazatból 
származó kibocsátásokat csökkentı 
számos költségnegatív intézkedés 
megkezdését gátolják. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációk eredményei és a nemzetközi 
partnerekkel folytatott párbeszéd alapján a 
tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós 
üvegházhatásúgáz-csökkentési 
kötelezettségvállalásába történı 
beillesztésére vonatkozó fokozatos 
megközelítést elsı lépésként a tengeri 
szállításból eredı szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó megalapozott MRV-rendszer 
megvalósításával együtt kell alkalmazni, 
amit egy késıbbi szakaszban követhet e 
kibocsátások beárazása. Ez a módszer 
minimális költségek mellett segíti elı 
nemzetközi szinten az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentési 
célkitőzéseirıl szóló megállapodásra 
vonatkozó jelentıs elırehaladást és az e 
csökkentések elérését célzó további 
intézkedéseket. 

(6) Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációk eredményei és a nemzetközi 
partnerekkel folytatott párbeszéd alapján a 
tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós 
üvegházhatásúgáz-csökkentési 
kötelezettségvállalásába történı 
beillesztésére vonatkozó fokozatos 
megközelítést elsı lépésként a tengeri 
szállításból eredı üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó megalapozott 
MRV-rendszer megvalósításával együtt 
kell alkalmazni, amit egy késıbbi 
szakaszban követhet új politikai eszközök 
bevezetése, mégpedig a kibocsátások 
beárazása vagy adó bevezetése. Ez a 
módszer minimális költségek mellett segíti 
elı nemzetközi szinten az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentési 
célkitőzéseirıl szóló megállapodásra 
vonatkozó jelentıs elırehaladást és az e 
csökkentések elérését célzó további 
intézkedéseket. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése a 
szabályozás nélküli helyzethez képest akár 
2 %-os kibocsátás-csökkenést is 
eredményezhet, a halmozott nettó 
költségcsökkenés pedig 2030-ig elérheti az 
1,2 milliárd EUR-t, mivel a rendszer 
hozzájárulhat a piaci akadályok 
felszámolásához, különösen azok 
tekintetében, amelyek a hajók 
hatékonyságára vonatkozó információk 
hiányával kapcsolatosak. A szállítási 
költségek ilyen csökkenésének ösztönzıleg 
kell hatnia a nemzetközi kereskedelemre. 
Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer 
az elıfeltétele minden – akár uniós szinten, 
akár globálisan alkalmazott – piaci alapú 
intézkedésnek vagy hatékonysági 
elıírásnak. A rendszer ezen kívül 
megbízható adatokat szolgáltat a 
kibocsátás-csökkentési célkitőzések pontos 
meghatározásához, valamint ahhoz, hogy 
értékelhetı legyen a karbonszegény 
gazdaság eléréséhez a tengeri szállítás által 
nyújtott hozzájárulás terén tapasztalható 
elırehaladás. 

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése 
kibocsátás-csökkenést eredményezhet, 
mivel hozzájárulhat a piaci akadályok 
felszámolásához. A szállítási költségek 
ilyen csökkenésének ösztönzıleg kell 
hatnia a nemzetközi kereskedelemre. 
Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer 
az elıfeltétele minden – akár uniós szinten, 
akár globálisan alkalmazott – piaci alapú 
intézkedésnek vagy olyan egyéb 
intézkedéseknek, amelyek célja, hogy 
megfelelıbb alapot biztosítsanak a 
„szennyezı fizet” elv számára. Tekintettel 
a hajózás nemzetközi jellegére, a 
nemzetközi tengeri szállítás 
kibocsátásainak csökkentésére a 
legalkalmasabb és leghatékonyabb egy 
általánosan elfogadott eljárás lenne. A 
rendszer ezen kívül megbízható adatokat 
szolgáltat a kibocsátás-csökkentési 
célkitőzések pontos meghatározásához, 
valamint ahhoz, hogy értékelhetı legyen a 
karbonszegény gazdaság eléréséhez a 
tengeri szállítás által nyújtott hozzájárulás 
terén tapasztalható elırehaladás. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A monitorozás szempontjából 
figyelembe kell venni minden Európai 
Unión belüli utat, az utolsó nem uniós 
kikötıbıl az elsı uniós kikötıhelyre 
beérkezı összes utat, és minden, uniós 
kikötıbıl a következı elsı nem uniós 
kikötıhelyre tartó kimenı utat. Az uniós 
kikötıkben történı szén-dioxid-kibocsátást 
szintén figyelembe kell venni, beleértve azt 

(8) A nyomon követés szempontjából 
figyelembe kell venni minden Európai 
Unión belüli utat, az utolsó nem uniós 
kikötıbıl az elsı uniós kikötıhelyre 
beérkezı összes utat, és minden, uniós 
kikötıbıl a következı elsı nem uniós 
kikötıhelyre tartó kimenı utat. Az uniós 
kikötıkben történı üvegházhatásúgáz-
kibocsátást szintén figyelembe kell venni, 
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is, amikor a hajó a kikötıhelyen található 
vagy a kikötın belül mozog, különösen 
mivel rendelkezésre állnak az ilyen 
kibocsátások csökkentését vagy elkerülését 
célzó egyedi intézkedések. Ezeket a 
szabályokat megkülönböztetésmentes 
módon kell alkalmazni valamennyi hajó 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
milyen lobogó alatt közlekednek. 

beleértve azt is, amikor a hajó a 
kikötıhelyen található vagy a kikötın belül 
mozog, különösen mivel rendelkezésre 
állnak az ilyen kibocsátások csökkentését 
vagy elkerülését célzó egyedi intézkedések 
és alternatív technológiák, például a 
hajók kikötıhelyen belüli 
villamosenergia-használatát biztosító 
infrastruktúrák. Ezeket a szabályokat 
megkülönböztetésmentes módon kell 
alkalmazni valamennyi hajó tekintetében, 
függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt 
közlekednek. 

Indokolás 

A kikötıvárosokban a városi szennyezés jelentıs része a hajók szennyezıanyag-kibocsátásából 

fakad. A hajók kikötıhelyen belüli villamosenergia-hálózathoz való csatlakozásának 

köszönhetıen leállíthatók a motorok, ami kiküszöböli az ártalmak egy részét. Ez a technológia 

már teljesen kidolgozott, és – az általa új ágazatként képviselt esetleges gazdasági 

lehetıségeken felül – számos környezeti elınnyel jár. 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Tekintettel az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások földrajzi kiterjedésére és az 
ezzel együtt járó, a tagállamok 
joghatóságán kívül esı nyomon követés 
szükségességére, továbbá a világ minden 
táján nyilvántartásba vett hajózási 
társaságok érintettségére, a Bizottságnak 
kellı idıben és megfelelı módon 
tájékoztatnia kell a harmadik országokat a 
lehetı legszélesebb körő nemzetközi 
elfogadás biztosítása érdekében.  

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Egy megalapozott, hajóspecifikus (10) Egy megalapozott, hajóspecifikus 
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uniós MRV-rendszernek az uniós 
kikötıkbıl induló és oda beérkezı utakon 
felhasznált tüzelıanyagból származó 
kibocsátás kiszámításán kell alapulnia, 
mivel a hajók nagy tartálykapacitása 
következtében a tüzelıanyag-értékesítési 
adatok nem képesek a tüzelıanyag-
fogyasztásra vonatkozó megfelelı 
becslésekkel szolgálni. 

uniós MRV-rendszernek az uniós 
kikötıkbıl induló és oda beérkezı utakon 
felhasznált tüzelıanyagból származó 
kibocsátás kiszámításán vagy a valós 
kibocsátások pontos bejelentésén kell 
alapulnia, mivel a hajók nagy 
tartálykapacitása következtében a 
tüzelıanyag-értékesítési adatok nem 
képesek a tüzelıanyag-fogyasztásra 
vonatkozó megfelelı becslésekkel 
szolgálni. 

Indokolás 

A folyamatos nyomon követést alkalmazó hajók pontos információkat kapnak kibocsátásukról, 

és ezt nem kell visszaszámolniuk tüzelıanyag-felhasználásra. 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az uniós MRV-rendszernek az 
éghajlattal összefüggı egyéb 
információkat is tartalmaznia kell, amely 
lehetıvé teszi a hajók hatékonyságának 
megállapítását vagy a kibocsátásra 
vonatkozó fejlesztések hajtóerıinek 
további elemzését. Ez a szabályozási kör 
az uniós MRV-rendszert összhangba hozza 
a hajókra vonatkozó hatékonysági 
elıírások bevezetését célozó nemzetközi 
kezdeményezésekkel, beleértve a mőködési 
intézkedéseket is, és hozzájárul az 
információhiánnyal összefüggı piaci 
akadályok felszámolásához. 

(11) Az uniós MRV-rendszernek egyéb 
vonatkozó információkat is tartalmaznia 
kell a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések 
hajtóerıinek további elemzése és annak 
érdekében, hogy a rendszert összhangba 
hozzák a hajókra vonatkozó hatékonysági 
elıírások bevezetését célozó nemzetközi 
kezdeményezésekkel, beleértve a mőködési 
intézkedéseket is, és hozzájáruljanak az 
információhiánnyal összefüggı piaci 
akadályok felszámolásához. 
 

 

Módosítás 16 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A hajótulajdonosokat és a hajók 
üzemeltetıit sújtó adminisztratív terhek 
minimalizálása érdekében, különösen a 

(12) Az uniós MRV-rendszer és a hatályos 
nemzetközi jog, különösen a MARPOL-
egyezmény VI. melléklete közötti összhang 
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kis- és középvállalkozásokra tekintettel, 
valamint az MRV-rendszer haszon-költség 
arányának optimalizálása céljából, 
anélkül azonban, hogy veszélyeztetnék azt 
a célt, hogy a rendszer lefedje a tengeri 
szállításból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás meghatározó részét, az MRV 
szabályait csak a nagy kibocsátókra kell 
alkalmazni. Az uniós kikötıkbe érkezı és 
onnan távozó hajók méretének és 
kibocsátásnak részletes objektív elemzését 
követıen a Bizottság az 5000 bruttó 
tonnatartalmat határozta meg 
küszöbértékként. Az 5000 bruttó 
tonnatartalom feletti hajók teszik ki az 
uniós kikötıkbe érkezı hajók számának 
hozzávetılegesen 55 %-át és körülbelül a 
kibocsátások 90 %-áért felelısek. Ez a 
megkülönböztetésmentes küszöbérték 
biztosítaná azt, hogy a legfontosabb 
kibocsátókra terjedjen ki a szabályozás. 
Egy alacsonyabb küszöbérték több 
adminisztratív teherrel járna, míg egy 
magasabb küszöbérték korlátozná a 
kibocsátások lefedését és így a rendszer 
környezetvédelmi hatékonyságát. 

biztosítása érdekében az MRV szabályait a 
400 bruttó tonnatartalmat meghaladó 
hajókra kell alkalmazni. Ez a 
megkülönböztetésmentes küszöbérték – 
amelyet a hajótulajdonosokra és a hajók 
üzemeltetıra nehezedı minimális 
adminisztratív teher mellett kell 
alkalmazni – biztosítaná azt, hogy 
valamennyi fontos kibocsátóra kiterjedjen 
a szabályozás, egyenlı feltételeket 
teremtene, és hozzájárulna ahhoz, hogy a 
nyomon követésrıl, jelentésrıl és 
ellenırzésrıl nemzetközi megállapodás 
szülessen.  

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A hajótulajdonosok és a hajók 
üzemeltetıi adminisztratív terheinek 
további csökkentése érdekében a 
monitorozási szabályoknak a szén-
dioxidra, mint a tengeri szállítás által 
kibocsátott messze legfontosabb 
üvegházhatású gázra kell 
összpontosítania, amely az ágazat teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
csaknem 98 %-át teszi ki.  

törölve  
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az uniós MRV-rendszernek az egyéb 
üvegházhatású gázokra, éghajlat-
befolyásolókra és légszennyezı anyagokra 
e szakaszban nem kell vonatkoznia, 
megelızendı a nem kellıképp megbízható 
és kereskedelmileg nem elérhetı 
mérıberendezések felszerelésének 
elıírását, ami akadályozhatná az uniós 
MRV-rendszer megvalósítását. 

(16) Az uniós MRV-rendszer lehetıséget 
kínál a hajózási ágazat többi ágazattal 
összhangban történı szabályozásának 
biztosításához, ezért elengedhetetlen, hogy 
az uniós MRV-rendszer a nitrogén-oxidok 
tekintetében vett kibocsátás MARPOL-
egyezmény VI. mellékletében is említett 
nyomon követésére is kiterjedjen.  

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 a preambulumbekezdés (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A MARPOL-egyezmény kiterjed az 
energiahatékonysági tervezési mutató 
(EEDI) új hajókra való kötelezı 
alkalmazására és a hajózási 
energiahatékonysági gazdálkodási 
terveknek (SEEMP) a világ összes flottája 
tekintetében történı alkalmazására.  

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A monitorozási tervek és a kibocsátási 
jelentések pontosságát, továbbá az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelıségét az 
akkreditált hitelesítık által végzett 
ellenırzésnek kell biztosítani. A hitelesítık 
az adatok hitelességét – az ellenırzés 
egyszerősítésének fontos elemeként – úgy 
ellenırzik, hogy a bejelentett adatokat 

(18) A nyomonkövetési tervek és a 
kibocsátási jelentések pontosságát, továbbá 
az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelıségét az 
akkreditált hitelesítık által végzett 
ellenırzésnek kell biztosítani. Ezért a 
kompetenciára vonatkozó követelmények 
elengedhetetlenek a hitelesítık számára 
ahhoz, hogy elvégezhessék az e rendelet 
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összehasonlítják a hajókövetési adatokon 
és jellemzıkön alapuló becsült adatokkal. 
Ilyen becsléseket a Bizottság szolgáltathat. 
A hitelesítık független és szakértelemmel 
rendelkezı olyan természetes vagy jogi 
személyek lehetnek, akik/amelyek 
rendelkeznek a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet elıírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet19 hatályon kívül helyezésérıl 
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint létrehozott nemzeti akkreditáló 
testületek által kiadott tanúsítással. 

szerinti ellenırzési tevékenységeket. A 
hitelesítık az adatok hitelességét – az 
ellenırzés egyszerősítésének fontos 
elemeként – úgy ellenırzik, hogy a 
bejelentett adatokat összehasonlítják a 
hajókövetési adatokon és jellemzıkön 
alapuló becsült adatokkal. Ilyen 
becsléseket a Bizottság szolgáltathat. A 
hitelesítık független és szakértelemmel 
rendelkezı olyan természetes vagy jogi 
személyek lehetnek, akik/amelyek 
rendelkeznek a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet elıírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet19 hatályon kívül helyezésérıl 
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint létrehozott nemzeti akkreditáló 
testületek által kiadott tanúsítással. 

__________________ __________________ 
19 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 19 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
25 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A rendelkezésre álló helyes 
gyakorlatok és tudományos bizonyítékok 
felhasználása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerzıdés 290. 
cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a 
hajókról származó szén-dioxid-kibocsátás 
monitorozása és jelentése bizonyos 
technikai szempontjainak felülvizsgálata, 
valamint a kibocsátási jelentések 
ellenırzése és a hitelesítık akkreditálása 
további szabályainak meghatározása 
tárgyában. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elıkészítı munkálatok során 
megfelelı, többek között szakértıi szintő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elıkészítése és megszövegezése során a 

(25) A rendelkezésre álló helyes 
gyakorlatok és tudományos bizonyítékok 
felhasználása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerzıdés 290. 
cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a 
hajókról származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nyomon követése és jelentése 
bizonyos technikai szempontjainak 
felülvizsgálata, valamint a kibocsátási 
jelentések ellenırzése és a hitelesítık 
akkreditálása további szabályainak 
meghatározása tárgyában. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az elıkészítı 
munkálatok során megfelelı, többek között 
szakértıi szintő konzultációkat folytasson. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elıkészítése és megszövegezése során a 
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Bizottságnak gondoskodnia kell az 
alkalmazandó dokumentumoknak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
történı egyidejő, idıben és megfelelı 
módon történı eljuttatásáról. 

Bizottságnak gondoskodnia kell az 
alkalmazandó dokumentumoknak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
történı egyidejő, idıben és megfelelı 
módon történı eljuttatásáról. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A kibocsátásokra és az éghajlattal 
kapcsolatos egyéb információkra 
vonatkozó, a Bizottság és az érintett 
államok részére történı összehangolt 
jelentésre alkalmazott automatizált 
rendszerek és szabványos elektronikus 
formanyomtatványok egységes 
használatának biztosítása érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni. Ezeket a szükséges végrehajtási 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenırzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben23 foglaltak szerint kell 
gyakorolni. 

(26) A kibocsátásokra és egyéb lényeges 
információkra vonatkozó, a Bizottság és az 
érintett államok részére történı 
összehangolt jelentésre alkalmazott 
automatizált rendszerek és szabványos 
elektronikus formanyomtatványok 
egységes használatának biztosítása 
érdekében végrehajtási hatásköröket kell a 
Bizottságra ruházni. Ezeket a szükséges 
végrehajtási hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenırzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben23 
foglaltak szerint kell gyakorolni. 

__________________ __________________ 
23 HL L 251., 2012.9.18., 49. o. 23 HL L 251., 2012.9.18., 49. o. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
27 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen 
a hajókból származó szén-dioxid-
kibocsátások monitorozását, jelentését és 
ellenırzését az ilyen kibocsátások 
csökkentését célzó fokozatos megközelítés 

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen 
a hajókból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátások nyomon követését, jelentését 
és ellenırzését az ilyen kibocsátások 
csökkentését és az „Útiterv az egységes 
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elsı lépéseként, a tengeri szállítás 
nemzetközi jellegébıl adódóan az önállóan 
fellépı tagállamok nem tudják megfelelıen 
megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és 
hatásai miatt azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók.  Az Unió a Szerzıdés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritási 
elvvel összhangban fogadhat el 
intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvvel összhangban a rendelet 
nem lépi túl a szóban forgó célkitőzések 
eléréséhez szükséges mértéket.  

európai közlekedési térség 
megvalósításához” címő bizottsági fehér 
könyvben meghatározott célértékek 
elérését célzó fokozatos megközelítés elsı 
lépéseként, a tengeri szállítás nemzetközi 
jellegébıl adódóan az önállóan fellépı 
tagállamok nem tudják megfelelıen 
megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és 
hatásai miatt azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók. Az Unió a Szerzıdés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritási 
elvvel összhangban fogadhat el 
intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvvel összhangban a rendelet 
nem lépi túl a szóban forgó célkitőzések 
eléréséhez szükséges mértéket.  

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet szabályozza az Uniós 
tagállamok joghatósága alatt álló kikötıbe 
érkezı, azon belüli vagy onnan távozó 
hajók szén-dioxid-kibocsátása, valamint az 
éghajlattal kapcsolatos egyéb információk 
pontos monitorozását, jelentését és 
ellenırzését annak érdekében, hogy 
költséghatékony módon ösztönözze a 
tengeri szállításból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését. 

Ez a rendelet szabályozza az Uniós 
tagállamok joghatósága alatt álló kikötıbe 
érkezı, azon belüli vagy onnan távozó 
hajók üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
valamint az egyéb vonatkozó információk 
pontos nyomon követését, jelentését és 
ellenırzését annak érdekében, hogy 
költséghatékony módon ösztönözze a 
tengeri szállításból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A rendeletet az 5000 bruttó 
tonnatartalom feletti hajókra kell 
alkalmazni az utolsó kikötıhelyrıl egy 
tagállami joghatóság alatt álló kikötıbe 
tartó útjaik során, egy tagállami joghatóság 

(1) A rendeletet a 400 bruttó tonnatartalom 
feletti hajókra kell alkalmazni az utolsó 
kikötıhelyrıl egy tagállami joghatóság 
alatt álló kikötıbe tartó útjaik során, egy 
tagállami joghatóság alatt álló kikötıbıl a 
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alatt álló kikötıbıl a következı 
kikötıhelyre tartó útjaik során, valamint a 
tagállami joghatóság alatt álló kikötın 
belüli kibocsátásaik vonatkozásában. 

következı kikötıhelyre tartó útjaik során, 
valamint a tagállami joghatóság alatt álló 
kikötın belüli kibocsátásaik 
vonatkozásában. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni 
hadihajókra, haditengerészeti 
segédhajókra, halász- és halfeldolgozó 
hajókra, kezdetleges építéső fahajókra, 
mechanikus meghajtás nélküli hajókra és a 
nem kereskedelmi célra használt, állami 
hajókra. 

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni 
hadihajókra, haditengerészeti 
segédhajókra, kezdetleges építéső 
fahajókra, mechanikus meghajtás nélküli 
hajókra és a nem kereskedelmi célra 
használt állami hajókra. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „kibocsátás”: a szén-dioxid légkörbe 
történı kibocsátása a 2. cikkben 
meghatározott hajók által; 

a) „kibocsátás”: a szén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok légkörbe történı 
kibocsátása a 2. cikkben meghatározott 
hajók által; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „hitelesítı”: olyan jogi személy, amely 
ellenırzési tevékenységet végez, és 
amelyet a 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek26 és e rendeletnek 
megfelelıen egy nemzeti akkreditáló 
testület akkreditált; 

e) „hitelesítı”: olyan jogi személy, amely 
ellenırzési tevékenységet végez, és 
amelyet a 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek26 és e rendeletnek 
megfelelıen egy nemzeti akkreditáló 
testület, vagy a hajók kibocsátásának 
modellezési rendszeréért felelıs 
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ügynökség akkreditált; 

__________________ __________________ 
26 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 26 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 

Indokolás 

Az ügynökség hitelesítık közé történı felvétele révén a rendelet lehetıvé teszi a 

hajótulajdonosok számára, hogy a modellezést a kibocsátás nyomon követésére használják. 

 Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „az éghajlattal kapcsolatos egyéb 
információk”: a hajók tüzelıanyag-
fogyasztására, fuvarozási tevékenységére 
és energiahatékonyságára vonatkozó olyan 
információk, amelyek lehetıvé teszik a 
kibocsátási tendenciák elemzését és a hajók 
teljesítményének értékelését; 

g) „egyéb vonatkozó információk”: a hajók 
tüzelıanyag-fogyasztásából következı 
szén-dioxid-kibocsátásra, a hajóval 
megtett távolságra, a hajók kikötıhelyen 
belüli villamosenergia-hálózatra való 
csatlakozási lehetıségeire és 
energiahatékonyságára vonatkozó olyan 
információk, amelyek lehetıvé teszik a 
kibocsátási tendenciák elemzését és a hajók 
teljesítményének meghatározását; 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – j pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) „konzervatív”: egy feltételrendszer 
meghatározásának olyan módja, amely 
biztosítja, hogy ne lehessen alulbecsülni az 
éves kibocsátást vagy túlbecsülni 
a távolságokat és a szállított rakomány 
mennyiségét;  

j) „konzervatív”: egy feltételrendszer 
meghatározásának olyan módja, amely 
biztosítja, hogy ne lehessen alulbecsülni az 
éves kibocsátást vagy túlbecsülni a 
távolságokat;  
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Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – k pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) „tonna szén-dioxid”: metrikus tonna 
szén-dioxid; 

törölve 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – l a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 la) „kikötıben horgonyzó hajó”: az a 
hajó, amelyet a berakodás, kirakodás 
valamint az utasok ki- és beszállása 
idejére biztonságosan kikötnek, vagy 
lehorgonyoznak az Unió egyik 
kikötıjében, beleértve azt az idıt is, 
amelyet nem a rakományhoz kapcsolódó 
mőveletekkel töltenek; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – l b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 lb) „jégosztály”: a közigazgatás vagy a 
közigazgatás által elismert szervezet által 
a hajóhoz rendelt jelölés, amely jelzi, hogy 
a hajót a jég borította tengeren történı 
hajózásra tervezték. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A társaságok minden hajó tekintetében (1) A társaságok minden hajó tekintetében 
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kötelesek a 2–6. bekezdéseknek 
megfelelıen nyomon követni és bejelenteni 
a naptári év során egy tagállam 
joghatósága alá tartozó valamennyi kikötın 
belül és egy tagállam joghatósága alá 
tartozó kikötıbe érkezı vagy onnan induló 
összes út során felhasznált tüzelıanyag 
mennyiségét és fajtáját. 

kötelesek a 2–6. bekezdéseknek 
megfelelıen nyomon követni és bejelenteni 
a jelentéstételi idıszak során egy tagállam 
joghatósága alá tartozó valamennyi kikötın 
belül és egy tagállam joghatósága alá 
tartozó kikötıbe érkezı vagy onnan induló 
összes út során felhasznált tüzelıanyag 
mennyiségét és fajtáját. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A monitorozásnak és a jelentésnek 
teljesnek kell lennie és a tüzelıanyagok 
elégetésébıl származó összes kibocsátásra 
ki kell terjednie. A társaságok a jelentési 
idıszakban megfelelı intézkedéseket 
tesznek a hiányos adatok elıfordulásának 
megelızése érdekében. 

(2) A nyomon követésnek és a jelentésnek 
teljesnek kell lennie és ki kell terjednie a 
tüzelıanyagok elégetésébıl származó szén-
dioxid és nitrogén-oxidok kibocsátására, 
amikor a hajó a tengeren és a 
kikötıhelyen van. A társaságok a jelentési 
idıszakban megfelelı intézkedéseket 
tesznek a hiányos adatok elıfordulásának 
megelızése érdekében. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A társaságok késıbbi 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
tevékenységük során figyelembe veszik a 
13. cikknek megfelelıen kiadott 
ellenırzési jelentésekben foglalt 
ajánlásokat. 

 

Módosítás 37 
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Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdései alapján, 
az 1. mellékletben meghatározott 
módszerek bármelyike szerint a társaságok 
az összes 5000 bruttó tonnatartalom feletti 
hajóik tekintetében meghatározzák a 
kibocsátásukat és az éghajlat 
szempontjából fontos egyéb információkat. 

A 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdései alapján, 
az 1. mellékletben meghatározott 
módszerek bármelyike szerint a társaságok 
az összes 400 bruttó tonnatartalom feletti 
hajóik tekintetében meghatározzák a 
kibocsátásukat és az egyéb vonatkozó 
információkat.  

 

 Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Abban az esetben, ha a tengeri szállításból 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
nyomon követésére irányuló nemzetközi 
megállapodás jön létre, a Bizottság 
felülvizsgálja az I. mellékletben szereplı 
módszereket, és felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el adott esetben a fenti melléklet 
módosítása vonatkozásában, a vonatkozó 
tüzelıanyag-égetési folyamatok 
áramlásmérıvel történı ellenırzésének 
vagy a közvetlen kibocsátásmérésnek az 
elıírása érdekében.  

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a 
hitelesítıknek benyújtanak egy 
monitorozási tervet, amelyben feltüntetik, 
hogy a kibocsátások és az éghajlat 
szempontjából fontos egyéb információk 

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a 
hitelesítıknek benyújtanak egy 
nyomonkövetési tervet, amelyben 
feltüntetik, hogy a kibocsátások és az 
egyéb vonatkozó információk nyomon 
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monitorozására és jelentésére az 5000 
bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik 
tekintetében melyik módszert választották.  

követésére és jelentésére a 400 bruttó 
tonnatartalom feletti egyes hajóik 
tekintetében melyik módszert választották.  

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a 
hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezetnél (IMO) vezetett 
azonosítószámát, lajstromozási kikötıjét 
vagy anyakikötıjét és a hajó 
tulajdonosának nevét; 

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a 
hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezetnél (IMO) vezetett 
azonosítószámát, lajstromozási kikötıjét 
vagy anyakikötıjét, a hajó jégosztályát és 
a hajó tulajdonosának nevét; 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a hajó fedélzetén található kibocsátó 
források leírása, mint például a fıgépek, 
segédgépek, kazánok ás semlegesgáz-
generátorok, valamint a felhasznált 
tüzelıanyag-típusok; 

c) a következı kibocsátó források és az 
azokhoz kapcsolódó, a hajó fedélzetén 
található tüzelıanyag-típusok: 

 i. fıgép(ek) 

 ii. segédgép(ek) 

 iii. kazán(ok) 

 iv. semlegesgáz-generátor(ok); 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – d pont 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) azon eljárások, rendszerek és felelısségi 
körök leírása, amelyek arra szolgálnak, 

d) azon eljárások, rendszerek és felelısségi 
körök leírása, amelyek arra szolgálnak, 
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hogy az ellenırzési évben teljes körően 
frissítsék a kibocsátó források jegyzékét, és 
ezáltal gondoskodjanak a hajó 
kibocsátásának hiánytalan monitorozásáról 
és jelentésérıl; 

hogy az ellenırzési idıszakban teljes 
körően frissítsék a kibocsátó források 
jegyzékét, és ezáltal gondoskodjanak a 
hajó kibocsátásának hiánytalan nyomon 
követésérıl és jelentésérıl; 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – h pont – ii alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. adott esetben a szállított rakomány és a 
szállított utasok számának 
meghatározására és rögzítésére szolgáló 
eljárások, felelısségi körök, képletek és 
adatforrások; 

törölve 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) a jégen történı hajózás során megtett 
távolság és a hajózással töltött idı 
meghatározására és rögzítésére szolgáló 
eljárások, felelısségi körök, képletek és 
adatforrások; 

 

Módosítás   45 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – j pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a monitorozási terv utolsó 
változtatásának idıpontja. 

törölve  
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Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) a korábbi átvizsgálások minden 
részletét rögzítı átvizsgálási adatrögzítı 
lap;  

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A társaságok kötelesek a 
formanyomtatványokon alapuló 
szabványos monitorozási tervek 
használatára. Az (1) bekezdésben említett 
monitorozási tervek formanyomtatványait 
rögzítı technikai szabályok 
meghatározására végrehajtási jogi 
aktusok keretében kerül sor. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság az 
e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelıen fogadja el. 

(4) A társaságok kötelesek a 
formanyomtatványokon alapuló 
szabványos nyomon követési tervek 
használatára. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelıen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
nyomonkövetési tervek 
formanyomtatványait rögzítı technikai 
szabályok meghatározása érdekében. E 
formanyomtatványoknak a lehetı 
legegyszerőbbeknek kell lenniük, és nem 
járhatnak felesleges bürokráciával.  

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságnak az alábbi események 
bármelyike esetén módosítania kell a 
monitorozási tervet: 

A társaságnak az a)–e) pontokban felsorolt 
események bármelyike esetén módosítania 
kell a nyomon követési tervet. A nyomon 
követési terv módosítására csak az adott 
események eredményeként bekövetkezett 
konkrét változások vonatkozásában kerül 
sor. 
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hajó tulajdonosának változása; a) a hajó tulajdonosának, a megfelelési 
bizonyítvány birtokosának vagy a 
lobogónak a megváltozása; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nyomon követés felfüggeszthetı arra az 
idıtartamra, ameddig a hajót vészhelyzet 
elhárítására, többek között életmentésre 
használják. 

 

 Módosítás 51 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – b pont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a felhasznált tüzelıanyag teljes 
mennyisége és kibocsátási tényezıje 
valamennyi felhasznált tüzelıanyag-típus 
tekintetében, összesen és a kibocsátás-
ellenırzési területen belül, illetve azon 
kívül felhasznált tüzelıanyag szerint 
elkülönítve; 

b) a felhasznált tüzelıanyag teljes 
mennyisége és kibocsátási tényezıje 
valamennyi felhasznált tüzelıanyag-típus 
tekintetében, összesen; 

 

 Módosítás 52 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – c pont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kibocsátott szén-dioxid; c) a kibocsátott szén-dioxid és nitrogén-
oxidok; 
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 Módosítás 53 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – f pont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a szállított rakomány; törölve 

 

 Módosítás 54 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – f a pont (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a II. mellékletben meghatározott 
energiahatékonyság; 

 

 Módosítás 55 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – g pont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a fuvarozási tevékenység törölve 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – g a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a nyomon követés vészhelyzet, pl. 
életmentés miatti felfüggesztése 
idıtartamának kezdetét és végét jelölı 
dátum és idıpont, valamint a vészhelyzet 
ismertetése; 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 
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9 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a több uniós kikötıt is útba ejtı 
mélytengeri szállítás esetében az utazás 
európai szakaszát egyetlen útnak kell 
tekinteni. 

 

 Módosítás 58 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 b bekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az elsı bekezdéstıl eltérve a kizárólag az e 
rendelet hatálya alatt mőködı és naponta 
több utat bonyolító hajók mentesülnek a 
kibocsátás utankénti alapú nyomon 
követése alól. 

 

Módosítás 59 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. cikk 10. cikk 

Éves alapú monitorozás Éves alapú nyomon követés 

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelıen 
jóváhagyott monitorozási terv alapján 
minden hajó és minden naptári év 
tekintetében a társaság köteles az I. 
melléklet A. részének és a II. mellékletnek 
megfelelıen nyomon követni a következı 
paramétereket: 

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelıen 
jóváhagyott nyomon követési terv alapján 
minden hajó és minden naptári év 
tekintetében a társaság köteles az I. 
melléklet A. részének és a II. mellékletnek 
megfelelıen nyomon követni a következı 
paramétereket: 

a) a felhasznált tüzelıanyag teljes 
mennyisége és kibocsátási tényezıje 
valamennyi felhasznált tüzelıanyag-típus 
tekintetében, összesen és a kibocsátás-
ellenırzési területen belül, illetve azon 
kívül felhasznált tüzelıanyag szerint 
elkülönítve; 

a) a felhasznált tüzelıanyag teljes 
mennyisége és kibocsátási tényezıje 
valamennyi felhasznált tüzelıanyag-típus 
tekintetében, összesen; 

b) az összes kibocsátott szén-dioxid; b) az összes kibocsátott szén-dioxid és 
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nitrogén-oxidok; 

c) összesített szén-dioxid-kibocsátás a 
tagállami joghatóság alatt álló kikötık 
közötti utak során; 

c) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami 
joghatóság alatt álló kikötık közötti utak 
során; 
 

d) összesített szén-dioxid-kibocsátás a 
tagállami joghatóság alatt álló kikötıkbıl 
induló utak során; 

d) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami 
joghatóság alatt álló kikötıkbıl induló utak 
során; 

e) összesített szén-dioxid-kibocsátás a 
tagállami joghatóság alatt álló kikötıkbe 
érkezı utak során; 

e) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami 
joghatóság alatt álló kikötıkbe érkezı utak 
során; 

f) tagállami joghatóság alatt álló 
kikötıhelyen belül történı szén-dioxid-
kibocsátás; 

f) tagállami joghatóság alatt álló 
kikötıhelyen belül történı, a szén-dioxid 
és a nitrogén-oxidok tekintetében vett 
kibocsátás; 

g) az összes megtett távolság; g) az összes megtett távolság; 

h) az összes tengeren töltött idı; h) az összes tengeren és kikötıhelyen 
töltött idı; 

i) az összes fuvarozási tevékenység;  

j) átlagos energiahatékonyság. j) átlagos energiahatékonyság. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk –3 bekezdés – a pont – iii a alpont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. a hajó jégosztálya, 

 

 Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk –3 bekezdés – a pont – iv alpont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. a hajó technikai hatékonysága 
(energiahatékonysági tervezési mutató, 
EEDI) vagy a becsült mutatóérték (EIV), 
adott esetben az IMO MEPC.215 (63) 

iv. a hajó minısített technikai 
hatékonysága az energiahatékonysági 
tervezési mutatóval (EEDI) kifejezve, 
amennyiben az adott hajótípus esetében ez 
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határozatának megfelelıen: alkalmazandó: 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk –3 bekezdés – a pont – ix alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ix. a kapcsolattartó személy címe, telefon- 
és faxszáma, valamint e-mail 
elérhetıségei; 

ix. a kapcsolattartó személy címe, 
telefonszáma, valamint e-mail 
elérhetısége; 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a nyomon követés vészhelyzet és 
életmentés miatti felfüggesztésének 
idıtartamával kapcsolatos adatok. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A hitelesítı különösen azt köteles 
biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben 
foglalt kibocsátások és az éghajlattal 
kapcsolatos egyéb információk 
megállapítására a 8., 9. és 10. cikkekkel és 
a 6. cikkben említett monitorozási tervnek 
megfelelıen kerüljön sor. A hitelesítı azt is 
biztosítja, hogy a jelentésekben bejelentett 
kibocsátások és az éghajlattal kapcsolatos 
egyéb információk megfelelnek az I. és II. 
mellékleteknek megfelelı egyéb 
forrásokból kiszámított adatokkal. 

(5) A hitelesítı különösen azt köteles 
biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben 
foglalt kibocsátások és az egyéb lényeges 
információk megállapítására a 8., 9. és 10. 
cikkekkel és a 6. cikkben említett nyomon 
követési tervnek megfelelıen kerüljön sor. 
A hitelesítı azt is biztosítja, hogy a 
jelentésekben bejelentett kibocsátások és 
az egyéb lényeges információk 
összhangban legyenek az I. és II. 
mellékleteknek megfelelı egyéb 
forrásokból kiszámított adatokkal. 
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Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 7 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Amikor a hitelesítı a kibocsátások 
nyomon követését és jelentését tekintve 
javításra szoruló területeket azonosít a 
társaság teljesítményében – így többek 
között a nyomon követés és jelentéstétel 
fokozott pontosságának és 
hatékonyságának megvalósítását illetıen 
–, javításokra vonatkozó ajánlásokat is 
belefoglal az ellenırzési jelentésbe. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hitelesítı a monitorozási és jelentési 
folyamathoz kapcsolódó lehetséges 
kockázatokat úgy azonosítja, hogy a 
bejelentett kibocsátásokat összehasonlítja 
a hajókövetési adatokkal és az olyan 
jellemzıkkel, mint például a beépített 
motor teljesítményén alapuló becsült 
adatok. A hitelesítı további elemzéseket 
végez, ha jelentıs eltéréseket talál. 

törölve 

Indokolás 

Az ismertetett hitelesítési eljárásnak opcióként kell a társaság rendelkezésére állnia a hajók 

kibocsátásának nyomon követése érdekében, ezért javasoljuk a módosítás törlését. 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kikötı szerint illetékes állam általi 
ellenırzésrıl szóló, 2009. április 23-i 
2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv végrehajtásának nyomon 
követése érdekében az EMSA által végzett 
látogatások és ellenırzések során az 
ügynökség egyúttal az (1), (2) és (3) 
bekezdés illetékes tagállami hatóságok 
részérıl történı végrehajtását is nyomon 
követi, és jelentést tesz a Bizottságnak. 

Indokolás 

Az EMSA már jelenleg is évente 4–6 látogatást tesz a tagállamokban annak érdekében, hogy 

felmérje a kikötı szerinti állam ellenırzési rendszerének végrehajtását. 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 
20 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. 
cikkekben elıírt monitorozási és jelentési 
kötelezettségek be nem tartására vonatkozó 
szankciórendszert, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést e szankciók 
alkalmazásának biztosítása érdekében. Az 
elıírt szankciók nem lehetnek kevésbé 
súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti 
jogszabályok az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások tekintetében az üzemeltetık 
jelentési kötelezettségeinek be nem tartása 
esetére elıírnak, továbbá hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejőnek kell 
lenniük. A tagállamok 2017. július 1-ig 
tájékoztatják e rendelkezéseikrıl a 
Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintı 
további módosításokról kötelesek a 
Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni. 

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. 
cikkekben elıírt nyomon követési és 
jelentési kötelezettségek be nem tartására 
vonatkozó szankciórendszert, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
e szankciók alkalmazásának biztosítása 
érdekében. A megállapított szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejőeknek kell lenniük. A 
tagállamok 2017. július 1-ig tájékoztatják e 
rendelkezéseikrıl a Bizottságot, és az e 
rendelkezéseket érintı további 
módosításokról kötelesek a Bizottságot 
haladéktalanul tájékoztatni. 

 

Módosítás 69 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 1 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság minden év június 30-ig 
közzéteszi a 11. cikknek megfelelıen 
bejelentett kibocsátásokat valamint a 

(1) A Bizottság minden év június 30-ig 
közzéteszi a 11. cikknek megfelelıen 
bejelentett éves kibocsátásokat, tiszteletben 
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társaság 11. és 17. cikkekben 
meghatározott monitorozási és jelentési 
kötelezettségeinek történı megfelelıségre 
vonatkozó információkat. 

tartva a kereskedelmi információ bizalmas 
jellegét, ezáltal biztosítva a jogos 
gazdasági érdek 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 3. és 4. 
cikke szerinti védelmét. 

 __________________ 

 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
január 28-i 2003/4/EK irányelve a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésrıl (HL L 41., 2003.2.14., 26. 
o.). 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hajó azonosítása (név, IMO-
regisztrációs szám és a lajstromozási 
kikötı vagy anyakikötı); 

a) a hajó azonosítása (név, IMO-
regisztrációs szám, a lajstromozási kikötı 
vagy anyakikötı és a hajó jégosztálya); 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a hajó technikai hatékonysága (adott 
esetben EEDI vagy EIV); 

c) a hajó technikai hatékonysága (EEDI, 
amennyiben az adott hajótípus esetében ez 
alkalmazandó); 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az éves szén-dioxid-kibocsátás; d) az éves kibocsátás a szén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok vonatkozásában; 
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Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a rendelet hatálya alá esı utak során 
megtett távolságra és a szállított 
rakományra esı éves átlagos tüzelıanyag-
fogyasztás és üvegházhatásúgáz-
kibocsátás; 

törölve 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a rendelet hatálya alá esı utak során 
évente a tengeren töltött összes idı; 

törölve 

 

Módosítás 75 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 3 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a 
kibocsátásokról és a tengeri szállításból 
származó, az éghajlattal kapcsolatos egyéb 
információkról. 

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a 
kibocsátásokról és a tengeri szállításból 
származó egyéb lényeges információkról. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 
22 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás 
születik a tengeri szállításból eredı 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó globális 

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás 
születik a tengeri szállításból eredı 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó globális 
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intézkedésekrıl, a Bizottság felülvizsgálja 
e rendeletet, és szükség esetén javaslatot 
tesz a rendelet módosítására. 

intézkedésekrıl, a Bizottság felülvizsgálja 
e rendeletet, és biztosítja az IMO által 
meghatározott, vonatkozó nemzetközi 
szabályozással való összehangolását. 

 

Módosítás   77 

Rendeletre irányuló javaslat 
23 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

23. cikk 23. cikk 

A hatáskörök átruházása A hatáskörök átruházása 

Az I. és II. mellékletek rendelkezéseinek a 
rendelkezésre álló és naprakész 
tudományos eredmények továbbá a hajók 
fedélzetén elérhetı érintett adatok és a 
vonatkozó nemzetközi szabályok és 
nemzetközileg elfogadott szabványok 
figyelembe vétele céljából történı 
kiegészítése és módosítása érdekében a 
kibocsátások monitorozására szolgáló 
legpontosabb és leghatékonyabb 
módszerek azonosítása céljából, továbbá a 
kibocsátások monitorozásához és 
jelentéséhez kapcsolódóan kért 
információk pontosságának fejlesztése 
érdekében a Bizottságot felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásának 
jogával ruházzák fel, a 24. cikkben 
meghatározott feltételek mellett, 
amennyiben az e rendelet nem alapvetı 
fontosságú elemeit érinti. 

A Bizottság az I. és II. mellékletek 
rendelkezéseinek a rendelkezésre álló és 
naprakész tudományos eredmények 
figyelembe vétele és e mellékletek IMO 
által elfogadott vonatkozó nemzetközi 
szabályokkal történı összehangolása 
céljából történı kiegészítése és módosítása 
érdekében, a nemzetközi rendeleteknek 
való megfelelés biztosítása, a kibocsátások 
nyomon követésére szolgáló legpontosabb 
és leghatékonyabb módszerek azonosítása, 
valamint a kibocsátások nyomon 
követéséhez és jelentéséhez kapcsolódóan 
kért információk pontosságának javítása 
érdekében felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. E felhatalmazást a 24. 
cikkben meghatározott feltételek mellett 
ruházzák a Bizottságra, kizárólag 
amennyiben az az e rendelet nem alapvetı 
fontosságú elemeit érinti. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 
24 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságnak a 15., 16. és 
23. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására adott 
felhatalmazás a 2015. július 1-tıl kezdıdı 

(1) A Bizottság az [e rendelet 
hatálybalépését] követı ötéves idıszakra 
szóló felhatalmazást kap az 5. cikk 
(1a) bekezdésében, a 6. cikk 
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ötéves idıtartamra szól. (4) bekezdésében, valamint a 15., 16., 
illetve a 23. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésıbb kilenc 
hónappal az ötéves idıszak vége elıtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésıbb három hónappal az egyes 
idıtartamok leteltét megelızıen, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyezı 
idıtartamra. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 
24 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 23. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követı napon vagy a 
határozatban megjelölt késıbbi idıpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévı, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1a) 
bekezdésében, a 6. cikk (4) bekezdésében, 
valamint a 15., 16., illetve a 23. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követı napon vagy a 
határozatban megjelölt késıbbi idıpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévı, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 
24 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 23. cikkben foglaltaknak 
megfelelıen elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha a nevezett jogi aktusról szóló 
értesítéstıl számított két hónapos 
határidın belül sem az Európai Parlament, 

(4) Az 5. cikk (1a) bekezdése, a 6. cikk (4) 
bekezdése, valamint a 15., a 16., illetve a 
23. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követı 
két hónapos idıtartam leteltéig sem az 
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sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha e határidı lejárta elıtt mind az 
Európai Parlament, mind pedig a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett idıtartam 
2 hónappal meghosszabbodik. 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az idıtartam leteltét 
megelızıen egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett idıtartam 
két hónappal meghosszabbodik. 

 

Módosítás   81 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 cikk – 2 bekezdés 
525/2013/EU rendelet 
21 a cikk – 1-3 bekezdések 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szöveg a következı „21a. cikkel” 
egészül ki: 

(2) A szöveg a következı „21a. cikkel” 
egészül ki: 

21a. cikk 21a. cikk 

A tengeri szállításból származó kibocsátás 
bejelentése 

A tengeri szállításból származó kibocsátás 
bejelentése 

(1) „A tagállamok évente (X év) január 15-
ig jelentik a Bizottságnak az X-2 évre 
vonatkozó, tengeri szállításból származó 
szén-dioxid-kibocsátásukat az 
XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének 
megfelelıen. 

(1) „A tagállamok évente (X év) január 15-
ig jelentik a Bizottságnak az X-2 évre 
vonatkozó, tengeri szállításból származó 
kibocsátásukat a szén-dioxid és nitrogén-
oxidok tekintetében, az XXX/XXX/EU 
rendelet 9. és 10. cikkének megfelelıen. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az [e 
rendelet 25. cikke] szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a tengeri szállításból 
származó szén-dioxid-kibocsátások 
monitorozására és jelentésére vonatkozó 
követelmények meghatározása céljából az 
XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének 
megfelelıen, és adott esetben figyelembe 
véve az UNFCCC és a Kiotói Jegyzıkönyv 
testületei által elfogadott vonatkozó 
határozatokat, vagy az elıbbiekbıl 
származó illetve ezeket követı 
megállapodásokat, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet keretében 
elfogadott határozatokat. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az [e 
rendelet 25. cikke] szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a tengeri szállításból 
származó, szén-dioxid és nitrogén-oxidok 
tekintetében vett kibocsátások nyomon 
követésére és jelentésére vonatkozó 
követelmények meghatározása céljából az 
XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének 
megfelelıen, és adott esetben figyelembe 
véve az UNFCCC és a Kiotói Jegyzıkönyv 
testületei által elfogadott vonatkozó 
határozatokat, vagy az elıbbiekbıl 
származó illetve ezeket követı 
megállapodásokat, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet keretében 
elfogadott határozatokat. 
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(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a tengeri szállításból származó 
szén-dioxid-kibocsátásaikról a tagállamok 
által az XXX/XXX/EU rendelet X, 9. és 
10. cikkének megfelelıen tett beadványok 
szerkezetének, formátumának és 
eljárásának meghatározása céljából. Az 
ilyen végrehajtási aktust a [26. cikk (2) 
bekezdésében] említett vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint kell elfogadni.” 

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a tengeri szállításból származó, 
szén-dioxid és nitrogén-oxidok 
tekintetében vett kibocsátásaikról a 
tagállamok által az XXX/XXX/EU 
rendelet 9. és 10. cikkének megfelelıen tett 
beadványok szerkezetének, formátumának 
és eljárásának meghatározása céljából. Az 
ilyen végrehajtási aktust a [26. cikk (2) 
bekezdésében] említett vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint kell elfogadni.” 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 cikk – 2 bekezdés 
525/2013/EU rendelet 
21 a cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság a 7. cikk értelmében 
és/vagy a XXXX/XXXX/EU rendeletben 
elıírtaknak megfelelıen a tagállamok 
által szolgáltatott kibocsátási adatok 
alapján kétévente értékeli a tengeri 
közlekedés globális éghajlatra gyakorolt 
összes hatását, ideértve a nem szén-
dioxiddal kapcsolatos kibocsátást vagy 
hatásokat, továbbá a tudományos 
eredményekre és a tengeri közlekedés 
adataira való hivatkozás révén javítja ezt 
az értékelést. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B rész – 3 bekezdés – d a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A hajók mozgására vonatkozó 
információk (AIS) és hajóspecifikus 
adatok felhasználásával történı 
modellezés. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B pont – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A hitelesítık által jóváhagyott fenti 
módszerek bármely kombinációja 
alkalmazható, ha az összességében növeli 
a mérés pontosságát.  
 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B rész – 1 pont – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a módszer nem alkalmazható, ha a 
hajó fedélzetén a tartálytér szállítójegyei 
nem állnak rendelkezésre, különösen 
akkor, ha a rakományt tüzelıanyagként 
használják, például cseppfolyósított 
földgáz párolgási gázként történı 
hasznosításával. 

Ahol a hajó fedélzetén a tartálytér 
szállítójegyei nem állnak rendelkezésre, 
különösen akkor, ha a rakományt 
tüzelıanyagként használják, például 
cseppfolyósított földgáz párolgási gázként 
történı hasznosításával, csupán a 
tüzelıanyag-tartályok idıszakos leltárba 
vételét és a tartálytérben található 
tüzelıanyag-tartály leolvasását 
alkalmazzák. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B pont – 1 pont – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a hajó fedélzetén a tartálytér 
szállítójegyei nem állnak rendelkezésre, 
különösen akkor, ha a rakományt 
tüzelıanyagként használják, például 
cseppfolyósított földgáz párolgási gázként 
történı hasznosításával, a tüzelıanyag-
tartályok és a tartálytérben található 
tüzelıanyag-tartályok leolvasásának 
leltárba vételei alkalmazhatók. 
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Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B rész – 2 pont – 5 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) amennyiben rendelkezésre áll, egy 
akkreditált tüzelıanyag-vizsgáló 
laboratóriumban végzett kísérleti elemzés 
során mért sőrőség. 

Indokolás 

Egy tüzelıanyag-vizsgáló laboratóriumban megállapított tényleges tüzelıanyag-sőrőség – 

amennyiben a társaság rendelkezik ilyen létesítménnyel – pontosabb, mint a felhasznált 

tüzelıanyag-típus átlagos sőrősége, ezért azt opcióként be kell illeszteni. 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B pont – 4 pont – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Közvetlen kibocsátásmérések 
alkalmazhatók az e rendelet hatálya alá 
tartozó utak és egy uniós tagállam 
joghatósága alá tartozó kikötıben történı 
kibocsátások esetében. A szén-dioxid-
kibocsátás tartalmazza a fıgépek, 
segédgépek, kazánok és semlegesgáz-
generátorok által kibocsátott szén-dioxidot. 
Azon hajók esetén, amelyekre 
vonatkozóan a jelentés ezen a módszeren 
alapul, a tüzelıanyag-fogyasztás 
kiszámítása a mért szén-dioxid-kibocsátás 
és az adott tüzelıanyag vonatkozó 
kibocsátási tényezıje felhasználásával 
történik. 

Közvetlen kibocsátásmérések 
alkalmazhatók az e rendelet hatálya alá 
tartozó utak és egy uniós tagállam 
joghatósága alá tartozó kikötıben történı 
kibocsátások esetében. A szén-dioxid és 
nitrogén-oxidok tekintetében vett 
kibocsátás tartalmazza a fıgépek, 
segédgépek, kazánok és semlegesgáz-
generátorok által kibocsátott szén-dioxidot 
és nitrogén-oxidokat is.  

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B pont – 4 pont – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E módszer alapja az égésterméket E módszer alapja a szén-dioxidra és 
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kibocsátó kürtıben (kémény) történı szén-
dioxid-kibocsátás áramlásának 
meghatározása az égéstermék szén-dioxid 
koncentrációjának és az égéstermék 
áramlásának szorzataként. 

nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátás 
égésterméket kibocsátó kürtıben (kémény) 
történı áramlásának meghatározása az 
égéstermék szén-dioxid és nitrogén-oxidok 
tekintetében vett koncentrációjának és az 
égéstermék áramlásának szorzataként. 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – B rész – 4 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. Da. módszer: A hajók mozgására 
vonatkozó információk (AIS) és 
hajóspecifikus adatok felhasználásával 
történı modellezés. 

 A modellezési rendszerért felelıs 
ügynökség írásbeli megállapodást köt a 
kérdéses hajó tulajdonosával. A nyomon 
követési idıszak végén a kiszámított szén-
dioxid-kibocsátásokat összehasonlítják a 
hajó olaj-nyilvántartási könyvével és a 
tartálytér szállítójegyeivel az eltérések 
feltárása és kiigazítása érdekében. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – A pont – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Személyszállító hajók esetén a szállított 
rakomány kifejezésére az utasok számát 
kell figyelembe venni. Minden további 
hajókategória esetén a szállított rakomány 
mennyiségét metrikus tonnában és 
köbméterben kell meghatározni. 

törölve 

 

Módosítás 92 
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Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – A pont – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fuvarozási tevékenységet a megtett 
távolság és a szállított rakomány 
mennyiségének szorzataként kell 
meghatározni. 

törölve 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – B pont – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az átlagos energiahatékonyságot legalább 
az alábbi négy mutató használatával kell 
nyomon követni: az adott távolságra esı 
tüzelıanyag-fogyasztás, a fuvarozási 
tevékenységre esı tüzelıanyag-fogyasztás, 
az adott távolságra esı szén-dioxid-
kibocsátás és a fuvarozási tevékenységre 
esı szén-dioxid-kibocsátás, amelyeket a 
következık szerint kell kiszámítani: 

Az átlagos energiahatékonyságot az alábbi 
két mutató használatával kell nyomon 
követni: az adott távolságra esı 
tüzelıanyag-fogyasztás és az adott 
távolságra esı szén-dioxid és nitrogén-
oxidok tekintetében vett kibocsátás, 
amelyeket a következık szerint kell 
kiszámítani: 

adott távolságra esı tüzelıanyag-
fogyasztás = éves összes tüzelıanyag-
fogyasztás / megtett összes távolság 

adott távolságra esı tüzelıanyag-
fogyasztás = éves összes tüzelıanyag-
fogyasztás / megtett összes távolság 

fuvarozási tevékenységre esı tüzelıanyag-
fogyasztás = éves összes tüzelıanyag-
fogyasztás / összes fuvarozási tevékenység 

 

adott távolságra esı szén-dioxid-kibocsátás 
= éves összes szén-dioxid-kibocsátás / 
összes megtett távolság 

adott távolságra esı kibocsátás a szén-
dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében = a 
szén-dioxid és nitrogén-oxidok 
vonatkozásában vett éves összes 
kibocsátás / összes megtett távolság 

fuvarozási tevékenységre esı szén-dioxid-
kibocsátás = éves összes szén-dioxid-
kibocsátás / összes fuvarozási tevékenység 

 

 
 


