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КРАТКА ОБОСНОВКА

 Целта на настоящото предложение на Комисията е да се измени Регламент (ЕС) 
2015/757 относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт, за да се вземе надлежно предвид новата глобална система 
за събиране на данни за потреблението на гориво от корабите, създадена от 
Международната морска организация (ММО). Предложените промени представляват 
технически корекции на определенията, както и на параметрите, плановете и образците 
за мониторинг. 

Докладчикът по становището на подпомагащата комисия изразява задоволство, че с 
настоящото предложение Комисията се стреми към опростяване и намаляване на 
административните процедури за корабоплавателните дружества и администрации, като 
същевременно се запазват целите за мониторинга, докладването и проверката от 
Регламент (ЕО) 2015/757. 

Докладчикът би желал да предложи на Комисията да преразгледа действието на 
Регламент (ЕС) 2015/757, като вземе предвид допълнителния опит, натрупан при 
прилагането на този регламент, и въвеждането на глобалната система за събиране на 
данни за консумацията на гориво от корабите, създадена от Международната морска 
организация (ММО), за да се гарантира по-голяма съвместимост между двете системи и 
да се намалят изискванията за двойно докладване. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В своята Резолюция от 
февруари 2014 г. относно рамката на 
политиките в областта на климата 
и енергетиката за 2030 г. 
Европейският парламент призова 
Комисията и държавите членки да 
определят задължителна цел за 
постигане от Съюза към 2030 г. на 
най-малко 40-процентно намаляване 
на емисиите на парникови газове 
спрямо равнищата от 1990 г. 

(3) В своята Резолюция от 15 януари 
2020 г. относно Европейския зелен курс 
Европейският парламент призова за 
увеличаване на вътрешната цел на ЕС 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове за 2030 г. с 55 % в 
сравнение с равнищата от 1990 г. и 
подчерта необходимостта от 
незабавни и амбициозни действия за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата възможно 
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Европейският парламент отбеляза също 
така, че всички сектори на икономиката 
ще трябва да допринесат за 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, за да може Съюзът да даде своя 
справедлив дял от глобалните усилия.

най-скоро и не по-късно от 2050 г. 
Европейският парламент отбеляза също 
така, че всички сектори на икономиката 
ще трябва да допринесат за 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, за да може Съюзът да даде своя 
справедлив дял от глобалните усилия.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своите заключения от 
24 октомври 2014 г. Европейският съвет 
подкрепи задължителна за Съюза цел за 
постигане към 2030 г. на най-малко 40-
процентно намаляване на вътрешните 
емисии на парникови газове спрямо 
равнищата от 1990 г. Европейският 
съвет отбеляза също така важността на 
намаляването на емисиите на парникови 
газове и рисковете, свързани със 
зависимостта от изкопаеми горива в 
транспортния сектор, и прикани 
Комисията да проучи допълнителни 
инструменти и мерки за всеобхватен и 
отворен за всички технологии подход, в 
това число за насърчаване на 
намаляването на емисиите, 
възобновяемите енергийни източници и 
енергийната ефективност в транспорта.

(4) В своите заключения от 
24 октомври 2014 г. Европейският съвет 
подкрепи задължителна за Съюза цел за 
постигане към 2030 г. на най-малко 40-
процентно намаляване на вътрешните 
емисии на парникови газове спрямо 
равнищата от 1990 г. Европейският 
съвет отбеляза също така важността на 
намаляването на емисиите на парникови 
газове и рисковете, свързани със 
зависимостта от изкопаеми горива в 
транспортния сектор, и прикани 
Комисията да проучи допълнителни 
инструменти и мерки за всеобхватен и 
отворен за всички технологии подход, в 
това число за насърчаване на 
намаляването на емисиите, 
възобновяемите енергийни източници и 
енергийната ефективност в транспорта. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет публикува своите заключения, в 
които одобрява по-амбициозната цел 
за постигане на неутрален по 
отношение на климата ЕС до 2050 г. в 
съответствие с целите на 
Парижкото споразумение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Необходим е цялостен подход 
за успешна декарбонизация на сектора 
на морския транспорт. 
Необходимото намаляване на 
въглеродните емисии може да се 
постигне чрез насърчаване на по-
нататъшното използване на 
алтернативни горива, алтернативни 
задвижващи системи и нови мерки за 
подобряване и повишаване на 
енергийната ефективност на 
плавателните съдове. За да се 
постигнат най-устойчиви ползи 
както за околната среда, така и за 
собствениците на кораби и за 
пристанищата, бъдещите 
законодателни предложения следва да 
вземат предвид различните 
инициативи и споделени най-добри 
практики, които секторът вече е 
предприел в контекста на принципа 
на технологична неутралност.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През април 2015 г. Европейският 
парламент и Съветът приеха 
Регламент (ЕС) 2015/757 относно 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт20 
(Регламентът на ЕС относно МДП), 
който през 2016 г. беше допълнен от два 
делегирани регламента21 и два 
регламента за изпълнение22. Целта на 
Регламента на ЕС относно МДП е да се 
събират данни за емисиите от 
корабоплаването, които да се използват 
при разработването на политиките в 
бъдеще и за стимулирането на 
намаляване на емисиите, като на 

(6) През април 2015 г. Европейският 
парламент и Съветът приеха 
Регламент (ЕС) 2015/757 относно 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт20 
(Регламентът на ЕС относно МДП), 
който през 2016 г. беше допълнен от два 
делегирани регламента21 и два 
регламента за изпълнение22. Целта на 
Регламента на ЕС относно МДП е да се 
събират данни за емисиите от 
корабоплаването, които да се използват 
при разработването на политиките в 
бъдеще и за стимулирането на 
намаляване на емисиите, като на 
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съответните пазари се предоставя 
информация за ефективността на 
корабите. Според Регламента на ЕС 
относно МДП дружествата са 
задължени да извършват мониторинг, 
докладване и проверка на консумацията 
на гориво, емисиите на CO2 и 
енергийната ефективност на своите 
кораби при плавания до и от 
пристанища в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) на 
годишна база, считано от 2018 г. Това 
важи и за емисии на CO2 в рамките на 
пристанища на ЕИП. Първите доклади 
относно емисиите следва да бъдат 
представени до 30 април 2019 г.

съответните пазари се предоставя 
информация за ефективността на 
корабите и да се насърчава 
възприемането на нови технологии. 
Според Регламента на ЕС относно МДП 
дружествата са задължени да извършват 
мониторинг, докладване и проверка на 
консумацията на гориво, емисиите на 
CO2 и енергийната ефективност на 
своите кораби при плавания до и от 
пристанища в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) на 
годишна база, считано от 2018 г. Това 
важи и за емисии на CO2 в рамките на 
пристанища на ЕИП. Регламентът на 
ЕС относно МДП беше приет като 
първа стъпка към включването на 
емисиите от морския транспорт в 
схемата на ЕС за търговия с емисии 
(СТЕ), така че секторът на морския 
транспорт да допринесе справедливо 
за постигането на целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове. Този процес на включване 
следва да се основава на оценка на 
въздействието, като се има предвид, 
че международната 
конкурентоспособност на корабите, 
плаващи под флага на държава от ЕС, 
следва да бъде гарантирана.

__________________ __________________
20 Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2015 г. относно мониторинга, 
докладването и проверката на емисиите 
на въглероден диоксид от морския 
транспорт и за изменение на 
Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 
19.5.2015 г., стр. 55).

20 Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2015 г. относно мониторинга, 
докладването и проверката на емисиите 
на въглероден диоксид от морския 
транспорт и за изменение на 
Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 
19.5.2015 г., стр. 55).

21 Делегиран регламент (ЕС) 2016/2072 
на Комисията относно дейностите по 
проверка и акредитацията на 
проверяващи органи съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 

21 Делегиран регламент (ЕС) 2016/2072 
на Комисията относно дейностите по 
проверка и акредитацията на 
проверяващи органи съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 



AD\1205340BG.docx 7/15 PE641.314v02-00

BG

диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 320, 26.11.2016 г., стр. 5); Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/2071 на Комисията 
от 22 септември 2016 г. за изменение на 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
отнасящо се за методите за мониторинг 
на емисиите на въглероден диоксид и за 
правилата за мониторинг на друга 
съответна информация (ОВ L 320, 
26.11.2016 г., стр. 1).

диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 320, 26.11.2016 г., стр. 5); Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/2071 на Комисията 
от 22 септември 2016 г. за изменение на 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
отнасящо се за методите за мониторинг 
на емисиите на въглероден диоксид и за 
правилата за мониторинг на друга 
съответна информация (ОВ L 320, 
26.11.2016 г., стр. 1).

22 Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2016/1927 на 
Комисията от 4 ноември 2016 г. относно 
образците за мониторинговите планове, 
докладите за емисиите и документите за 
спазени изисквания съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 299, 5.11.2016 г., стр. 1 – 21); 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 
на Комисията от 4 ноември 2016 г. 
относно определянето на превозвания 
товар за категориите кораби, различни 
от пътнически кораби, ро-ро кораби и 
контейнеровози съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 299, 5.11.2016 г., стр. 22—25).

22 Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2016/1927 на 
Комисията от 4 ноември 2016 г. относно 
образците за мониторинговите планове, 
докладите за емисиите и документите за 
спазени изисквания съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 299, 5.11.2016 г., стр. 1 – 21); 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 
на Комисията от 4 ноември 2016 г. 
относно определянето на превозвания 
товар за категориите кораби, различни 
от пътнически кораби, ро-ро кораби и 
контейнеровози съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/757 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите на въглероден 
диоксид от морския транспорт (ОВ 
L 299, 5.11.2016 г., стр. 22—25).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В своята резолюция от 15 
януари 2020 г. относно Европейския 
зелен курс Парламентът призова за 
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инвестиции в научните изследвания в 
областта на декарбонизацията на 
морския транспорт. Част от 
приходите, получени от включването 
на морския транспорт в СТЕ на ЕС, 
следва да се инвестира в научни 
изследвания в областта на 
иновативни технологии и 
инфраструктури за декарбонизация 
на морския транспорт и за внедряване 
на устойчиви алтернативни горива и 
технологии за задвижване с нулеви 
емисии.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Според Парижкото 
споразумение, прието през декември 
2015 г. в рамките на 21-вата 
конференция на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКООНИК)23, Съюзът и 
неговите държави членки са възприели 
цел за намаляване на емисиите за цялата 
икономика. В ход са усилия за 
намаляване на емисиите от 
международното морско корабоплаване 
чрез Международната морска 
организация (ИМО), които следва да 
бъдат насърчавани. През 
октомври 2016 г. ИМО прие24 система за 
събиране на данни за консумацията на 
гориво от корабите (глобална ССД на 
ИМО).

(8) Според Парижкото 
споразумение, прието през декември 
2015 г. в рамките на 21-вата 
конференция на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКООНИК)23, Съюзът и 
неговите държави членки са възприели 
цел за намаляване на емисиите за цялата 
икономика. В ход са усилия за 
намаляване на емисиите от 
международното морско корабоплаване 
чрез Международната морска 
организация (ИМО), които следва да 
бъдат насърчавани. През 
октомври 2016 г. ИМО прие24 система за 
събиране на данни за консумацията на 
гориво от корабите (глобална ССД на 
ИМО). На 13 април 2018 г. ИМО прие 
също така първоначална стратегия 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове от кораби с цел да се 
ограничи увеличаването на тези 
емисии във възможно най-кратък срок 
и те да бъдат намалени най-малко с 
50% до 2050 г. спрямо 2008 г. 
Същевременно държавите членки и 
асоциираните членове на ИМО поеха 
ангажимент за намаляване с най-
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малко 40 % до 2030 г. на емисиите на 
CO2 за единица транспортна работа 
като средна стойност на емисиите 
от цялото международно 
корабоплаване, като се полагат 
усилия за постигане на 70-процентно 
намаление до 2050 г.

__________________ __________________
23 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4 – 18).

23 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4 – 18).

24 Резолюция MEPC.278(70) на ИМО за 
изменение на приложение VI към 
MARPOL.

24 Резолюция MEPC.278(70) на ИМО за 
изменение на приложение VI към 
MARPOL.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Предвид съвместното 
съществуване на тези две системи за 
мониторинг, докладване и проверка, в 
съответствие с член 22 от Регламента на 
ЕС относно МДП Комисията направи 
оценка на възможностите за 
осигуряване на съответствие на двете 
системи, така че административната 
тежест за корабите да бъде намалена, 
като в същото време се запазят целите 
на Регламента на ЕС относно МДП.

(9) Предвид съвместното 
съществуване на тези две системи за 
мониторинг, докладване и проверка, в 
съответствие с член 22 от Регламента на 
ЕС относно МДП Комисията направи 
оценка на възможностите за 
осигуряване на съответствие на двете 
системи, така че административната 
тежест за корабите, по-специално за 
тези, които са собственост на МСП, 
да бъде намалена, като в същото време 
се запазят целите на Регламента на ЕС 
относно МДП.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Разпоредбите на глобалната ССД 
на ИМО относно данните, които 
подлежат на мониторинг и докладване 
на годишна база, следва да бъдат взети 

(12) Разпоредбите на глобалната ССД 
на ИМО относно данните, които 
подлежат на мониторинг и докладване 
на годишна база, следва да бъдат взети 
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предвид, за да се гарантира събирането 
на хармонизирани данни за дейностите 
на корабите, попадащи в приложното 
поле на двете системи. За тази цел 
параметърът „дедуейт“ следва да се 
докладва, а докладването на 
параметъра „превозван товар“ следва 
да остане на доброволна база. 
Определението „време, прекарано в 
морето“ следва да бъде заменено с 
определението „часове на плаване“ 
според глобалната ССД на ИМО. 
Накрая, изчисляването на „изминатото 
разстояние“ следва да бъде въз основа 
на глобалната ССД на ИМО25, за да се 
намали административната тежест.

предвид, за да се гарантира събирането 
на хармонизирани данни за дейностите 
на корабите, попадащи в приложното 
поле на двете системи. За тази цел 
параметрите „дедуейт“ и „превозван 
товар“ следва да се докладват. 
Определението „време, прекарано в 
морето“ следва да бъде заменено с 
определението „часове на плаване“ 
според глобалната ССД на ИМО. 
Накрая, изчисляването на „изминатото 
разстояние“ следва да бъде въз основа 
на глобалната ССД на ИМО25, за да се 
намали административната тежест.

__________________ __________________
25 Резолюция MEPC 282 (70) на ИМО. 25 Резолюция MEPC 282 (70) на ИМО.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията следва да направи 
преглед на действието на Регламент 
(ЕС) 2015/757, като вземе под 
внимание придобития допълнителен 
опит от периода на неговото 
прилагане, както и глобалната 
система на ИМО за събиране на данни 
с цел да се осигури по-добра 
съвместимост между двете системи 
и да се намалят изискванията за 
двойно докладване.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) За успешния преход към 
корабоплаване с нулеви емисии е 
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необходим интегриран подход и 
подходяща благоприятна среда за 
стимулиране на иновациите както на 
корабите, така и в пристанищата. 
Целесъобразността на пристанищни 
стандарти за нулеви емисии, 
устойчиви алтернативни горива и 
технологии за задвижване с нулеви 
емисии следва да бъде оценена от 
Комисията и средствата за 
постигане на тези цели следва да 
бъдат въведени възможно най-скоро, 
като се включат заинтересованите 
страни и съответните местни 
органи. Държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да ускорят 
развитието на пристанища с нулеви 
емисии с цел да се подобри здравето 
на всички граждани, живеещи в 
пристанищните райони и 
крайбрежните зони.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 –точка 3 – буква a
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 9 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) превозван товар — на 
доброволна база;“.

е) превозван товар;

Изменение12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 –точка 5 – буква a
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При смяна на дружеството, 
възможно най-скоро след деня на 
извършване на смяната и не по-късно от 
три месеца след това, предходното 
дружество представя на Комисията и на 

2. При смяна на дружеството, 
възможно най-скоро след деня на 
извършване на смяната и не по-късно от 
три месеца след това, предходното 
дружество представя на Комисията и на 
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органите на съответната държава на 
знамето доклад, включващ същите 
елементи като доклада за емисиите, но 
ограничен до периода на осъществяване 
на дейностите под негова отговорност.

органите на съответната държава на 
знамето доклад, включващ същите 
елементи като доклада за емисиите, но 
ограничен до периода на осъществяване 
на дейностите под негова отговорност. 
Новото дружество гарантира, че 
всеки кораб отговаря на изискванията 
на настоящия регламент от деня на 
извършването на смяната.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 –буква б а (нова)
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 11 – параграф 3 – подточка xi a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В буква а) от параграф 3а се 
добавя нова подточка xi a):
xi a) превозван товар;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 21– параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a) В член 21 се добавя нов 
параграф:
„6a. Европейската агенция за морска 
безопасност провежда допълнителни 
статистически проверки на данните, 
предоставени съгласно член 11, 
параграф 1, за да се гарантира 
тяхната съгласуваност, в 
съответствие с работната ѝ 
програма за 2020 – 2022 г.“
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) 2015/757
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) създава се следният член:
Член 22a
Комисията продължава да оценява 
действието на Регламент (ЕС) 
2015/757, като извършва периодични 
оценки на въздействието, като взема 
предвид натрупания допълнителен 
опит при прилагането на посочения 
регламент и на глобалната система 
за събиране на данни за консумацията 
на гориво от корабите, създадена от 
ИМО, с цел, от една страна, да се 
гарантира, че между двете системи е 
налице максимална съвместимост и 
да се премахнат двойните изисквания 
за докладване, а – от друга страна, да 
оцени ефективността на решенията 
за рационализиране в сектора и да се 
намеси, когато е необходимо, за да се 
гарантира конкурентоспособността 
на морския сектор на ЕС. Ако бъде 
постигнато по-амбициозно 
споразумение за глобална система за 
събиране на данни на ИМО, 
Комисията отново преразглежда 
Регламента на ЕС относно МДП, за 
да го съгласува в по-голяма степен със 
системата за събиране на данни на 
ИМО.
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