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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος αυτής της πρότασης της Επιτροπής είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές, ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το νέο 
παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο 
θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι 
τεχνικές προσαρμογές που αφορούν τους ορισμούς, καθώς και τις παραμέτρους 
παρακολούθησης, τα σχέδια και τα υποδείγματα. 

Η συντάκτρια επικροτεί την Επιτροπή, η οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει την εν λόγω 
πρόταση ώστε να απλουστευθούν και να μειωθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες και τους φορείς δημόσιας διοίκησης και παράλληλα να διαφυλαχθούν 
οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
επαλήθευση. 

Η συντάκτρια επιθυμεί να προτείνει στην Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη πείρα που αποκτήθηκε κατά 
την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου συστήματος συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO), προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δύο 
συστημάτων και να μειωθούν οι απαιτήσεις διπλής υποβολής εκθέσεων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται 
να θέσουν ως δεσμευτικό στόχο για την 
Ένωση τη μείωση, μέχρι το 2030, των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με τα 

(3) Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, ζητείται η αύξηση του στόχου 
της ΕΕ για μείωση των εγχώριων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 
2030 σε 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990 και τονίζεται η ανάγκη να 
αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση με 
σκοπό την επίτευξη της κλιματικής 
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επίπεδα του 1990. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επεσήμανε επίσης ότι, για να 
ανταποκριθεί η Ένωση στις παγκόσμιες 
προσπάθειες στο μερίδιο που της αναλογεί, 
θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς 
της οικονομίας στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν 
και το αργότερο έως το 2050. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε 
επίσης ότι, για να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις παγκόσμιες προσπάθειες στο μερίδιο 
που της αναλογεί, θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του της 24ης Οκτωβρίου 
2014, τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού 
στόχου της Ένωσης για εγχώρια μείωση 
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αναφέρθηκε επίσης στη 
σημασία της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και των κινδύνων 
που συνδέονται με την εξάρτηση του 
τομέα των μεταφορών από τα ορυκτά 
καύσιμα, και κάλεσε την Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω μέσα και μέτρα για μια 
σφαιρική και τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση, μεταξύ άλλων, για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στις 
μεταφορές και της μείωσης των εκπομπών.

(4) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του της 24ης Οκτωβρίου 
2014, τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού 
στόχου της Ένωσης για εγχώρια μείωση 
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αναφέρθηκε επίσης στη 
σημασία της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και των κινδύνων 
που συνδέονται με την εξάρτηση του 
τομέα των μεταφορών από τα ορυκτά 
καύσιμα, και κάλεσε την Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω μέσα και μέτρα για μια 
σφαιρική και τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση, μεταξύ άλλων, για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στις 
μεταφορές και της μείωσης των εκπομπών. 
Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δημοσίευσε τα συμπεράσματά 
του με τα οποία εγκρίθηκε ο πιο 
φιλόδοξος στόχος της επίτευξης μιας 
κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για την επιτυχή απαλλαγή του 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές απαιτείται μια 
ολιστική προσέγγιση. Οι αναγκαίες 
μειώσεις των ανθρακούχων εκπομπών θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν με την 
ενθάρρυνση της περαιτέρω χρήσης 
εναλλακτικών καυσίμων, εναλλακτικών 
συστημάτων πρόωσης και νέων μέτρων 
για τη βελτίωση και ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των σκαφών. 
Προκειμένου να επιτευχθούν τα πλέον 
βιώσιμα οφέλη τόσο για το περιβάλλον 
όσο και για τους πλοιοκτήτες και τους 
λιμένες, οι μελλοντικές νομοθετικές 
προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις διάφορες πρωτοβουλίες και τις 
κοινές βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
ήδη εφαρμοστεί από τον τομέα με βάση 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τον Απρίλιο του 2015, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 
για την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές20 («κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ»), 
ο οποίος συμπληρώθηκε το 2016 με δύο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς21 και 
δύο εκτελεστικούς κανονισμούς22. Στόχος 
του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ είναι η 
συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις 
εκπομπές από τη ναυτιλία για την 
περαιτέρω χάραξη πολιτικής και την 
παροχή κινήτρων για μειώσεις των 
εκπομπών, μέσω της διάθεσης 

(6) Τον Απρίλιο του 2015, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 
για την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές20 («κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ»), 
ο οποίος συμπληρώθηκε το 2016 με δύο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς21 και 
δύο εκτελεστικούς κανονισμούς22. Στόχος 
του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ είναι η 
συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις 
εκπομπές από τη ναυτιλία για την 
περαιτέρω χάραξη πολιτικής και την 
παροχή κινήτρων για μειώσεις των 
εκπομπών, μέσω της διάθεσης 
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πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των 
πλοίων στις σχετικές αγορές. Ο 
κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ υποχρεώνει τις 
εταιρείες να παρακολουθούν και να 
επαληθεύουν την κατανάλωση καυσίμων, 
τις εκπομπές CO2 και την ενεργειακή 
απόδοση των πλοίων τους για τους πλόες 
προς και από λιμένες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και να 
υποβάλλουν εκθέσεις επ’ αυτών, σε ετήσια 
βάση, αρχής γενομένης από το 2018. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για τις 
εκπομπές CO2 εντός λιμένων του ΕΟΧ. Οι 
πρώτες εκθέσεις για τις εκπομπές πρέπει 
να υποβληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 
2019.

πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των 
πλοίων στις σχετικές αγορές, καθώς και η 
προώθηση της απορρόφησης νέων 
τεχνολογιών. Ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ 
υποχρεώνει τις εταιρείες να 
παρακολουθούν και να επαληθεύουν την 
κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 
και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων 
τους για τους πλόες προς και από λιμένες 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ), καθώς και να υποβάλλουν εκθέσεις 
επ’ αυτών, σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2018. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει επίσης για τις εκπομπές CO2 
εντός λιμένων του ΕΟΧ. Ο κανονισμός 
ΠΥΕ της ΕΕ εγκρίθηκε ως το πρώτο 
βήμα για την υπαγωγή των εκπομπών 
από τις θαλάσσιες μεταφορές στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), ώστε να 
συνεισφέρει με δίκαιο τρόπο ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών στους 
ενωσιακούς στόχους μείωσης. Η εν λόγω 
διαδικασία υπαγωγής θα πρέπει να 
βασίζεται σε εκτίμηση επιπτώσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα των σκαφών που 
φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ.

__________________ __________________
20 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 
19.5.2015, σ. 55).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 
19.5.2015, σ. 55).

21 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2016/2072 της Επιτροπής, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις 
επαληθευτικές δραστηριότητες και τη 
διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 

21 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2016/2072 της Επιτροπής, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις 
επαληθευτικές δραστηριότητες και τη 
διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 



AD\1205340EL.docx 7/16 PE641.314v02-00

EL

υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 320 της 
26.11.2016, σ. 5)· Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/2071 της 
Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
μεθόδους για την παρακολούθηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους 
κανόνες παρακολούθησης και άλλες 
σχετικές πληροφορίες (ΕΕ L 320 της 
26.11.2016, σ. 1).

υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 320 της 
26.11.2016, σ. 5)· Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/2071 της 
Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
μεθόδους για την παρακολούθηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους 
κανόνες παρακολούθησης και άλλες 
σχετικές πληροφορίες (ΕΕ L 320 της 
26.11.2016, σ. 1).

22 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2016/1927 της Επιτροπής, της 4ης 
Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα 
υποδείγματα για τα σχέδια 
παρακολούθησης, τις εκθέσεις εκπομπών 
και τα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 
5.11.2016, σ. 1-21). Εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1928 της 
Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, για 
τον προσδιορισμό του μεταφερόμενου 
φορτίου για κατηγορίες πλοίων που δεν 
είναι επιβατηγά, ro-ro και πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 
5.11.2016, σ. 22-25).

22 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2016/1927 της Επιτροπής, της 4ης 
Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα 
υποδείγματα για τα σχέδια 
παρακολούθησης, τις εκθέσεις εκπομπών 
και τα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 
5.11.2016, σ. 1-21). Εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1928 της 
Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, για 
τον προσδιορισμό του μεταφερόμενου 
φορτίου για κατηγορίες πλοίων που δεν 
είναι επιβατηγά, ro-ro και πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 
θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 
5.11.2016, σ. 22-25).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο ψήφισμά του της 15ης 
Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην 
έρευνα με σκοπό την απαλλαγή του τομέα 
της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Ορισμένα από τα έσοδα που θα 
προκύπτουν από την υπαγωγή των 
θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα 
ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να επενδύονται 
στην έρευνα για καινοτόμες τεχνολογίες 
και υποδομές με σκοπό την απαλλαγή του 
τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και για την ανάπτυξη βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών 
πρόωσης μηδενικών εκπομπών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2015 κατά την 21η διάσκεψη των 
μερών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC)23, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της έχουν αναλάβει στόχο 
μείωσης για το σύνολο της οικονομίας. 
Προσπάθειες για τον περιορισμό των 
εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO) είναι υπό εξέλιξη και είναι σκόπιμο 
να ενθαρρύνονται. Τον Οκτώβριο του 2016 
ο IMO ενέκρινε24 ένα σύστημα συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ 
από πλοία («το παγκόσμιο σύστημα 
συλλογής δεδομένων του IMO»).

(8) Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2015 κατά την 21η διάσκεψη των 
μερών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC)23, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της έχουν αναλάβει στόχο 
μείωσης για το σύνολο της οικονομίας. 
Προσπάθειες για τον περιορισμό των 
εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO) είναι υπό εξέλιξη και είναι σκόπιμο 
να ενθαρρύνονται. Τον Οκτώβριο του 2016 
ο IMO ενέκρινε24 ένα σύστημα συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ 
από πλοία («το παγκόσμιο σύστημα 
συλλογής δεδομένων του IMO»). Ο IMO 
ενέκρινε επίσης, στις 13 Απριλίου 2018, 
μια αρχική στρατηγική για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
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από πλοία, με στόχο να περιορίσει την 
αύξηση των εν λόγω εκπομπών το 
συντομότερο δυνατόν και να τις μειώσει, 
έως το 2050, κατά τουλάχιστον 50 % σε 
σύγκριση με το 2008. Ταυτόχρονα, τα 
κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη του 
IMO δεσμεύτηκαν να μειώσουν, έως το 
2030, κατά τουλάχιστον 40 % τις 
εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο, 
κατά μέσο όρο στο σύνολο των διεθνών 
μεταφορών, επιδιώκοντας μείωση κατά 
70 % έως το 2050.

__________________ __________________
23 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 
19.10.2016, σ. 4-18).

23 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 
19.10.2016, σ. 4-18).

24 Ψήφισμα MEPC.278(70) του IMO για 
την τροποποίηση του παραρτήματος VI 
της σύμβασης MARPOL.

24 Ψήφισμα MEPC.278(70) του IMO για 
την τροποποίηση του παραρτήματος VI 
της σύμβασης MARPOL.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνύπαρξη των δύο αυτών συστημάτων 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 
επαλήθευσης, εξέτασε, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ευθυγραμμιστούν τα δύο συστήματα, ώστε 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα 
πλοία, ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται οι 
στόχοι του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ.

(9) Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνύπαρξη των δύο αυτών συστημάτων 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 
επαλήθευσης, εξέτασε, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ευθυγραμμιστούν τα δύο συστήματα, ώστε 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα 
πλοία, ιδίως για όσα ανήκουν σε ΜΜΕ, 
ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται οι στόχοι 
του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις του παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων του IMO σχετικά με 
τα δεδομένα που πρέπει να 
παρακολουθούνται και να υποβάλλονται 
ετησίως, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο 
εξορθολογισμός της συλλογής δεδομένων 
για τις δραστηριότητες των πλοίων που 
εμπίπτουν και στα δύο συστήματα. Για τον 
σκοπό αυτό, η παράμετρος «νεκρό βάρος» 
θα πρέπει να υποβάλλεται, ενώ η 
παράμετρος «μεταφερόμενο φορτίο» θα 
πρέπει να διατηρηθεί σε προαιρετική 
βάση. Η παράμετρος «χρόνος παραμονής 
στη θάλασσα» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον ορισμό της 
«διάρκειας διαδρομής σε ώρες» στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων του IMO. Τέλος, ο 
υπολογισμός της «διανυθείσας 
απόστασης» θα πρέπει να βασίζεται στο 
παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων 
του ΙΜΟ25, ούτως ώστε να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος.

(12) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις του παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων του IMO σχετικά με 
τα δεδομένα που πρέπει να 
παρακολουθούνται και να υποβάλλονται 
ετησίως, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο 
εξορθολογισμός της συλλογής δεδομένων 
για τις δραστηριότητες των πλοίων που 
εμπίπτουν και στα δύο συστήματα. Για τον 
σκοπό αυτό, οι παράμετροι «νεκρό βάρος» 
και «μεταφερόμενο φορτίο» θα πρέπει να 
δηλώνονται. Η παράμετρος «χρόνος 
παραμονής στη θάλασσα» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον ορισμό της 
«διάρκειας διαδρομής σε ώρες» στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων του IMO. Τέλος, ο 
υπολογισμός της «διανυθείσας 
απόστασης» θα πρέπει να βασίζεται στο 
παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων 
του ΙΜΟ25, ούτως ώστε να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος.

__________________ __________________
25 Ψήφισμα MEPC 282 (70) του IMO. 25 Ψήφισμα MEPC 282 (70) του IMO.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει τη λειτουργία του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόσθετη πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του εν 
λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου 
συστήματος συλλογής δεδομένων του 
IMO, προκειμένου να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δύο 
συστημάτων και να καταργηθούν οι 
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απαιτήσεις διπλής υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η επιτυχής μετάβαση στη 
ναυτιλία μηδενικών εκπομπών απαιτεί 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και το 
κατάλληλο ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να 
τονωθεί η καινοτομία, τόσο στα πλοία 
όσο και στους λιμένες. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει την 
καταλληλότητα των προτύπων μηδενικών 
εκπομπών για τους λιμένες, των 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και 
των τεχνολογιών πρόωσης μηδενικών 
εκπομπών, θα πρέπει δε τα μέσα 
επίτευξης των εν λόγω στόχων να 
εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν με 
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων και των αρμόδιων τοπικών 
αρχών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη λιμένων μηδενικών εκπομπών 
προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία όλων 
των πολιτών που ζουν σε λιμενικές 
περιοχές και παράκτιες ζώνες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μεταφερόμενο φορτίο, σε 
προαιρετική βάση·

στ) μεταφερόμενο φορτίο·

Τροπολογία12
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η 
προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην 
Επιτροπή και στις αρχές του οικείου 
κράτους σημαίας, όσο το πρακτικώς 
δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής και το 
αργότερο εντός τριών μηνών, έκθεση που 
καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση 
εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο 
που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται υπό την ευθύνη της.

2. Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η 
προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην 
Επιτροπή και στις αρχές του οικείου 
κράτους σημαίας, όσο το πρακτικώς 
δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής και το 
αργότερο εντός τριών μηνών, έκθεση που 
καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση 
εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο 
που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται υπό την ευθύνη της. Η νέα 
εταιρεία μεριμνά ώστε να συμμορφώνεται 
κάθε πλοίο με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού από την ημέρα της 
ολοκλήρωσης της αλλαγής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 3 στοιχείο α) 
προστίθεται νέο στοιχείο:
xi α) μεταφερόμενο φορτίο·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 21 προστίθεται νέα 
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παράγραφος:
«6α. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα επαληθεύει 
περαιτέρω τα στατιστικά στοιχεία που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1, ώστε να επιβεβαιώνεται η 
συνοχή των υποβληθέντων δεδομένων, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του 
για την περίοδο 2020-2022.»

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 22α
Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη 
λειτουργία του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757, διενεργώντας περιοδικές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, όπου λαμβάνεται 
υπόψη η πρόσθετη πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του εν 
λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου 
συστήματος συλλογής δεδομένων για την 
κατανάλωση μαζούτ από πλοία, το οποίο 
καθιερώθηκε από τον IMO, προκειμένου 
αφενός, να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
συμβατότητα των δύο συστημάτων και 
να καταργηθούν οι απαιτήσεις διπλής 
υποβολής εκθέσεων και, αφετέρου, να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των 
λύσεων εξορθολογισμού για τον τομέα και 
να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, κατά 
περίπτωση, ώστε να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού 
τομέα της ΕΕ. Εάν επιτευχθεί ένα πιο 
φιλόδοξο παγκόσμιο σύστημα συλλογής 
δεδομένων του IMO, η Επιτροπή 
επανεξετάζει εκ νέου τον κανονισμό ΠΥΕ 
της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω 
εναρμόνισή του με το παγκόσμιο σύστημα 
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συλλογής δεδομένων του IMO.
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