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RÖVID INDOKOLÁS

E bizottsági javaslat célja a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 rendelet módosítása a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által a hajó-fűtőolajfogyasztásra vonatkozóan 
létrehozott új globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele céljából. A javasolt 
módosítások a fogalommeghatározásokhoz, valamint a nyomonkövetési paraméterekhez, 
tervekhez és formanyomtatványokhoz kapcsolódó technikai kiigazítások. 

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság e javaslatot arra kívánja felhasználni, hogy egyszerűsítse 
és csökkentse a hajózási társaságokra és hatóságokra vonatkozó adminisztratív eljárásokat, 
ugyanakkor megőrizze a nyomon követésről, a jelentéstételről és a hitelesítésről szóló (EU) 
2015/757 rendelet célkitűzéseit. 

Az előadó javasolni kívánja a Bizottságnak, hogy vizsgálja felül az (EU) 2015/757 rendelet 
működését, figyelembe véve a szóban forgó rendelet végrehajtása, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által létrehozott, a hajó-fűtőolajfogyasztásra vonatkozó globális 
adatgyűjtő rendszer megvalósítása során szerzett további tapasztalatokat a két rendszer közötti 
nagyobb fokú kompatibilitás biztosítása és a kettős jelentéstételi követelmények csökkentése 
érdekében. 

MÓDOSÍTÁS:

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éghajlat- és energiapolitika 
2030-ra szóló keretéről szóló, 
2014. februári európai parlamenti 
állásfoglalás felszólította a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy tűzzenek ki egy 
2030-ra kötelezően megvalósítandó uniós 
célt, amely szerint az üvegházhatású 
gázok kibocsátását az 1990-es szinthez 
képest legalább 40 %-kal kell csökkenteni. 
Az Európai Parlament arra is rámutatott, 
hogy ahhoz, hogy az Unió méltányos 
mértékben részt vállalhasson a globális 

(3) Az Európai Parlament az európai 
zöld megállapodásról szóló, 2020. január 
15-i állásfoglalásában arra szólított fel, 
hogy az EU az 1990-es szinthez képest 
2030-ra 55%-kal növelje belső ÜHG-
csökkentési célkitűzését, és hangsúlyozta, 
hogy azonnali és nagyra törő fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósuljon a klímasemlegesség. Az 
Európai Parlament arra is rámutatott, hogy 
ahhoz, hogy az Unió méltányos mértékben 
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erőfeszítésekben, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez.

részt vállalhasson a globális 
erőfeszítésekben, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2014. október 24-i 
következtetéseiben az Európai Tanács 
jóváhagyta azt a kötelező uniós célkitűzést, 
amelynek értelmében 2030-ra az 1990-es 
szinthez képest legalább 40 %-kal 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását az Unióban. Az Európai 
Tanács hangsúlyozta továbbá annak 
fontosságát, hogy a közlekedési ágazatban 
csökkenjen az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás és a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőséggel kapcsolatos kockázat, 
valamint felkérte a Bizottságot, hogy 
folytassa az eszközök és intézkedések 
tanulmányozását egy olyan átfogó és 
technológiai szempontból semleges 
megközelítés érdekében, amely többek 
között előmozdítaná a közlekedésből 
származó kibocsátás csökkentését, a 
megújuló energiaforrások alkalmazását és 
az energiahatékonyságot.

(4) 2014. október 24-i 
következtetéseiben az Európai Tanács 
jóváhagyta azt a kötelező uniós célkitűzést, 
amelynek értelmében 2030-ra az 1990-es 
szinthez képest legalább 40%-kal 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását az Unióban. Az Európai 
Tanács hangsúlyozta továbbá annak 
fontosságát, hogy a közlekedési ágazatban 
csökkenjen az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás és a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőséggel kapcsolatos kockázat, 
valamint felkérte a Bizottságot, hogy 
folytassa az eszközök és intézkedések 
tanulmányozását egy olyan átfogó és 
technológiai szempontból semleges 
megközelítés érdekében, amely többek 
között előmozdítaná a közlekedésből 
származó kibocsátás csökkentését, a 
megújuló energiaforrások alkalmazását és 
az energiahatékonyságot. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-én közzétette 
következtetéseit, amelyekben jóváhagyta 
azt az ambiciózusabb célt, hogy a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban 2050-ig megvalósuljon a 
klímasemleges EU.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) A tengeri szállítási ágazat sikeres 
szén-dioxid-mentesítéséhez holisztikus 
megközelítésre van szükség. A szén-
dioxid-kibocsátás szükséges csökkentése 
az alternatív üzemanyagok és az alternatív 
meghajtórendszerek nagyobb mértékű 
használatának ösztönzésével, valamint a 
hajók energiahatékonyságát javító és 
fokozó új intézkedésekkel érhető el. 
Annak érdekében, hogy mind a környezet, 
mind a hajótulajdonosok és a kikötők 
számára a legfenntarthatóbb előnyöket 
lehessen elérni, a későbbi jogalkotási 
javaslatoknak figyelembe kell venniük az 
ágazat által a technológiai semlegesség 
elvének fényében már elindított különböző 
kezdeményezéseket és a megosztott bevált 
gyakorlatokat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 
2015 áprilisában elfogadta a tengeri 
közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről szóló 
(EU) 2015/757 rendeletet20 (a 
továbbiakban az angol rövidítés alapján: 
uniós MRV-rendelet), amelyet 2016-ban 
két felhatalmazáson alapuló rendelet21 és 
két végrehajtási rendelet22 egészített ki. Az 
uniós MRV-rendelet célja a hajók 
kibocsátásával kapcsolatos adatgyűjtés a 
további szakpolitikai döntéshozatal 
elősegítésére, valamint a 
kibocsátáscsökkentés ösztönzése azáltal, 
hogy az érintett piacok információkhoz 
jutnak a hajók hatékonyságáról. Az uniós 
MRV-rendelet kötelezi a társaságokat az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) kikötőibe 
érkező vagy onnan induló hajók 
tüzelőanyag-fogyasztásának, szén-dioxid-
kibocsátásának és energiahatékonyságának 

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 
2015 áprilisában elfogadta a tengeri 
közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről szóló 
(EU) 2015/757 rendeletet20 (a 
továbbiakban az angol rövidítés alapján: 
uniós MRV-rendelet), amelyet 2016-ban 
két felhatalmazáson alapuló rendelet21 és 
két végrehajtási rendelet22 egészített ki. Az 
uniós MRV-rendelet célja a hajók 
kibocsátásával kapcsolatos adatgyűjtés a 
további szakpolitikai döntéshozatal 
elősegítésére, valamint a 
kibocsátáscsökkentés ösztönzése azáltal, 
hogy az érintett piacok információkhoz 
jutnak a hajók hatékonyságáról és 
elősegítik az új technológiák elterjedését. 
Az uniós MRV-rendelet kötelezi a 
társaságokat az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) kikötőibe érkező vagy onnan induló 
hajók tüzelőanyag-fogyasztásának, szén-
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évenkénti nyomon követésére, jelentésére 
és hitelesítésére 2018-tól kezdődően. Ez az 
EGT kikötőinek szén-dioxid-kibocsátására 
is vonatkozik. Az első kibocsátási 
jelentések benyújtásának határideje 
2019. április 30.

dioxid-kibocsátásának és 
energiahatékonyságának évenkénti 
nyomon követésére, jelentésére és 
hitelesítésére 2018-tól kezdődően. Ez az 
EGT kikötőinek szén-dioxid-kibocsátására 
is vonatkozik. A tengeri szállításból 
származó kibocsátásoknak az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe (ETS) 
való beépítése felé vezető első lépésként 
elfogadták az uniós MRV-rendeletet, hogy 
a tengeri szállítási ágazat tisztességesen 
hozzájáruljon az uniós csökkentési 
célkitűzésekhez. A beépítési folyamatnak 
hatásvizsgálaton kell alapulnia, 
figyelembe véve, hogy biztosítani kell az 
uniós lobogó alatt közlekedő hajók 
nemzetközi versenyképességét.

__________________ __________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/757 rendelete (2015. április 29.) 
a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 
2009/16/EK irányelv módosításáról (HL 
L 123., 2015.5.19., 55. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/757 rendelete (2015. április 29.) 
a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 
2009/16/EK irányelv módosításáról (HL 
L 123., 2015.5.19., 55. o.).

21 Bizottság (EU) 2016/2072 
felhatalmazáson alapuló rendelete a tengeri 
közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről szóló 
(EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti hitelesítési 
tevékenységekről és a hitelesítők 
akkreditálásáról (HL L 320., 2016.11.26., 
5. o.); A Bizottság (EU) 2016/2071 
felhatalmazáson alapuló rendelete 
(2016. szeptember 22.) az (EU) 2015/757 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
szén-dioxid-kibocsátások nyomonkövetési 
módszerei és az egyéb releváns 
információk nyomon követésére vonatkozó 
szabályok tekintetében történő 
módosításáról (HL L 320., 2016.11.26., 
1. o.).

21 Bizottság (EU) 2016/2072 
felhatalmazáson alapuló rendelete a tengeri 
közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, 
jelentéséről és hitelesítéséről szóló 
(EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti hitelesítési 
tevékenységekről és a hitelesítők 
akkreditálásáról (HL L 320., 2016.11.26., 
5. o.); A Bizottság (EU) 2016/2071 
felhatalmazáson alapuló rendelete 
(2016. szeptember 22.) az (EU) 2015/757 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
szén-dioxid-kibocsátások nyomonkövetési 
módszerei és az egyéb releváns 
információk nyomon követésére vonatkozó 
szabályok tekintetében történő 
módosításáról (HL L 320., 2016.11.26., 
1. o.).

22 Bizottság (EU) 2016/1927 végrehajtási 
rendelete (2016. november 4.) a 
nyomonkövetési terveknek, kibocsátási 

22 Bizottság (EU) 2016/1927 végrehajtási 
rendelete (2016. november 4.) a 
nyomonkövetési terveknek, kibocsátási 
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jelentéseknek és megfelelőségi 
dokumentumoknak a tengeri közlekedésből 
eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről 
szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti 
formanyomtatványairól (HL L 299., 
2016.11.5., 1–21. o.); A Bizottság 
(EU) 2016/1928 végrehajtási rendelete 
(2016. november 4.) a személyszállító, ro-
ro és konténerszállító hajóktól eltérő 
hajókategóriák esetében a szállított 
rakománynak a tengeri közlekedésből 
eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről 
szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról (HL L 299., 2016.11.5., 
22–25. o.).

jelentéseknek és megfelelőségi 
dokumentumoknak a tengeri közlekedésből 
eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről 
szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti 
formanyomtatványairól (HL L 299., 
2016.11.5., 1–21. o.); A Bizottság 
(EU) 2016/1928 végrehajtási rendelete 
(2016. november 4.) a személyszállító, ro-
ro és konténerszállító hajóktól eltérő 
hajókategóriák esetében a szállított 
rakománynak a tengeri közlekedésből 
eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon 
követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről 
szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról (HL L 299., 2016.11.5., 
22–25. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai zöld megállapodásról 
szóló, 2020. január 15-i állásfoglalásában 
a Parlament a tengeri közlekedés 
dekarbonizációjára irányuló kutatásba 
való beruházásra szólított fel. A tengeri 
közlekedés uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe történő beépítési folyamatából 
származó bevételek egy részét a tengeri 
közlekedés innovatív dekarbonizációs 
technológiáira és infrastruktúráira, 
valamint a fenntartható alternatív 
üzemanyagokra és a kibocsátásmentes 
meghajtási technológiákra irányuló 
kutatásra kell fordítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés:
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2015 decemberében az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye (UNFCCC) részes 
feleinek 21. konferenciáján elfogadott 
Párizsi Megállapodás23 értelmében az 
Unió és tagállamai a teljes gazdaságra 
vonatkozó kibocsátáscsökkentési célokat 
tűztek ki. A Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) jelenleg is erőfeszítéseket 
tesz a nemzetközi tengeri kibocsátások 
korlátozására, amit ösztönözni kell. Az 
IMO 2016 októberében elfogadott24 egy, a 
hajók fűtőolaj-fogyasztásával kapcsolatos 
adatgyűjtő rendszert (a továbbiakban: az 
IMO globális adatgyűjtő rendszere).

(8) A 2015 decemberében az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye (UNFCCC) részes 
feleinek 21. konferenciáján elfogadott 
Párizsi Megállapodás23 értelmében az 
Unió és tagállamai a teljes gazdaságra 
vonatkozó kibocsátáscsökkentési célokat 
tűztek ki. A Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) jelenleg is erőfeszítéseket 
tesz a nemzetközi tengeri kibocsátások 
korlátozására, amit ösztönözni kell. Az 
IMO 2016 októberében elfogadott24 egy, a 
hajók fűtőolaj-fogyasztásával kapcsolatos 
adatgyűjtő rendszert (a továbbiakban: az 
IMO globális adatgyűjtő rendszere). Az 
IMO 2018. április 13-án elfogadott egy, a 
hajókból származó ÜHG-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó kezdeti stratégiát 
is, amelynek célja az ilyen kibocsátások 
növekedésének lehető leghamarabb 
történő korlátozása, és 2050-re a 2008-as 
szinthez képest legalább 50%-kal történő 
csökkentése. Ezzel párhuzamosan a 
tagállamok és az IMO társult tagjai 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2030-
ra a nemzetközi hajózási ágazat egészében 
átlagosan legalább 40%-kal csökkentik a 
szállítási tevékenységekre eső szén-dioxid 
kibocsátást, folytatva ezzel a 70%-os 
csökkenés 2050-ig történő elérésére 
irányuló erőfeszítéseket.

__________________ __________________
23 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 
2016.10.19., 4–18. o.).

23 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 
2016.10.19., 4–18. o.).

24 MEPC.278(70) IMO-határozat, amely 
módosítja a MARPOL-egyezmény 
VI. mellékletét.

24 MEPC.278(70) IMO-határozat, amely 
módosítja a MARPOL-egyezmény 
VI. mellékletét.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9) E két nyomonkövetési, jelentési és 
hitelesítési rendszer együttes fennállására 
való tekintettel a Bizottság az uniós MRV-
rendelet 22. cikke értelmében értékelte, 
hogyan lehetne harmonizálni a két 
rendszert, hogy csökkenjen a hajókra 
vonatkozó adminisztratív teher az uniós 
MRV-rendelet célkitűzéseinek sérelme 
nélkül.

(9) E két nyomonkövetési, jelentési és 
hitelesítési rendszer együttes fennállására 
való tekintettel a Bizottság az uniós MRV-
rendelet 22. cikke értelmében értékelte, 
hogyan lehetne harmonizálni a két 
rendszert, hogy csökkenjen a hajókra és 
különösek a kkv-k tulajdonában álló 
hajókra vonatkozó adminisztratív teher az 
uniós MRV-rendelet célkitűzéseinek 
sérelme nélkül.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az IMO globális adatgyűjtő 
rendszerének az évente nyomon követendő 
és jelentendő adatokkal kapcsolatos 
rendelkezéseit figyelembe kell venni annak 
biztosítása érdekében, hogy a mindkét 
rendszer hatálya alá tartozó hajózási 
tevékenységek esetében egyszerűsített 
adatgyűjtésre kerüljön sor. Ennek 
érdekében a „hordképesség” paramétert be 
kell jelenteni, ugyanakkor indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a „szállított rakomány” 
bejelentése továbbra is önkéntes alapon 
történjen. A „tengeren töltött idő” 
paramétert felváltja az IMO globális 
adatgyűjtő rendszerében alkalmazott „úton 
töltött órák”. Végezetül, az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében a „megtett 
távolság” kiszámításának az IMO globális 
adatgyűjtő rendszerén25 kell alapulnia.

(12) Az IMO globális adatgyűjtő 
rendszerének az évente nyomon követendő 
és jelentendő adatokkal kapcsolatos 
rendelkezéseit figyelembe kell venni annak 
biztosítása érdekében, hogy a mindkét 
rendszer hatálya alá tartozó hajózási 
tevékenységek esetében egyszerűsített 
adatgyűjtésre kerüljön sor. Ennek 
érdekében a „hordképesség” paramétert és 
a „szállított rakomány” paramétert be kell 
jelenteni. A „tengeren töltött idő” 
paramétert felváltja az IMO globális 
adatgyűjtő rendszerében alkalmazott „úton 
töltött órák”. Végezetül, az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében a „megtett 
távolság” kiszámításának az IMO globális 
adatgyűjtő rendszerén25 kell alapulnia.

__________________ __________________
25 MEPC 282(70) IMO-határozat. 25 MEPC 282(70) IMO-határozat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottság felülvizsgálja az (EU) 
2015/757 rendelet működését, figyelembe 
véve a rendelet végrehajtása, valamint az 
IMO által létrehozott globális adatgyűjtő 
rendszer megvalósítása során szerzett 
további tapasztalatokat a két rendszer 
közötti maximális kompatibilitás 
biztosítása és a kettős jelentéstételi 
követelmények felszámolása érdekében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A kibocsátásmentes hajózásra 
történő sikeres átállás feltétele az integrált 
megközelítést és megfelelő, az innovációt 
a hajók és a kikötők tekintetében egyaránt 
lehetővé tevő környezet. A Bizottságnak 
értékelnie kell a kibocsátásmentes kikötői 
szabványok, a fenntartható alternatív 
üzemanyagok és a kibocsátásmentes 
meghajtási technológiák megfelelőségét és 
az e célkitűzések megvalósításának 
eszközét az érdekelt felek és az érintett 
helyi hatóságok bevonásával a lehető 
leghamarabb végre kell hajtani. A 
tagállamokat ösztönözni kell a 
kibocsátásmentes kikötők fejlesztésének 
felgyorsítására a kikötői területeken és a 
part menti övezetekben élő valamennyi 
polgár egészségének javítása érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2015/757 rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) szállított rakomány, önkéntes 
alapon;

f) szállított rakomány;

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
(EU) 2015/757 rendelet
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A társaság változása esetén a 
korábbi társaság a Bizottságnak és az 
érintett lobogó szerinti állam hatóságainak 
a változás bekövetkezésének napjához 
lehető legközelebbi időpontban, de 
legkésőbb az említett naptól számított 
három hónapon belül jelentést nyújt be, 
amely ugyanazokat az elemeket 
tartalmazza, mint a kibocsátási jelentés, de 
kizárólag arra az időszakra vonatkozik, 
amelyben a társaság felelősségével 
elvégzett tevékenységekre sor került.

(2) A társaság változása esetén a 
korábbi társaság a Bizottságnak és az 
érintett lobogó szerinti állam hatóságainak 
a változás bekövetkezésének napjához 
lehető legközelebbi időpontban, de 
legkésőbb az említett naptól számított 
három hónapon belül jelentést nyújt be, 
amely ugyanazokat az elemeket 
tartalmazza, mint a kibocsátási jelentés, de 
kizárólag arra az időszakra vonatkozik, 
amelyben a társaság felelősségével 
elvégzett tevékenységekre sor került. Az új 
társaság gondoskodik arról, hogy a 
változás bekövetkezésének napjától 
minden hajó megfeleljen e rendelet 
követelményeinek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)
(EU) 2015/757 rendelet
11 cikk – 3 bekezdés – xi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (3) bekezdés a) pontja a 
következő új ponttal egészül ki:
xi a) a szállított rakomány;
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2015/757 rendelet
21 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 21. cikk a következő új 
bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség a 2020–2022. évi 
munkaprogramjával összhangban további 
statisztikai ellenőrzéseket végez az 11. cikk 
(1) bekezdése szerint szolgáltatott 
információk tekintetében, hogy biztosítsa 
azok következetességét.”

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)
(EU) 2015/757 rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
22a. cikk
A Bizottság tovább értékeli az (EU) 
2015/757 rendelet működését azáltal, hogy 
rendszeres hatásvizsgálatokat végez, 
figyelembe véve az említett rendelet 
végrehajtása, valamint az IMO által a 
hajó-fűtőolajfogyasztásra vonatkozóan 
létrehozott globális adatgyűjtő rendszer 
megvalósítása során szerzett további 
tapasztalatokat, egyrészt annak biztosítása 
érdekében, hogy a két rendszer a lehető 
legnagyobb mértékben kompatibilis 
legyen egymással, és megszüntessék a 
kettős jelentéstételi követelményeket, 
másrészt pedig azért, hogy felmérje az 
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ágazatra vonatkozó egyszerűsítési 
megoldások hatékonyságát, és szükség 
esetén beavatkozzon az uniós tengeri 
ágazat versenyképességének biztosítása 
érdekében. Amennyiben létrejön az IMO 
ambiciózusabb globális adatgyűjtő 
rendszere, a Bizottság ismét felül fogja 
vizsgálni az uniós MRV-rendeletet annak 
érdekében, hogy még inkább 
összehangolja azt az IMO globális 
adatgyűjtő rendszerével.
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