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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio Komisijos pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti ES reglamentą 2015/757 dėl jūrų transporto 
išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) nustatytą naują pasaulinę laivų kuro 
sąnaudų duomenų rinkimo sistemą. Siūlomi pakeitimai yra techniniai pakeitimai, susiję su 
apibrėžtimis, stebėsenos parametrais, planais ir šablonais. 

Nuomonės referentė palankiai vertina tai, kad Komisija ketina pasinaudoti šiuo pasiūlymu 
siekdama supaprastinti laivybos bendrovėms ir administracinėms įstaigoms privalomas 
administracines procedūras ir sumažinti jų apimtį, sykiu išsaugant ES reglamento 2015/757 dėl 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tikslus. 

Nuomonės referentė norėtų pasiūlyti Komisijai peržiūrėti Reglamento (ES) 2015/757 veikimą, 
atsižvelgiant į papildomą patirtį, įgytą įgyvendinant tą reglamentą, ir į Tarptautinės jūrų 
organizacijos (IMO) nustatytą pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, kad 
būtų užtikrintas didesnis šių dviejų sistemų suderinamumas ir sumažinti dvigubo ataskaitų 
teikimo reikalavimai. 

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2014 m. vasario mėn. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos strategijos 
Komisija ir valstybės narės raginamos 
nustatyti privalomą 2030 m. Sąjungos 
tikslą sumažinti Sąjungos išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. 
Be to, Europos Parlamentas pažymėjo, kad 
jeigu Sąjunga nori tinkamai prisidėti prie 
pasaulinių pastangų, išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį būtina 
mažinti visuose ekonomikos sektoriuose;

(3) 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl Europos 
žaliojo kurso raginama padidinti 2030 m. 
ES viduje išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą iki 55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu, ir pabrėžiama, kad reikia 
nedelsiant imtis plataus užmojo veiksmų 
siekiant kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Be 
to, Europos Parlamentas pažymėjo, kad 
jeigu Sąjunga nori tinkamai prisidėti prie 
pasaulinių pastangų, išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį būtina 
mažinti visuose ekonomikos sektoriuose;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) savo 2014 m. spalio 24 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba patvirtino 
privalomą Sąjungos tikslą iki 2030 m. savo 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 
1990 m. Europos Vadovų Taryba taip pat 
nurodė, kad transporto sektoriuje svarbu 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir riziką, susijusią su 
priklausomybe nuo iškastinio kuro, ir 
paragino Komisiją toliau nagrinėti įrankius 
ir priemones, kurių reikia visapusiškam ir 
technologiškai neutraliam požiūriui, kurio 
laikantis transporto sektoriuje skatinamas 
išmetamo teršalų kiekio mažinimas, 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimas ir energijos naudojimo 
efektyvumas;

(4) savo 2014 m. spalio 24 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba patvirtino 
privalomą Sąjungos tikslą iki 2030 m. savo 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 
1990 m. Europos Vadovų Taryba taip pat 
nurodė, kad transporto sektoriuje svarbu 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir riziką, susijusią su 
priklausomybe nuo iškastinio kuro, ir 
paragino Komisiją toliau nagrinėti įrankius 
ir priemones, kurių reikia visapusiškam ir 
technologiškai neutraliam požiūriui, kurio 
laikantis transporto sektoriuje skatinamas 
išmetamo teršalų kiekio mažinimas, 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimas ir energijos naudojimo 
efektyvumas. 2019 m. gruodžio 12 d. 
Europos Vadovų Taryba paskelbė savo 
išvadas, kuriose pritariama platesnio 
užmojo tikslui – ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti, kad ES poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant sėkmingai sumažinti jūrų 
transporto sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, reikalingas holistinis 
požiūris. Būtiną išmetamo anglies 
dioksido kiekio sumažinimą būtų galima 
užtikrinti skatinant toliau naudoti 
alternatyvius degalus, alternatyvias 
varymo sistemas ir naujas priemones, 
kuriomis gerinamas ir didinamas laivybai 
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naudojamų laivų energijos vartojimo 
efektyvumas. Siekiant tvariausios naudos 
tiek aplinkai, tiek laivų savininkams ir 
uostams, tolesniuose pasiūlymuose dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų būti atsižvelgta į įvairias iniciatyvas 
ir bendrą geriausią šiame sektoriuje jau 
diegiamą praktiką, atsižvelgiant į 
neutralumo technologijų atžvilgiu 
principą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Parlamentas ir Taryba 
2015 m. balandžio mėn. priėmė 
Reglamentą (ES) 2015/75720 dėl jūrų 
transporto išmetamo anglies dioksido 
kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo (toliau – ES SAT reglamentas), o 
2016 m. šis reglamentas buvo papildytas 
dviem deleguotaisiais21 ir dviem 
įgyvendinimo22 reglamentais. ES SAT 
reglamentu siekiama, kad būtų renkami 
laivybos sektoriuje išmetamų teršalų 
duomenys, kuriuos vėliau būtų galima 
naudoti formuojant politiką, taip pat 
siekiama skatinti mažinti išmetamą teršalų 
kiekį atitinkamoms rinkoms teikiant 
informaciją apie laivų efektyvumą. ES 
SAT reglamentu bendrovės įpareigojamos 
užtikrinti jų laivų kuro sąnaudų, išmetamo 
CO2 kiekio, taip pat energijos vartojimo 
efektyvumo per reisus į Europos 
ekonominės erdvės (EEE) uostus ir iš jų 
metinę stebėseną, ataskaitų teikimą ir 
tikrinimą nuo 2018 m. Reglamentas taip 
pat taikomas EEE uostuose išmetamam 
CO2 kiekiui. Pirmosios išmetamo teršalų 
kiekio ataskaitos turi būti pateiktos iki 
2019 m. balandžio 30 d.;

(6) Europos Parlamentas ir Taryba 
2015 m. balandžio mėn. priėmė 
Reglamentą (ES) 2015/75720 dėl jūrų 
transporto išmetamo anglies dioksido 
kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo (toliau – ES SAT reglamentas), o 
2016 m. šis reglamentas buvo papildytas 
dviem deleguotaisiais21 ir dviem 
įgyvendinimo22 reglamentais. ES SAT 
reglamentu siekiama, kad būtų renkami 
laivybos sektoriuje išmetamų teršalų 
duomenys, kuriuos vėliau būtų galima 
naudoti formuojant politiką, taip pat 
siekiama skatinti mažinti išmetamą teršalų 
kiekį atitinkamoms rinkoms teikiant 
informaciją apie laivų efektyvumą ir diegti 
naujas technologijas. ES SAT reglamentu 
bendrovės įpareigojamos užtikrinti jų laivų 
kuro sąnaudų, išmetamo CO2 kiekio, taip 
pat energijos vartojimo efektyvumo per 
reisus į Europos ekonominės erdvės (EEE) 
uostus ir iš jų metinę stebėseną, ataskaitų 
teikimą ir tikrinimą nuo 2018 m. 
Reglamentas taip pat taikomas EEE 
uostuose išmetamam CO2 kiekiui. ES SAT 
reglamentas buvo priimtas kaip pirmas 
žingsnis siekiant integruoti jūrų 
transporto išmetamuosius teršalus į ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS), kad jūrų transporto 
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sektorius sąžiningai prisidėtų prie 
Sąjungos išmetamų teršalų mažinimo 
tikslų. Šis integravimo procesas turėtų 
būti grindžiamas poveikio vertinimu, 
atsižvelgiant į tai, kad turėtų būti 
užtikrintas tarptautinis su ES vėliava 
plaukiojančių laivų konkurencingumas;

__________________ __________________
20 20 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 123, 2015 5 19, p. 55).

20 20 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 123, 2015 5 19, p. 55).

21 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 
2016/2072 dėl tikrinimo veiklos ir 
tikrintojų akreditavimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 320, 
2016 11 26, p. 5); 2016 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 
2016/2071, kuriuo iš dalies keičiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2015/757 nuostatos dėl išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos metodų 
ir kitos susijusios informacijos stebėsenos 
taisyklių OL L 320, 2016 11 26, p. 1).

21 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 
2016/2072 dėl tikrinimo veiklos ir 
tikrintojų akreditavimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 320, 
2016 11 26, p. 5); 2016 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 
2016/2071, kuriuo iš dalies keičiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2015/757 nuostatos dėl išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos metodų 
ir kitos susijusios informacijos stebėsenos 
taisyklių OL L 320, 2016 11 26, p. 1).

22 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 
dėl stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų 
ataskaitų ir atitikties patvirtinimo 
dokumentų šablonų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 299, 
2016 11 5, p. 1–21); 2016 m. lapkričio 4 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 
2016/1928 dėl kitų nei keleiviniai, ro-ro 
laivai ir konteinervežiai laivų vežamo 
krovinio nustatymo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 

22 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 
dėl stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų 
ataskaitų ir atitikties patvirtinimo 
dokumentų šablonų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 299, 
2016 11 5, p. 1–21); 2016 m. lapkričio 4 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 
2016/1928 dėl kitų nei keleiviniai, ro-ro 
laivai ir konteinervežiai laivų vežamo 
krovinio nustatymo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
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ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 299, 
2016 11 5, p. 22–25).

ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 299, 
2016 11 5, p. 22–25).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje 
dėl Europos žaliojo kurso Parlamentas 
ragino investuoti į jūrų transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo mokslinius tyrimus. Dalis 
pajamų, gaunamų integravus jūrų 
transportą į ES ATLPS sistemą, turėtų 
būti investuojama į naujoviškų jūrų 
transporto priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijų ir 
infrastruktūros mokslinius tyrimus ir 
tvarių alternatyviųjų degalų bei netaršių 
varymo technologijų diegimą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Paryžiaus susitarimu, priimtu 
2015 m. gruodžio mėn. vykusioje 21-ojoje 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje 
(JTBKKK)23, Sąjunga ir jos valstybės 
narės prisiėmė tikslą išmetamųjų teršalų 
kiekį sumažinti visos ekonomikos mastu. 
Dedamos pastangos, pasitelkiant 
Tarptautinę jūrų organizaciją (TJO), 
apriboti jūrų sektoriuje tarptautiniu mastu 
išmetamą teršalų kiekį, ir tos pastangos 
turėtų būti skatinamos. TJO 2016 m. 
spalio mėn. patvirtino24 laivų kuro sąnaudų 
duomenų rinkimo sistemą (toliau – 
pasaulinė TJO duomenų rinkimo sistema);

(8) Paryžiaus susitarimu, priimtu 
2015 m. gruodžio mėn. vykusioje 21-ojoje 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje 
(JTBKKK)23, Sąjunga ir jos valstybės 
narės prisiėmė tikslą išmetamųjų teršalų 
kiekį sumažinti visos ekonomikos mastu. 
Dedamos pastangos, pasitelkiant 
Tarptautinę jūrų organizaciją (TJO), 
apriboti jūrų sektoriuje tarptautiniu mastu 
išmetamą teršalų kiekį, ir tos pastangos 
turėtų būti skatinamos. TJO 2016 m. 
spalio mėn. patvirtino24 laivų kuro sąnaudų 
duomenų rinkimo sistemą (toliau – 
pasaulinė TJO duomenų rinkimo sistema). 
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2018 m. balandžio 13 d. TJO taip pat 
priėmė pradinę laivų išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo strategiją, kuria 
siekiama kuo greičiau apriboti šio kiekio 
didėjimą ir iki 2050 m. jį sumažinti bent 
50 proc., palyginti su 2008 m. Tuo pat 
metu valstybės narės ir asocijuotosios 
TJO narės įsipareigojo iki 2030 m. bent 
40 proc. sumažinti transportavimo 
apimčiai tenkantį išmetamą CO2 kiekį, 
imant vidurkį tarptautinės laivybos 
sektoriuje, ir dėti pastangas, kad iki 2050 
m. šis kiekis būtų sumažintas 70 proc.;

__________________ __________________
23 Paryžiaus susitarimas (OL L 282, 
2016 10 19, p. 4–18).

23 Paryžiaus susitarimas (OL L 282, 
2016 10 19, p. 4–18).

24 TJO rezoliucija MEPC.278(70), kuria iš 
dalies keičiamas MARPOL VI priedas.

24 TJO rezoliucija MEPC.278(70), kuria iš 
dalies keičiamas MARPOL VI priedas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgdama į tai, kad vienu metu 
taikomos abi šios stebėsenos, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo sistemos, Komisija 
pagal ES SAT reglamento 22 straipsnį 
vertino, kaip jas abi suderinti, kad būtų 
sumažinta laivams tenkanti administracinė 
našta, kartu išsaugant ES SAT reglamento 
tikslus;

(9) atsižvelgdama į tai, kad vienu metu 
taikomos abi šios stebėsenos, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo sistemos, Komisija 
pagal ES SAT reglamento 22 straipsnį 
vertino, kaip jas abi suderinti, kad būtų 
sumažinta laivams, visų pirma 
priklausantiems MVĮ, tenkanti 
administracinė našta, kartu išsaugant ES 
SAT reglamento tikslus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti, kad apie laivų 
veiklą, kuriai taikomos abi sistemos, būtų 
renkami supaprastinti duomenys, reikėtų 

(12) siekiant užtikrinti, kad apie laivų 
veiklą, kuriai taikomos abi sistemos, būtų 
renkami supaprastinti duomenys, reikėtų 
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atsižvelgti į pasaulinės TJO duomenų 
rinkimo sistemos nuostatas dėl duomenų, 
kuriuos reikia stebėti ir kasmet pranešti 
ataskaitose. Todėl parametras „dedveitas“ 
turėtų būti pranešamas, o parametras 
„pervežti kroviniai“ turėtų ir toliau būti 
teikiamas savanoriškai. Terminas „jūroje 
praleistas laikas“ turėtų būti pakeistas 
pasaulinės TJO duomenų rinkimo sistemos 
terminu „jūroje praleistos valandos“. 
Galiausiai, siekiant sumažinti 
administracinę naštą, apskaičiuojant 
nuplauktą atstumą turėtų būti remiamasi 
pasauline TJO duomenų rinkimo sistema25.

atsižvelgti į pasaulinės TJO duomenų 
rinkimo sistemos nuostatas dėl duomenų, 
kuriuos reikia stebėti ir kasmet pranešti 
ataskaitose. Todėl parametrai „dedveitas“ 
ir „pervežti kroviniai“ turėtų būti 
pranešami. Terminas „jūroje praleistas 
laikas“ turėtų būti pakeistas pasaulinės TJO 
duomenų rinkimo sistemos terminu „jūroje 
praleistos valandos“. Galiausiai, siekiant 
sumažinti administracinę naštą, 
apskaičiuojant nuplauktą atstumą turėtų 
būti remiamasi pasauline TJO duomenų 
rinkimo sistema25;

__________________ __________________
25 TJO rezoliucija MEPC 282 (70). 25 TJO rezoliucija MEPC 282 (70).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija turėtų peržiūrėti 
Reglamento (ES) 2015/757 veikimą, 
atsižvelgdama į papildomą patirtį, įgytą 
įgyvendinant tą reglamentą, ir į TJO 
nustatytą pasaulinę laivų kuro sąnaudų 
duomenų rinkimo sistemą, kad būtų 
užtikrintas didesnis šių dviejų sistemų 
suderinamumas ir panaikinti dvigubo 
ataskaitų teikimo reikalavimai;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant sėkmingai pereiti prie 
visiškai netaršios laivybos, reikalingas 
integruotas požiūris ir tinkama palanki 
aplinka inovacijoms tiek laivuose, tiek 
uostuose skatinti. Komisija turėtų įvertinti 
netaršių uostų standartų, tvarių 
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alternatyviųjų degalų ir netaršių varymo 
technologijų tinkamumą ir turėtų būti kuo 
greičiau įgyvendintos priemonės tiems 
tikslams pasiekti, įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus ir 
atitinkamas vietos valdžios institucijas. 
Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
spartinti netaršių uostų plėtrą, kad būtų 
pagerinta visų uostų teritorijose ir 
pakrančių zonose gyvenančių piliečių 
sveikata;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2015/757
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pervežtus krovinius (ši informacija 
stebima savanoriškai);

f) pervežtus krovinius;

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2015/757
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikeitus bendrovei, ankstesnė 
bendrovė kiek įmanoma greičiau po 
pasikeitimo dienos, bet ne vėliau nei 
praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos 
Komisijai ir atitinkamoms vėliavos 
valstybės narės institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje pranešami tie patys 
duomenys kaip ir išmetamųjų teršalų 
ataskaitoje ir kuri apima tik laikotarpį, per 
kurį ta bendrovė buvo atsakinga už 
vykdomą veiklą.

2. Pasikeitus bendrovei, ankstesnė 
bendrovė kiek įmanoma greičiau po 
pasikeitimo dienos, bet ne vėliau nei 
praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos 
Komisijai ir atitinkamoms vėliavos 
valstybės narės institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje pranešami tie patys 
duomenys kaip ir išmetamųjų teršalų 
ataskaitoje ir kuri apima tik laikotarpį, per 
kurį ta bendrovė buvo atsakinga už 
vykdomą veiklą. Nuo tokio pasikeitimo 
užbaigimo dienos naujoji bendrovė 
užtikrina, kad kiekvienas laivas atitiktų 
šio reglamento reikalavimus.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/757
11 straipsnio 3 dalies xi a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prie 3a dalies a punkto pridedamas 
naujas punktas:
xi a) pervežtus krovinius;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/757
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 21 straipsnis papildomas nauja 
dalimi:
„6a. Europos jūrų saugumo agentūra, 
vadovaudamasi savo 2020–2022 m. darbo 
programa, atlieka tolesnį pagal 
11 straipsnio 1 dalį pateiktų duomenų 
statistinį patikrinimą, kad būtų užtikrintas 
jų nuoseklumas.“

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/757
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) įterpiamas šis straipsnis:
22a straipsnis
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Komisija toliau vertina Reglamento (ES) 
2015/757 veikimą, atlikdama periodinius 
poveikio vertinimus, atsižvelgdama į 
papildomą patirtį, įgytą įgyvendinant tą 
reglamentą, ir į TJO nustatytą pasaulinę 
laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo 
sistemą, kad, viena vertus, būtų 
užtikrintas kuo didesnis šių dviejų sistemų 
suderinamumas ir panaikinti dvigubi 
ataskaitų teikimo reikalavimai, ir, kita 
vertus, būtų įvertintas sektoriui skirtų 
racionalizavimo sprendimų 
veiksmingumas ir, jei reikia, būtų imtasi 
veiksmų siekiant užtikrinti ES jūrų 
sektoriaus konkurencingumą. Jei bus 
įgyvendinta platesnio užmojo pasaulinė 
TJO duomenų rinkimo sistema, Komisija 
turi dar kartą peržiūrėti ES SAT 
reglamentą, siekiant jį labiau suderinti su 
pasauline TJO duomenų rinkimo sistema.
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