
AD\1205340PL.docx PE641.314v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Transportu i Turystyki

2019/0017(COD)

29.5.2020

OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego 
uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia 
paliwa olejowego przez statki
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Magdalena Adamowicz



PE641.314v02-00 2/15 AD\1205340PL.docx

PL

PA_Legam



AD\1205340PL.docx 3/15 PE641.314v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

 Celem niniejszego wniosku Komisji jest zmiana rozporządzenia UE 2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego w 
celu właściwego uwzględnienia nowego globalnego systemu gromadzenia danych na temat 
zużycia paliwa olejowego przez statki ustanowionego przez Międzynarodową Organizację 
Morską (IMO). Proponowane zmiany to dostosowania techniczne w odniesieniu do definicji 
oraz parametrów, planów i szablonów monitorowania. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża zadowolenie, że za pośrednictwem tego wniosku 
Komisja dąży do uproszczenia i ograniczenia procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw 
żeglugowych i administracji, jednocześnie zachowując cele rozporządzenia UE 2015/757 w 
sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie zaproponować, by Komisja dokonała przeglądu 
funkcjonowania rozporządzenia UE 2015/757, biorąc pod uwagę dalsze doświadczenia zdobyte 
przy wdrażaniu tego rozporządzenia i wdrażaniu globalnego systemu gromadzenia danych na 
temat zużycia paliwa olejowego przez statki ustanowionego przez Międzynarodową 
Organizację Morską (IMO), aby zapewnić większą kompatybilność obu systemów i ograniczyć 
podwójne wymogi w zakresie raportowania. 

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swojej rezolucji z lutego 2014 r. 
w sprawie ram polityki w zakresie klimatu 
i energii do roku 2030 Parlament 
Europejski zaapelował do Komisji i państw 
członkowskich o ustalenie wiążącego celu 
Unii, jakim jest ograniczenie do 2030 r. 
emisji gazów cieplarnianych 
o przynajmniej 40 % w porównaniu 
z poziomem z 1990 r. Parlament 
Europejski zauważył również, że wszystkie 
sektory gospodarki będą musiały 
przyczynić się do obniżenia emisji gazów 

(3) W swojej rezolucji z 15 stycznia 
2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu Parlament Europejski 
zaapelował o zwiększenie celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w Unii do 2030 r. do 55 % w porównaniu 
z poziomem z 1990 r., a także podkreślił 
potrzebę podjęcia natychmiastowych i 
ambitnych działań w celu jak 
najszybszego osiągnięcia neutralności 
klimatycznej, tak aby stało się to nie 
później niż w 2050 r. Parlament Europejski 
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cieplarnianych, jeżeli Unia ma w sposób 
znaczący uczestniczyć w światowych 
wysiłkach.

zauważył również, że wszystkie sektory 
gospodarki będą musiały przyczynić się do 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych, 
jeżeli Unia ma w sposób znaczący 
uczestniczyć w światowych wysiłkach.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W swoich konkluzjach z dnia 24 
października 2014 r. Rada Europejska 
zatwierdziła wiążący cel unijny 
zakładający ograniczenie wewnętrznych 
emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 
o co najmniej 40 % w porównaniu 
z poziomem z roku 1990. Rada Europejska 
stwierdziła również, że ważne jest, by 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 
i zagrożenia związane z uzależnieniem od 
paliw kopalnych w sektorze transportu, 
oraz zwróciła się do Komisji o dalsze 
analizowanie instrumentów i środków 
w ramach kompleksowego, neutralnego 
technologicznie podejścia, w tym 
w zakresie promowania redukcji emisji 
oraz efektywności energetycznej 
transportu.

(4) W swoich konkluzjach z dnia 24 
października 2014 r. Rada Europejska 
zatwierdziła wiążący cel unijny 
zakładający ograniczenie wewnętrznych 
emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 
o co najmniej 40 % w porównaniu 
z poziomem z roku 1990. Rada Europejska 
stwierdziła również, że ważne jest, by 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 
i zagrożenia związane z uzależnieniem od 
paliw kopalnych w sektorze transportu, 
oraz zwróciła się do Komisji o dalsze 
analizowanie instrumentów i środków 
w ramach kompleksowego, neutralnego 
technologicznie podejścia, w tym 
w zakresie promowania redukcji emisji 
oraz efektywności energetycznej 
transportu. W dniu 12 grudnia 2019 r. 
Rada Europejska opublikowała konkluzje 
zatwierdzające bardziej ambitny cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej UE 
do 2050 r. zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby skutecznie wyeliminować 
emisyjność sektora transportu morskiego, 
potrzebne jest podejście całościowe. 
Niezbędne ograniczenie emisji dwutlenku 
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węgla można osiągnąć poprzez zachęcanie 
do dalszego wykorzystywania paliw 
alternatywnych, alternatywnych systemów 
napędu oraz nowych środków 
poprawiających i zwiększających 
efektywność energetyczną statków. Aby 
osiągnąć najtrwalsze korzyści zarówno dla 
środowiska, jak i dla właścicieli statków i 
portów, dalsze wnioski ustawodawcze 
powinny uwzględniać poszczególne 
inicjatywy i wspólne najlepsze praktyki już 
wdrażane przez sektor w świetle zasady 
neutralności technologicznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W kwietniu 2015 r. Parlament 
Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie 
(UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu morskiego20 
(„rozporządzenie UE w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji”), które w 2016 r. 
uzupełniono dwoma rozporządzeniami 
delegowanymi21 i dwoma 
rozporządzeniami wykonawczymi22. 
Celem rozporządzenia UE w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
jest gromadzenie danych dotyczących 
emisji pochodzących z żeglugi na potrzeby 
dalszego kształtowania polityki 
i zachęcania do redukcji emisji poprzez 
przekazywanie informacji na temat 
efektywności statków właściwym rynkom. 
W rozporządzeniu UE w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
zobowiązuje się przedsiębiorstwa do 
corocznego monitorowania, raportowania 
i weryfikacji zużycia paliwa, emisji CO2 
i efektywności energetycznej ich statków 
podczas rejsów do portów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) i z tych 

(6) W kwietniu 2015 r. Parlament 
Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie 
(UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu morskiego20 
(„rozporządzenie UE w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji”), które w 2016 r. 
uzupełniono dwoma rozporządzeniami 
delegowanymi21 i dwoma 
rozporządzeniami wykonawczymi22. 
Celem rozporządzenia UE w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
jest gromadzenie danych dotyczących 
emisji pochodzących z żeglugi na potrzeby 
dalszego kształtowania polityki 
i zachęcania do redukcji emisji poprzez 
przekazywanie informacji na temat 
efektywności statków właściwym rynkom 
oraz do wdrażania nowych technologii. 
W rozporządzeniu UE w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
zobowiązuje się przedsiębiorstwa do 
corocznego monitorowania, raportowania 
i weryfikacji zużycia paliwa, emisji CO2 
i efektywności energetycznej ich statków 
podczas rejsów do portów Europejskiego 
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portów, począwszy od 2018 r. Ma to 
zastosowanie również do emisji CO2 
w obrębie portów EOG. Termin 
przedłożenia pierwszych raportów emisji 
upływa 30 kwietnia 2019 r.

Obszaru Gospodarczego (EOG) i z tych 
portów, począwszy od 2018 r. Ma to 
zastosowanie również do emisji CO2 
w obrębie portów EOG. Rozporządzenie 
UE w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji przyjęto jako 
pierwszy krok w kierunku włączenia 
emisji z transportu morskiego do unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
tak aby sektor transportu morskiego 
uczciwie przyczyniał się do osiągnięcia 
unijnych celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Proces tego włączenia 
powinien opierać się na ocenie skutków, 
biorąc pod uwagę, że należy 
zagwarantować międzynarodową 
konkurencyjność statków pływających pod 
banderą UE.

__________________ __________________
20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
emisji dwutlenku węgla z transportu 
morskiego oraz zmiany dyrektywy 
2009/16/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 
55).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
monitorowania, raportowania i weryfikacji 
emisji dwutlenku węgla z transportu 
morskiego oraz zmiany dyrektywy 
2009/16/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 
55).

21 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2016/2072 w sprawie czynności 
weryfikacyjnych i akredytacji 
weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu morskiego 
(Dz.U. L 320 z 26.11.2016, s. 5); 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2016/2071 z dnia 22 września 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
w zakresie metod monitorowania emisji 
dwutlenku węgla oraz przepisów 
dotyczących monitorowania innych 
istotnych informacji (Dz.U. L 320 
z 26.11.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2016/2072 w sprawie czynności 
weryfikacyjnych i akredytacji 
weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu morskiego 
(Dz.U. L 320 z 26.11.2016, s. 5); 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2016/2071 z dnia 22 września 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
w zakresie metod monitorowania emisji 
dwutlenku węgla oraz przepisów 
dotyczących monitorowania innych 
istotnych informacji (Dz.U. L 320 
z 26.11.2016, s. 1).

22 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. 

22 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. 
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w sprawie szablonów planów 
monitorowania, raportów na temat 
wielkości emisji i dokumentów zgodności 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego (Dz.U. L 299 
z 5.11.2016, s. 1); Rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 
z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie 
określania przewożonego ładunku 
w odniesieniu do kategorii statków innych 
niż statki pasażerskie, statki ro-ro 
i kontenerowce, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego (Dz.U. L 299 
z 5.11.2016, s. 22).

w sprawie szablonów planów 
monitorowania, raportów na temat 
wielkości emisji i dokumentów zgodności 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego (Dz.U. L 299 
z 5.11.2016, s. 1); Rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 
z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie 
określania przewożonego ładunku 
w odniesieniu do kategorii statków innych 
niż statki pasażerskie, statki ro-ro 
i kontenerowce, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego (Dz.U. L 299 
z 5.11.2016, s. 22).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W rezolucji z 15 stycznia 2020 r. w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
Parlament wezwał do inwestowania w 
badania dotyczące dekarbonizacji 
transportu morskiego. Część dochodów 
uzyskanych dzięki włączeniu transportu 
morskiego do unijnego systemu handlu 
emisjami należy zainwestować w badania 
nad innowacyjnymi technologiami i 
infrastrukturą na potrzeby dekarbonizacji 
transportu morskiego, a także we 
wprowadzenie zrównoważonych paliw 
alternatywnych i bezemisyjnych 
technologii napędowych.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach porozumienia 
paryskiego przyjętego w grudniu 2015 r. 
podczas 21. Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)23 
Unia i jej państwa członkowskie przyjęły 
cel redukcji obejmujący całość gospodarki. 
Trwają starania na rzecz ograniczenia 
emisji na świecie z obszarów morskich za 
pośrednictwem Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO) i należy je 
wspierać. W październiku 2016 r. IMO 
przyjęła24 system gromadzenia danych na 
temat zużycia paliwa olejowego przez 
statki („globalny system gromadzenia 
danych IMO”).

(8) W ramach porozumienia 
paryskiego przyjętego w grudniu 2015 r. 
podczas 21. Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)23 
Unia i jej państwa członkowskie przyjęły 
cel redukcji obejmujący całość gospodarki. 
Trwają starania na rzecz ograniczenia 
emisji na świecie z obszarów morskich za 
pośrednictwem Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO) i należy je 
wspierać. W październiku 2016 r. IMO 
przyjęła24 system gromadzenia danych na 
temat zużycia paliwa olejowego przez 
statki („globalny system gromadzenia 
danych IMO”). 13 kwietnia 2018 r. IMO 
przyjęła również wstępną strategię 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze 
statków, aby jak najszybciej ograniczyć 
wzrost tych emisji i zmniejszyć je do 
2050 r. o co najmniej 50 % w porównaniu 
z poziomem z 2008 r. Jednocześnie 
państwa członkowskie i państwa 
stowarzyszone IMO zobowiązały się, że do 
2030 r. zmniejszą emisje CO2 w 
przeliczeniu na wykonaną operację 
transportową średnio w całej żegludze 
międzynarodowej o co najmniej 40 % i 
będą dążyć do ich zmniejszenia o 70 % do 
2050 r.

__________________ __________________
23 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 
z 19.10.2016, s. 4).

23 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 
z 19.10.2016, s. 4).

24 Rezolucja IMO MEPC.278(70) 
zmieniająca załącznik VI do MARPOL.

24 Rezolucja IMO MEPC.278(70) 
zmieniająca załącznik VI do MARPOL.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(9) Biorąc pod uwagę współistnienie 
tych dwóch systemów monitorowania, 
raportowania i weryfikacji, Komisja na 
podstawie art. 22 rozporządzenia UE 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji przeprowadziła ocenę 
sposobu, w jaki dostosować te dwa 
systemy, tak aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne statków, zachowując 
jednocześnie cele rozporządzenia UE 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji.

(9) Biorąc pod uwagę współistnienie 
tych dwóch systemów monitorowania, 
raportowania i weryfikacji, Komisja na 
podstawie art. 22 rozporządzenia UE 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji przeprowadziła ocenę 
sposobu, w jaki dostosować te dwa 
systemy, tak aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne statków, w szczególności 
statków należących do MŚP, zachowując 
jednocześnie cele rozporządzenia UE 
w sprawie monitorowania, raportowania 
i weryfikacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić gromadzenie 
uproszczonych danych na temat 
działalności statków wchodzącej w zakres 
obu systemów należy uwzględnić przepisy 
globalnego systemu gromadzenia danych 
IMO dotyczące danych, które mają być 
monitorowane i raportowane każdego roku. 
W tym celu należy raportować parametr 
„nośność”, jednak „przewożony ładunek” 
powinien pozostać dobrowolny. „Czas 
spędzony na morzu” należy zastąpić 
definicją „godzin, które statek spędza 
w drodze” stosowaną w ramach globalnego 
systemu gromadzenia danych IMO. 
Ponadto, aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, „przebytą odległość” 
należy obliczać na podstawie globalnego 
systemu gromadzenia danych IMO25.

(12) Aby zapewnić gromadzenie 
uproszczonych danych na temat 
działalności statków wchodzącej w zakres 
obu systemów należy uwzględnić przepisy 
globalnego systemu gromadzenia danych 
IMO dotyczące danych, które mają być 
monitorowane i raportowane każdego roku. 
W tym celu należy raportować parametry 
„nośność” oraz „przewożony ładunek”. 
„Czas spędzony na morzu” należy zastąpić 
definicją „godzin, które statek spędza 
w drodze” stosowaną w ramach globalnego 
systemu gromadzenia danych IMO. 
Ponadto, aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, „przebytą odległość” 
należy obliczać na podstawie globalnego 
systemu gromadzenia danych IMO25.

__________________ __________________
25 Rezolucja IMO MEPC 282 (70). 25 Rezolucja IMO MEPC 282 (70).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja powinna dokonać 
przeglądu funkcjonowania 
rozporządzenia (UE) 2015/757, biorąc pod 
uwagę dodatkowe doświadczenia zdobyte 
przy wdrażaniu tego rozporządzenia i 
wdrażaniu globalnego systemu 
gromadzenia danych IMO, aby zapewnić 
większą kompatybilność obu systemów i 
zlikwidować wymogi dotyczące podwójnej 
sprawozdawczości.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Udane przejście na żeglugę 
bezemisyjną wymaga zintegrowanego 
podejścia i właściwego otoczenia 
sprzyjającego pobudzeniu innowacji 
zarówno na statkach, jak i w portach. 
Komisja powinna ocenić możliwość 
wprowadzenia norm dotyczących portów 
bezemisyjnych, zrównoważonych paliw 
alternatywnych i bezemisyjnych 
technologii napędowych, a także jak 
najszybciej wdrożyć środki służące 
osiągnięciu tych celów przy udziale 
zainteresowanych stron i właściwych 
organów lokalnych. Należy zachęcać 
państwa członkowskie do przyspieszenia 
rozwoju portów bezemisyjnych w celu 
poprawy stanu zdrowia wszystkich 
obywateli mieszkających w strefach 
portowych i przybrzeżnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przewożony ładunek, 
dobrowolnie;”.

f) przewożony ładunek

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zmiany 
przedsiębiorstwa poprzednie 
przedsiębiorstwo przedkłada Komisji 
i organom odpowiedniego państwa 
bandery raport obejmujący te same 
elementy co raport emisji, ale ograniczony 
do okresu odpowiadającego prowadzonym 
działaniom, za które przedsiębiorstwo 
odpowiadało, w terminie możliwie 
najbliższym daty, do której zmiana zostaje 
zakończona i nie później niż trzy miesiące 
po tej dacie.”;

2. W przypadku zmiany 
przedsiębiorstwa poprzednie 
przedsiębiorstwo przedkłada Komisji 
i organom odpowiedniego państwa 
bandery raport obejmujący te same 
elementy co raport emisji, ale ograniczony 
do okresu odpowiadającego prowadzonym 
działaniom, za które przedsiębiorstwo 
odpowiadało, w terminie możliwie 
najbliższym daty, do której zmiana zostaje 
zakończona i nie później niż trzy miesiące 
po tej dacie. Nowe przedsiębiorstwo 
zapewnia, by każdy statek spełniał wymogi 
niniejszego rozporządzenia od dnia 
zakończenia zmiany.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 11 – ustęp 3 – podpunkt xi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 3 lit. a) dodaje się lit. xia) w 
brzmieniu:
xia) przewożony ładunek;
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 21 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) w art. 21 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Morskiego powinna przeprowadzić dalszą 
weryfikację danych przekazywanych na 
podstawie art. 11 ust. 1, aby zapewnić 
prawidłowość dostarczonych danych, 
zgodnie z programem prac na lata 2020–
2022.”

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/757
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 22a
Komisja nadal dokonuje oceny 
funkcjonowania rozporządzenia (UE) 
2015/757 w drodze okresowych ocen 
skutków, z uwzględnieniem dodatkowych 
doświadczeń zdobytych podczas wdrażania 
tego rozporządzenia i globalnego systemu 
gromadzenia danych dotyczących zużycia 
paliwa przez statki, ustanowionego przez 
IMO, aby z jednej strony zapewnić 
maksymalną kompatybilność obu 
systemów i wyeliminować wymogi w 
zakresie podwójnej sprawozdawczości, a z 
drugiej ocenić skuteczność rozwiązań 
usprawniających dla tego sektora oraz w 
razie potrzeby podjąć działanie w celu 
zapewnienia konkurencyjności unijnego 
sektora morskiego. Jeżeli powstanie 
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bardziej ambitny globalny system 
gromadzenia danych IMO, Komisja 
powinna dokonać ponownego przeglądu 
rozporządzenia UE w sprawie 
monitorowania, raportowania i 
weryfikacji w celu dalszego dostosowania 
go do globalnego systemu gromadzenia 
danych IMO.
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