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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga Komisije je spremeniti Uredbo (EU) 2015/757 o spremljanju emisij 
ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju, da bi 
se ustrezno upošteval novi svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij Mednarodne 
pomorske organizacije (IMO). Predlagane spremembe so tehnične prilagoditve, ki se nanašajo 
na opredelitve pojmov ter parametre, načrte in predloge za spremljanje. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija ta predlog uporabiti za 
poenostavitev in zmanjšanje upravnih postopkov za ladijske družbe in uprave, hkrati pa ohraniti 
cilje iz Uredbe (EU) 2015/757 o spremljanju, poročanju in preverjanju. 

Pripravljavka mnenja predlaga, da Komisija pregleda delovanje Uredbe (EU) 2015/757, pri 
čemer naj upošteva dodatne izkušnje, pridobljene med izvajanjem navedene uredbe in 
svetovnega sistema Mednarodne pomorske organizacije (IMO) za zbiranje podatkov o porabi 
goriva ladij, da se zagotovi večja skladnost med sistemoma in zmanjšajo dvojne zahteve 
poročanja. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski parlament je v resoluciji iz 
februarja 2014 o okviru podnebne in 
energetske politike do 2030 pozval 
Komisijo in države članice, naj določijo 
zavezujoč cilj Unije, da se do leta 2030 
emisije toplogrednih plinov zmanjšajo za 
vsaj 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Poleg tega je Evropski parlament 
opozoril, da bodo morali za ustrezen 
prispevek Unije v okviru svetovnih 
prizadevanj za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov k zmanjšanju 
navedenih emisij prispevati vsi 
gospodarski sektorji.

(3) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru pozval k zvišanju cilja 
EU glede zmanjšanja domačih emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 na 55 % 
v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ter 
poudaril potrebo po takojšnjih in 
ambicioznih ukrepih, da bi čim prej in 
najpozneje do leta 2050 dosegli podnebno 
nevtralnost. Poleg tega je Evropski 
parlament opozoril, da bodo morali za 
ustrezen prispevek Unije v okviru 
svetovnih prizadevanj za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov k zmanjšanju 
navedenih emisij prispevati vsi 
gospodarski sektorji.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 24. oktobra 2014 potrdil zavezujoč cilj 
Unije, da se do leta 2030 doseže vsaj 40-
odstotno zmanjšanje domačih emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990. Evropski svet je tudi poudaril, da je 
pomembno zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in tveganja, povezana z odvisnostjo 
od fosilnih goriv, v prometnem sektorju, 
ter pozval Komisijo, naj nadalje preuči 
instrumente in ukrepe za celovit in 
tehnološko nevtralen pristop, med drugim 
glede spodbujanja zmanjševanja emisij, 
obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti v prevozu.

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 24. oktobra 2014 potrdil zavezujoč cilj 
Unije, da se do leta 2030 doseže vsaj 40-
odstotno zmanjšanje domačih emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990. Evropski svet je tudi poudaril, da je 
pomembno zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in tveganja, povezana z odvisnostjo 
od fosilnih goriv, v prometnem sektorju, 
ter pozval Komisijo, naj nadalje preuči 
instrumente in ukrepe za celovit in 
tehnološko nevtralen pristop, med drugim 
glede spodbujanja zmanjševanja emisij, 
obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti v prevozu. Evropski svet je 
12. decembra 2019 objavil sklepe, s 
katerimi je podprl ambicioznejši cilj, da 
EU do leta 2050 postane podnebno 
nevtralna, kar je v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za uspešno razogljičenje sektorja 
pomorskega prevoza je potreben celosten 
pristop. Potrebna zmanjšanja emisij 
ogljika bi lahko dosegli s spodbujanjem 
večje uporabe alternativnih goriv, 
alternativnih pogonskih sistemov in novih 
ukrepov za izboljšanje in povečanje 
energetske učinkovitosti plovil. Da bi 
dosegli najbolj trajnostne rezultate za 
okolje in za lastnike ladij in pristanišča, bi 
bilo treba v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti v prihodnjih zakonodajnih 
predlogih upoštevati različne pobude in 
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skupne dobre prakse, ki jih je sektor že 
izvedel.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropski parlament in Svet sta 
aprila 2015 sprejela Uredbo (EU) 2015/757 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza20, poročanju o njih 
in njihovem preverjanju (v nadaljnjem 
besedilu: uredba EU o SPP), ki je bila leta 
2016 dopolnjena z dvema delegiranima21 in 
dvema izvedbenima uredbama22. Cilj 
uredbe EU o SPP je zbirati podatke o 
emisijah iz ladijskega prevoza za nadaljnje 
oblikovanje politik in spodbujati 
zmanjšanje emisij z zagotavljanjem 
informacij o učinkovitosti ladij zadevnim 
trgom. V skladu z uredbo EU o SPP 
morajo družbe od leta 2018 letno 
spremljati porabo goriva, emisije CO2 ter 
energijsko učinkovitost svojih ladij na 
plovbah v pristanišča Evropskega 
gospodarskega prostora (v nadaljnjem 
besedilu: EGP) in iz njih, o njih poročati in 
jih preverjati. Uredba EU o SPP se 
uporablja tudi za emisije CO2 v pristaniščih 
EGP. Prva poročila o emisijah naj bi se 
predložila do 30. aprila 2019.

(6) Evropski parlament in Svet sta 
aprila 2015 sprejela Uredbo (EU) 2015/757 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza20, poročanju o njih 
in njihovem preverjanju (v nadaljnjem 
besedilu: uredba EU o SPP), ki je bila leta 
2016 dopolnjena z dvema delegiranima21 in 
dvema izvedbenima uredbama22. Cilj 
uredbe EU o SPP je zbirati podatke o 
emisijah iz ladijskega prevoza za nadaljnje 
oblikovanje politik in spodbujati 
zmanjšanje emisij z zagotavljanjem 
informacij o učinkovitosti ladij zadevnim 
trgom ter spodbujati tržno uvajanje novih 
tehnologij. V skladu z uredbo EU o SPP 
morajo družbe od leta 2018 letno 
spremljati porabo goriva, emisije CO2 ter 
energijsko učinkovitost svojih ladij na 
plovbah v pristanišča Evropskega 
gospodarskega prostora (v nadaljnjem 
besedilu: EGP) in iz njih, o njih poročati in 
jih preverjati. Uredba EU o SPP se 
uporablja tudi za emisije CO2 v pristaniščih 
EGP. Uredba EU o SPP je bila sprejeta 
kot prvi korak k vključitvi emisij iz 
pomorskega prevoza v sistem EU za 
trgovanje z emisijami, da bi sektor 
pomorskega prevoza pravično prispeval k 
ciljem Unije za zmanjšanje toplogrednih 
plinov. Ta proces vključevanja bi moral 
temeljiti na oceni učinka, pri kateri se 
upošteva, da bi bilo treba zagotoviti 
mednarodno konkurenčnost plovil, ki 
plujejo pod zastavo EU.

__________________ __________________
20 Uredba (EU) 2015/757 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 

20 Uredba (EU) 2015/757 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 
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spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz 
pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju ter spremembi 
Direktive 2009/16/ES (UL L 123, 
19.5.2015, str. 55).

spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz 
pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju ter spremembi 
Direktive 2009/16/ES (UL L 123, 
19.5.2015, str. 55).

21 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2016/2072 z dne 22. septembra 2016 o 
dejavnostih preverjanja in akreditaciji 
preveriteljev na podlagi Uredbe (EU) 
2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju (UL L 320, 
26.11.2016, str. 5); Delegirana uredba 
Komisije (EU) 2016/2071 z dne 
22. septembra 2016 o spremembi Uredbe 
(EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede metod za spremljanje emisij 
ogljikovega dioksida ter pravil za 
spremljanje drugih pomembnih informacij 
(UL L 320, 26.11.2016, str. 1).

21 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2016/2072 z dne 22. septembra 2016 o 
dejavnostih preverjanja in akreditaciji 
preveriteljev na podlagi Uredbe (EU) 
2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju (UL L 320, 
26.11.2016, str. 5); Delegirana uredba 
Komisije (EU) 2016/2071 z dne 
22. septembra 2016 o spremembi Uredbe 
(EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede metod za spremljanje emisij 
ogljikovega dioksida ter pravil za 
spremljanje drugih pomembnih informacij 
(UL L 320, 26.11.2016, str. 1).

22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 
2016/1927 z dne 4. novembra 2016 o 
predlogah načrtov za spremljanje, poročil o 
emisijah in listin o skladnosti v skladu z 
Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremljanju emisij 
ogljikovega dioksida iz pomorskega 
prevoza, poročanju o njih in njihovem 
preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 1); 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 
2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o 
določitvi prepeljanega tovora za kategorije 
ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali 
kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 
2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju (UL L 299, 
5.11.2016, str. 22).

22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 
2016/1927 z dne 4. novembra 2016 o 
predlogah načrtov za spremljanje, poročil o 
emisijah in listin o skladnosti v skladu z 
Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremljanju emisij 
ogljikovega dioksida iz pomorskega 
prevoza, poročanju o njih in njihovem 
preverjanju (UL L 299, 5.11.2016, str. 1); 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 
2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o 
določitvi prepeljanega tovora za kategorije 
ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali 
kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 
2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremljanju emisij ogljikovega dioksida 
iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in 
njihovem preverjanju (UL L 299, 
5.11.2016, str. 22).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Parlament je v resoluciji z dne 15. 
januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru pozval k naložbam v raziskave 
na področju razogljičenja pomorskega 
prometa. Del prihodkov, ustvarjenih na 
podlagi vključitve pomorskega prometa v 
sistem EU za trgovanje z emisijami, bi bilo 
treba vložiti v raziskave na področju 
inovativnih tehnologij in infrastrukture za 
razogljičenje pomorskega prevoza in 
uporabo trajnostnih alternativnih goriv in 
brezemisijskih pogonskih tehnologij.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V okviru Pariškega sporazuma, ki 
je bil sprejet na 21. konferenci pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC)23 
decembra 2015, so Unija in njene države 
članice sprejele cilj zmanjšanja emisij v 
celotnem gospodarstvu. V okviru 
Mednarodne pomorske organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: IMO) potekajo 
prizadevanja za zmanjšanje emisij v 
pomorskem prevozu, kar bi bilo treba 
spodbujati. IMO je oktobra 201624 sprejela 
sistem zbiranja podatkov o porabi goriva 
ladij (v nadaljnjem besedilu: svetovni 
sistem zbiranja podatkov IMO).

(8) V okviru Pariškega sporazuma, ki 
je bil sprejet na 21. konferenci pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC)23 
decembra 2015, so Unija in njene države 
članice sprejele cilj zmanjšanja emisij v 
celotnem gospodarstvu. V okviru 
Mednarodne pomorske organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: IMO) potekajo 
prizadevanja za zmanjšanje emisij v 
pomorskem prevozu, kar bi bilo treba 
spodbujati. IMO je oktobra 201624 sprejela 
sistem zbiranja podatkov o porabi goriva 
ladij (v nadaljnjem besedilu: svetovni 
sistem zbiranja podatkov IMO). IMO je 
13. aprila 2018 sprejela tudi začetno 
strategijo za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov z ladij, s katero želi 
čim prej omejiti povečanje teh emisij in jih 
do leta 2050 zmanjšati za vsaj 50 % v 
primerjavi z letom 2008. Hkrati so se 
države članice in pridruženi člani IMO 
zavezali, da bodo zmanjšali emisije CO2 
na opravljeno prevozno dejavnost, kot 
povprečje v mednarodnem ladijskem 
prometu, za najmanj 40 % do leta 2030 in 
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si prizadevali za zmanjšanje za 70 % do 
leta 2050.

__________________ __________________
23 Pariški sporazum (UL L 282, 
19.10.2016, str. 4–18).

23 Pariški sporazum (UL L 282, 
19.10.2016, str. 4–18).

24 Resolucija IMO MEPC.278(70) o 
spremembi Priloge VI h konvenciji 
MARPOL.

24 Resolucija IMO MEPC.278(70) o 
spremembi Priloge VI h konvenciji 
MARPOL.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ob upoštevanju sočasnega obstoja 
navedenih sistemov spremljanja, poročanja 
in preverjanja je Komisija na podlagi 
člena 22 uredbe EU o SPP ocenila, kako ju 
uskladiti, da bi se zmanjšalo upravno 
breme za ladje, hkrati pa ohranili cilji 
uredbe EU o SPP.

(9) Ob upoštevanju sočasnega obstoja 
navedenih sistemov spremljanja, poročanja 
in preverjanja je Komisija na podlagi 
člena 22 uredbe EU o SPP ocenila, kako ju 
uskladiti, da bi se zmanjšalo upravno 
breme za ladje, zlasti za tiste v lasti malih 
in srednjih podjetij, hkrati pa ohranili cilji 
uredbe EU o SPP.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba bi bilo upoštevati določbe 
svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO 
o podatkih, ki jih je treba spremljati in o 
njih letno poročati, da bi se zagotovilo 
zbiranje racionaliziranih podatkov za 
dejavnosti ladij, ki zadevajo oba sistema. V 
ta namen bi bilo treba obvezno poročati o 
parametru „nosilnost“, poročanje o 
„prepeljanem tovoru“ pa bi moralo ostati 
prostovoljno. „Čas, preživet na morju“ bi 
bilo treba nadomestiti z opredelitvijo 
pojma svetovnega sistema zbiranja 
podatkov IMO „ure plovbe“. Poleg tega bi 
moral izračun „preplute razdalje“ temeljiti 

(12) Treba bi bilo upoštevati določbe 
svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO 
o podatkih, ki jih je treba spremljati in o 
njih letno poročati, da bi se zagotovilo 
zbiranje racionaliziranih podatkov za 
dejavnosti ladij, ki zadevajo oba sistema. V 
ta namen bi bilo treba obvezno poročati o 
parametrih „nosilnost“ in „prepeljani 
tovor“. „Čas, preživet na morju“ bi bilo 
treba nadomestiti z opredelitvijo pojma 
svetovnega sistema zbiranja podatkov IMO 
„ure plovbe“. Poleg tega bi moral izračun 
„preplute razdalje“ temeljiti na svetovnem 
sistemu zbiranja podatkov IMO25, da bi se 
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na svetovnem sistemu zbiranja podatkov 
IMO25, da bi se zmanjšalo upravno breme.

zmanjšalo upravno breme.

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija bi morala pregledati 
delovanje Uredbe (EU) 2015/757, pri tem 
pa upoštevati dodatne izkušnje, 
pridobljene med izvajanjem navedene 
uredbe in svetovnega sistema zbiranja 
podatkov IMO o porabi goriva ladij, da bi 
zagotovila večjo skladnost med sistemoma 
in odpravila dvojne zahteve glede 
poročanja.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Uspešen prehod na brezemisijski 
ladijski promet zahteva celostni pristop in 
ustrezno ugodno okolje za spodbujanje 
inovacij na ladjah in v pristaniščih. 
Komisija bi morala oceniti primernost 
standardov za brezemisijska pristanišča, 
trajnostna alternativna goriva in 
brezemisijske pogonske tehnologije, in 
čim prej izvesti ukrepe za doseganje teh 
ciljev, pri tem pa vključiti deležnike in 
pristojne lokalne organe. Države članice 
bi bilo treba spodbujati, da pospešijo 
razvoj brezemisijskih pristanišč in tako 
izboljšajo zdravje vseh državljanov, ki 
živijo na pristaniških in obalnih območjih.

Predlog spremembe 11
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) 2015/757
Člen 9 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prepeljani tovor (prostovoljno); (f) prepeljani tovor

Predlog spremembe12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru zamenjave družbe 
prejšnja družba čim prej po dokončanju 
postopka zamenjave in največ tri mesece 
po njem Komisiji in organom zadevne 
države zastave predloži poročilo, ki zajema 
iste elemente kot poročilo o emisijah, 
vendar samo za obdobje, ko je bila sama 
odgovorna za izvajanje dejavnosti.

2. V primeru zamenjave družbe 
prejšnja družba čim prej po dokončanju 
postopka zamenjave in največ tri mesece 
po njem Komisiji in organom zadevne 
države zastave predloži poročilo, ki zajema 
iste elemente kot poročilo o emisijah, 
vendar samo za obdobje, ko je bila sama 
odgovorna za izvajanje dejavnosti. Nova 
družba zagotovi, da vse ladje takoj po 
zaključku postopka zamenjave 
izpolnjujejo zahteve te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 11 – odstavek 3 – točka xi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v točki (a) odstavka 3 se doda nova 
točka:
(xi a) prepeljani tovor;
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 21 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) v členu 21 se doda nov odstavek:
„6a. Evropska agencija za pomorsko 
varnost izvede dodatna statistična 
preverjanja posredovanih podatkov iz 
člena 11(1), da bi zagotovila njihovo 
pravilnost v skladu s svojim delovnim 
programom za obdobje 2020–2022.“

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)
Uredba (EU) 2015/757
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) vstavi se naslednji člen:
Člen 22a
Komisija še naprej ocenjuje delovanje 
Uredbe (EU) 2015/757 z izvajanjem 
rednih ocen učinka, pri tem pa upošteva 
dodatne izkušnje, pridobljene med 
izvajanjem navedene uredbe in 
svetovnega sistema zbiranja podatkov o 
porabi goriva ladij, ki ga je vzpostavila 
IMO, da se na eni strani zagotovi največja 
možna skladnost med obema sistemoma in 
odpravijo dvojne zahteve glede poročanja, 
na drugi strani pa oceni učinkovitost 
racionalizacijskih rešitev za sektor ter po 
potrebi posreduje za zagotovitev 
konkurenčnosti pomorskega sektorja EU. 
Če bo dosežen bolj ambiciozen dogovor o 
svetovnem sistemu zbiranja podatkov 
IMO, Komisija ponovno pregleda uredbo 
EU o SPP in jo uskladi s svetovnim 
sistemom zbiranja podatkov IMO.
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