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BEKNOPTE MOTIVERING

 Dit voorstel van de Commissie heeft een wijziging van Verordening (EU) 2015/757 
betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door 
maritiem vervoer tot doel, om op passende wijze rekening te houden met het nieuwe door de 
Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde wereldwijde systeem voor de 
verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen (IMO-DCS). De 
voorgestelde wijzigingen betreffen technische aanpassingen in verband met definities en 
monitoringparameters, monitoringplannen en -templates. 

De rapporteur voor advies stelt met tevredenheid vast dat de Commissie via dit voorstel streeft 
naar een vereenvoudiging en vermindering van de administratieve procedures voor 
scheepvaartmaatschappijen en overheden, met behoud van de doelstellingen van Verordening 
(EU) 2015/757 betreffende monitoring, rapportage en verificatie. 

De rapporteur voor advies stelt voor dat de Commissie een evaluatie van de werking van 
Verordening (EU) 2015/757 verricht, waarbij rekening wordt gehouden met de verdere 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van de verordening en de uitvoering van het door de 
Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde wereldwijde systeem voor de 
verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen, teneinde de compatibiliteit 
van beide systemen te vergroten en dubbele rapportageverplichtingen te beperken. 

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie verricht een 
evaluatie van de werking van Verordening 
(EU) 2015/757, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verdere ervaring die is 
opgedaan bij de uitvoering van de 
verordening en de uitvoering van het 
wereldwijde IMO-DCS, teneinde de 
compatibiliteit van beide systemen te 
vergroten en dubbele 
rapportageverplichtingen te beperken.

Or. pl
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EU) 2015/757
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een schip van 
maatschappij wisselt, dient de vorige 
maatschappij zo dicht mogelijk bij de dag 
waarop de wisseling wordt voltooid en niet 
later dan drie maanden na de wisseling, bij 
de Commissie en de autoriteiten van de 
betreffende vlaggenstaat een verslag in 
over dezelfde elementen als in het 
emissieverslag, maar beperkt tot de periode 
waarin de activiteiten onder haar 
verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.

2. Wanneer een schip van 
maatschappij wisselt, dient de vorige 
maatschappij zo dicht mogelijk bij de dag 
waarop de wisseling wordt voltooid en niet 
later dan drie maanden na de wisseling, bij 
de Commissie en de autoriteiten van de 
betreffende vlaggenstaat een verslag in 
over dezelfde elementen als in het 
emissieverslag, maar beperkt tot de periode 
waarin de activiteiten onder haar 
verantwoordelijkheid werden uitgevoerd. 
De nieuwe maatschappij zorgt ervoor dat 
elk schip vanaf de dag waarop de 
wisseling wordt voltooid aan de eisen van 
deze verordening voldoet.

Or. pl

Motivering

Amendement ter verduidelijking van de verplichtingen waaraan de nieuwe maatschappij moet 
voldoen in het geval van een wisseling van maatschappij.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/757
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) In artikel 22 wordt lid 3 geschrapt.
Or. pl
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Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit de noodzaak om in Verordening (EU) 2015/757 rekening te 
houden met het nieuwe door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde 
wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door 
schepen (IMO-DCS).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2015/757
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter) Er wordt een nieuw artikel 22 bis 
toegevoegd:
“Artikel 22 bis
Evaluatie
De Commissie verricht een evaluatie van 
de werking van Verordening 
(EU) 2015/757, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verdere ervaring die is 
opgedaan bij de uitvoering van de 
verordening en de uitvoering van het door 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) vastgestelde wereldwijde systeem 
voor de verzameling van gegevens inzake 
stookolieverbruik door schepen, teneinde 
de compatibiliteit van beide systemen te 
vergroten en dubbele 
rapportageverplichtingen te beperken.”

Or. pl


