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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens föreliggande förslag är att ändra förordning (EU) 2015/757 om 
övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter, för att ta 
vederbörlig hänsyn till det nya globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs 
förbrukning av eldningsolja, vilket inrättats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). 
De föreslagna ändringarna är en teknisk anpassning av definitioner och 
övervakningsparametrar, övervakningsplaner och mallar. 

Föredragande av yttrandet välkomnar att kommissionen med sitt förslag vill förenkla och 
minska den administrativa bördan för rederier och myndigheter, men samtidigt bevara syftena 
med förordning (EU) 2015/757 i fråga om övervakning, rapportering och verifiering. 

Föredragande av yttrandet föreslår att kommissionen gör en översyn hur 
förordning (EU) 2015/757 fungerar och därvid tar hänsyn till vidare erfarenheter som vunnits 
genom införandet dels av sistnämnda förordning, dels av det globala systemet för insamling 
av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja, vilket inrättats av Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO), för att säkerställa bättre kompatibilitet mellan de bägge 
systemen och begränsa dubbelrapporteringen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen gör en översyn av 
hur förordning (EU) 2015/757 fungerar 
och tar därvid hänsyn till vidare 
erfarenheter som vunnits genom 
införandet dels av sistnämnda förordning, 
dels av det globala systemet som inrättats 
av IMO, för att säkerställa bättre 
kompatibilitet mellan de bägge systemen 
och begränsa dubbelrapporteringen.

Or. pl

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a
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Förordning (EU) 2015/757
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Vid företagsbyten ska det tidigare 
företaget så nära dagen då bytet genomförs 
som möjligt och senast tre månader efter 
bytet överlämna en rapport till 
kommissionen och myndigheterna i den 
berörda flaggstaten med samma innehåll 
som utsläppsrapporten men bara för den 
period under vilken verksamhet bedrevs på 
det företagets ansvar.”.

”2. Vid företagsbyten ska det tidigare 
företaget så nära dagen då bytet genomförs 
som möjligt och senast tre månader efter 
bytet överlämna en rapport till 
kommissionen och myndigheterna i den 
berörda flaggstaten med samma innehåll 
som utsläppsrapporten men bara för den 
period under vilken verksamhet bedrevs på 
det företagets ansvar. Det nya företaget 
ska säkerställa att alla fartyg uppfyller 
kraven i denna förordning från och med 
den dag då bytet slutförs.”.

Or. pl

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att det exakt ska framgå vilka skyldigheter det nya 
företaget får i samband med företagsbyten.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Artikel 22.3 ska utgå.
Or. pl

Motivering

Ändringen måste göras för att man i förordning (EU) 2015/757 ska kunna ta hänsyn till att 
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) inrättat det nya globala systemet för insamling 
av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Följande artikel ska införas som 
artikel 22a:
”Artikel 22a
Översyn
Kommissionen ska se över hur 
förordning (EU) 2015/757 fungerar och 
därvid ta hänsyn till vidare erfarenheter 
som vunnits genom införandet dels av 
sistnämnda förordning, dels av det 
globala systemet för insamling av 
uppgifter om fartygs förbrukning av 
eldningsolja, vilket inrättats av 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO), för att säkerställa bättre 
kompatibilitet mellan de bägge systemen 
och begränsa dubbelrapporteringen.”

Or. pl


