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LÜHISELGITUS

 Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EL) 2015/757, mis käsitleb 
meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli, et võtta 
nõuetekohaselt arvesse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) loodud uut laevade 
kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi. Kavandatud muudatused on mõistete 
ja parameetrite, kavade ja seirevormide tehnilised kohandused. 

Raportöör väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon püüab ettepanekuga lihtsustada ja 
vähendada laevandusettevõtjate ja ametiasutuste haldusmenetlusi, säilitades samal ajal määruse 
(EL) 2015/757 seire, aruandluse ja kontrolli eesmärgid. 

Raportöör soovib teha ettepaneku, et komisjon vaataks läbi määruse (EL) 2015/757 toimimise, 
võttes arvesse lisakogemusi, mis on saadud kõnealuse määruse rakendamisel ja Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) loodud laevade kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi rakendamisel, et tagada kahe süsteemi suurem ühilduvus ja vähendada 
topeltaruandluse nõudeid. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon vaatab läbi määruse 
(EL) 2015/757 toimimise, võttes arvesse 
kõnealuse määruse ja IMO üleilmse 
andmekogumissüsteemi rakendamisel 
saadud lisakogemusi, et tagada kahe 
süsteemi suurem ühilduvus ja vähendada 
topeltaruandluse nõudeid.

Or. pl

Muudatusettepanek2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtja vahetumise korral esitab 
varasem ettevõtja komisjonile ja asjaomase 
lipuriigi ametiasutustele võimalikult ruttu 
pärast vahetumise lõpuleviimise päeva, 
kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast 
seda päeva, aruande, mis hõlmab 
heitearuandega samu andmeid, kuid 
kajastab üksnes ajavahemikku, mille 
jooksul tegevus toimus tema vastutusel.;

2. Ettevõtja vahetumise korral esitab 
varasem ettevõtja komisjonile ja asjaomase 
lipuriigi ametiasutustele võimalikult ruttu 
pärast vahetumise lõpuleviimise päeva, 
kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast 
seda päeva, aruande, mis hõlmab 
heitearuandega samu andmeid, kuid 
kajastab üksnes ajavahemikku, mille 
jooksul tegevus toimus tema vastutusel. 
Uus ettevõtja tagab, et iga laev täidab 
käesoleva määruse nõudeid alates 
vahetumise lõpuleviimise päevast.;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada kohustusi, mis on ettevõtja vahetumise korral uuel 
ettevõtjal.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a) artikli 22 lõige 3 jäetakse välja;
Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek on tingitud vajadusest lisada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 
loodud uus laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem määrusesse (EL) 
2015/757.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
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Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b) lisatakse uus artikkel 22a:
„Artikkel 22a
Läbivaatamine
Komisjon vaatab läbi määruse (EL) 
2015/757 toimimise, võttes arvesse 
lisakogemusi, mis on saadud kõnealuse 
määruse rakendamisel ja Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) loodud 
laevade kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi rakendamisel, et 
tagada kahe süsteemi suurem ühilduvus 
ja vähendada topeltaruandluse nõudeid. “

Or. pl


