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LYHYET PERUSTELUT

Tämän komission ehdotuksen tavoitteena on muuttaa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annettua EU:n asetusta (EU) 2015/757, jotta 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) perustama alusten polttoöljyn kulutusta koskeva 
uusi maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. 
Ehdotetut muutokset ovat teknisiä mukautuksia määritelmiin ja tarkkailuparametreihin, -
suunnitelmiin ja -malleihin. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio pyrkii tällä ehdotuksella 
yksinkertaistamaan ja vähentämään meriliikenneyhtiöiden ja -hallintojen hallinnollisia 
menettelyjä säilyttäen samalla tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan EU:n 
asetuksen (EU) 2015/757 tavoitteet. 

Esittelijä ehdottaa, että komissio tarkastelee uudelleen asetuksen (EU) 2015/757 toimintaa 
ottaen huomioon lisäkokemukset, joita on saatu tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja alusten 
polttoöljyn kulutusta koskevien tietojen keruuta koskevan Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) perustaman maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöönpanosta, 
jotta voidaan varmistaa näiden kahden järjestelmän parempi yhteensopivuus ja vähentää 
päällekkäisiä raportointivaatimuksia.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komissio tarkastelee uudelleen 
asetuksen (EU) 2015/757 toimintaa ottaen 
huomioon lisäkokemukset, joita on saatu 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 
IMOn perustaman maailmanlaajuisen 
tiedonkeruujärjestelmän 
täytäntöönpanosta, jotta voidaan 
varmistaa näiden kahden järjestelmän 
parempi yhteensopivuus ja vähentää 
päällekkäisiä raportointivaatimuksia.

Or. pl
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EU) 2015/757
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yhtiö vaihtuu, edellisen yhtiön 
on toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
niin lähellä vaihtumisen toteutumispäivää 
kuin käytännössä mahdollista, kuitenkin 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
selvitys, joka kattaa samat osat kuin 
päästöselvitys mutta rajoittuu kauteen, 
jonka aikana toiminnot toteutettiin sen 
vastuulla.”

2. Jos yhtiö vaihtuu, edellisen yhtiön 
on toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
niin lähellä vaihtumisen toteutumispäivää 
kuin käytännössä mahdollista, kuitenkin 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
selvitys, joka kattaa samat osat kuin 
päästöselvitys mutta rajoittuu kauteen, 
jonka aikana toiminnot toteutettiin sen 
vastuulla. Uuden yhtiön on varmistettava, 
että jokainen alus täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset vaihtumisen 
toteutumispäivästä alkaen.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään uuden yhtiön velvoitteita siinä tapauksessa, että yhtiö vaihtuu.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kumotaan 22 artiklan 3 kohta.
Or. pl

Perustelu

Tämä tarkistus johtuu tarpeesta sisällyttää asetukseen (EU) N:o 2015/757 se, että 
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on perustanut uuden maailmanlaajuisen 
järjestelmän alusten polttoaineen kulutusta koskevien tietojen keräämiseksi.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Lisätään uusi 22 a artikla 
seuraavasti:
”22 a artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio tarkastelee uudelleen asetuksen 
(EU) 2015/757 toimintaa ottaen 
huomioon lisäkokemukset, joita on saatu 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 
alusten polttoöljyn kulutusta koskevien 
tietojen keruuta koskevan Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) perustaman 
maailmanlaajuisen järjestelmän 
täytäntöönpanosta, jotta voidaan 
varmistaa näiden kahden järjestelmän 
parempi yhteensopivuus ja vähentää 
päällekkäisiä raportointivaatimuksia. ”

Or. pl


