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Muudatusettepanek 21
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 2011. aasta juulis võttis 
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 
vastu tehnilised ja töökorralduslikud 
meetmed, eelkõige uute laevade 
energiatõhususe indeks (EEDI) ja laevade 
energiatõhususe juhtimiskava (SEEMP), 
millega küll vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste eeldatavat 
kasvu, kuid millest üksi ei piisa 
rahvusvahelisest laevandusest pärit 
kasvuhoonegaaside absoluutse heitkoguse 
vähendamiseks sellisel määral, et see 
aitaks saavutada ülemaailmset eesmärki, 
mille kohaselt globaalne soojenemine ei 
tohi ületada 2 °C.

(2) 2011. aasta juulis võttis 
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)
vastu tehnilised ja töökorralduslikud 
meetmed, eelkõige uute laevade 
energiatõhususe indeks (EEDI) ja laevade 
energiatõhususe juhtimiskava (SEEMP), 
millega küll vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste eeldatavat 
kasvu, kuid millest üksi ei piisa 
rahvusvahelisest laevandusest pärit 
kasvuhoonegaaside absoluutse heitkoguse 
vähendamiseks.

Or. lv

Muudatusettepanek 22
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Parim võimalus vähendada laevanduse 
süsinikdioksiidi heidet ELi tasandil on 
jätkuvalt laevade kütusekulul põhineva
CO2 heitkoguste seire, aruandluse ja
kontrolli süsteemi loomine, mis oleks 
esimene samm meretranspordist pärit heite 
lisamisel ELi kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise kohustusse.

(4) Parim võimalus vähendada laevanduse 
süsinikdioksiidi heidet ELi tasandil on 
jätkuvalt turupõhise meetme 
rakendamine, milleks on vajalik laevade 
kütusekulul põhineva kasvuhoonegaaside
heitkoguste seire, aruandluse ja kontrolli 
süsteemi loomine, mis oleks esimene 
samm meretranspordist pärit heite lisamisel 



PE524.759v01-00 4/29 AM\1012180ET.doc

ET

ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustusse. Avalikkuse juurdepääs 
heitkoguste andmetele aitaks kõrvaldada 
paljusid turutõkkeid, mis takistavad 
paljude kuludele negatiivse mõjuga 
meetmete võtmist, mis vähendaksid selle 
sektori heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi usaldusväärne laevapõhise seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteem peaks 
põhinema ELi sadamatesse saabuvatel ja 
sealt väljuvatel reisidel tarbitud kütusest 
tekkinud heitkoguste arvutamisel, sest 
laevade kütusepaakide suure mahutavuse 
tõttu ei saa kütuse müügiandmete põhjal 
nimetatud konkreetse perioodi kütusekulu 
täpselt hinnata.

(10) ELi usaldusväärne laevapõhine seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteem peaks 
põhinema ELi sadamatesse saabuvatel ja 
sealt väljuvatel reisidel tarbitud kütusest 
tekkinud heitkoguste arvutamisel või täpsel 
aruandlusel tegelike heitkoguste kohta, 
sest laevade kütusepaakide suure 
mahutavuse tõttu ei saa kütuse 
müügiandmete põhjal nimetatud 
konkreetse perioodi kütusekulu täpselt 
hinnata.

Or. en

Selgitus

Pidevat seiret kasutavad laevad saavad täpset teavet oma heitkoguste kohta ega peaks seda 
enam tagasi kütusetarbimisele teisendama.

Muudatusettepanek 24
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollisüsteem peaks hõlmama ka 
kliimaga seotud muud teavet, mis 
võimaldab teha kindlaks laevade tõhusust 
või täiendavalt analüüsida heitkoguste 
tekke põhjuseid. Selline ulatus viib ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 
kooskõlla ka rahvusvaheliste algatustega, 
mille eesmärk on kehtestada 
olemasolevatele laevadele tõhususnõuded, 
mis hõlmaksid ka töökorralduslikke 
meetmeid, ning aitab kõrvaldada teabe 
puudumisega seotud turutõkked.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et vähendada laevaomanike 
ja operaatorite, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate halduskoormust 
ning optimeerida seire-, aruandlus- ja 
kontrollisüsteemi kasu ja kulude 
vahekorda viisil, mis võimaldaks 
süsteemiga siiski hõlmata valdavat osa 
meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heitest, tuleks seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemi eeskirju
kohaldada ainult suurte heitkoguste 
tekitajatele. Üksikasjaliku objektiivse 
analüüsi põhjal, mis hõlmas ELi 
sadamatesse saabuvate ja sealt väljuvate 
laevade suurust ja heitkoguseid, valiti 
alampiiriks kogumahutavus 5 000. 
Laevad kogumahutavusega üle 5 000 
moodustavad ligikaudu 55 % ELi 
sadamaid külastavatest laevadest ja 

(12) Selleks et tagada sidusus kehtiva 
rahvusvahelise õigusega, eriti
rahvusvahelise laevade põhjustatava 
merereostuse vältimise konventsiooni 
(MARPOL) VI lisaga, tuleks seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemi kohaldada
laevade suhtes, mille kogumahutavus on 
400 ja üle selle.



PE524.759v01-00 6/29 AM\1012180ET.doc

ET

tekitavad umbes 90 % sellega seotud 
heitest. Selle mittediskrimineeriva 
alampiiriga tagataks, et kõige olulisemad 
heitetekitajad on süsteemiga hõlmatud. 
Madalam alampiir tekitaks suurema 
halduskoormuse, kõrgema alampiiri tõttu 
aga oleks hõlmatud vähem heitkoguseid, 
mis vähendaks süsteemi keskkonnaalast 
tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Eeskirjades tuleks arvestada praeguste 
nõuete ja teabega, mis on laevade pardal 
juba olemas. Seetõttu tuleks anda 
laevaomanikele võimalus valida üks 
järgmisest neljast seiremeetodist:
kütusemahuti saatelehtede kasutamine, 
punkri kütusepaagi kontroll, asjaomaste 
põlemisprotsesside voolumõõturid või 
heitkoguste otsene mõõtmine. Tehtud valik 
tuleks dokumenteerida laevapõhises 
seirekavas, milles esitatakse ka täpsemad 
üksikasjad valitud meetodi kohaldamise 
kohta.

(14) Eeskirjades tuleks arvestada praeguste 
nõuete ja teabega, mis on laevade pardal 
juba olemas. Seetõttu tuleks anda 
laevaomanikele, kelle laevade 
kogumahutavus on alla 5000, võimalus 
valida üks järgmisest neljast 
seiremeetodist: kütusemahuti saatelehtede 
kasutamine, punkri kütusepaagi kontroll, 
asjaomaste põlemisprotsesside 
voolumõõturid või heitkoguste otsene 
mõõtmine. Tehtud valik tuleks 
dokumenteerida laevapõhises seirekavas, 
milles esitatakse ka täpsemad üksikasjad 
valitud meetodi kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Muud kasvuhoonegaasid, kliimat 
mõjutavad ained ja õhusaasteained 
peaksid praeguses etapis ELi seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemist välja 
jääma, et ei tekiks kohustust paigaldada 
ebapiisava usaldusväärsusega ja vähe 
turustatavaid mõõteseadmeid, mis võiks 
takistada ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollisüsteemi rakendamist.

(16) Seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteem 
on võimalus tagada laevandussektori 
ühtne reguleerimine seoses
õhusaasteainete heitkoguste seirega 
vastavalt MARPOLi VI lisale, piirates 
samal ajal heitkoguste otsese mõõtmise 
nõuet alates 2020. aastast laevadega, mille 
kogumahutavus on üle 5000, tagades, et 
mõõtmeseadmed on piisavalt 
usaldusväärsed ja turul saadavad. 
Metaani (CH4) ebatäielik põlemine gaasil 
töötavate laevamootorite silindrites ja 
sellest tulenev metaani eraldumine koos 
heitega tuleks samuti lisada laevanduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste seire-, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjon peaks esitama 2015. 
aastaks ettepanekud, mille kohaselt 
MARPOLi VI lisa peaks hõlmama muude 
õhusaasteainete seiret, aruandlust ja 
kontrolli alates 1. jaanuarist 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liit ei ole veel püstitanud 
rahvusvahelisele laevandusele CO2
vähendamise eesmärke, sest selles 
valdkonnas oleks eelistatavam üleilmne 
kokkulepe IMO raames. Kui aga üleilmset 
lepet ei õnnestu enne 2015. aasta lõppu 
saavutada, peaks Euroopa Komisjon 
hindama võimalusi püstitada 
rahvusvahelise laevanduse CO2
heitkoguste vähendamise üleliiduline 
eesmärk ja võimalikud tugimehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kõik majandussektorid peaksid 
liidu kliimaeesmärkidele ja heitkoguste 
vähendamisele kaasa aitama. Kui enne 
2019. aastat puudub IMO raames toimiv 
rahvusvaheline kokkulepe, mille 
vähendamiseesmärgid hõlmaksid 
rahvusvahelise laevanduse heitkoguseid, 
tuleks laevanduse heitkogustele liitu 
saabuvate laevade puhul kohaldada 
hinnasüsteemi, jättes liidust väljuvate 
laevade puhul vastutuse teistele riikidele. 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et kasutada ära parimaid tavasid ja 
teaduslikke tõendeid, peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte, mis on 
seotud laevade CO2-heite seire ja 
aruandluse teatud tehniliste aspektide 
läbivaatamisega või heitearuannete 
kontrolli ja tõendajate akrediteerimise 
eeskirjade täpsustamisega. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Komisjonile tuleks anda 
rakendamisvolitused tagamaks, et 
heitkoguste ja kliimaga seotud muu teabe 
komisjonile ja seotud liikmesriikidele 
sidusaks esitamiseks kasutatavate 
automaatsüsteemide ja elektrooniliste 
standardvormide kasutamise tingimused 
oleksid ühtsed. Osutatud vajalikke 
rakendamisvolitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 

välja jäetud
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mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes23.
__________________
23 ELTL 251, 18.9.2012, lk 49.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 
kuuluvatesse sadamatesse saabuvatelt, seal 
viibivatelt või sealt lahkuvatelt laevadelt 
pärit süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ja 
kliimaga seotud muu teabe täpse seire, 
aruandluse ja kontrolli eeskirjad 
eesmärgiga edendada meretranspordist 
pärit CO2-heite kulutõhusat vähendamist.

Käesolevas määruses sätestatakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 
kuuluvatesse sadamatesse saabuvatelt, seal 
viibivatelt või sealt lahkuvatelt laevadelt 
pärit süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste 
täpse seire, aruandluse ja kontrolli 
eeskirjad eesmärgiga edendada 
meretranspordist pärit CO2-heite 
kulutõhusat vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
laevade suhtes, mille kogumahutavus on 
üle 5 000, seoses heitkogustega, mis 
tekivad nende reisidel viimasena külastatud 
sadamast liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvasse sadamasse, liikmesriigi 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
laevade suhtes, mille kogumahutavus on 
üle 400, seoses heitkogustega, mis tekivad 
nende reisidel viimasena külastatud 
sadamast liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvasse sadamasse, liikmesriigi 
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jurisdiktsiooni alla kuuluvast sadamast 
järgmisena külastatavasse sadamasse ja 
nende viibimisel liikmesriigi 
jurisdiktsiooni all olevates sadamates.

jurisdiktsiooni alla kuuluvast sadamast 
järgmisena külastatavasse sadamasse ja 
nende viibimisel liikmesriigi 
jurisdiktsiooni all olevates sadamates.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
laevade suhtes, mille kogumahutavus on 
üle 5 000, seoses heitkogustega, mis 
tekivad nende reisidel viimasena 
külastatud sadamast liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluvasse sadamasse, 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvast 
sadamast järgmisena külastatavasse 
sadamasse ja nende viibimisel liikmesriigi 
jurisdiktsiooni all olevates sadamates.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
laevade suhtes, mille kogumahutavus on 
üle 5 000, seoses heitkogustega, mis 
tekivad nende reisidel liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluvast sadamast
teise liikmesriigi jurisdiktsiooni all
olevasse sadamasse.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata
sõjalaevade, mereväe abilaevade, 
kalapüügi- või -töötlemislaevade, lihtsa 
ehitusega puidust laevade, mehaanilise 
jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 
laevade suhtes, mida kasutatakse 
mittekaubanduslikel eesmärkidel.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata lihtsa 
ehitusega puidust laevade, mehaanilise 
jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 
laevade suhtes, mida kasutatakse 
mittekaubanduslikel eesmärkidel.
Sõjalaevade ja mereväe abilaevade puhul 
on aruandlus piiratud artikli 10 
punktidega a–f.
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata
sõjalaevade, mereväe abilaevade,
kalapüügi- või -töötlemislaevade, lihtsa 
ehitusega puidust laevade, mehaanilise 
jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 
laevade suhtes, mida kasutatakse 
mittekaubanduslikel eesmärkidel.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
kalapüügi- või -töötlemislaevade, lihtsa 
ehitusega puidust laevade, mehaanilise 
jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 
laevade suhtes, mida kasutatakse 
mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Or. fr

Selgitus

Raske oleks õigustada rangete meetmete kehtestamist Euroopa Liidu poolt 
tsiviillaevandussektorile, kui mereväele erand tehakse. Riigid peaksid siin head eeskuju 
näitama.

Muudatusettepanek 38
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „kliimaga seotud muu teave” –
laevade kütusekulu, transporditöö ja 
energiatõhususega seotud teave, mis 
võimaldab analüüsida heitkoguste 
suundumusi ja hinnata laevade 
tulemusnäitajaid;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seire ja aruandlus peavad olema 
täielikud ning hõlmama kõiki kütuste 
põletamise tagajärjel tekkinud 
heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 
sobivaid meetmeid, et vältida 
andmelünkade tekkimist aruandeperioodil.

2. Seire ja aruandlus peavad hõlmama 
kütuste põletamise tagajärjel tekkinud CO2
heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 
sobivaid meetmeid, et vältida 
andmelünkade tekkimist aruandeperioodil.

Or. lv

Muudatusettepanek 40
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seire ja aruandlus peavad olema 
täielikud ning hõlmama kõiki kütuste 
põletamise tagajärjel tekkinud 
heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 
sobivaid meetmeid, et vältida 
andmelünkade tekkimist aruandeperioodil.

2. Seire ja aruandlus peavad olema 
täielikud ning hõlmama kütuste põletamise 
tagajärjel nii laeva merel kui ka kai ääres 
viibimise ajal tekkinud CO2 heitkoguseid.
Ettevõtjad rakendavad sobivaid meetmeid, 
et vältida andmelünkade tekkimist 
aruandeperioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel 
teevad ettevõtjad kõigi endale kuuluvate 
laevade puhul, mille kogumahutavus on üle

Artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel 
teevad ettevõtjad kõigi endale kuuluvate 
laevade puhul, mille kogumahutavus on üle



PE524.759v01-00 14/29 AM\1012180ET.doc

ET

5 000, kindlaks heitkogused ja kliimaga 
seotud muud andmed vastavalt ühele I 
lisas esitatud meetodile.

400, kindlaks heitkogused ja kliimaga 
seotud muud andmed vastavalt I lisas 
esitatud meetoditele.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad esitavad 31. augustiks 2017
tõendajatele seirekava, milles on märgitud 
iga üle 5 000-se kogumahutavusega laeva 
heitkoguste ja kliimaga seotud muude 
andmete seireks ja aruandluseks valitud 
meetod.

1. Ettevõtjad esitavad 31. augustiks 2015
tõendajatele seirekava, milles on märgitud 
iga üle 400-se kogumahutavusega laeva 
heitkoguste ja kliimaga seotud muude 
andmete seireks ja aruandluseks valitud 
meetod.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) reisi jooksul läbitud vahemaa 
määramiseks ja registreerimiseks 
kasutatud meetodid, vastutusalad ja 
andmeallikad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) veetud lasti või reisijate arvu 
määramiseks ja registreerimiseks 
kasutatud meetodid, vastutusalad, valemid 
ja andmeallikad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) lähte- ja sihtsadama vahel merel 
veedetud aja määramiseks ja 
registreerimiseks kasutatud meetodid, 
vastutusalad, valemid ja andmeallikad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja 
heitekoefitsient summaarselt ning eraldi 
heite kontrollipiirkondades ja väljaspool 
neid kasutatud kütuse kohta;

(b) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja
heitekoefitsient summaarselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) läbitud vahemaa; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) merel viibitud aeg; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) veetud last; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) transporditöö maht. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust on üksnes 
käesoleva määruse kohaldamisalas 
toimivad alused heitkoguste seirest 
üksikreiside lõikes vabastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja 
heitekoefitsient summaarselt ning eraldi 
heite kontrollipiirkondades ja väljaspool 
neid kasutatud kütuse kohta;

(a) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja 
heitekoefitsient summaarselt;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) läbitud vahemaa kokku; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 54
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) merel viibitud aeg kokku; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 55
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) transporditöö maht kokku; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) keskmine energiatõhusus. välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2019. aastast esitavad ettevõtjad 
iga aasta 30. aprilliks komisjonile ja 
asjaomase lipuriigi ametiasutustele aruande 
kõigi nende vastutusel olevate laevade 
kogu aruandeperioodi heitkoguste ja 
kliimaga seotud muu teabe kohta. 
Tõendaja peab olema aruannet kontrollinud 
ja selle rahuldavaks tunnistanud vastavalt 
artiklis 14 osutatud nõuetele.

1. Alates 2019. aastast esitavad ettevõtjad 
iga aasta 30. aprilliks komisjonile ja 
asjaomase lipuriigi ametiasutustele aruande 
kõigi nende vastutusel olevate laevade 
kogu aruandeperioodi CO2 heitkoguste 
kohta. Tõendaja peab olema aruannet 
kontrollinud ja selle rahuldavaks 
tunnistanud vastavalt artiklis 14 osutatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eelkõige tagab tõendaja, et
heitearuandes esitatud heitkogused ja 
kliimaga seotud muu teave on kindlaks 
määratud vastavalt artiklitele 8, 9 ja 10 
ning artiklis 6 osutatud seirekavale. Samuti 
tagab tõendaja, et aruannetes avaldatud 
heitkogused ja kliimaga seotud muu teave
on kooskõlas I ja II lisa kohaselt muude 
allikate põhjal arvutatud andmetega.

5. Eelkõige tagab tõendaja, et CO2 heite 
aruandes esitatud heitkogused on kindlaks 
määratud vastavalt artiklitele 8, 9 ja 10 
ning artiklis 6 osutatud seirekavale. Samuti 
tagab tõendaja, et aruannetes avaldatud
CO2 heitkogused on kooskõlas I ja II lisa 
kohaselt muude allikate põhjal arvutatud 
andmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) energiatõhususe määramiseks 
kasutatud arvutused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
III a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a PEATÜKK
MERETRANSPORDI KLIIMAMÕJU 
VÄHENDAMISE MEETMED 

Or. en

Muudatusettepanek 61
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Vastutus heitkoguste eest
1. Alates 2019. aastast, kui selleks ajaks ei 
ole toimivat üleilmset mehhanismi 
meretranspordi kliimamõju 
vähendamiseks, tagastavad ettevõtted 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel neile antud 
saastekvoodid liikmesriikide pädevatele 
asutustele kehtetuks tunnistamiseks nii, et 
see vastab nende eelmisel kalendriaastal 
ELi sadamatesse saabunud laevade 
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heitkogustele, mida tõendatakse vastavalt 
artiklile 15 iga aasta 30. aprilliks. 
2. Erandina lõikest 1 võivad ettevõtted 
selle asemel maksta võrdväärse summa 
oma ELi sadamatesse saabuvate laevade 
eest ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames moodustatud 
Rohelisse Kliimafondi hinnaga, mis on 25 
eurot CO2 tonni eest ja tõuseb lineaarselt 
3 eurot aastas. 
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 24, et täpsustada lõikes 1 
osutatud kohustusi ja lõikes 2 osutatud 
erandi kohaldamise viise.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside jooksul tekkinud 
keskmine aastane kütusekulu ja 
kasvuhoonegaaside heide läbitud 
vahemaa kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) käesoleva määruse reguleerimisalasse välja jäetud
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kuuluvate reiside jooksul tekkinud 
keskmine aastane kütusekulu ja 
kasvuhoonegaaside heide läbitud 
vahemaa ja veetud lasti kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside jooksul tekkinud 
keskmine aastane kütusekulu ja 
kasvuhoonegaaside heide läbitud vahemaa
ja veetud lasti kohta;

(g) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside jooksul tekkinud 
keskmine aastane kütusekulu ja 
kasvuhoonegaaside heide läbitud vahemaa 
kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 65
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside raames aasta jooksul 
merel veedetud summaarne aeg;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 66
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside raames aasta jooksul 
merel veedetud summaarne aeg;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 67
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab iga-aastase aruande 
meretranspordist pärit heite ja kliimaga 
seotud muu teabe kohta.

3. Komisjon avaldab iga-aastase aruande 
meretranspordist pärit CO2 heite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitakse kokku rahvusvahelistes 
meetmetes meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks,
vaatab komisjon käesoleva määruse läbi 
ning võib vajaduse korral teha
ettepanekuid käesoleva määruse 
muutmiseks.

3. Kui lepitakse kokku rahvusvahelistes 
meetmetes meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks,
on komisjonil viivitamatu kohustus teha
ettepanek lisada rahvusvaheliselt 
kokkulepitud sätted ühenduse õigusesse.

Or. de
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Muudatusettepanek 69
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 23 välja jäetud
Õiguste delegeerimine
Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse ja muudetakse I ja II lisa 
sätteid, et võtta arvesse uusimat 
teaduslikku tõendusmaterjali ning laevade 
pardal olevaid asjaomaseid andmeid, 
samuti asjakohaseid rahvusvahelisi 
eeskirju ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
standardeid, teha kindlaks kõige täpsemad 
ja tõhusamad heiteseire meetodid ning 
suurendada heite seire ja aruandlusega 
seoses nõutava teabe täpsust; õigus 
antakse artiklis 24 sätestatud tingimustel 
ulatuses, mis ei mõjuta käesoleva 
määruse olemuslikke osi.

Or. fr

Selgitus

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 
kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 
ja rakendusvolitustega mööda minna.

Muudatusettepanek 70
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 23 välja jäetud
Õiguste delegeerimine
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Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse ja muudetakse I ja II lisa 
sätteid, et võtta arvesse uusimat 
teaduslikku tõendusmaterjali ning laevade 
pardal olevaid asjaomaseid andmeid, 
samuti asjakohaseid rahvusvahelisi 
eeskirju ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
standardeid, teha kindlaks kõige täpsemad 
ja tõhusamad heiteseire meetodid ning 
suurendada heite seire ja aruandlusega 
seoses nõutava teabe täpsust; õigus 
antakse artiklis 24 sätestatud tingimustel 
ulatuses, mis ei mõjuta käesoleva 
määruse olemuslikke osi.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 24 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Artiklites 15, 16 ja 23 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 1. juulist 
2015.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 23 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti on vastu võtnud, teeb ta selle 
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samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
4. Artikli 23 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. fr

Selgitus

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 
kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 
ja rakendusvolitustega mööda minna.

Muudatusettepanek 72
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 24 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Artiklites 15, 16 ja 23 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 1. juulist 
2015.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 23 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
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selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti on vastu võtnud, teeb ta selle 
samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
4. Artikli 23 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 15, 16 ja 23 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 1. juulist 
2015.

1. Artiklites 15, 16 ja 23 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 1. juulist 
2015.

Komisjon koostab aruande delegeeritud 
õiguse kohta hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase perioodi lõppu. Õiguse 
delegeerimist pikendatakse vaikimisi sama 
pikkadeks ajavahemikeks, välja arvatud 
kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab sellisele pikendamisele vähemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.
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Or. ro

Muudatusettepanek 74
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 25 välja jäetud
Rakendusaktid
1. Komisjoni abistab otsuse 93/389/EÜ 
artikli 8 alusel loodud komitee. 
Kõnealune komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. fr

Selgitus

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 
kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 
ja rakendusvolitustega mööda minna.

Muudatusettepanek 75
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üle 500se mahutavusega laevadele 
kohaldatakse meetodeid c ja d kuni 2019. 
aastani ja heitkoguste otsest mõõtmist 
nõutakse alates 1.1. 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heitkoguste otsest mõõtmist võib kasutada 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside ning liikmesriikide 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates sadamates 
viibimise ajal tekkivate heitkoguste puhul.
CO2 heitkogus peab hõlmama 
peajõuseadmest, abijõuseadmest, kateldest 
ja inertgaasi generaatoritest eraldunud 
süsinikdioksiidi. Kui laeva aruandluses 
kasutatakse seda meetodit, tuleb 
kütusekulu arvutamiseks kasutada 
mõõdetud CO2 heitkogust ning vastava 
kütuse heitekoefitsienti.

Heitkoguste otsest mõõtmist võib kasutada 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate reiside ning liikmesriikide 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates sadamates 
viibimise ajal tekkivate heitkoguste puhul.
CO2 heitkogus peab hõlmama 
peajõuseadmest, abijõuseadmest, kateldest 
ja inertgaasi generaatoritest eraldunud 
süsinikdioksiidi.

Or. en

Selgitus

Pidevat seiret kasutavad laevad saavad täpset teavet oma heitkoguste kohta ega peaks seda 
enam tagasi kütusetarbimisele teisendama.
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