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Tarkistus 21
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kansainvälinen merenkulkujärjestö 
(IMO) hyväksyi heinäkuussa 2011 tekniset 
ja operatiiviset toimenpiteet, erityisesti 
energiatehokkuutta mittaavan 
suunnitteluindeksin (Energy Efficiency 
Design Index – EEDI) uusille aluksille ja 
alusten energiatehokkuuden 
hallintasuunnitelman (Ship Energy 
Efficiency Management Plan – SEEMP), 
jotka auttavat hillitsemään 
kasvihuonekaasupäästöjen ennustettua 
kasvua mutta joiden avulla yksinään ei 
saada aikaan sellaisia kansainvälisen 
merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen 
absoluuttisia päästövähennyksiä, jotka 
olisivat tarpeen, jotta ilmastotoimet 
olisivat edelleen linjassa sen yleisen 
tavoitteen kanssa, jonka mukaan 
maapallon keskilämpötila ei saa nousta 
yli kahta celsiusastetta.

(2) Kansainvälinen merenkulkujärjestö 
(IMO) hyväksyi heinäkuussa 2011 tekniset 
ja operatiiviset toimenpiteet, erityisesti 
energiatehokkuutta mittaavan 
suunnitteluindeksin (Energy Efficiency 
Design Index – EEDI) uusille aluksille ja 
alusten energiatehokkuuden 
hallintasuunnitelman (Ship Energy 
Efficiency Management Plan – SEEMP), 
jotka auttavat hillitsemään 
kasvihuonekaasupäästöjen ennustettua 
kasvua mutta joiden avulla yksinään ei 
saada aikaan tarvittavia kansainvälisen 
merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen 
absoluuttisia päästövähennyksiä.

Or. lv

Tarkistus 22
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Paras vaihtoehto merenkulun 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
unionin tasolla on luoda
hiilidioksidipäästöjen tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmä, joka 
perustuu alusten polttoainekulutukseen; 

(4) Paras vaihtoehto merenkulun 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
unionin tasolla on panna täytäntöön 
markkinapohjainen toimi, joka edellyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmää, 
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tämä järjestelmä olisi ensimmäinen vaihe 
monivaiheisessa lähestymistavassa, jonka 
tavoitteena on sisällyttää meriliikenteen 
päästöt unionin kasvihuonekaasujen 
vähentämistä koskevaan sitoumukseen.

joka perustuu alusten 
polttoainekulutukseen; tämä järjestelmä 
olisi ensimmäinen vaihe monivaiheisessa 
lähestymistavassa, jonka tavoitteena on 
sisällyttää meriliikenteen päästöt unionin 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaan sitoumukseen. Päästötietojen 
julkinen saatavuus auttaa osaltaan 
poistamaan monet markkinaesteet, jotka 
estävät monien kustannuksiin kielteisesti 
vaikuttavien toimien käyttöönoton alan 
päästöjen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 23
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Luotettavan ja aluskohtaisen unionin 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmän olisi perustuttava 
päästöjen laskemiseen sen perusteella, 
miten paljon alus kuluttaa polttoainetta 
matkoilla, jotka lähtevät unionin satamista 
ja saapuvat unionin satamiin, koska alusten 
suuren tankkikapasiteetin vuoksi 
polttoainemyyntiä koskevien tietojen 
perusteella ei voida tehdä riittävän tarkkoja 
arvioita polttoainekulutuksesta tällä 
erityisellä soveltamisalalla.

(10) Luotettavan ja aluskohtaisen unionin 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmän olisi perustuttava 
päästöjen laskemiseen sen perusteella, 
miten paljon alus kuluttaa polttoainetta 
matkoilla, jotka lähtevät unionin satamista 
ja saapuvat unionin satamiin, tai todellisten 
päästöjen tarkkaan raportointiin, koska 
alusten suuren tankkikapasiteetin vuoksi 
polttoainemyyntiä koskevien tietojen 
perusteella ei voida tehdä riittävän tarkkoja 
arvioita polttoainekulutuksesta tällä 
erityisellä soveltamisalalla.

Or. en

Perustelu

Jatkuvaa seurantaa käyttävät alukset saavat tarkkaa tietoa päästöistään eikä niiden pidä 
joutua konvertoimaan tätä polttoaineen käyttöön.
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Tarkistus 24
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmän olisi katettava 
myös muut ilmaston kannalta merkittävät 
tiedot, joiden avulla voidaan määrittää 
alusten energiatehokkuus tai analysoida 
tarkemmin päästöjen kehityksen 
taustatekijöitä. Tämä soveltamisala myös 
saattaa unionin tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmän samaan linjaan 
niiden kansainvälisten aloitteiden kanssa, 
joilla pyritään ottamaan käyttöön 
tehokkuusvaatimukset olemassa oleville 
aluksille ja joihin sisältyy myös 
operatiivisia toimenpiteitä, ja auttaa 
poistamaan tiedonpuutteesta johtuvat 
markkinaesteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan vähentää minimiin 
alusten omistajille ja 
liikenteenharjoittajille, varsinkin pienille 
ja keskisuurille yrityksille, aiheutuva 
hallinnollinen rasite ja optimoida unionin
tarkkailu-, raportointi- ja
todentamisjärjestelmän 
kustannus-hyötysuhde vaarantamatta 
tavoitetta, jonka mukaan järjestelmän 
olisi katettava selkeä enemmistö 
meriliikenteen 

(12) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus voimassa olevan 
kansainvälisen oikeuden ja erityisesti 
MARPOL-yleissopimuksen 
liitteen VI kanssa, tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmää olisi 
sovellettava ainoastaan aluksiin, joiden 
vetoisuus on vähintään 400 bruttotonnia.
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kasvihuonekaasupäästöistä, tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmää
koskevia sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan suurien päästöjen aiheuttajiin. 
Sen jälkeen, kun unionin satamiin 
saapuvien ja niistä lähtevien alusten 
kokoja ja päästöjä oli analysoitu 
yksityiskohtaisesti ja objektiivisesti, 
kynnysarvoksi valittiin 5 000 bruttotonnin 
(BT) vetoisuus Vetoisuudeltaan yli 
5 000 BT:n alusten osuus unionin 
satamissa käyvistä aluksista on noin 
55 prosenttia ja asiaan liittyvistä 
päästöistä noin 90 prosenttia. Tällä 
syrjimättömällä kynnysarvolla 
varmistettaisiin, että järjestelmä kattaa 
kaikkein merkittävimmät päästöjen 
aiheuttajat. Tätä pienempi kynnysarvo 
lisäisi hallinnollista rasitetta, kun taas 
suurempi kynnysarvo kattaisi pienemmän 
joukon päästöjä ja siten heikentäisi 
järjestelmän ympäristötehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 26
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Säännöissä olisi otettava huomioon 
voimassa olevat vaatimukset ja tiedot, 
jotka ovat jo saatavilla aluksissa; siksi 
alusten omistajille olisi annettava 
mahdollisuus valita, mitä seuraavista 
neljästä tarkkailumenetelmästä ne 
käyttävät: aluksen omaan käyttöön 
tarkoitettujen polttoaineiden 
luovutustodistusten käyttö, 
polttoainetankkien polttoainemäärien 
tarkkailu, virtausmittarit sovellettavia 
polttoprosesseja varten tai suorat 
päästömittaukset. Aluskohtaisessa 

(14) Säännöissä olisi otettava huomioon 
voimassa olevat vaatimukset ja tiedot, 
jotka ovat jo saatavilla aluksissa; siksi 
vetoisuudeltaan alle 5 000 bruttotonnin 
alusten omistajille olisi annettava 
mahdollisuus valita, mitä seuraavista 
neljästä tarkkailumenetelmästä ne 
käyttävät: aluksen omaan käyttöön 
tarkoitettujen polttoaineiden 
luovutustodistusten käyttö, 
polttoainetankkien polttoainemäärien 
tarkkailu, virtausmittarit sovellettavia 
polttoprosesseja varten tai suorat 
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tarkkailusuunnitelmassa olisi 
dokumentoitava, mikä näistä menetelmistä 
on valittu, ja annettava lisätietoja valitun 
menetelmän soveltamisesta.

päästömittaukset. Aluskohtaisessa 
tarkkailusuunnitelmassa olisi 
dokumentoitava, mikä näistä menetelmistä 
on valittu, ja annettava lisätietoja valitun 
menetelmän soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 27
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Unionin tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmää ei tässä vaiheessa 
pitäisi soveltaa hiilidioksidin lisäksi 
muihin kasvihuonekaasuihin, 
lyhytvaikutteisiin ilmastonmuutosta 
aiheuttaviin yhdisteisiin eikä ilman 
epäpuhtauksiin, jotta voidaan välttää 
vaatimukset sellaisten mittauslaitteiden 
asentamisesta, jotka eivät ole riittävän
luotettavia eivätkä kaupallisesti saatavilla, 
mikä puolestaan voisi heikentää unionin
tarkkailu-, raportointi- ja
todentamisjärjestelmän täytäntöönpanoa.

(16) Tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmä antaa 
mahdollisuuden varmistaa 
merenkulkualalla 
MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 
kanssa yhdenmukainen sääntely samalla, 
kun rajoitetaan suorien päästömittauksien 
vaatimus vetoisuudeltaan yli 
5 000 bruttotonnin aluksiin vuodesta 
2020 alkaen siten, että varmistetaan
riittävän luotettavat ja kaupallisesti 
saatavilla olevat mittauslaitteet. Metaanin 
(CH4) epätäydellinen palaminen 
kaasukäyttöisten laivanmoottoreiden 
sylintereissä ja tästä johtuvat 
metaanipäästöt poistopuolella olisi myös 
sisällytettävä merenkulun 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 28
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komission olisi tehtävä vuoteen 
2015 mennessä ehdotuksia, joissa 
vaaditaan MARPOL-yleissopimuksen 
liitteen VI kattamien muiden ilman 
epäpuhtauksien tarkkailua, raportointia 
ja todentamista 1 päivästä tammikuuta 
2020 alkaen.

Or. en

Tarkistus 29
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Unioni ei ole vielä asettanut 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteita kansainväliselle 
merenkululle, sillä tällä alalla olisi 
suotavampaa laatia maailmanlaajuinen 
sopimus Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) yhteydessä.
Ellei maailmanlaajuiseen sopimukseen 
kuitenkaan päästä vuoden 2015 loppuun 
mennessä, komission olisi arvioitava 
mahdollisuuksia asettaa unionin laajuiset 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevat tavoitteet sekä mahdolliset 
tukimekanismit kansainväliselle 
merenkululle.

Or. en
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Tarkistus 30
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kaikkien talouden alojen olisi 
osallistuttava unionin ilmastotavoitteiden 
ja päästövähennysten saavuttamiseen. Jos 
vuoteen 2019 mennessä ei ole käytössä 
sopimusta, johon Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) kautta 
sisältyvät kansainvälisen meriliikenteen 
päästöt, meriliikenteen päästöihin olisi 
sovellettava unioniin saapuvia matkoja 
koskevaa hinnoittelujärjestelmää, jossa 
puolet vastuusta kuuluisi muille maille. 

Or. en

Tarkistus 31
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voidaan hyödyntää parhaimpia 
saatavilla olevia käytäntöjä ja tieteellistä 
näyttöä, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat alusten hiilidioksidipäästöjen 
tarkkailuun ja raportointiin liittyvien 
tiettyjen teknisten näkökohtien 
uudelleentarkastelua sekä 
päästöselvitysten todentamista ja 
todentajien akkreditointia koskevien 
säännösten täsmentämistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Poistetaan.
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Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 32
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset 
automaattisten järjestelmien ja 
vakiomuotoisten sähköisten lomakkeiden 
käytölle raportoitaessa päästöjä ja muita 
ilmaston kannalta merkittäviä tietoja 
komissiolle ja valtioille, joita asia koskee, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä tarvittavaa 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/201123 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________
23EUVL L 251, 18.9.2012, s. 49.

Or. fr
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Tarkistus 33
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat jäsenvaltion 
lainkäyttöalueella sijaitseviin satamiin 
saapuvista, tällaisissa satamissa 
oleskelevista tai tällaisista satamista 
lähtevistä aluksista peräisin olevien 
hiilidioksidipäästöjen ja muiden ilmaston 
kannalta merkittävien tietojen täsmällistä 
tarkkailua, raportointia ja todentamista, 
jotta meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä 
voidaan vähentää kustannustehokkaalla 
tavalla.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat jäsenvaltion 
lainkäyttöalueella sijaitseviin satamiin 
saapuvista, tällaisissa satamissa 
oleskelevista tai tällaisista satamista 
lähtevistä aluksista peräisin olevien 
hiilidioksidipäästöjen täsmällistä 
tarkkailua, raportointia ja todentamista, 
jotta meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä 
voidaan vähentää kustannustehokkaalla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 34
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan vetoisuudeltaan 
yli 5 000 bruttotonnin aluksiin niiden 
päästöjen osalta, jotka ovat vapautuneet 
alusten tekemillä matkoilla viimeisimmästä 
käyntisatamasta jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan ja 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvasta 
satamasta seuraavaan käyntisatamaan sekä 
oleskelun aikana jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvissa satamissa.

1. Tätä asetusta sovelletaan vetoisuudeltaan 
yli 400 bruttotonnin aluksiin niiden 
päästöjen osalta, jotka ovat vapautuneet 
alusten tekemillä matkoilla viimeisimmästä 
käyntisatamasta jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan ja 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvasta 
satamasta seuraavaan käyntisatamaan sekä 
oleskelun aikana jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvissa satamissa.

Or. en
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Tarkistus 35
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan vetoisuudeltaan 
yli 5 000 bruttotonnin aluksiin niiden 
päästöjen osalta, jotka ovat vapautuneet 
alusten tekemillä matkoilla viimeisimmästä 
käyntisatamasta jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan ja 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvasta 
satamasta seuraavaan käyntisatamaan 
sekä oleskelun aikana jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvissa satamissa.

1. Tätä asetusta sovelletaan vetoisuudeltaan 
yli 5 000 bruttotonnin aluksiin niiden 
päästöjen osalta, jotka ovat vapautuneet 
alusten tekemillä matkoilla jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvasta satamasta 
toiseen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan
kuuluvaan satamaan.

Or. de

Tarkistus 36
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta sota-aluksiin, 
laivaston apualuksiin, kalastus- ja 
kalankäsittelyaluksiin, rakenteeltaan 
alkeellisiin puisiin aluksiin, aluksiin, jotka 
eivät kulje konevoimalla, eikä muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin 
julkisen vallan aluksiin.

2. Tätä asetusta ei sovelleta rakenteeltaan 
alkeellisiin puisiin aluksiin, aluksiin, jotka 
eivät kulje konevoimalla, eikä muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin 
julkisen vallan aluksiin. Sota-aluksia ja 
laivaston apualuksia koskeva raportointi 
rajoittuu 10 artiklan a–f kohtaan.

Or. en
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Tarkistus 37
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta sota-aluksiin, 
laivaston apualuksiin, kalastus- ja 
kalankäsittelyaluksiin, rakenteeltaan 
alkeellisiin puisiin aluksiin, aluksiin, jotka 
eivät kulje konevoimalla, eikä muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin 
julkisen vallan aluksiin.

2. Tätä asetusta ei sovelleta kalastus- ja 
kalankäsittelyaluksiin, rakenteeltaan 
alkeellisiin puisiin aluksiin, aluksiin, jotka 
eivät kulje konevoimalla, eikä muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin 
julkisen vallan aluksiin.

Or. fr

Perustelu

On vaikea puolustaa unionin ankaria toimia siviilimerenkulun alalla samanaikaisesti, kun 
merivoimat jätetään asetuksen ulkopuolelle. Valtioiden olisi toimittava hyvänä esimerkkinä.

Tarkistus 38
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ’muilla ilmaston kannalta 
merkittävillä tiedoilla’ tietoja, jotka 
koskevat alusten polttoainekulutusta, 
liikennesuoritetta ja energiatehokkuutta 
sekä joiden avulla voidaan analysoida 
päästöjen kehityssuuntia ja arvioida 
alusten suoritusta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 39
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkkailun ja raportoinnin on oltava 
aukotonta ja katettava kaikki 
polttoaineiden poltosta peräisin olevat 
päästöt. Yhtiöiden on toteutettava 
asianmukaisia toimia tietoaukkojen 
välttämiseksi raportointikaudella.

2. Tarkkailun ja raportoinnin on katettava 
kaikki polttoaineiden poltosta peräisin 
olevat hiilidioksidipäästöt. Yhtiöiden on 
toteutettava asianmukaisia toimia 
tietoaukkojen välttämiseksi 
raportointikaudella.

Or. lv

Tarkistus 40
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkkailun ja raportoinnin on oltava 
aukotonta ja katettava kaikki 
polttoaineiden poltosta peräisin olevat 
päästöt. Yhtiöiden on toteutettava 
asianmukaisia toimia tietoaukkojen 
välttämiseksi raportointikaudella.

2. Tarkkailun ja raportoinnin on oltava 
aukotonta ja katettava polttoaineiden 
poltosta peräisin olevat hiilidioksidipäästöt 
aluksen ollessa merellä tai 
kiinnityspaikassa. Yhtiöiden on 
toteutettava asianmukaisia toimia 
tietoaukkojen välttämiseksi 
raportointikaudella.

Or. en

Tarkistus 41
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi yhtiöiden on määritettävä 

Edellä 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi yhtiöiden on määritettävä 
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päästönsä ja muut ilmaston kannalta 
merkittävät tiedot kunkin sellaisen 
aluksensa osalta, jonka vetoisuus on yli
5 000 BT, jollakin liitteessä I esitetyistä 
menetelmistä.

päästönsä ja muut ilmaston kannalta 
merkittävät tiedot kunkin sellaisen 
aluksensa osalta, jonka vetoisuus on yli 
400 BT liitteessä I esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 42
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtiöiden on viimeistään 31 päivänä 
elokuuta 2017 toimitettava todentajille 
tarkkailusuunnitelma, jossa mainitaan, 
millä menetelmällä ne haluavat tarkkailla 
vetoisuudeltaan yli 5 000 bruttotonnin 
alustensa päästöjä ja muita ilmaston 
kannalta merkittäviä tietoja ja raportoida 
niistä.

1. Yhtiöiden on viimeistään 31 päivänä 
elokuuta 2015 toimitettava todentajille 
tarkkailusuunnitelma, jossa mainitaan, 
millä menetelmällä ne haluavat tarkkailla 
vetoisuudeltaan yli 400 bruttotonnin 
alustensa päästöjä ja muita ilmaston 
kannalta merkittäviä tietoja ja raportoida 
niistä.

Or. en

Tarkistus 43
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) menettelyt, vastuut ja tietolähteet, joiden 
avulla määritetään ja dokumentoidaan 
kunkin kuljetun matkan pituus,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 44
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa menettelyt, vastuut, kaavat 
ja tietolähteet, joiden avulla määritetään 
ja dokumentoidaan kuljetetut tavarat ja 
matkustajien lukumäärä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) menettelyt, vastuut, kaavat ja 
tietolähteet, joiden avulla määritetään ja 
dokumentoidaan merellä vietetty aika 
lähtö- ja määräsataman välillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin kulutetun polttoainetyypin 
päästökerroin ja määrä yhteensä ja 
eriteltynä päästöjen valvonta-alueilla ja 
niiden ulkopuolella käytettyyn 
polttoaineeseen;

b) kunkin kulutetun polttoainetyypin 
päästökerroin ja määrä yhteensä;
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Or. en

Tarkistus 47
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuljetun matkan pituus; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 48
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) merellä vietetty aika; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuljetettu lasti; Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 50
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) liikennesuorite. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin aluksiin ei 
sovelleta matkakohtaista päästöjen 
seurantaa.

Or. en

Tarkistus 52
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin kulutetun polttoainetyypin 
päästökerroin ja määrä yhteensä ja 
eriteltynä päästöjen valvonta-alueilla ja 
niiden ulkopuolella käytettyyn 
polttoaineeseen;

a) kunkin kulutetun polttoainetyypin 
päästökerroin ja määrä yhteensä;

Or. en
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Tarkistus 53
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuljetun matkan kokonaispituus; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) merellä vietetty kokonaisaika; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) liikennesuorite yhteensä; Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 56
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) keskimääräinen energiatehokkuus. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 57
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtiöiden on vuodesta 2019 alkaen 
viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä 
huhtikuuta toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
kunkin niiden vastuulla olevan aluksen 
osalta päästöselvitys, joka kattaa päästöt ja 
muut ilmaston kannalta merkittävät tiedot
koko raportointikaudelta ja jonka todentaja 
on todentanut tyydyttäväksi 14 artiklassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

1. Yhtiöiden on vuodesta 2019 alkaen 
viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä 
huhtikuuta toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
kunkin niiden vastuulla olevan aluksen 
osalta päästöselvitys, joka kattaa 
hiilidioksidipäästöt koko 
raportointikaudelta ja jonka todentaja on 
todentanut tyydyttäväksi 14 artiklassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 58
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Todentajan on erityisesti varmistettava, 
että päästöselvitykseen sisällytetyt päästöt 
ja muut ilmaston kannalta merkittävät 

5. Todentajan on erityisesti varmistettava, 
että päästöselvitykseen sisällytetyt 
hiilidioksidipäästöt on määritetty 8, 9 ja 
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tiedot on määritetty 8, 9 ja 10 artiklan sekä 
6 artiklassa tarkoitetun 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Todentajan on myös varmistettava, että 
raporteissa esitetyt päästöt ja muut 
ilmaston kannalta merkittävät tiedot ovat 
johdonmukaisia niiden tietojen kanssa, 
jotka on laskettu muiden lähteiden 
perusteella liitteiden I ja II mukaisesti.

10 artiklan sekä 6 artiklassa tarkoitetun 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Todentajan on myös varmistettava, että 
raporteissa esitetyt hiilidioksidipäästöt 
ovat johdonmukaisia niiden tietojen 
kanssa, jotka on laskettu muiden lähteiden 
perusteella liitteiden I ja II mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 59
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) laskelmia, joilla määritetään 
energiatehokkuus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
III a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a JAKSO
TOIMET MERILIIKENTEEN 
ILMASTOVAIKUTUKSEN 
VÄHENTÄMISEKSI

Or. en
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Tarkistus 61
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Päästövastuu

1. Ellei vuoteen 2019 mennessä ole 
käytössä maailmanlaajuista järjestelmää 
merenkulun ilmastovaikutuksen 
vähentämiseksi, yhtiöiden on ryhdyttävä 
palauttamaan direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti myönnetyt 
päästökauppaoikeudet jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille siten, että 
peruutus vastaa EU:n satamiin saapuvia 
matkoja koskevia päästöjä edeltävän 
kalenterivuoden aikana, mikä on 
todennettava 15 artiklan mukaisesti 
kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta
mennessä. 
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, yhtiöt voivat sen sijaan 
osallistua vastaavalla tavalla unionin 
satamiin tulevien matkojen yhteydessä 
UNFCCC:n mukaisesti perustettuun 
vihreään ilmastorahastoon käyttäen 
perusteena hintaa 
25 euroa/hiilidioksiditonni ja siten, että 
summa nousee lineaarisesti 3 euroa 
vuodessa. 
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan tarkentaa 
edelleen 1 kohdan mukaisia velvoitteita ja 
2 kohdan mukaisen poikkeuksen 
soveltamista koskevia yksityiskohtia. 

Or. en
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Tarkistus 62
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) keskimääräinen vuosittainen 
polttoainekulutus ja keskimääräiset 
vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt 
kuljettua pituutta kohden matkoilla, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) keskimääräinen vuosittainen 
polttoainekulutus ja keskimääräiset 
vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt 
kuljettua pituutta ja kuljetettua lastia 
kohden matkoilla, jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) keskimääräinen vuosittainen 
polttoainekulutus ja keskimääräiset 

(g) keskimääräinen vuosittainen 
polttoainekulutus ja keskimääräiset 



PE524.759v01-00 24/31 AM\1012180FI.doc

FI

vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt 
kuljettua pituutta ja kuljetettua lastia
kohden matkoilla, jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan;

vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt 
kuljettua pituutta kohden matkoilla, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

Or. de

Tarkistus 65
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vuosittainen merellä vietetty 
kokonaisaika matkoilla, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vuosittainen merellä vietetty 
kokonaisaika matkoilla, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 67
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee vuosikertomuksen 
meriliikenteen päästöistä ja muista 
ilmaston kannalta merkittävistä tiedoista.

3. Komissio julkaisee vuosikertomuksen 
meriliikenteen hiilidioksidipäästöistä.

Or. en

Tarkistus 68
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos maailmanlaajuisista toimenpiteistä 
meriliikententeen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
päästään kansainvälisellä tasolla 
yhteisymmärrykseen, komissio tarkastelee 
tätä asetusta uudelleen ja voi tarvittaessa 
ehdottaa siihen muutoksia.

3. Jos maailmanlaajuisista toimenpiteistä 
meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi päästään kansainvälisellä 
tasolla yhteisymmärrykseen, komissio 
sitoutuu ehdottamaan välittömästi 
kansainvälisesti sovittujen määräysten 
sisällyttämistä yhteisön oikeuteen.

Or. de

Tarkistus 69
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirtäminen
Siirretään komissiolle 24 artiklassa 
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säädetyin edellytyksin ja siinä laajuudessa 
kuin se koskee tämän asetuksen muita 
kuin olennaisia osia valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteiden I ja 
II täydentämiseksi ja muuttamiseksi, jotta 
voidaan ottaa huomioon saatavilla oleva 
tuorein tieteellinen näyttö, aluksissa 
säilytettävät asiaa koskevat tiedot, asiaa 
koskevat kansainväliset säännöt ja 
kansainvälisellä tasolla hyväksytyt 
vaatimukset, tarkoituksena määrittää 
kaikkein tarkimmat ja tehokkaimmat 
päästöjentarkkailumenetelmät sekä 
tarkentaa päästöjen tarkkailuun ja 
raportointiin liittyviä vaadittuja tietoja.

Or. fr

Perustelu

Odotettaessa globaaleja toimia koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä ei ole 
asianmukaista antaa komissiolle mahdollisuutta ohittaa lainsäädäntövallan käyttäjiä 
liiallisella delegoitujen valtuuksien ja täytäntöönpanovaltuuksien käytön avulla.

Tarkistus 70
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirtäminen
Siirretään komissiolle 24 artiklassa 
säädetyin edellytyksin ja siinä laajuudessa 
kuin se koskee tämän asetuksen muita 
kuin olennaisia osia valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteiden I ja II 
täydentämiseksi ja muuttamiseksi, jotta 
voidaan ottaa huomioon saatavilla oleva 
tuorein tieteellinen näyttö, aluksissa 
säilytettävät asiaa koskevat tiedot, asiaa 
koskevat kansainväliset säännöt ja 
kansainvälisellä tasolla hyväksytyt 
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vaatimukset, tarkoituksena määrittää 
kaikkein tarkimmat ja tehokkaimmat 
päästöjentarkkailumenetelmät sekä 
tarkentaa päästöjen tarkkailuun ja 
raportointiin liittyviä vaadittuja tietoja.

Or. de

Tarkistus 71
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään 15, 16 ja 23 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
1 päivästä heinäkuuta 2015.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
3. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
4. Edellä olevan 23 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 



PE524.759v01-00 28/31 AM\1012180FI.doc

FI

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Perustelu

Odotettaessa globaaleja toimia koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä ei ole 
asianmukaista antaa komissiolle mahdollisuutta ohittaa lainsäädäntövallan käyttäjiä 
liiallisella delegoitujen valtuuksien ja täytäntöönpanovaltuuksien käytön avulla.

Tarkistus 72
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään 15, 16 ja 23 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
1 päivästä heinäkuuta 2015.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
3. Heti kun komissio on antanut 
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delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
4. Edellä olevan 23 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään 15, 16 ja 23 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
1 päivästä heinäkuuta 2015.

1. Siirretään 15, 16 ja 23 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
1 päivästä heinäkuuta 2015.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä. 

Or. ro

Tarkistus 74
Robert Goebbels
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanosäädökset
1. Komissiota avustaa päätöksen 
93/389/EY 8 artiklalla perustettu komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. fr

Perustelu

Odotettaessa globaaleja toimia koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä ei ole 
asianmukaista antaa komissiolle mahdollisuutta ohittaa lainsäädäntövallan käyttäjiä 
liiallisella delegoitujen valtuuksien ja täytäntöönpanovaltuuksien käytön avulla.

Tarkistus 75
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vetoisuudeltaan yli 5 000 bruttotonnin 
aluksiin sovelletaan vuoteen 2019 asti c ja 
d kohdan menetelmiä ja suoria 
päästömittauksia edellytetään 1 päivästä 
tammikuuta 2020 alkaen.

Or. en

Tarkistus 76
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite I - osa B - 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Suoria päästömittauksia voidaan soveltaa 
matkoihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan, ja päästöihin, jotka 
aiheutuvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvissa satamissa. 
Hiilidioksidipäästöjen on katettava 
pääkoneista, apukoneista, kattiloista ja 
suojakaasulaitteistosta vapautuva 
hiilidioksidi. Niiden alusten osalta, joiden 
raportointi perustuu tähän menetelmään, 
polttoainekulutus lasketaan mitattujen 
hiilidioksidipäästöjen ja asianomaisiin 
polttoaineisiin sovellettavan 
päästökertoimen perusteella.

Suoria päästömittauksia voidaan soveltaa 
matkoihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan, ja päästöihin, jotka 
aiheutuvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvissa satamissa. 
Hiilidioksidipäästöjen on katettava 
pääkoneista, apukoneista, kattiloista ja 
suojakaasulaitteistosta vapautuva 
hiilidioksidi.

Or. en

Perustelu

Jatkuvaa seurantaa käyttävät alukset saavat tarkkaa tietoa päästöistään eikä niiden pidä 
joutua konvertoimaan tätä polttoaineen käyttöön.

Tarkistus 77
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en


