
PA\1008451ET.doc PE522.868v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2013/0224(COD)

4.11.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja 
kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013
(COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))

Arvamuse koostaja: Marita Ulvskog



PE522.868v01-00 2/12 PA\1008451ET.doc

ET

PA_Legam



PA\1008451ET.doc 3/12 PE522.868v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja hindab positiivselt Euroopa Komisjoni esitatud määruse-eelnõu, milles 
käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidheite seiret, aruandlust ja kontrolli.

Suur probleem on endiselt see, et Euroopa Liidu kohustus vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ei hõlma rahvusvahelist laevandust. On arusaamatu, et üks transpordiliik 
jäetakse kliimapoliitikast välja. Komisjon oleks ka vastava rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisest hoolimata juba pidanud välja pakkuma vahendid heitkoguste piiramiseks 
nimetaud sektoris. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames ei ole mitu aastat kestnud 
tööle vaatamata piisavalt tulemusi saavutatud. ELi poliitika selles valdkonna ei vasta 
vajadustele ja nõudlikkuse taset tuleb tõsta.

Määruses esitatud meetmed on vajalikud selleks, et seada rahvusvahelisele laevandusele 
konkreetne kohustus heitega tegeleda ning töötada võimalikult kiiresti välja asjakohased 
turupõhised vahendid.

Arvamuse koostaja arvates on õige anda Rahvusvahelise Mereorganisatsioonile võimalus 
uuesti üritada, kuid kui 31. detsembriks 2015 ei sõlmita heitkoguste vähendamise kohustusi 
sisaldavat rahvusvahelist kokkulepet, peaks Euroopa Komisjon esitama oma seadusandliku 
ettepaneku heite vähendamise ja sellekohaste vahendite kohta.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et määruse jõustamise ja rakendamise ajakava, nagu see on 
esitatud komisjoni ettepanekus, on liiga pikaldane. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku 
ajakava tihendada, et see peegeldaks kiire tegutsemise tähtsust kliimaprobleemide puhul.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid üle 5000-se kogumahutavusega kalalaevad määruse 
reguleerimisalast välja jääma. Ei nimetata aga ühtki põhjust, miks see nii peaks olema. 
Arvamuse koostaja soovitab sellest erandist loobuda.

Arvamuse koostaja on ka seisukohal, et määrusega tuleks edendada selliseid heite määramise 
meetodeid, mis võimaldavad saada kõige täpsemaid andmeid ja anda selgelt märku, et 
konkreetsed laevad peavad heitkoguseid vähendama. Seetõttu tehakse ettepanek, ettevõtjad,
keda määrus puudutab, peaksid saama valida asjaomaste põlemisprotsesside voolumõõturite 
ja heitkoguste otsese mõõtmise vahel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kliima- ja energiapaketiga,17 milles
kutsutakse kõiki majandussektoreid, 
sealhulgas rahvusvahelist 
merelaevandust, üles aitama kaasa selles
esitatud heitkoguste vähendamise 
eesmärkide saavutamisele, antakse selge 
volitus: „Kui 31. detsembriks 2011. aastaks 
ei ole liikmesriigid heaks kiitnud 
rahvusvahelist lepingut, mis kaasaks 
rahvusvahelisest meretranspordist tekkivad 
heitkogused lepingu heitkoguste 
vähendamise eesmärkidesse 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
raames, või kui ühendus ei ole ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni raames 
sellist lepingut heaks kiitnud, peaks 
komisjon tegema ettepaneku kaasata 
rahvusvahelisest meretranspordist tekkivad 
heitkogused ühtlustatud korra kohaselt 
ühenduse heitkoguste vähendamise 
kohustusse, et ettepanekus sisalduv 
õigusakt jõustuks 2013. aastaks. Selline 
ettepanek peaks piirama kahjulikku mõju 
ühenduse konkurentsivõimele, võttes 
arvesse võimalikku kasu keskkonnale.”

(1) Kliima- ja energiapaketiga17, milles
nõutakse kõikidelt majandussektoritelt, 
välja arvatud rahvusvaheline 
merelaevandus, osalemist esitatud 
heitkoguste vähendamise eesmärkide
saavutamises, antakse ka selge volitus:
„Kui 31. detsembriks 2011. aastaks ei ole 
liikmesriigid heaks kiitnud rahvusvahelist 
lepingut, mis kaasaks rahvusvahelisest 
meretranspordist tekkivad heitkogused 
lepingu heitkoguste vähendamise 
eesmärkidesse Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni raames, või kui 
ühendus ei ole ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames sellist lepingut 
heaks kiitnud, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kaasata rahvusvahelisest 
meretranspordist tekkivad heitkogused 
ühtlustatud korra kohaselt ühenduse 
heitkoguste vähendamise kohustusse, et 
ettepanekus sisalduv õigusakt jõustuks 
2013. aastaks. Selline ettepanek peaks 
piirama kahjulikku mõju ühenduse 
konkurentsivõimele, võttes arvesse 
võimalikku kasu keskkonnale.”

__________________ __________________
17 Otsus 406/2009/EÜ ja direktiiv 
2009/29/EÜ.

17 Otsus 406/2009/EÜ ja direktiiv 
2009/29/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Rahvusvaheline merelaevandus jääb 
ainsaks transpordiliigiks, mida ei ole 
võetud liidu kohustusse vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
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Käesoleva määruse eelnõuga kaasneva 
mõjuhinnangu kohaselt kasvas liiduga 
seotud rahvusvahelise laevanduse 
süsinikdioksiidiheide ajavahemikus 1990. 
aastast kuni 2008. aastani 48%.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Komisjoni 2011. aastal avaldatud 
valges raamatus transpordi kohta 
seatakse liidu rahvusvahelisele 
merelaevandusele eesmärk vähendada 
heitkoguseid 2050. aastaks 2005. aastaga 
võrreldes 40%.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 

(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 
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kohaselt globaalne soojenemine ei tohi 
ületada 2 °C.

kohaselt globaalne soojenemine ei tohi 
ületada 2 °C. Isegi kui neid IMO 
meetmeid arvesse võtta, näitavad 
maailmakaubanduse prognoosid, et 
ELiga seotud laevandusest pärit 
heitkogused suurenevad 2050. aastaks 
2010. aasta tasemega võrreldes veel 51%, 
mis tõendab lisameetmete vajadust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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) Laevaomanikele tuleks anda võimalus 
valida üks järgmisest kahest
seiremeetodist: 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 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liit on loobunud heitkoguste 
vähendamise eesmärkide seadmisest 
rahvusvahelisele merelaevandusele, kuni 
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ei ole saavutatud rahvusvahelist 
kokkulepet. Ülemaailmne kohustus oleks 
parem kui liidu ühepoolne tegevus, kuna 
laiem kohaldamisala võimaldaks 
heitkoguste vähendamisel saavutada 
paremaid tulemusi. Kui rahvusvahelist 
kokkulepet meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
ülemaailmsete meetmete kohta ei 
saavutata enne 31. detsembrit 2015, on 
liidul vaja seada oma eesmärgid 
heitkoguste vähendamiseks ja rakendada 
turupõhiseid meetmeid, et soodustada 
meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 
sõjalaevade, mereväe abilaevade, lihtsa 
ehitusega puidust laevade, mehaanilise 
jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 
laevade suhtes, mida kasutatakse 
mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel Artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel 
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teevad ettevõtjad kõigi endale kuuluvate 
laevade puhul, mille kogumahutavus on üle 
5 000, kindlaks heitkogused ja kliimaga 
seotud muud andmed vastavalt ühele I lisas 
esitatud meetodile.

teevad ettevõtjad kõigi endale kuuluvate 
laevade puhul, mille kogumahutavus on üle 
5 000, kindlaks heitkogused ja kliimaga 
seotud muud andmed vastavalt ühele I lisas 
esitatud kahest meetodist:
(a) asjaomaste põlemisprotsesside 
voolumõõturid;
(b) heitkoguste otsene mõõtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 5000-se kogumahutavusega laeva 
heitkoguste ja kliimaga seotud muude 
andmete seireks ja aruandluseks valitud 
meetod.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 esitab ettevõtja 
tõendajale seirekava selliste laevade kohta, 
mis kuuluvad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse esimest korda alates 1. 
jaanuarist 2018. aastal, ilma liigse 
viivituseta ja mitte hiljem kui kaks kuud 
pärast seda, kui laev on külastanud esimest 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvat 
sadamat.

2. Erandina lõikest 1 esitab ettevõtja 
tõendajale seirekava selliste laevade kohta, 
mis kuuluvad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse esimest korda alates 1. 
jaanuarist 2016. aastal, ilma liigse 
viivituseta ja mitte hiljem kui kaks kuud 
pärast seda, kui laev on külastanud esimest 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvat 
sadamat.
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Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2018 mõõdavad 
ettevõtjad vastavalt artikli 13 lõikele 1 
heakskiidetud seirekava alusel iga laeva 
heitkoguseid üksikreiside ja aasta lõikes, 
kasutades I lisa B osas sätestatud meetodite 
hulgast valitud sobivat meetodit ning 
arvutades heitkogused vastavalt I lisa A 
osale.

Alates 1. jaanuarist 2016 mõõdavad 
ettevõtjad vastavalt artikli 13 lõikele 1 
heakskiidetud seirekava alusel iga laeva 
heitkoguseid üksikreiside ja aasta lõikes, 
kasutades I lisa B osas sätestatud meetodite 
hulgast valitud sobivat meetodit ning 
arvutades heitkogused vastavalt I lisa A 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 2017. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 30. juunist 2019. aastal peab 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvasse 
sadamasse saabuvate, seal viibivate või 
sealt lahkuvate laevade pardal olema artikli 
17 kohaselt väljastatud kehtiv tunnistus, 
mis tõendab aruandlus- ja seirekohustuste 
täitmist asjaomase laeva puhul.

Alates 30. juunist 2017. aastal peab 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvasse 
sadamasse saabuvate, seal viibivate või 
sealt lahkuvate laevade pardal olema artikli 
17 kohaselt väljastatud kehtiv tunnistus, 
mis tõendab aruandlus- ja seirekohustuste 
täitmist asjaomase laeva puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad artiklites 8–12 
sätestatud seire- ja aruandlusnõuete 
täitmata jätmise korral kohaldatava 
karistuste süsteemi ning tagavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
karistuste kohaldamine. Kehtestatud 
karistused ei tohi olla vähem ranged kui 
kasvuhoonegaaside heidet käsitlevates 
siseriiklikes õigusaktides ette nähtud 
karistused käitajate aruandluskohustuste 
täitmata jätmise eest ning peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 
komisjonile 1. juuliks 2017 ning teavitavad 
komisjoni viivitamatult nende edasisest 
muutmisest.

1. Liikmesriigid kehtestavad artiklites 8–12 
sätestatud seire- ja aruandlusnõuete 
täitmata jätmise korral kohaldatava 
karistuste süsteemi ning tagavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
karistuste kohaldamine. Kehtestatud 
karistused ei tohi olla vähem ranged kui 
kasvuhoonegaaside heidet käsitlevates 
siseriiklikes õigusaktides ette nähtud 
karistused käitajate aruandluskohustuste 
täitmata jätmise eest ning peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 
komisjonile 1. juuliks 2015 ning teavitavad 
komisjoni viivitamatult nende edasisest 
muutmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui rahvusvahelist kokkulepet 
meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
ülemaailmsete meetmete kohta ei 
saavutata enne 31. detsembrit 2015, esitab 
komisjon seadusandliku tavamenetlusega 
ettepaneku rahvusvahelise 
merelaevanduse heitkoguste vähendamise 
eesmärkide ja meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks turupõhiste meetmete 
rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2015. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa B – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kütusemahuti saatelehed ja 
kütusepaakide regulaarne inventuur;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa B – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkri kütusepaagi seire pardal; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa B – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa B – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en


