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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta asetukseksi meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta.

On erittäin ongelmallista, että kansainvälinen merenkulku ei kuulu EU:n päästövelvoitteiden 
piiriin. On kohtuutonta, että yksi liikennemuoto jää ilmastopolitiikan ulkopuolelle, ja siksi 
komission olisikin pitänyt ehdottaa päästörajoituksia tälle alalle, etenkin kun kansainvälistä 
sopimusta asiasta ei ole olemassa. Useita vuosia kestäneestä työstä huolimatta IMO-
prosessilla ei ole saavutettu riittäviä tuloksia. EU-politiikka on tällä alalla riittämätöntä, ja 
tavoitteiden onkin oltava kunnianhimoisempia. 

Tässä asetuksessa ehdotetut toimet ovat tarpeen, jotta kansainväliselle merenkululle saadaan 
konkreettiset päästörajoitukset ja asianmukaiset markkinaperustaiset ohjauskeinot.

Valmistelija pitää kohtuullisena vielä yhden mahdollisuuden antamista IMO-prosessille, 
mutta jos päästövähennyksiä koskevia sitoumuksia sisältävää kansainvälistä sopimusta ei 
saada aikaan 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä, komission on tehtävä säädösehdotus 
päästövähennyksistä ja ohjauskeinoista.

Valmistelija katsoo, että tämän asetuksen voimaantulon ja täytäntöönpanon ehdotettu 
aikataulu on liian hidas. Valmistelija ehdottaa siksi nopeampaa aikataulua, jolla osoitetaan, 
että ilmastokysymyksiin on reagoitava nopeasti.

Komissio ehdottaa vetoisuudeltaan yli 5000 bruttotonnin kalastusalusten jättämistä tämän 
asetuksen ulkopuolelle. Tälle ei ole ilmoitettu perusteita. Valmistelija ehdottaa tämän 
poikkeuksen poistamista.

Valmistelija katsoo myös, että asetuksessa olisi asetettava etusijalle ne päästöjen 
määrittämistä koskevat menetelmät, joilla on suurin mahdollisuus antaa todellista tietoa ja 
todellisia kannustimia alusten päästöjen vähentämiseksi. Siksi valmistelija ehdottaa, että 
asetuksen vaikutuspiiriin kuuluvat yritykset voisivat valita joko virtausmittarit asianomaisissa 
polttoprosesseissa tai suorat päästömittaukset. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Ilmasto- ja energiapaketissa17, jossa 
kaikkia talouden aloja, myös kansainvälistä 
merenkulkua, kehotetaan antamaan 
panoksensa päästövähennysten 
saavuttamiseksi, esitetään selkeä
toimeksianto: ”Jos jäsenvaltiot eivät ole 
31 päivään joulukuuta 2011 mennessä 
hyväksyneet sellaista sopimusta, johon 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
kautta sisältyvät kansainvälisen 
meriliikenteen päästöt, tai jos yhteisö ei ole 
mainittuun päivään mennessä hyväksynyt 
tällaista sopimusta UNFCCC:n kautta, 
komission olisi tehtävä ehdotus 
kansainvälisten meriliikenteen päästöjen 
sisällyttämisestä yhteisön 
vähentämissitoumukseen, jolloin 
tavoitteena on ehdotetun säädöksen 
voimaantulo vuoteen 2013 mennessä. 
Tällaisella ehdotuksella olisi saatettava 
kaikki kielteiset vaikutukset yhteisön 
kilpailukykyyn mahdollisimman vähiin 
samalla kun otetaan huomioon mahdolliset 
ympäristöhyödyt”.

(1) Ilmasto- ja energiapaketissa17, jossa 
kaikkia talouden aloja, paitsi kansainvälistä 
merenkulkua, vaaditaan antamaan 
panoksensa päästövähennysten 
saavuttamiseksi, esitetään selkeä 
toimeksianto: ”Jos jäsenvaltiot eivät ole 
31 päivään joulukuuta 2011 mennessä 
hyväksyneet sellaista sopimusta, johon 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
kautta sisältyvät kansainvälisen 
meriliikenteen päästöt, tai jos yhteisö ei ole 
mainittuun päivään mennessä hyväksynyt 
tällaista sopimusta UNFCCC:n kautta, 
komission olisi tehtävä ehdotus 
kansainvälisten meriliikenteen päästöjen 
sisällyttämisestä yhteisön 
vähentämissitoumukseen, jolloin 
tavoitteena on ehdotetun säädöksen 
voimaantulo vuoteen 2013 mennessä. 
Tällaisella ehdotuksella olisi saatettava 
kaikki kielteiset vaikutukset yhteisön 
kilpailukykyyn mahdollisimman vähiin 
samalla kun otetaan huomioon mahdolliset 
ympäristöhyödyt”.

__________________ __________________
17Päätös N:o 406/2009/EY ja direktiivi 
2009/29/EY.

17Päätös N:o 406/2009/EY ja direktiivi 
2009/29/EY.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kansainvälinen merenkulku on 
ainoa liikennemuoto, joka ei sisälly 
unionin sitoumukseen 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä. 
Tähän asetukseen liitetyn 
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vaikutustenarvioinnin mukaan unionia 
koskevat kansainvälisen merenkulun 
hiilidioksidipäästöt nousivat 48 prosentilla 
vuosina 1990–2008.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Vuonna 2011 julkaistussa 
liikennettä koskevassa komission 
valkoisessa kirjassa unionin 
kansainvälisen merenkulun 
päästövähennystavoitteeksi vuoteen 2050 
mennessä määriteltiin 40 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta. 

Or. en

Tarkistus 4

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 

(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 
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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 .

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 . Vaikka nämä IMO:n 
toimet otettaisiin huomioon, 
maailmankauppaa koskevat 
ennakkoarviot osoittavat, että EU:ta 
koskevat merenkulun päästöt nousevat 
vuoteen 2050 mennessä 51 prosenttia 
vuoden 2010 tasoon verrattuna, mikä 
osoittaa lisätoimien tarpeellisuutta.

Or. en

Tarkistus 5

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

(14) Siksi alusten omistajille olisi 
annettava mahdollisuus valita, mitä 
seuraavista kahdesta
tarkkailumenetelmästä ne käyttävät: 
virtausmittarit sovellettavia 
polttoprosesseja varten tai suorat 
päästömittaukset. Aluskohtaisessa 
tarkkailusuunnitelmassa olisi 
dokumentoitava, mikä näistä menetelmistä 
on valittu, ja annettava lisätietoja valitun 
menetelmän soveltamisesta.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Unioni on pidättäytynyt asettamasta 
vähennystavoitteita kansainväliselle 
merenkululle ennen kuin asiasta on saatu 
aikaan maailmanlaajuinen sopimus. 
Maailmanlaajuinen sitoumus olisi 
unionin yksipuolisia toimenpiteitä 
parempi, koska laajempi soveltamisala 
olisi tuloksekkaampi päästövähennysten 
saavuttamisessa. Jos kansainvälistä 
sopimusta maailmanlaajuisista toimista 
kansainvälisen merenkulun 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä ei ole saatu aikaiseksi 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä, 
unionin on määriteltävä omat 
päästövähennystavoitteensa ja 
markkinaperustaiset toimet, joilla 
helpotetaan merenkulun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Or. en

Tarkistus 7

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 sota-aluksiin, 
laivaston apualuksiin, rakenteeltaan 
alkeellisiin puisiin aluksiin, aluksiin, jotka 
eivät kulje konevoimalla, eikä muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin 
julkisen vallan aluksiin.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi yhtiöiden on määritettävä 
päästönsä ja muut ilmaston kannalta 
merkittävät tiedot kunkin sellaisen 
aluksensa osalta, jonka vetoisuus on yli 5 
000 BT, toisella liitteessä I esitetyistä 
menetelmistä:
a) virtausmittarien käyttö asianomaisissa 
polttoprosesseissa;
b) suorat päästömittaukset.

Or. en

Tarkistus 9

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 5 000 bruttotonnin 
alustensa päästöjä ja muita ilmaston 
kannalta merkittäviä tietoja ja raportoida 
niistä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, yhtiön on niiden alusten osalta, 
joihin tätä asetusta sovelletaan ensimmäistä 
kertaa 1 päivän tammikuuta 2018 jälkeen, 
toimitettava todentajalle 
tarkkailusuunnitelma viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, 
kun alus on saapunut jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, yhtiön on niiden alusten osalta, 
joihin tätä asetusta sovelletaan ensimmäistä 
kertaa 1 päivän tammikuuta 2016 jälkeen, 
toimitettava todentajalle 
tarkkailusuunnitelma viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, 
kun alus on saapunut jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Yhtiöiden on 1 päivästä tammikuuta 2018
tarkkailtava 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksytyn 
tarkkailusuunnitelman perusteella kunkin 
aluksen matka- ja vuosikohtaisia päästöjä 
soveltamalla yhtä niistä asiaa koskevista 
menetelmistä, jotka on esitetty liitteessä I 
olevassa B osassa, ja laskemalla päästöt 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti.

Yhtiöiden on 1 päivästä tammikuuta 2016
tarkkailtava 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksytyn 
tarkkailusuunnitelman perusteella kunkin 
aluksen matka- ja vuosikohtaisia päästöjä 
soveltamalla yhtä niistä asiaa koskevista 
menetelmistä, jotka on esitetty liitteessä I 
olevassa B osassa, ja laskemalla päästöt 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 12

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 

1. Yhtiöiden on vuodesta 2017 alkaen 
viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä 
huhtikuuta toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
kunkin niiden vastuulla olevan aluksen 
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osalta päästöselvitys, joka kattaa päästöt ja 
muut ilmaston kannalta merkittävät tiedot 
koko raportointikaudelta ja jonka todentaja 
on todentanut tyydyttäväksi 14 artiklassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

osalta päästöselvitys, joka kattaa päästöt ja 
muut ilmaston kannalta merkittävät tiedot 
koko raportointikaudelta ja jonka todentaja 
on todentanut tyydyttäväksi 14 artiklassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Alusten, jotka saapuvat jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan, 
oleskelevat tällaisessa satamassa tai 
lähtevät tällaisesta satamasta, on 30 
päivästä kesäkuuta 2019 alkaen säilytettävä 
aluksessa 17 artiklan mukaisesti annettua 
voimassaolevaa asiakirjaa, joka todistaa, 
että alus täyttää tarkkailu- ja 
raportointivelvoitteet asianomaisella 
raportointikaudella.

Alusten, jotka saapuvat jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan, 
oleskelevat tällaisessa satamassa tai 
lähtevät tällaisesta satamasta, on 
30 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen 
säilytettävä aluksessa 17 artiklan 
mukaisesti annettua voimassaolevaa 
asiakirjaa, joka todistaa, että alus täyttää 
tarkkailu- ja raportointivelvoitteet 
asianomaisella raportointikaudella.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, johon kuuluvia 
seuraamuksia voidaan määrätä 8–12 
artiklassa säädettyjen tarkkailu- ja 
raportointivaatimusten noudattamatta 
jättämisestä, ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet näiden seuraamusten 
soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, johon kuuluvia 
seuraamuksia voidaan määrätä 8–
12 artiklassa säädettyjen tarkkailu- ja 
raportointivaatimusten noudattamatta 
jättämisestä, ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet näiden seuraamusten 
soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen 



PA\1008451FI.doc 11/13 PE522.868v01-00

FI

seuraamusten on oltava vähintään yhtä 
tiukkoja kuin ne, joista säädetään 
kansallisessa kasvihuonekaasupäästöjä 
koskevassa lainsäädännössä ja joita 
sovelletaan liikenteenharjoittajien 
raportointivelvoitteiden noudattamatta 
jättämisen tapauksessa, sekä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2017 annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava 
sille viipymättä kaikki myöhemmät 
muutokset, jotka vaikuttavat näihin 
säännöksiin.

seuraamusten on oltava vähintään yhtä 
tiukkoja kuin ne, joista säädetään 
kansallisessa kasvihuonekaasupäästöjä 
koskevassa lainsäädännössä ja joita 
sovelletaan liikenteenharjoittajien 
raportointivelvoitteiden noudattamatta 
jättämisen tapauksessa, sekä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2015 annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava 
sille viipymättä kaikki myöhemmät 
muutokset, jotka vaikuttavat näihin 
säännöksiin.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. jos kansainvälistä sopimusta 
maailmanlaajuisista toimista 
kansainvälisen merenkulun 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä ei ole saatu aikaiseksi 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä, 
komissio ehdottaa tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä 
päästörajoitustavoitteita kansainväliselle 
merenkululle ja markkinaperustaisia 
toimia merenkulun 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2015.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) omaan käyttöön tarkoitettujen 
polttoaineiden luovutustodistukset ja 
polttoainetankkien lukemien säännöllinen 
mittaus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omaan käyttöön tarkoitettujen 
polttoaineiden tankkien tarkkailu 
aluksella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19

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

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en


