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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening 
betreffende de monitoring, rapportage en verificatie van kooldioxide-emissies afkomstig van 
maritiem vervoer.

Het is nog steeds zeer problematisch dat de emissievoorschriften van de EU niet voor de 
internationale zeescheepvaart gelden. Het is onredelijk dat een bepaalde vervoerswijze niet 
onder de klimaatmaatregelen valt. Gezien het uitblijven van internationale afspraken had de 
Commissie al veel eerder voorstellen moeten doen voor instrumenten voor emissiereductie in 
deze sector. Jarenlang overleg in het kader van de IMO heeft nog geen bevredigend resultaat 
opgeleverd. Het EU-beleid op dit gebied schiet tekort en het ambitieniveau is te laag. 

De maatregelen van dit verordeningsvoorstel zijn noodzakelijk om de emissies van de 
internationale zeescheepvaart aan te pakken en zo spoedig mogelijk passende 
marktgerelateerde instrumenten te ontwikkelen.

De rapporteur acht het een goede zaak als het IMO-proces nog één kans krijgt, maar als er op 
31 december 201 geen internationaal akkoord is gesloten over maatregelen om de uitstoot 
terug te dringen, moet de Commissie een wetgevingsvoorstel inzake emissiereducties en 
daartoe strekkende instrumenten indienen.

De rapporteur acht het voorgestelde tijdschema voor de inwerkingtreding en uitvoering van de 
verordening niet strak genoeg. Zij stelt daarom een strakker tijdschema voor, dat recht doet 
aan de urgentie van het klimaatvraagstuk.

De Commissie wil vissersschepen van meer dan 5000 brutoton niet onder de verordening 
laten vallen, maar verzuimt te vermelden waarom zij dit voorstelt. De rapporteur bepleit dat 
deze uitzondering wordt geschrapt.

Volgens de rapporteur moet de verordening voorrang geven aan emissiemeetmethoden die het 
grootste potentieel voor correcte resultaten hebben en duidelijke prikkels geven voor 
emissiereductie door de desbetreffende schepen. Daarom stelt de rapporteur voor dat de 
ondernemingen die onder de verordening vallen de keus krijgen tussen stroommeters voor 
toepasselijke verbrandingsprocessen en directe emissiemetingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het klimaat- en energiepakket17, 
waarin wordt opgeroepen tot bijdragen 
van alle sectoren van de economie aan het 
bereiken van deze emissieverminderingen, 
met inbegrip van de internationale 
zeevaart, biedt een duidelijk mandaat: 
"Indien er uiterlijk op 31 december 2011 
via de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO) geen internationale 
overeenkomst waarin de emissies van de 
internationale zeescheepvaart in de 
reductiestreefcijfers worden opgenomen, 
door de lidstaten is goedgekeurd en/of een
dergelijke via het UNFCCC tot stand 
gekomen overeenkomst niet door de 
Gemeenschap is goedgekeurd, dient de 
Commissie een voorstel te doen inzake de 
opname van de emissies van de 
internationale zeescheepvaart in de 
reductieverplichting van de Gemeenschap, 
zulks met het oog op de inwerkingtreding 
van het voorgestelde besluit uiterlijk in 
2013. Dit voorstel dient eventuele 
negatieve gevolgen voor de 
concurrentiepositie van de Gemeenschap, 
rekening houdend met de potentiële 
milieuvoordelen, tot een minimum te 
beperken."

(1) Het klimaat- en energiepakket17, 
verlangt van alle sectoren van de economie 
bijdragen tot het bereiken van deze 
emissieverminderingen, uitgezonderd de 
internationale zeevaart, maar biedt een 
duidelijk mandaat: "Indien er uiterlijk op 
31 december 2011 via de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) geen 
internationale overeenkomst waarin de 
emissies van de internationale 
zeescheepvaart in de reductiestreefcijfers 
worden opgenomen, door de lidstaten is 
goedgekeurd en/of een dergelijke via het
UNFCCC tot stand gekomen overeenkomst 
niet door de Gemeenschap is goedgekeurd, 
dient de Commissie een voorstel te doen 
inzake de opname van de emissies van de 
internationale zeescheepvaart in de 
reductieverplichting van de Gemeenschap, 
zulks met het oog op de inwerkingtreding 
van het voorgestelde besluit uiterlijk in 
2013. Dit voorstel dient eventuele 
negatieve gevolgen voor de 
concurrentiepositie van de Gemeenschap, 
rekening houdend met de potentiële 
milieuvoordelen, tot een minimum te 
beperken."

__________________ __________________
17 Beschikking nr. 406/2009/EG en 
Richtlijn nr. 2009/29/EG.

17 Beschikking nr. 406/2009/EG en 
Richtlijn nr. 2009/29/EG.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De internationale zeescheepvaart is 



PA\1008451NL.doc 5/13 PE522.868v01-00

NL

de enige vervoerssector die buiten het 
streven van de Unie naar terugdringing 
van de broeikasgasuitstoot valt. Volgens 
de effectbeoordeling bij dit 
verordeningsvoorstel zijn de EU-
gerelateerde kooldioxide-emissies door de 
internationale scheepvaart van 1990 tot 
2008 met 48 % toegenomen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In het witboek van de Commissie 
uit 2011 is als streefdoel vastgelegd dat de 
emissies door de internationale 
zeescheepvaart van de Unie in 2050 40 % 
lager moeten liggen dan in 2005.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In juli 2011 heeft de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) technische 
en operationele maatregelen goedgekeurd, 
in het bijzonder de "Energy Efficiency 
Design Index" (EEDI) voor nieuwe 
schepen en het "Ship Energy Efficiency 
Management Plan" (SEEMP), die tot 
verbetering zullen leiden in de vorm van 
een vermindering van de verwachte 
toename van broeikasgasemissies, maar die 
op zichzelf niet kunnen leiden tot de 

(2) In juli 2011 heeft de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) technische 
en operationele maatregelen goedgekeurd, 
in het bijzonder de "Energy Efficiency 
Design Index" (EEDI) voor nieuwe 
schepen en het "Ship Energy Efficiency 
Management Plan" (SEEMP), die tot 
verbetering zullen leiden in de vorm van 
een vermindering van de verwachte 
toename van broeikasgasemissies, maar die 
op zichzelf niet kunnen leiden tot de 
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benodigde absolute vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen door de 
internationale scheepvaart die benodigd is 
om te voldoen aan de wereldwijde 
doelstelling voor de beperking van de 
wereldwijde temperatuurstijging tot 2 °C.

benodigde absolute vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen door de 
internationale scheepvaart die benodigd is 
om te voldoen aan de wereldwijde 
doelstelling voor de beperking van de 
wereldwijde temperatuurstijging tot 2 °C. 
Ook als rekening wordt gehouden met 
deze IMO-maatregelen blijkt uit 
voorspellingen inzake de wereldhandel 
dat er in 2050 sprake zal zijn van een 
extra toename van de EU-gerelateerde 
emissies door de scheepvaart met 51 % ten 
opzichte van 2010, hetgeen aangeeft dat 
er extra maatregelen geboden zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De regels moeten rekening houden 
met de bestaande eisen en gegevens die al 
op schepen beschikbaar zijn; om die 
reden moet aan scheepseigenaren de 
mogelijkheid worden geboden om te 
kiezen voor een van de volgende vier
monitoringmethoden: het gebruik van 
brandstofleveringsnota’s, monitoring van 
de brandstoftank, stroommeters voor de 
toepasselijke verbrandingsprocessen of 
directe emissiemetingen. In een voor ieder 
schip specifiek monitoringplan moet de 
gemaakte keuze worden vastgelegd; het 
plan moet nadere gegevens verstrekken 
over de toepassing van de geselecteerde 
methode.

(14) Aan scheepseigenaren moet de 
mogelijkheid worden geboden om te 
kiezen voor een van de volgende twee
monitoringmethoden: stroommeters voor 
de toepasselijke verbrandingsprocessen of 
directe emissiemetingen. In een voor ieder 
schip specifiek monitoringplan moet de 
gemaakte keuze worden vastgelegd; het 
plan moet nadere gegevens verstrekken 
over de toepassing van de geselecteerde 
methode.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De Unie heeft nog geen 
reductiedoelstellingen voor de 
internationale zeescheepvaart vastgesteld, 
in afwachting van een mondiale 
overeenkomst. Wereldwijde afspraken 
verdienen de voorkeur boven eenzijdige 
actie van de Unie, aangezien een grotere 
reikwijdte effectiever is om de 
emissiereductie te realiseren. Als er op 31 
december 2015 geen internationaal 
akkoord over mondiale maatregelen voor 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
door de internationale zeescheepvaart 
bereikt is, zal de Unie genoodzaakt zijn 
haar eigen emissiereductiedoelstellingen 
en marktgerelateerde maatregelen vast te 
stellen om de vermindering van de 
broeikasgasemissies door de scheepvaart 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op oorlogsschepen, hulpschepen van de 
marine, schepen die vis vangen of 
verwerken, houten schepen met een 
primitieve bouw, schepen die niet 
mechanisch worden aangedreven en 
overheidsschepen die worden gebruikt 
voor niet-commerciële doelen.

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op oorlogsschepen, hulpschepen van de 
marine, houten schepen met een primitieve 
bouw, schepen die niet mechanisch worden 
aangedreven en overheidsschepen die 
worden gebruikt voor niet-commerciële 
doelen.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 4, leden 1, 2 
en 3, stellen bedrijven hun emissies en 
andere klimaatrelevante informatie vast 
voor elk van hun schepen van meer dan 
5 000 GT in overeenstemming met een van 
de in bijlage I opgenomen methoden.

Voor de toepassing van artikel 4, leden 1, 2 
en 3, stellen bedrijven hun emissies en 
andere klimaatrelevante informatie vast 
voor elk van hun schepen van meer dan 
5 000 GT in overeenstemming met een van 
de twee in bijlage I opgenomen methoden.

a) stroommeters voor de toepasselijke 
verbrandingsprocessen;
b) directe emissiemetingen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 31 augustus 2017 dienen 
bedrijven bij de verificateurs een 
monitoringplan in waarin vermeld wordt 
welke methode is gekozen om emissies en 
andere klimaatrelevante informatie voor 
elk van hun schepen van meer dan 
5 000 GT te monitoren en te rapporteren.

1. Uiterlijk 31 augustus 2015 dienen 
bedrijven bij de verificateurs een 
monitoringplan in waarin vermeld wordt 
welke methode is gekozen om emissies en 
andere klimaatrelevante informatie voor 
elk van hun schepen van meer dan 
5 000 GT te monitoren en te rapporteren.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 dient het bedrijf 
voor schepen die voor het eerst na 1 januari
2018 onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, onverwijld en niet later 
dan twee maanden nadat de eerste haven 
onder de jurisdictie van een lidstaat is 
aangedaan, een monitoringplan in bij de 
verificateur.

2. In afwijking van lid 1 dient het bedrijf 
voor schepen die voor het eerst na 1 januari
2016 onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, onverwijld en niet later 
dan twee maanden nadat de eerste haven 
onder de jurisdictie van een lidstaat is 
aangedaan, een monitoringplan in bij de 
verificateur.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2018 monitoren bedrijven, 
op basis van het in overeenstemming met 
artikel 13, lid 1, goedgekeurde 
monitoringplan, de emissies voor elk schip 
per reis en op jaarbasis door een geschikte 
methode – gekozen uit de in deel B van 
bijlage I opgenomen methoden – toe te 
passen en door de emissies in 
overeenstemming met deel A van bijlage I 
te berekenen.

Vanaf 1 januari 2016 monitoren bedrijven, 
op basis van het in overeenstemming met 
artikel 13, lid 1, goedgekeurde 
monitoringplan, de emissies voor elk schip 
per reis en op jaarbasis door een geschikte 
methode – gekozen uit de in deel B van 
bijlage I opgenomen methoden – toe te 
passen en door de emissies in 
overeenstemming met deel A van bijlage I 
te berekenen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bedrijven dienen vanaf 2019 uiterlijk 
30 april van elk jaar bij de Commissie en 
de autoriteiten van de betreffende 
vlaggenstaten een emissieverslag in dat 
betrekking heeft op de emissies en andere 

1. De bedrijven dienen vanaf 2017 uiterlijk 
30 april van elk jaar bij de Commissie en 
de autoriteiten van de betreffende 
vlaggenstaten een emissieverslag in dat 
betrekking heeft op de emissies en andere 
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klimaatrelevante informatie tijdens de 
gehele verslagperiode voor elk schip dat 
onder hun verantwoordelijkheid valt, en 
dat als bevredigend is beoordeeld door een 
verificateur in overeenstemming met de in 
artikel 14 vermelde vereisten.

klimaatrelevante informatie tijdens de 
gehele verslagperiode voor elk schip dat 
onder hun verantwoordelijkheid valt, en 
dat als bevredigend is beoordeeld door een 
verificateur in overeenstemming met de in 
artikel 14 vermelde vereisten.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 30 juni 2019 bewaren schepen die 
aankomen in, zich bevinden in of 
vertrekken uit een haven onder de 
jurisdictie van een lidstaat, aan boord een 
in overeenstemming met artikel 17 
afgegeven geldig document waaruit blijkt 
dat het schip de rapportage- en 
monitoringverplichtingen voor de 
betreffende verslagperiode heeft nageleefd.

Vanaf 30 juni 2017 bewaren schepen die 
aankomen in, zich bevinden in of 
vertrekken uit een haven onder de 
jurisdictie van een lidstaat, aan boord een 
in overeenstemming met artikel 17 
afgegeven geldig document waaruit blijkt 
dat het schip de rapportage- en 
monitoringverplichtingen voor de 
betreffende verslagperiode heeft nageleefd.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in een strafsysteem 
voor niet-naleving van de in de artikelen 8 
tot en met 12 vastgestelde monitoring- en 
rapportagevereisten en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
straffen worden opgelegd. De straffen zijn 
niet minder streng dan die welke 
overeenkomstig de nationale wetgeving 

1. De lidstaten voorzien in een strafsysteem 
voor niet-naleving van de in de artikelen 8 
tot en met 12 vastgestelde monitoring- en 
rapportagevereisten en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
straffen worden opgelegd. De straffen zijn 
niet minder streng dan die welke 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
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betreffende broeikasgasemissies zijn 
voorzien in geval van niet-naleving van 
rapportageverplichtingen door 
marktdeelnemers, en zijn effectief, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk 1 juli 2017
in kennis van deze bepalingen en 
informeren de Commissie onverwijld over 
eventuele latere wijzigingen van deze 
bepalingen.

betreffende broeikasgasemissies zijn 
voorzien in geval van niet-naleving van 
rapportageverplichtingen door 
marktdeelnemers, en zijn effectief, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk 1 juli 2015
in kennis van deze bepalingen en 
informeren de Commissie onverwijld over 
eventuele latere wijzigingen van deze 
bepalingen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als er op 31 december 2015 geen 
internationaal akkoord over mondiale 
maatregelen voor terugdringing van de 
broeikasgasemissies door de 
zeescheepvaart bereikt is, doet de 
Commissie volgens de gewone 
wetgevingsprocedure voorstellen voor 
emissiereductiedoelstellingen voor de 
internationale zeescheepvaart en 
marktgerelateerde maatregelen om de 
broeikasgasemissies door de scheepvaart 
terug te dringen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op 1 
juli 2015.

Deze verordening treedt in werking op 1 
juli 2014.
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bunkerbrandstofleveringsnota (BLN) 
en periodieke inventarisaties van de 
brandstoftanks;

Schrappen

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) monitoring van de 
bunkerbrandstoftanks aan boord;

Schrappen

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en


