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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta 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)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0480), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0201/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2013. aasta arvamust1, 

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi 

(A7-0080/2014), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 

heite seiret, aruandlust ja kontrolli ning 

millega muudetakse määrust (EL) nr 

525/2013 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Meretransport mõjutab 

süsinikdioksiidi (CO2) heitest ja muudest 

heidetest, sealhulgas lämmastikoksiidid 

(NOx), vääveloksiidid (SOx), metaan 

(CH4), tahked osakesed (PM) ja must 

süsinik (BC), tulenevalt ülemaailmset 

kliimat ja õhukvaliteeti. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Rahvusvaheline merelaevandus jääb 

ainsaks transpordiliigiks, mida ei ole 

võetud liidu kohustusse vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Käesoleva määruse ettepanekuga 

kaasneva mõjuhinnangu kohaselt kasvas 

liiduga seotud rahvusvahelise laevanduse 
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CO2-heide ajavahemikus 1990. aastast 

kuni 2007. aastani 48%. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Arvestades asjaolu, et 

meretranspordi muu mõju kohta 

ülemaailmsele kliimale kui CO2-heide on 

üha rohkem teadusandmeid, tuleks seda 

mõju käesoleva määruse raames 

korrapäraselt hinnata. Oma hinnangute 

alusel ja Euroopa Parlamendi 14. 

septembri 2011. aasta resolutsiooni 

muude kui süsinikdioksiidiga seotud 

kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete 

probleemi tervikliku käsitluse kohta 

arvesse võttes peaks komisjon analüüsima 

kõnealuste heidete vähendamise 

eesmärgil poliitikale ja meetmetele 

avalduvat mõju. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) Komisjon peaks võtma ka meetmeid, 

et käsitleda muid tegevusi, millega 

kaasnevad kasvuhoonegaaside ja 

õhusaasteainete heited, mida käesolev 

määrus ei hõlma, st külmutusagensite 

kasutamist kalalaevadel ning 

kütuseaurusid, mis tekivad kütuste ja 

puistlasti peale ja mahalaadimisel (nt 

lenduvad orgaanilised ühendid ja tahked 

osakesed). 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 e) Komisjoni 2011. aasta valges 

raamatus „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava” 

nõutakse meretranspordi tekitatavate 

heitkoguste vähendamist 2050. aastaks 

40% (võimaluse korral 50%) võrreldes 

2005. aasta tasemega, täpsemalt 

põhimõtete „kasutaja maksab” ja 

„saastaja maksab” kohaldamise abil. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 f) Euroopa Parlamendi resolutsioonis 

Euroopa ühtse transpordipiirkonna 

tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja 

ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta 

(2011/2096(INI)) nõutakse kogu liidu 

laevanduses CO2-heite ja muu reostuse 

vähendamist 30% võrra, millele aitavad 

kaasa Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) 

energiatõhususe indeksi ja laevade 

energiatõhususe juhtimiskava alased 

kokkulepped. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Vastavalt IMO andmetele saaks laevade 

energiakulu ja CO2-heidet töökorralduslike 

meetmete ja olemasolevate tehnoloogiliste 

vahendite rakendamisega vähendada kuni 

75 % võrra. Suurt osa kõnealustest 

meetmetest võib pidada kulutõhusaks, sest 

väiksem kütusekulu kompenseerib kõik 

tegevuse ümberkorraldamise või 

investeeringutega seotud kulud. 

(3) Vastavalt IMO andmetele saaks laevade 

energiakulu ja CO2-heidet töökorralduslike 

meetmete ja olemasolevate tehnoloogiliste 

vahendite rakendamisega vähendada 25–

75% võrra. Suurt osa kõnealustest 

meetmetest võib pidada kulutõhusateks ja 

sellisteks, mis võivad kokkuvõttes 

avaldada sektorile positiivset mõju, sest 

väiksem kütusekulu kompenseerib kõik 

tegevuse ümberkorraldamise või 

investeeringutega seotud kulud. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

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 liidu tasandil on 

jätkuvalt niisuguse turupõhise meetme 

(täpsemalt heitkoguste maksustamise või 

lõivu) rakendamine, millega nõutakse 
laevade kütusekulul põhineva 

kasvuhoonegaaside heite seire, aruandluse 

ja kontrolli süsteemi loomist. Andmete 

kogumine sellise heite kohta on esimene 

samm mitmeetapilisest lähenemisviisist – 

mis on põhjendatud sellise heite 

vähendamise vajadusega – 
meretranspordist pärit heite lisamiseks ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse. Avalikkuse juurdepääs 

heitkoguste andmetele aitaks kõrvaldada 

turutõkkeid, mis takistavad paljude 

kuludele negatiivse mõjuga meetmete 

võtmist, mis vähendaksid selle sektori 

heidet. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Sidusrühmadega konsulteerimise ja 

rahvusvaheliste partneritega peetud 

arutelude tulemustest nähtub, et 

meretranspordist pärit heite lisamisel ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse tuleb tegutseda järk-järgult, 

luues esimese sammuna usaldusväärse 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

meretranspordist pärit CO2 heitkoguste 

jaoks ning määrates hiljem vastavate 

heitkoguste hinnad. Selliselt tegutsemine 

aitab teha olulisi edusamme 

rahvusvahelisel tasandil, et leppida kokku 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

eesmärkides ning lisameetmetes, mis 

aitaksid kõnealuseid eesmärke saavutada 

võimalikult väikeste kuludega. 

(6) Sidusrühmadega konsulteerimise ja 

rahvusvaheliste partneritega peetud 

arutelude tulemustest nähtub, et 

meretranspordist pärit heite lisamisel ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse tuleb tegutseda järk-järgult, 

luues esimese sammuna usaldusväärse 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 

heitkoguste jaoks ning võttes hiljem 

kasutusele uued poliitikavahendid (nimelt 

heitkoguste hindade või lõivu 

määramine). Selliselt tegutsemine aitab 

teha olulisi edusamme rahvusvahelisel 

tasandil, et leppida kokku 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

eesmärkides ning lisameetmetes, mis 

aitaksid kõnealuseid eesmärke saavutada 

võimalikult väikeste kuludega. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi kasutuselevõtmine 

vähendab heitkoguseid praeguste 

suundumuste jätkumise stsenaariumiga 

võrreldes eeldatavalt kuni 2 % ning aitab 

2030. aastaks vähendada kulusid 

netosummas kokku kuni 1,2 miljardit 

eurot, kuna see võib aidata kõrvaldada 

turutõkkeid, eelkõige laevade tõhusust 

käsitleva teabe puudumisega seotud 

turutõkkeid. Kõnealune transpordikulude 

vähenemine peaks soodustama 

(7) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi kasutuselevõtmine 

vähendab eeldatavalt heitkoguseid, kuna 

see võib aidata kõrvaldada turutõkkeid. 

Kõnealune transpordikulude vähenemine 

peaks soodustama rahvusvahelist 

kaubandust. Lisaks eeldab igasuguse ELi 

tasandil või üle maailma kohaldatava 

turupõhise või muu, „saastaja maksab” 

põhimõttele parema aluse loova meetme 

rakendamine usaldusväärset seire-, 

aruandlus- ja kontrollisüsteemi. 
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rahvusvahelist kaubandust. Lisaks eeldab 

igasuguse ELi tasandil või üle maailma 

kohaldatava turupõhise meetme või 

tõhususnõude rakendamine usaldusväärset 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi. 

Samuti võimaldab see saada 

usaldusväärseid andmeid, mille põhjal 

määrata heitkoguste vähendamise täpsed 

eesmärgid ning hinnata meretranspordi 

panust vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamisse. 

Laevandussektori rahvusvahelise olemuse 

tõttu oleks ülemaailmselt kooskõlastatud 

tegutsemine eelistatud ja kõige mõjusam 

meetod rahvusvahelisest meretranspordist 

pärit heite vähendamiseks. Samuti 

võimaldab see saada usaldusväärseid 

andmeid, mille põhjal määrata heitkoguste 

vähendamise täpsed eesmärgid ning 

hinnata meretranspordi panust vähese CO2-

heitega majanduse saavutamisse. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Seire alla peaksid kuuluma kõik ELi 

sisereisid, kõik viimasest ELi välisest 

sadamast esimesse ELi sadamasse 

saabuvad reisid ning kõik ELi sadamast 

esimesse ELi välisesse sadamasse väljuvad 

reisid. Samuti peaks seire hõlmama ELi 

sadamates, kaasa arvatud kai ääres 

seismise või sadamas liikumise ajal 

tekkivat CO2-heidet, eriti juhul, kui sellise 

heite vähendamiseks või ärahoidmiseks on 

olemas erimeetmed. Kõnealuseid eeskirju 

tuleks kohaldada võrdselt kõigi laevade 

suhtes nende lipust olenemata. 

(8) Seire alla peaksid kuuluma kõik ELi 

sisereisid, kõik viimasest ELi välisest 

sadamast esimesse ELi sadamasse 

saabuvad reisid ning kõik ELi sadamast 

esimesse ELi välisesse sadamasse väljuvad 

reisid. Samuti peaks seire hõlmama liidu 

sadamates, kaasa arvatud kai ääres 

seismise või sadamas liikumise ajal 

tekkivat kasvuhoonegaaside heidet, eriti 

juhul, kui sellise heite vähendamiseks või 

ärahoidmiseks on olemas erimeetmed ja 

alternatiivsed tehnoloogiad, nagu kai 

ääres seisvate laevade elektrivõrku 

ühendamise taristud. Kõnealuseid eeskirju 

tuleks kohaldada võrdselt kõigi laevade 

suhtes nende lipust olenemata. 

Selgitus 

Laevadelt pärit heide on sadamates märkimisväärne saasteallikas. Kai ääres seisvate laevade 

ühendamine elektrivõrku võimaldab viimastel seisata mootorid, kõrvaldades seeläbi osa 

saastest. See tehnoloogia on juba kasutusvalmis ning sellel on mitmeid keskkonnaalaseid 

eeliseid ja lisaks tööstuslik potentsiaal. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Võttes arvesse geograafilist 

kohaldamisala ja sellega kaasnevat 

vajadust jälgida kasvuhoonegaaside 

heidet väljaspool liikmesriikide 

territooriumi ning kaasata kõikjal 

maailmas paiknevad laevandusettevõtjad, 

peaks komisjon teavitama kolmandaid 

riike seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemist varakult ja 

asjakohasel viisil, et leida sellele 

võimalikult suur rahvusvaheline 

tunnustus.  

 

 

Muudatusettepanek  14 

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 laevapõhise seire-, 

aruandlus- ja kontrollisüsteem peaks 

põhinema ELi sadamatesse saabuvatel ja 

sealt väljuvatel reisidel tarbitud kütusest 

tekkinud heitkoguste arvutamisel või 

tegelike heitkoguste täpsel aruandlusel, 

sest laevade kütusepaakide suure 

mahutavuse tõttu ei saa kütuse 

müügiandmete põhjal nimetatud 

konkreetse perioodi kütusekulu täpselt 

hinnata. 

Selgitus 

Laevade kohta, mille suhtes tehakse pidevat seiret, on olemas täpsed heitkoguste andmed ning 

nende puhul ei peaks neid andmeid arvutama ümber tarbitud kütuse põhisteks andmeteks. 
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Muudatusettepanek   15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

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. 

(11) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem peaks hõlmama ka muud 

olulist teavet, mis võimaldab täiendavalt 

analüüsida heitkoguste tekke põhjuseid, 

viia ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem kooskõlla rahvusvaheliste 

algatustega, mille eesmärk on kehtestada 

olemasolevatele laevadele tõhususnõuded, 

mis hõlmaksid ka töökorralduslikke 

meetmeid, ning aidata kõrvaldada teabe 

puudumisega seotud turutõkked. 

 

 

Muudatusettepanek 16 

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 

(12) Selleks et tagada ELi seire-, 

aruandlus- ja kontrollisüsteemi sidusus 

olemasoleva rahvusvahelise õigusega, 

eelkõige MARPOLi VI lisaga, tuleks seire-

, aruandlus- ja kontrollisüsteemi eeskirju 

kohaldada laevade suhtes, mille 

kogumahutavus on 400 või rohkem. Selle 

mittediskrimineeriva alampiiriga, mida 

tuleks kohaldada minimaalse 

halduskoormusega laevaomanikele ja 

operaatoritele, tagataks, et hõlmatud on 

kõik olulised heitetekitajad, loodaks 

võrdsed tingimused ning antaks panus 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

käsitleva rahvusvahelise kokkuleppeni 

jõudmiseks.  
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sadamaid külastavatest laevadest ja 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Laevaomanike ja operaatorite 

halduskoormuse täiendavaks 

vähendamiseks tuleks seire-eeskirjades 

keskenduda CO2-le, mis on selgelt kõige 

olulisem meretranspordil tekkiv 

kasvuhoonegaas ja moodustab kuni 98 % 

kõnealuse sektori kasvuhoonegaaside 

koguheitest.  

välja jäetud  

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

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) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem kujutab endast võimalust 

tagada laevandussektori reguleerimine 

sidusalt muude sektoritega, mistõttu on 

vajalik, et ka MARPOLi VI lisas sisalduv 

NOx seire lisataks ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi.  
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) MARPOLi konventsioonis on 

nähtud ette energiatõhususe indeksi 

(EEDI) kohustuslik kohaldamine uute 

laevade suhtes ja laevade energiatõhususe 

juhtimiskavade (SEEMP) kasutamine 

kogu maailma laevastiku puhul.  

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Akrediteeritud tõendajate tehtav 

kontroll peaks tagama, et seirekavad ja 

heitearuanded vastavad tegelikkusele ning 

on kooskõlas käesolevas määruses esitatud 

nõuetega. Kontrolli lihtsustava olulise 

elemendina peaksid tõendajad kontrollima 

andmete usaldusväärsust, võrreldes 

aruannetes esitatud andmeid laeva 

jälgimisandmetel ja omadustel põhinevate 

hinnanguliste andmetega. Selliseid 

hinnanguid võib koostada komisjon. 

Tõendajad peaksid olema sõltumatud ja 

pädevad füüsilised või juriidilised isikud, 

kelle on akrediteerinud riiklikud 

akrediteerimisasutused, mis on asutatud 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

9. juuli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 

765/2008, millega sätestatakse 

akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 

seoses toodete turustamisega ja 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 

339/9319. 

(18) Akrediteeritud tõendajate tehtav 

kontroll peaks tagama, et seirekavad ja 

heitearuanded vastavad tegelikkusele ning 

on kooskõlas käesolevas määruses esitatud 

nõuetega. Seetõttu on vaja kehtestada 

tõendajatele pädevusnõuded, mis 

võimaldavad neil käesoleva määruse 

alusel viia läbi tõendamistoiminguid. 

Kontrolli lihtsustava olulise elemendina 

peaksid tõendajad kontrollima andmete 

usaldusväärsust, võrreldes aruannetes 

esitatud andmeid laeva jälgimisandmetel ja 

omadustel põhinevate hinnanguliste 

andmetega. Selliseid hinnanguid võib 

koostada komisjon. Tõendajad peaksid 

olema sõltumatud ja pädevad füüsilised või 

juriidilised isikud, kelle on akrediteerinud 

riiklikud akrediteerimisasutused, mis on 

asutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrusele 

(EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse 

akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 

seoses toodete turustamisega ja 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 
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339/9319. 

__________________ __________________ 

19 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30. 19 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

 

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. 

(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 kasvuhoonegaaside 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. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

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 

(26) Komisjonile tuleks anda 

rakendamisvolitused tagamaks, et 

heitkoguste ja muu olulise teabe 

komisjonile ja seotud liikmesriikidele 

sidusaks esitamiseks kasutatavate 

automaatsüsteemide ja elektrooniliste 
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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, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes23. 

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, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes23. 

__________________ __________________ 

23 ELT L 251, 18.9.2012, lk 49 23 ELT L 251, 18.9.2012, lk 49. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Kavandatud meetme eesmärki, nimelt 

laevade CO2-heite seiret, aruandlust ja 

kontrolli kui esimest sammu nimetatud 

heite järkjärgulisel vähendamisel, ei ole 

meretranspordi rahvusvahelise olemuse 

tõttu võimalik piisaval määral saavutada 

liikmesriikide iseseisva tegevusega ning 

seega on seda meetme ulatuse ja mõju tõttu 

parem teha ELi tasandil. EL võib võtta 

meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale.  

(27) Kavandatud meetme eesmärki, nimelt 

laevade kasvuhoonegaaside heite seiret, 

aruandlust ja kontrolli kui esimest sammu 

nimetatud heite järkjärgulisel vähendamisel 

ja komisjoni valges raamatus „Euroopa 

ühtse transpordipiirkonna tegevuskava” 

seatud eesmärkide saavutamisel, ei ole 

meretranspordi rahvusvahelise olemuse 

tõttu võimalik piisaval määral saavutada 

liikmesriikide iseseisva tegevusega ning 

seega on seda meetme ulatuse ja mõju tõttu 

parem teha ELi tasandil. EL võib võtta 

meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale.  

 

 

Muudatusettepanek  24 
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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 kasvuhoonegaaside heitkoguste ja 

muu olulise teabe täpse seire, aruandluse ja 

kontrolli eeskirjad eesmärgiga edendada 

meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 

heite kulutõhusat vähendamist. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

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 400, 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. 

 

Muudatusettepanek  26 

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 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

sõjalaevade, mereväe abilaevade, lihtsa 

ehitusega puidust laevade, mehaanilise 

jõuajamita laevade ega valitsusasutuste 

laevade suhtes, mida kasutatakse 
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laevade suhtes, mida kasutatakse 

mittekaubanduslikel eesmärkidel. 

mittekaubanduslikel eesmärkidel. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „heide” – CO2 eraldumine atmosfääri 

artiklis 2 osutatud laevadelt; 

(a) „heide” – CO2 ja NOx eraldumine 

atmosfääri artiklis 2 osutatud laevadelt; 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „tõendaja” – kontrolli teostav 

õigussubjekt, kelle riiklik 

akrediteerimisasutus on akrediteerinud 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 765/200826 ning 

käesolevale määrusele; 

(e) „tõendaja” – kontrolli teostav 

õigussubjekt, kelle riiklik 

akrediteerimisasutus on akrediteerinud 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 765/200826 ning 

käesolevale määrusele, või laevade 

tekitatava heite modelleerimissüsteemi 

eest vastutav amet; 

__________________ __________________ 

26 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30. 26 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30. 

Selgitus 

Asutuse lisamisega „tõendaja” mõiste hulka võimaldatakse määrusega kasutada 

laevaomanikel heitkoguste seire vahendina ka asjaomase mudeli koostamist. 
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Muudatusettepanek  29 

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; 

(g) „muu oluline teave” – teave laevade 

kütusekuluga seotud kasvuhoonegaaside 

heite, läbitud vahemaa, kai ääres 

seismisel elektrivõrku ühendamise 

võimaluste ja energiatõhususe kohta, mis 

võimaldab analüüsida heitkoguste 

suundumusi ja näidata laevanduse 

tulemuslikkust; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) „konservatiivne” – kindlaks määratud 

valik eeldusi, mille ülesanne on vältida 

aastaheite alahindamist või 

tonnkilomeetrite ülehindamist või läbitud 

vahemaa või veetud kaubakoguse 

ülehindamist;  

(j) „konservatiivne” – kindlaks määratud 

valik eeldusi, mille ülesanne on vältida 

aastaheite alahindamist või läbitud 

vahemaa ülehindamist;  

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(k) „CO2 tonn” – süsinikdioksiidi tonn; välja jäetud 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt l a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l a) „kai ääres seisev laev” – laev, mis on 

kindlalt kinnitatud või ankrus liidu 

sadamas lasti pealevõtmiseks või 

mahalaadimiseks või reisijate 

majutamiseks, sh ajal, mil laeva ei lastita; 

 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt l b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l b) „jääklass” – laevale ametiasutuse või 

ametiasutuse tunnustatud organisatsiooni 

poolt antud tähis, mis näitab, et laev on 

projekteeritud navigeerimiseks merejää 

tingimustes. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ettevõtjad peavad iga laeva puhul arvet 

kalendriaasta jooksul igas liikmesriigi 

jurisdiktsiooni all olevas sadamas ning 

liikmesriigi jurisdiktsiooni all olevast 

sadamast alanud või seal lõppenud reisi 

jooksul tarbitud kütuse koguse ja liigi 

kohta ning esitavad sellekohase aruande 

vastavalt lõigetele 2–6. 

1. Ettevõtjad peavad iga laeva puhul arvet 

aruandeperioodi jooksul kõikides 

liikmesriigi jurisdiktsiooni all olevates 

sadamates ning kõikide liikmesriigi 

jurisdiktsiooni all olevast sadamast alanud 

või seal lõppenud reiside jooksul tarbitud 

kütuse koguse ja liigi kohta ning esitavad 

sellekohase aruande vastavalt lõigetele 2–

6. 

 

 



 

PE522.893v02-00 22/94 RR\1017772ET.doc 

ET 

 

Muudatusettepanek  35 

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 ja NOx 

heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 

sobivaid meetmeid, et vältida 

andmelünkade tekkimist aruandeperioodil. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Ettevõtjad arvestavad seires ja 

aruandluses kooskõlas artikliga 13 

koostatud kontrolliaruannetes sisalduvaid 

soovitusi. 

 

 

Muudatusettepanek 37 

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 

5 000, kindlaks heitkogused ja kliimaga 

seotud muud andmed vastavalt ühele I 

lisas esitatud meetodile. 

Artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel 

teevad ettevõtjad kõigi endale kuuluvate 

laevade puhul, mille kogumahutavus on üle 

400, kindlaks heitkogused ja muud olulise 

teabe vastavalt ühele I lisas esitatud 

meetodile.  
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Muudatusettepanek 38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui lepitakse kokku rahvusvahelistes 

meetmetes meretranspordist pärit 

kasvuhoonegaaside heite jälgimiseks, 

vaatab komisjon I lisas sätestatud 

meetodid läbi ning talle antakse volitused 

võtta vastu artikli 24 kohaseid 

delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 

vajaduse korral kõnealuse lisa muutmist, 

et täpsustada asjaomaste 

põlemisprotsesside voolumõõturite 

kasutamist ja heitkoguste otsest mõõtmist.  

 

 

Muudatusettepanek  39 

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 2017 

tõendajatele seirekava, milles on märgitud 

iga üle 400-se kogumahutavusega laeva 

heitkoguste ja muu olulise teabe seireks ja 

aruandluseks valitud meetod.  

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) laeva identifitseerimisandmed ja liik, 

sealhulgas laeva nimi, 

registreerimisnumber Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) juures, 

(a) laeva identifitseerimisandmed ja liik, 

sealhulgas laeva nimi, 

registreerimisnumber Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) juures, 
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registreerimis- või kodusadam ning 

laevaomaniku nimi; 

registreerimis- või kodusadam, laeva 

jääklass ning laevaomaniku nimi; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) laeva pardal olevate heiteallikate 

(näiteks peajõuseade, abijõuseade, katlad 

ja inertgaasi generaator ning kasutatud 

kütuseliigid) kirjeldus; 

(c) järgmiste laeva pardal olevate 

heiteallikate ja nendega seotud 

kütuseliikide kirjeldus: 

 i) peajõuseade (peajõuseadmed) 

 ii) abijõuseade (abijõuseadmed) 

 iii) katel (katlad) 

 iv) inertgaasi generaator (inertgaasi 

generaatorid); 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) seireaasta jooksul heiteallikate loendi 

uuendamiseks ning laeva heitkoguste seire 

ja aruandluse täielikkuse tagamiseks 

kasutatud menetluste, süsteemide ja 

vastutusalade kirjeldus; 

(d) seireperioodi jooksul heiteallikate 

loendi uuendamiseks ning laeva 

heitkoguste seire ja aruandluse täielikkuse 

tagamiseks kasutatud menetluste, 

süsteemide ja vastutusalade kirjeldus; 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) veetud lasti või reisijate arvu välja jäetud 
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määramiseks ja registreerimiseks 

kasutatud meetodid, vastutusalad, valemid 

ja andmeallikad; 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) jääoludes navigeerimise korral 

läbitud vahemaa ja aja määramiseks ja 

registreerimiseks kasutatud meetodid, 

vastutusalad, valemid ja andmeallikad; 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) seirekava viimase muutmise kuupäev. välja jäetud  

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) läbivaatusdokument, milles 

jäädvustatakse kõik läbivaatuse 

üksikasjad;  

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ettevõtjad kasutavad standardseid 

seirekavavorme. Lõikes 1 osutatud 

seirekavade vormide koostamise tehnilised 

eeskirjad määratakse kindlaks 

rakendusaktidega. Komisjon võtab 

nimetatud rakendusaktid vastu käesoleva 

määruse artikli 25 lõikes 2 osutatud korra 

kohaselt. 

4. Ettevõtjad kasutavad standardseid 

seirekavavorme. Komisjonile antakse 

volitused võtta vastu artikli 24 kohaseid 

delegeeritud õigusakte, et määrata 

kindlaks lõikes 1 osutatud seirekavade 

vormide koostamise tehnilised eeskirjad. 

Need vormid on võimalikult lihtsad ja ei 

põhjusta ebavajalikku bürokraatiat.  

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettevõtja muudab seirekava kõigil 

järgmistel juhtudel: 

Ettevõtja muudab seirekava kõigil 

punktides a–e sätestatud juhtudel. 

Seirekava muudetakse vaid nimetatud 

juhtude tagajärjel tekkinud konkreetsete 

muutuste korral. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) laevaomaniku vahetumine; (a) laevaomaniku vahetumine või nõuetele 

vastavuse tunnistuse omaniku või lipu 

vahetumine; 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Seire võib peatada perioodideks, mil laev 

on kaasatud hädaolukordadesse, 

sealhulgas päästeoperatsioonidesse. 

 

 Muudatusettepanek 51 

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; 

 

 

 Muudatusettepanek 52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt c  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) CO2 heitkogus; (c) CO2 ja NOx heitkogus; 

 

 

 Muudatusettepanek 53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt f  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) veetud last; välja jäetud 
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 Muudatusettepanek 54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt f a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) energiatõhusus, nagu on kindlaks 

määratud II lisas; 

 

 

 Muudatusettepanek 55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt g  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) transporditöö maht välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) niisuguste perioodide alguse ja lõpu 

kuupäev ja kellaaeg, mil seire oli peatatud 

hädaolukordadest, näiteks 

päästeoperatsioonidest tulenevalt, koos 

nende kirjeldusega; 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Süvamere laevanduse korral, mis hõlmab 

mitut liidu sadamat, tuleks Euroopat 

hõlmavaid reisi suundi lugeda üheks 

reisiks. 
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 Muudatusettepanek 58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 b (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina esimesest lõigust on 

üksikreiside lõikes teostatava heitkoguste 

seire kohustusest vabastatud laevad, mis 

tegutsevad eranditult käesoleva määruse 

reguleerimisalas ja teostavad päevas 

mitmeid reise. 

 

 

Muudatusettepanek 59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10 Artikkel 10 

Seire aasta lõikes Seire aasta lõikes 

Ettevõtja kogub artikli 13 lõike 1 kohaselt 

heaks kiidetud seirekava alusel iga laeva 

ning iga kalendriaasta kohta vastavalt I lisa 

A osale ja II lisale järgmisi näitajaid: 

Ettevõtja kogub artikli 13 lõike 1 kohaselt 

heaks kiidetud seirekava alusel iga laeva 

ning iga kalendriaasta kohta vastavalt I lisa 

A osale ja II lisale järgmisi näitajaid: 

(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; 

(b) summaarne CO2 heitkogus; (b) summaarne CO2 ja NOx heitkogus; 

(c) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvate sadamate vahel toimunud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

(c) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvate sadamate vahel toimunud kõigi 

reiside summaarne CO2 ja NOx heitkogus; 

(d) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatest sadamatest alanud kõigi reiside 

summaarne CO2 heitkogus; 

(d) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatest sadamatest alanud kõigi reiside 

summaarne CO2 ja NOx heitkogus; 

(e) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates lõppenud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

(e) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates lõppenud kõigi 

reiside summaarne CO2 ja NOx heitkogus; 
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(f) liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates kai ääres viibimisel 

tekkinud CO2 heitkogus; 

(f) liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates kai ääres viibimisel 

tekkinud CO2 ja NOx heitkogus; 

(g) läbitud vahemaa kokku; (g) läbitud vahemaa kokku; 

(h) merel viibitud aeg kokku; (h) merel ja kai ääres viibitud aeg kokku; 

(i) transporditöö maht kokku;  

(j) keskmine energiatõhusus. (j) keskmine energiatõhusus. 

 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a) laeva jääklass; 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iv  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) laeva tehniline tõhusus 

(energiatõhususe indeks (EEDI) või 

vajaduse korral näitaja hinnanguline 

väärtus (EIV) vastavalt IMO 

resolutsioonile MEPC.215 (63)); 

iv) laeva sertifitseeritud tehniline tõhusus, 

mida väljendatakse energiatõhususe 

indeksiga (EEDI), laeva tüübist oleneva 

vajaduse korral; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ix 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ix) kontaktisiku aadress, telefon, 

faksinumber ja e-posti aadress; 

ix) kontaktisiku aadress, telefon ja e-posti 

aadress; 
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Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) üksikasjalik teave perioodide kohta, 

mil seire oli peatatud hädaolukordadest ja 

päästeoperatsioonidest tulenevalt. 

 

 

Muudatusettepanek  64 

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 

heitearuandes esitatud heitkogused ja muu 

oluline teave on kindlaks määratud 

vastavalt artiklitele 8, 9 ja 10 ning artiklis 6 

osutatud seirekavale. Samuti tagab 

tõendaja, et aruannetes avaldatud 

heitkogused ja muu oluline teave on 

kooskõlas I ja II lisa kohaselt muude 

allikate põhjal arvutatud andmetega. 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Kui tõendaja on tuvastanud ettevõtja 

heitkoguste seires ja aruandluses 

valdkondi, mida on vaja parandada, 

sealhulgas seoses seire ja aruandluse 

täpsuse ja tõhususega, lisab ta 

tõendamisaruandesse 

parandussoovitused. 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tõendaja teeb kindlaks seire ja 

aruandlusega seotud võimalikud riskid, 

võrreldes aruandes esitatud heitkoguseid 

laeva jälgimisandmetel ja omadustel, 

näiteks paigaldatud jõuseadme võimsusel 

põhinevate hinnanguliste andmetega. 

Oluliste kõrvalekallete leidmise korral 

teeb tõendaja täiendavaid analüüse. 

välja jäetud 

Selgitus 

Esitatud tõendamismenetlus peaks andma ettevõtjale võimaluse jälgida laeva heidet ning 

seetõttu on see soovitatav kustutada. 

 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Sadamariigi kontrolli käsitleva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/16/EÜ 

rakendamise kontrollimise ja sellega 

seotud külastuste käigus kontrollib 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet ka 

lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist liikmesriigi 

pädevate asutuste poolt ning esitab 

komisjonile selle kohta aruande. 

Selgitus 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet külastab liikmesriike juba praegu 4–6 korda aastas, et 

hinnata sadamariigi kontrolli käsitleva korra rakendamist. 
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Muudatusettepanek  68 

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 peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 

komisjonile 1. juuliks 2017 ning teavitavad 

komisjoni viivitamatult nende edasisest 

muutmisest. 

 

 

Muudatusettepanek 69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon avaldab iga aasta 30. juuniks 

artikli 11 kohaselt aruannetes esitatud teabe 

heitkoguste kohta ning teabe selle kohta, 

kas ettevõtja on täitnud artiklite 11 ja 17 

kohaseid seire- ja aruandlusnõudeid. 

1. Komisjon avaldab iga aasta 30. juuniks 

artikli 11 kohaselt aruannetes esitatud teabe 

heitkoguste kohta, austades äriteabe 

konfidentsiaalsust eesmärgiga kaitsta 

seaduslikke majandushuvisid Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2003/4/EÜ1a artiklite 3 ja 4 kohaselt. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 

jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ 

keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 

kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26). 
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Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) laeva identifitseerimisandmed (nimi, 

IMO registreerimisnumber ja 

registreerimis- või kodusadam); 

(a) laeva identifitseerimisandmed (nimi, 

IMO registreerimisnumber, registreerimis- 

või kodusadam ja laeva jääklass); 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) laeva tehnilise tõhususe indeks (EEDI 

või vajaduse korral EIV); 

(c) laeva tehnilise tõhususe indeks (EEDI), 

kui seda laeva tüübi suhtes kohaldatakse; 

 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) aastane CO2 heitkogus; (d) aastane CO2 ja NOx heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  73 

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 

välja jäetud 
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kasvuhoonegaaside heide läbitud 

vahemaa ja veetud lasti kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  74 

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 

 

 

Muudatusettepanek 75 

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 heite ja muu olulise 

teabe kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  76 

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, 

vaatab komisjon käesoleva määruse läbi 

ning tagab selle kooskõla asjaomaste 

rahvusvaheliste IMO kehtestatud 

eeskirjadega. 
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Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 23 Artikkel 23 

Õiguste delegeerimine 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. 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse ja muudetakse I ja II lisa 

sätteid, et võtta arvesse uusimat 

teaduslikku tõendusmaterjali, 

kooskõlastada lisasid IMOs kokku lepitud 

asjaomaste rahvusvaheliste eeskirjadega 

eesmärgiga tagada ühtsus rahvusvaheliste 

eeskirjadega ja püüda teha kindlaks kõige 

täpsemad ja tõhusamad heiteseire meetodid 

ning suurendada heite seire ja aruandlusega 

seoses nõutava teabe täpsust. See õigus 

antakse artiklis 24 sätestatud tingimustel ja 

ainult ulatuses, mis ei mõjuta käesoleva 

määruse olemuslikke osi. 

 

Muudatusettepanek  78 

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. Artikli 5 lõikes 1 a, artikli 6 lõikes 4 

ning artiklites 15, 16 ja 23 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 

[käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast]. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 

kuud enne viieaastase perioodi lõppu. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
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vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 5 lõikes 1 a, artikli 6 lõikes 4 ning 

artiklites 15, 16 ja 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. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

4. Artiklite 5 lõike 1 a, artikli 6 lõike 4 

ning artiklite 15, 16 ja 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. 
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Muudatusettepanek   81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 

Määrus (EL) nr 525/2013 

Artikkel 21a – lõiked 1–3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lisatakse artikkel 21a: 2. Lisatakse artikkel 21a: 

Artikkel 21a Artikkel 21a 

Meretranspordist pärit heite aruandlus Meretranspordist pärit heite aruandlus 

(1) „Liikmesriigid teatavad komisjonile iga 

aasta (aasta X) 15. jaanuariks aastal X–2 

meretranspordist tekkinud CO2 heitkoguse 

vastavalt määruse (EL) nr XXXX/XXXX 

artiklitele 9 ja 10. 

(1) „Liikmesriigid teatavad komisjonile iga 

aasta (aasta X) 15. jaanuariks aastal X–2 

meretranspordist tekkinud CO2 ja NOx 

heitkoguse vastavalt määruse (EL) nr 

XXXX/XXXX artiklitele 9 ja 10. 

(2) Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte [käesoleva määruse 

artikli 25] alusel, et täpsustada 

meretranspordist pärit CO2-heite seire- ja 

aruandlusnõudeid vastavalt määruse (EL) 

nr XXXX/XXXX artiklitele 9 ja 10, võttes 

vajaduse korral arvesse ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 

Kyoto protokolli osaliste asjaomaseid 

otsuseid või nendest tulenevaid või neid 

asendavaid kokkuleppeid või 

Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis 

vastu võetud otsuseid. 

(2) Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte [käesoleva määruse 

artikli 25] alusel, et täpsustada 

meretranspordist pärit CO2- ja NOx-heite 

seire- ja aruandlusnõudeid vastavalt 

määruse (EL) nr XXXX/XXXX artiklitele 

9 ja 10, võttes vajaduse korral arvesse 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 

Kyoto protokolli osaliste asjaomaseid 

otsuseid või nendest tulenevaid või neid 

asendavaid kokkuleppeid või 

Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis 

vastu võetud otsuseid. 

(3) Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 

millega sätestatakse vastavalt määruse 

(EL) nr XXXX/XXXX artiklitele 9 ja 10 

liikmesriikide esitatavate CO2 heitkoguste 

andmete struktuur, vorm ja esitamise kord. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt [artikli 26 lõikes 2] osutatud 

kontrollimenetlusele. 

(3) Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 

millega sätestatakse vastavalt määruse 

(EL) nr XXXX/XXXX artiklitele 9 ja 10 

liikmesriikide esitatavate CO2 ja NOx 

heitkoguste andmete struktuur, vorm ja 

esitamise kord. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt [artikli 26 lõikes 

2] osutatud kontrollimenetlusele. 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 

Määrus (EL) nr 525/2013 

Artikkel 21a – lõige 3 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon hindab artikli 7 kohaselt 

ja/või määruses (EL) nr XXXX/XXXX 

sätestatu kohaselt liikmesriikide esitatud 

heiteandmete põhjal iga kahe aasta tagant 

meretranspordi sektori üldmõju 

ülemaailmsele kliimale, sealhulgas muud 

mõju, mis ei ole seotud CO2-heitega, ning 

täiustab seda hinnangut, viidates teaduse 

arengule ja mereliikluse andmetele. 

 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – lõik 3 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) mudeli koostamine laeva liikumist 

käsitleva teabe (automaatse 

identifitseerimissüsteemi alusel) ja laeva 

konkreetsete andmete põhjal. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tõendaja poolt heaks kiidetud eespool 

nimetatud meetodite mis tahes 

kombinatsiooni võib kasutada juhul, kui 

sellega suurendatakse mõõtmise üldist 

täpsust.  
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Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealust meetodit ei ole lubatud 

kasutada juhul, kui laeva pardal ei ole 

kütusemahuti saatelehti, ning eriti juhul, 

kui laeva lasti kasutatakse ka kütusena, 

näiteks veeldatud maagaasi aurustamise 

korral. 

Kui laeva pardal ei ole kütusemahuti 

saatelehti ning eriti kui laeva lasti 

kasutatakse ka kütusena, näiteks veeldatud 

maagaasi aurustamise korral, kasutatakse 

vaid kütusepaakide inventuuri ja punkri 

kütusepaakide näitude meetodit. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 1 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui laeva pardal ei ole kütusemahuti 

saatelehti, eriti juhul, kui laeva lasti 

kasutatakse ka kütusena, näiteks 

veeldatud maagaasi aurustamise korral, 

kasutatakse üksnes kütusepaakide 

inventuuri ja punkri kütusepaagi näitusid. 

 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 2 – lõik 5 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) võimaluse korral akrediteeritud 

kütusekatselaboris läbiviidud 

katseanalüüsi käigus mõõdetud tihedus. 

Selgitus 

Kütuse tegelik tihedus, mis on kindlaks määratud kütusekatselaboris – eeldusel, et ettevõttel 

on see olemas –, on palju täpsem kui kütuse liigi kohta kasutatav standardtihedus ja tuleb 

seetõttu lisada valikuvõimalusena. 
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Muudatusettepanek  88 

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 ja NOx heitkogus peab 

hõlmama peajõuseadmest, abijõuseadmest, 

kateldest ja inertgaasi generaatoritest 

eraldunud süsinikdioksiidi ja 

lämmastikoksiide. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle meetodi korral määratakse kindlaks 

CO2 vooluhulk heitgaasikorstnates, 

korrutades heitgaasi CO2 kontsentratsiooni 

heitgaasi vooluhulgaga. 

Selle meetodi korral määratakse kindlaks 

CO2 ja NOx vooluhulk heitgaasikorstnates, 

korrutades heitgaasi CO2 ja NOx 

kontsentratsiooni heitgaasi vooluhulgaga. 

 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B. osa – punkt 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Meetod D a: mudeli koostamine laeva 

liikumist käsitleva teabe (automaatse 

identifitseerimissüsteemi alusel) ja laeva 

konkreetsete andmete põhjal. 
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 Mudeli koostamise süsteemi eest vastutav 

asutus sõlmib asjaomase laeva suhtes 

laevaomanikuga kirjaliku lepingu. 

Seireperioodi lõpus võrreldakse arvutatud 

CO2-heitkoguseid laeva naftaraamatu ja 

kütusemahuti saatelehtedega, et leida ja 

parandada erinevused. 

 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – A osa – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reisilaevade puhul näidatakse veetud lasti 

reisijate arvuna. Kõigi ülejäänud 

laevaliikide puhul väljendatakse veetud 

lasti kogust tonnides ja kuupmeetrites. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek 92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – A osa – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transporditööde mahu leidmiseks 

korrutatakse läbitud vahemaa veetud lasti 

kogusega. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – B osa – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Keskmise energiatõhususe seireks 

kasutatakse vähemalt nelja näitajat: 

kütusekulu läbitud vahemaa kohta, 

Keskmise energiatõhususe seireks 

kasutatakse kahte näitajat: kütusekulu 

läbitud vahemaa kohta ning CO2 ja NOx 
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kütusekulu transporditöö kohta, CO2 

heitkogus läbitud vahemaa kohta ja CO2 

heitkogus transporditöö kohta, mis 

arvutatakse järgmiselt. 

heitkogus läbitud vahemaa kohta, mis 

arvutatakse järgmiselt. 

Kütusekulu vahemaa kohta = summaarne 

aastane kütusekulu / summaarne läbitud 

vahemaa 

Kütusekulu vahemaa kohta = summaarne 

aastane kütusekulu / summaarne läbitud 

vahemaa 

Kütusekulu transporditöö kohta = 

summaarne aastane kütusekulu / 

transporditöö summaarne maht 

 

CO2 heitkogus vahemaa kohta = 

summaarne aastane CO2 heitkogus / 

summaarne läbitud vahemaa 

CO2 ja NOx heitkogus vahemaa kohta = 

summaarne aastane CO2 ja NOx heitkogus 

/ summaarne läbitud vahemaa 

CO2 heitkogus transporditöö kohta = 

summaarne aastane CO2 heitkogus / 

transporditöö summaarne maht 
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SELETUSKIRI 

 

Sissejuhatus 

 

Meretranspordi sektoril on Euroopa majanduses keskse tähtsusega roll. Selle kaudu toimub 

suur osa ELi 27 liikmesriigi ja ülejäänud maailma vahelisest rahvusvahelisest kaubaveost, 

andes märkimisväärse panuse Euroopa Liidu sisesesse kaubaveosse. Väljaande „ELi transport 

arvudes, 2012” kohaselt oli 2010. aastal ELi 27 liikmesriigis laevandussektori kaubaveo 

mahuks ligikaudu 1400 miljardit tonnkilomeetrit ning teisel kohal oli maanteetransport (1800 

miljardi tonnkilomeetriga). Laevandus on reisijateveo jaoks ELi 27 liikmesriigis veetavate 

reisijate arvu seisukohast vähem tähtis; sellele vaatamata on see jätkuvalt oluline 

transpordiliik aladel, kus muudel transpordiliikidel on geograafilisest asukohast (nt saared) 

tingitud piirangud. 

 

Meretranspordi sektori heited suurendavad nii õhusaastet kui ka kliimamuutust, sest see 

sõltub fossiilkütuste põletamisest ja on üks vähim reguleeritud inimtekkelise heite allikaid. 

Sektori keskkonnamõju, mis tuleneb niisugustest heidetest nagu süsinikdioksiid (CO2), 

lämmastikoksiidid (NOx), vääveloksiidid (SOx), metaan (CH4), tahked osakesed (PM) ja must 

süsinik (PM), mis on pärit Euroopa vetes toimuvast laevaliiklusest, võib moodustada kuni 10–

20 % üldistest ülemaailmsetest laevanduse heitkogustest. Kui võtta arvesse kogu riiklik ja 

rahvusvaheline laevaliiklus ELi 27 liikmesriigi sadamatesse saabuvate või sealt lahkuvate 

laevadega, võib see osakaal ulatuda CO2 puhul kuni 30 protsendini. EEA hiljutises tehnilises 

aruandes (nr 4/2013) käsitletakse sektori mõju õhukvaliteedile ja kliima mõjutamisele 

Euroopas. Euroopa vetes toimuva rahvusvahelise meretranspordi NOx heitkogused 

suurenevad prognooside kohaselt ja võivad alates 2020. aastast olla võrdsed maapõhiste 

allikatega. Ülemaailmsel tasandil näitavad laevadelt pärit õhusaasteainete ja 

kasvuhoonegaaside heited, mis mõjutavad kliimat otseselt ja kaudselt, jahutavat netomõju 

CO2-heitkoguste märkimisväärsest suurenemisest hoolimata. Rahvusvahelise laevanduse 

vääveldioksiidi ja tahkete osakeste heitkoguste kavandatud vähendamisega kaasneb otsese 

aerosoolide jahutava mõju vähenemine Euroopas. EEA aruandest nähtub, kui oluline on võtta 

arvesse rahvusvahelise laevanduse kahest mõju õhukvaliteedile ja kliima mõjutamisele. 

Seetõttu aitab integreeritud mõõte-, aruandlus- ja kontrollisüsteem, mis hõlmab 

õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kaasa parema teabe andmisele 

kaasnevate hüvede ja kompromisside kohta seotud poliitikavaldkondade osas Euroopas. 

 

Õiguslik taust ja tehnoloogilised väljakutsed 

 

Rahvusvahelise ja Euroopa õhukvaliteeti ja kliimat käsitleva poliitika kujundamises on 

tuvastatud vajadus laevade põhjustatud heite rahvusvahelise reguleerimise järele. 1997. aastal 

lisati rahvusvahelisele laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonile 

(MARPOL) uus lisa. MARPOLi VI lisaga püütakse minimeerida laevade põhjustatavat 

õhusaastet (SOx, NOx, osoonikihti kahandavad ained (OKA), lenduvad orgaanilised ühendid 

(LOÜ)) ning nende panust kohalikku õhusaastesse ja ülemaailmsetesse 

keskkonnaprobleemidesse. VI lisa jõustus 19. mail 2005. aastal ja muudetud VI lisa koos 

märkimisväärselt rangemate heitkoguste piirangutega jõustus 1. juulil 2010. aastal. 2007. 

aastal läks hinnangute kohaselt laevanduse arvele umbes 2,7 % ülemaailmsetest 
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süsinikdioksiidi heitkogustest. IMO võttis vastu ka kohustuslikud tehnilised ja 

töökorralduslikud energiatõhususalased meetmed, mille eesmärk on vähendada 

rahvusvahelise laevanduse süsinikdioksiidi heitkoguseid.  

 

ELi tasandil on direktiivis 2009/29/EÜ nähtud ette ettepanek „kaasata rahvusvahelisest 

meretranspordist tekkivad heitkogused [...] ühenduse heitkoguste vähendamise kohustusse, et 

ettepanekus sisalduv õigusakt jõustuks 2013. aastaks”. Komisjoni 2011. aasta valges raamatus 

transpordi kohta nõuti, et „2050. aastaks [tuleks] vähendada ELis meretranspordi tekitatavat 

CO2-heidet 40 % (võimaluse korral 50 %) võrreldes 2005. aasta tasemega”. Eelmisel aastal 

teatas komisjon, et ta ei pea kinni kõnealusest tähtajast ega esita praegu ettepanekut 

heitkoguste piiramise kohta. 2013. aasta juunis esitas komisjon kõnealuse ettepaneku 

rahvusvahelise laevanduse süsinikdioksiidiheite seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

loomiseks. Paralleelselt sellega avaldas komisjon teatise koos avaliku arutelu küsimustega 

selle kohta, kuidas integreerida tulevikus meretranspordist pärit heitkogused ELi 

kasvuhoonegaaside vähendamise poliitikasse. 

 

Tulevikus on oodata maailmakaubanduse suurt kasvu, mis tuleneb maailma rahvastiku arvu 

prognoositavast kasvust 2 miljardi inimese võrra järgmistel aastakümnetel ja lisaks veel kahe 

miljardi inimese aktiivsest osalemisest maailmamajanduses. See kasv kujutab endast 

merendussektori jaoks probleemi heitealase eesmärgi täitmisel, mis on vajalik ülemaailmsete 

temperatuuride stabiliseerimiseks. Seetõttu tuleb tulevikus paralleelselt töötada välja ja 

kohaldada ka innovatiivseid tehnoloogiaid ja tavasid, mis on seotud kütuse kvaliteedi / 

muudele kütuseliikidele ülemineku, heitkoguste vähendamise tehnoloogia ja laevade 

käitamise meetmetega. 

 

Raportööri märkused 

 

Kõnealune määrus annab võimaluse võtta kasutusele kogu Euroopat hõlmav lähenemisviis nii 

merendussektori kasvuhoonegaaside kui ka õhusaasteainete heitkoguste seireks, aruandluseks 

ja kontrolliks. Selline lähenemisviis võimaldab Euroopas töötada lähitulevikus 

merendussektori jaoks välja heitkoguste vähendamise poliitika, mis on kooskõlas niisuguste 

valdkondade üldise poliitikaga nagu kliima, õhusaaste ja inimeste tervise kaitse. Seetõttu tuleb 

laiendada reguleerimisala, lisades lisaks süsinikdioksiidile ka lämmastikoksiidide heite seire, 

aruandluse ja kontrolli. Nii meretranspordi süsinikdioksiidi kui ka lämmastikoksiidide 

heitkogused suurenevad märkimisväärselt, mis mõjutab oluliselt kliimat. Sarnaselt seire- ja 

aruandlusmehhanismi määrusele (EL) nr 525/2013, mis käsitleb lennundussektorit, tehakse 

seire- ja aruandlusmehhanismi määruse muutmisega ettepanek hinnata meretranspordi 

keskkonnamõju ülemaailmsele kliimale. Selle hindamise alusel peaks komisjon käsitlema 

niisuguste meretranspordi heidete keskkonnamõju nagu tahked osakesed, must süsinik ja 

metaan, samuti keskkonnamõju, mida avaldab muu tegevus, millega kaasnevad 

õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside heited, st külmutusagensite kasutamine kalalaevadel, 

samuti kütuseaurud, mis tekivad kütuste ja puistlasti peale ja mahalaadimisel (nt lenduvad 

orgaanilised ühendid ja tahked osakesed).  

 

Komisjon tegi ettepaneku piirata määruse reguleerimisala laevadega, mille kogumahutavus on 

üle 5000. Heidete hõlmatuse parandamiseks ja muude rahvusvaheliste eeskirjadega (näiteks 

nendega, mis on määratletud rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise 

konventsiooni (MARPOL) VI lisas) sidususe loomiseks tuleks reguleerimisala laiendada 
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kõikidele laevadele, mille kogumahutavus on üle 400. Kuna kõnealuse piirangu kohane 

ettepanek on esitatud ka IMOs toimuvatel aruteludel, viidaks seega ELi eeskirjad kooskõlla 

tõenäoliselt tulevikus kehtestatava rahvusvahelise raamistikuga. 

 

Kuigi on oluline tagada asjaolu, et kõnealune määrus hõlmaks meretranspordi heiteid 

võimalikult sidusalt, on ühtlasi ülimalt oluline keskenduda olemuslikele osadele ning piirata 

rakendamise kulusid ja halduskoormust. Samuti ei peaks ettevõtjad olema kohustatud 

avaldama teavet, mille puhul on tegemist tundliku äriteabega ja mis võib olla eksitav. Seetõttu 

teeb raportöör ettepaneku jätta kliimaga seotud muust teabest välja transporditöö, sest see ei 

ole seotud heitkoguste mõõtmisega. Mereveoturul on juba (kütuste suurte kulude tõttu) väga 

suured stiimulid oma energiatõhususe suurendamiseks ning transporditöö tegelik 

energiatõhusus on palju keerulisem küsimus ja seda ei ole võimalik kindlaks määrata, ilma et 

tuntaks turu eripära, millest lähtuvad laevade omanikud ja käitajad oma otsuste langetamisel. 

Reisi tegelikku energiatõhusust ja selle mõju sotsiaalsele heaolule ei ole võimalik määrata 

kindlaks, kui puuduvad teadmised, mis on seotud kasutada olevate lastidega, nende massiga 

nende kaaluga võrreldes, ilmastikutingimustega, asjaomaste hindandega, geograafiliste ja 

muude piirangutega, saadetiste ajalise raamistikuga jne. Vastupidiselt võib niisuguse teabe 

osaline eponüümiline avaldamine eksitada üldsust tegeliku energiatõhususe osas ja võib 

tekitada tarbetuid vaidlusi. 
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

ettepaneku kohta 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 

 

 

LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja hindab positiivselt komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, milles 

käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli. 

 

Suur probleem on endiselt see, et ELi heitkogustealased kohustused ei hõlma rahvusvahelist 

laevandust. On põhjendamatu, et üks transpordiliik tuleks jätta kliimamuutuste poliitikast 

välja, mistõttu oleks komisjon ka vastava rahvusvahelise kokkuleppe puudumisest hoolimata 

juba pidanud välja pakkuma vahendid heitkoguste vähendamiseks nimetatud sektoris. 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames ei ole mitu aastat kestnud tööle vaatamata 

piisavalt tulemusi saavutatud. ELi poliitika selles valdkonna ei ole piisav 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 Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile võimalus 

uuesti üritada, kuid kui 31. detsembriks 2015 ei sõlmita heitkoguste vähendamise kohustusi 

sisaldavat rahvusvahelist kokkulepet, peaks komisjon esitama seadusandliku ettepaneku heite 

vähendamise ja sellekohaste vahendite kohta. 

 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et määruse jõustumise ja rakendamise ajakava, nagu see on 

esitatud komisjoni ettepanekus, on liiga pikaldane. Arvamuse koostaja teeb seetõttu 

ettepaneku ajakava tihendada, et see peegeldaks kiire tegutsemise tähtsust kliimaprobleemide 

puhul. 
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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 kõige paremini saada täpseid andmeid ja pakkuda selgeid 

stiimuleid heitkoguste vähendamiseks konkreetsete laevade poolt. 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 

 

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 

(1) Kliima- ja energiapaketiga17 nõutakse, 

et kõik majandussektorid, välja arvatud 

rahvusvaheline merelaevandus, aitaksid 

kaasa selles esitatud heitkoguste 

vähendamise eesmärkide saavutamisele, 

kuid 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 
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arvesse võimalikku kasu keskkonnale.” võimalikku kasu keskkonnale.” 

__________________ __________________ 

17 Otsus 406/2009/EÜ ja direktiiv 

2009/29/EÜ. 

17 Otsus 406/2009/EÜ ja direktiiv 

2009/29/EÜ. 

 

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. 

Käesoleva määruse ettepanekuga 

kaasneva mõjuhinnangu kohaselt kasvas 

liiduga seotud rahvusvahelise laevanduse 

süsinikdioksiidiheide ajavahemikus 1990. 

aastast kuni 2008. aastani 48 %. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Komisjoni 2011. aastal avaldatud 

valges raamatus transpordi kohta seati 

liidu rahvusvahelisele merelaevandusele 

eesmärk vähendada heitkoguseid 2050. 

aastaks 2005. aastaga võrreldes 40 %. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 2011. aasta juulis võttis 

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 

(2) 2011. aasta juulis võttis 

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 
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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. 

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. 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 näitab lisameetmete vajadust. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

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 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Liit on hoidunud heitkoguste 

vähendamise eesmärkide seadmisest 

rahvusvahelisele merelaevandusele, kuni 

ei ole saavutatud rahvusvahelist 

kokkulepet. Ülemaailmne kohustus oleks 

parem kui liidu ühepoolne tegevus, sest 

laiem kohaldamisala võimaldaks 

heitkoguste vähendamisel saavutada 

paremaid tulemusi.  

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 b) Liit ei ole veel püstitanud 

rahvusvahelisele merelaevandusele CO2 

vähendamise eesmärke, sest selles 

valdkonnas oleks eelistatavam üleilmne 

kokkulepe IMO raames. Kui aga üleilmset 

kokkulepet ei õnnestu enne 2015. aasta 

lõppu saavutada, peaks Euroopa 

Komisjon hindama võimalusi püstitada 

rahvusvahelise merelaevanduse CO2 

heitkoguste vähendamise üleliiduline 

eesmärk ja võimalikud tugimehhanismid. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

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 

välja jäetud 
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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. 

Muudatusettepanek  9 

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, 

mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 

kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes23. 

välja jäetud 

__________________  

23 ELT L 251, 18.9.2012, lk 49.  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 
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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. 

 

Muudatusettepanek  11 

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 

 

Muudatusettepanek  12 

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 nii 

laeva merel kui ka kai ääres viibimise ajal 
kütuste põletamise tagajärjel tekkinud CO2 

heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 

sobivaid meetmeid, et vältida 

andmelünkade tekkimist aruandeperioodil. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 
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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. 

 

Muudatusettepanek  14 

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. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt ii 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) veetud lasti või reisijate arvu 

määramiseks ja registreerimiseks 

kasutatud meetodid, vastutusalad, valemid 

ja andmeallikad; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  17 

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 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 

 

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. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja 

heitekoefitsient summaarselt ning eraldi 

(b) iga liiki kütuse tarbitud kogus ja 
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heite kontrollipiirkondades ja väljaspool 

neid kasutatud kütuse kohta; 

heitekoefitsient summaarselt; 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) läbitud vahemaa; välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) merel viibitud aeg; välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) veetud last; välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) transporditöö maht. välja jäetud 
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 ET 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 2 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina esimesest lõigust on 

üksikreiside lõikes teostatava heitkoguste 

seire kohustusest vabastatud laevad, mille 

tegevus kuulub eranditult käesoleva 

määruse reguleerimisalasse. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

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; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) läbitud vahemaa kokku; välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) merel viibitud aeg kokku; välja jäetud 



 

PE522.893v02-00 58/94 RR\1017772ET.doc 

ET 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) transporditöö maht kokku; välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) keskmine energiatõhusus. välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  30 

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 CO2 heitkoguste ja 

kliimaga seotud muu teabe kohta. Tõendaja 

peab olema aruannet kontrollinud ja selle 

rahuldavaks tunnistanud vastavalt artiklis 

14 osutatud nõuetele. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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3. 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. 

3. Eelkõige tagab tõendaja, et 

heitearuandes esitatud CO2 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. 

 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) energiatõhususe määramiseks 

kasutatud arvutused. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 

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. 

Muudatusettepanek  34 

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 

1. Liikmesriigid kehtestavad artiklites 8–12 

sätestatud seire- ja aruandlusnõuete 

täitmata jätmise korral kohaldatava 
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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. 

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. 

 

Muudatusettepanek  35 

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 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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; 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  37 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate reiside raames aasta jooksul 

merel veedetud summaarne aeg; 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  38 

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. 

 

Muudatusettepanek  39 

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 kohustus teha viivitamatult 

ettepanek lisada rahvusvaheliselt 

kokkulepitud sätted ühenduse õigusesse. 

 

Muudatusettepanek  40 

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. 

 

Selgitus 

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 

kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 

ja rakendamisvolitustega mööda minna. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

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 
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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. 

 

Selgitus 

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 

kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 

ja rakendamisvolitustega mööda minna. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

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. 
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Selgitus 

Kuni oodatakse rahvusvahelist kokkulepet üleilmsete meetmete vastuvõtmise kohta, ei ole 

kohane, et komisjonil võimaldatakse kaasseadusandjatest ülemääraste delegeeritud volituste 

ja rakendamisvolitustega mööda minna. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 [...] välja jäetud 

 



 

RR\1017772ET.doc 65/94 PE522.893v02-00 

 ET 

MENETLUS 

Pealkiri Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seire, aruandlus ja kontroll 

ning määruse (EL) nr 525/2013 muutmine 

Viited COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

ENVI 

4.7.2013 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

ITRE 

4.7.2013 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Marita Ulvskog 

4.9.2013 

Vastuvõtmise kuupäev 9.1.2014    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

24 

14 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan 

Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian 

Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, 

Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens 

Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, 

Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir 

Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, 

Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van 

Nistelrooij 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed (art 187 lg 

2) 

Sandrine Bélier, Jean Lambert 

 



 

PE522.893v02-00 66/94 RR\1017772ET.doc 

ET 

 

31.1.2014 

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

Ettepaneku kohta 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: Brian Simpson 

 

 

LÜHISELGITUS 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) eksperdirühma 2009. aasta aruande kohaselt on 

rahvusvahelise laevanduse tekitatavad heitkogused viimaste aastate jooksul kiiresti kasvanud 

ning eeskirjade puudumise tõttu prognoositakse, et 2020. aastaks kasvavad need 1,475 miljoni 

tonnini, mis moodustab 6 % ülemaailmsest CO2 koguheitest. 2007. aastal langes laevanduse 

arvele 2,7 % ülemaailmsest CO2 koguheitest. 

Euroopa tasandil tekitavad ELi 27 liikmesriigi sadamatesse saabuvad või sealt väljuvad 

laevad kuni 30 % CO2 ülemaailmsest laevanduse põhjustatud heitest1. Euroopa 

Keskkonnaamet osutab ka, et Euroopa vetes toimuv laevaliiklus aitab suuresti kaasa NOx (10–

20 %), SO2 (10–25 %) ja PM2,5 (10–25 %) tasemele, seejuures esineb 70 % üldisest heitest 

400 km raadiuses rannikujoontest. Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et laevanduse 

tekitatud heitel on mõju tervisele; aastas esineb ligikaudu 50 000 surmajuhtumit üksnes 

laevandusest tingitud õhusaaste tõttu2. 

IMO kehtestas 2011. aastal teatavat tüüpi uutele laevadele kohustusliku energiatõhususe 

indeksi (EEDI) ja kohustusliku laevade energiatõhususe juhtimiskava (SEEMP) kasutamise 

olemasolevate laevade puhul ning see on esimene samm laevanduse põhjustatud CO2-heite 

vähendamiseks. Nagu komisjon aga tunnistas, ei piisa neist meetmetest, et kärpida CO2-heite 

kasvusuundumust meretranspordisektoris ning täita komisjoni 2011. aasta valges raamatus 

„Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava” sätestatud eesmärgid saavutada 

                                                 
1 Euroopa Keskkonnaameti (EEA) tehniline aruanne nr 4/2013 – „The impact of international shipping on 

European air quality and climate forcing” (rahvusvahelise laevanduse mõju Euroopa õhukvaliteedile ja kliima 

mõjutamine). 
2 Vt http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf. 
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2050. aastaks 40 %-line (võimaluse korral 50 %-line) vähendamine võrreldes 2005. aasta 

tasemetega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Komisjoni 2011. aasta valges 

raamatus „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava” 

nõutakse meretranspordi tekitatavate 

heitkoguste vähendamist 2050. aastaks 40 

% (võimaluse korral 50 %) võrreldes 

2005. aasta tasemega, täpsemalt 

põhimõtete „kasutaja maksab” ja 

„saastaja maksab” kohaldamise abil. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Euroopa Parlamendi resolutsioonis 

Euroopa ühtse transpordipiirkonna 

tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja 

ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta 

(2011/2096(INI)) nõutakse kogu ELi 

laevanduses CO2-heite ja muu reostuse 

vähendamist 30 % võrra, millele aitavad 

kaasa Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) 

energiatõhususe näitajate ja laevade 

energiatõhususe juhtimiskava 
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kokkulepped, ning nõutakse, et kõiki 

käesolevas lõikes nimetatud eesmärke 

käsitletaks prioriteetidena ja nende 

täitmist kontrollitaks seetõttu igal aastal. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Vastavalt IMO andmetele saaks laevade 

energiakulu ja CO2-heidet töökorralduslike 

meetmete ja olemasolevate tehnoloogiliste 

vahendite rakendamisega vähendada kuni 

75 % võrra. Suurt osa kõnealustest 

meetmetest võib pidada kulutõhusaks, sest 

väiksem kütusekulu kompenseerib kõik 

tegevuse ümberkorraldamise või 

investeeringutega seotud kulud. 

(3) Vastavalt IMO andmetele saaks laevade 

energiakulu ja CO2-heidet töökorralduslike 

meetmete ja olemasolevate tehnoloogiliste 

vahendite rakendamisega vähendada kuni 

75 % võrra. Suurt osa kõnealustest 

meetmetest võib pidada kulutõhusateks 

või isegi sellisteks, mis võivad kokkuvõttes 

avaldada sektorile positiivset mõju, sest 

väiksem kütusekulu kompenseerib kõik 

tegevuse ümberkorraldamise või 

investeeringutega seotud kulud. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

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, mille puhul laevade 

kütusekulul põhineva CO2 heitkoguste 

seire, aruandluse ja kontrolli süsteemi 

loomine on esimene samm 

meretranspordist pärit heite lisamisel ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse.  
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Sidusrühmadega konsulteerimise ja 

rahvusvaheliste partneritega peetud 

arutelude tulemustest nähtub, et 

meretranspordist pärit heite lisamisel ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse tuleb tegutseda järk-järgult, 

luues esimese sammuna usaldusväärse 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

meretranspordist pärit CO2 heitkoguste 

jaoks ning määrates hiljem vastavate 

heitkoguste hinnad. Selliselt tegutsemine 

aitab teha olulisi edusamme 

rahvusvahelisel tasandil, et leppida kokku 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

eesmärkides ning lisameetmetes, mis 

aitaksid kõnealuseid eesmärke saavutada 

võimalikult väikeste kuludega. 

(6) Sidusrühmadega konsulteerimise ja 

rahvusvaheliste partneritega peetud 

arutelude tulemustest nähtub, et 

meretranspordist pärit heite lisamisel ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kohustusse tuleb tegutseda järk-järgult, 

luues esimese sammuna praeguses etapis 

usaldusväärse seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi ainult meretranspordist 

pärit CO2 heitkoguste jaoks ning määrates 

hiljem vastavate heitkoguste hinnad. 

Selliselt tegutsemine aitab teha olulisi 

edusamme rahvusvahelisel tasandil, et 

leppida kokku kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise eesmärkides ning 

lisameetmetes, mis aitaksid kõnealuseid 

eesmärke saavutada võimalikult väikeste 

kuludega. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi kasutuselevõtmine 

vähendab heitkoguseid praeguste 

suundumuste jätkumise stsenaariumiga 

võrreldes eeldatavalt kuni 2 % ning aitab 

2030. aastaks vähendada kulusid 

netosummas kokku kuni 1,2 miljardit 

eurot, kuna see võib aidata kõrvaldada 

turutõkkeid, eelkõige laevade tõhusust 

käsitleva teabe puudumisega seotud 

turutõkkeid. Kõnealune transpordikulude 

vähenemine peaks soodustama 

rahvusvahelist kaubandust. Lisaks eeldab 

(7) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi kasutuselevõtmine 

vähendab heitkoguseid praeguste 

suundumuste jätkumise stsenaariumiga 

võrreldes eeldatavalt kuni 2 % ning aitab 

2030. aastaks vähendada kulusid 

netosummas kokku kuni 1,2 miljardit 

eurot, kuna see võib aidata kõrvaldada 

turutõkkeid, eelkõige laevade tõhusust 

käsitleva teabe puudumisega seotud 

turutõkkeid. Kõnealune transpordikulude 

vähenemine peaks soodustama 

rahvusvahelist kaubandust. Lisaks eeldab 
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igasuguse ELi tasandil või üle maailma 

kohaldatava turupõhise meetme või 

tõhususnõude rakendamine usaldusväärset 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi. 

Samuti võimaldab see saada 

usaldusväärseid andmeid, mille põhjal 

määrata heitkoguste vähendamise täpsed 

eesmärgid ning hinnata meretranspordi 

panust vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamisse. 

igasuguse turupõhise meetme või 

tõhususnõude rakendamine usaldusväärset 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi. 

Laevandussektori rahvusvahelise olemuse 

tõttu oleks ülemaailmselt kooskõlastatud 

tegutsemine eelistatud ja kõige mõjusam 

meetod rahvusvahelisest meretranspordist 

pärit heite vähendamiseks. Samuti 

võimaldab see saada usaldusväärseid 

andmeid, mille põhjal määrata heitkoguste 

vähendamise täpsed eesmärgid ning 

hinnata meretranspordi panust vähese CO2-

heitega majanduse saavutamisse. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Seire alla peaksid kuuluma kõik ELi 

sisereisid, kõik viimasest ELi välisest 

sadamast esimesse ELi sadamasse 

saabuvad reisid ning kõik ELi sadamast 

esimesse ELi välisesse sadamasse väljuvad 

reisid. Samuti peaks seire hõlmama ELi 

sadamates, kaasa arvatud kai ääres 

seismise või sadamas liikumise ajal 

tekkivat CO2-heidet, eriti juhul, kui sellise 

heite vähendamiseks või ärahoidmiseks on 

olemas erimeetmed. Kõnealuseid eeskirju 

tuleks kohaldada võrdselt kõigi laevade 

suhtes nende lipust olenemata. 

(8) Seire alla peaksid kuuluma kõik ELi 

sisereisid, kõik viimasest ELi välisest 

sadamast esimesse ELi sadamasse 

saabuvad reisid ning kõik ELi sadamast 

esimesse ELi välisesse sadamasse väljuvad 

reisid. Samuti peaks seire hõlmama ELi 

sadamates, kaasa arvatud kai ääres 

seismise või sadamas liikumise ajal 

tekkivat CO2-heidet, eriti juhul, kui sellise 

heite vähendamiseks või ärahoidmiseks on 

olemas erimeetmed. Kõnealuseid eeskirju 

tuleks kohaldada võrdselt kõigi laevade 

suhtes nende lipust olenemata, kui 

komisjon on kindlaks teinud, et 

kolmandad riigid ei esita piiravat 

tingimust. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Võttes arvesse geograafilist 

kohaldamisala ja sellega kaasnevat CO2-

heite jälgimist väljaspool liikmesriikide 

territooriumi ning üle maailma 

paiknevate ettevõtjate kaasamist, peaks 

komisjon teavitama kolmandaid riike 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemist 

varakult ja asjakohasel viisil, et leida 

sellele võimalikult suur rahvusvaheline 

tunnustus.  

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

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. 

(11) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem peaks võimaldama 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. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et vähendada laevaomanike 

ja operaatorite, eriti väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate halduskoormust 

(12) Selleks et tagada sidusus 

olemasolevate rahvusvaheliste 

õigusaktidega, eriti rahvusvahelise 
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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 

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. 

 

laevade põhjustatava merereostuse 

vältimise konventsiooni (MARPOL) 

VI lisaga, tuleks seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi kohaldada laevade 

suhtes, mille kogumahutavus on 

400 brutotonni ja üle selle. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Laevaomanike ja operaatorite 

halduskoormuse täiendavaks 

vähendamiseks tuleks seire-eeskirjades 

keskenduda CO2-le, mis on selgelt kõige 

olulisem meretranspordil tekkiv 

kasvuhoonegaas ja moodustab kuni 98 % 

kõnealuse sektori kasvuhoonegaaside 

koguheitest. 

(13) Laevaomanike ja operaatorite 

halduskoormuse täiendavaks 

vähendamiseks tuleks seire-eeskirjades 

keskenduda praeguses etapis ainult CO2-

le, kuna see on selgelt kõige olulisem 

meretranspordil tekkiv kasvuhoonegaas ja 

moodustab kuni 98 % kõnealuse sektori 

kasvuhoonegaaside koguheitest. 
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Muudatusettepanek  12 

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 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. Komisjon peaks pärast kahte 

lõppenud aruandeperioodi esitama 

seiremeetodite kohta soovitused seoses 

täpsuse, heitkoguseid vähendava mõju, 

taskukohasuse ja meeskonna 

halduskoormusega.  

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

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) 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. Kui edaspidine tehniline 

areng teeb võimalikuks muude kliimat 

mõjutavate ainete mõõtmise ilma 

laevaomanike olulise lisakoormuseta, siis 

tuleks need ained seire-, aruandlus- ja 
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kontrollisüsteemi lisada. Komisjon peaks 

teavitama Euroopa Parlamenti tehnilistest 

arengutest korrapäraselt iga kahe aasta 

järel.  

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Laevaomanike ja operaatorite 

halduskoormuse vähendamiseks tuleks 

aruandlust ja aruannetes esitatud teabe 

avaldamist korraldada aastapõhiselt. 

Heitkoguste, kütusekulu ja tõhususega 

seotud teabe avaldamise piiramine aasta 

keskmiste ja koondnäitajatega peaks 

lahendama ka konfidentsiaalsusega seotud 

probleemid. Komisjonile esitatud andmed 

tuleks siduda statistikaga sellisel määral, et 

andmed oleksid kasutatavad Euroopa 

statistika arendamise, koostamise ja 

levitamise eesmärgil vastavalt komisjoni 

17. septembri 2012. aasta otsusele 

2012/504/EL Eurostati kohta18. 

(17) Laevaomanike ja operaatorite 

halduskoormuse vähendamiseks tuleks 

aruandlust ja aruannetes esitatud teabe 

avaldamist korraldada aastapõhiselt. 

Heitkoguste, kütusekulu ja tõhususega 

seotud teabe avaldamise piiramine aasta 

keskmiste ja koondnäitajatega peaks 

lahendama ka konfidentsiaalsusega seotud 

probleemid. Teiselt poolt on oluline 

varustada prahtijad ja muud tööstuse 

sidusrühmad marsruudipõhiste 

andmetega, et tagada turutõkete 

kaotamine ja kõige tõhusamate laevade 

tunnustamine. Komisjonile esitatud 

andmed tuleks siduda statistikaga sellisel 

määral, et andmed oleksid kasutatavad 

Euroopa statistika arendamise, koostamise 

ja levitamise eesmärgil vastavalt komisjoni 

17. septembri 2012. aasta otsusele 

2012/504/EL Eurostati kohta18. 

__________________ __________________ 

18 ELT L 251, 18.9.2012, lk 49. 18 ELT L 251, 18.9.2012, lk 49. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. (23) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
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mai 2013. aasta määrust (EL) nr 525/2013 

kasvuhoonegaaside heite seire- ja 

aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi 

käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu 

teabe esitamise kohta22 tuleks muuta, et 

kehtestada liikmesriikidele käesoleva 

määruse kohased nõuded meretranspordist 

pärit CO2-heite seire ja aruandluse kohta. 

mai 2013. aasta määrust (EL) nr 525/2013 

kasvuhoonegaaside heite seire- ja 

aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi 

käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu 

teabe esitamise kohta22 tuleks muuta, et 

kehtestada liikmesriikidele käesoleva 

määruse kohased nõuded ainult 

meretranspordist pärit CO2-heite seire ja 

aruandluse kohta. 

__________________ __________________ 

22 ELT L 165, 18.6.2013, lk 13–40. 22 ELT L 165, 18.6.2013, lk 13–40. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem peaks olema ülemaailmse 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

rakendamisel eeskujuks. Ülemaailmne 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteem oleks 

eelistatav, kuna see oleks suurema 

kohaldamisala tõttu tõhusam. Sellega 

seoses peaks komisjon jagama IMO ja 

muude asjaomaste rahvusvaheliste 

organisatsioonidega korrapäraselt 

asjakohast teavet käesoleva määruse 

rakendamise kohta ning IMO-le tuleks 

esitada asjakohaseid avaldusi. Kui 

ülemaailmse seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi vastuvõtmises jõutakse 

kokkuleppele, peaks komisjon ELi seire-, 

aruandlus- ja kontrollisüsteemi läbi 

vaatama eesmärgiga viia see ülemaailmse 

süsteemiga kooskõlla. 

(24) ELi seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteem peaks olema ülemaailmse 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi 

rakendamisel eeskujuks. Ülemaailmne 

seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteem oleks 

eelistatav, kuna see oleks suurema 

kohaldamisala tõttu tõhusam. Kui 

ülemaailmse seire-, aruandlus- ja 

kontrollisüsteemi vastuvõtmises jõutakse 

kokkuleppele, peaks komisjon ELi seire-, 

aruandlus- ja kontrollisüsteemi läbi 

vaatama eesmärgiga viia see ülemaailmse 

süsteemiga kooskõlla. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

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. 

(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 

praeguses etapis ainult 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. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Kavandatud meetme eesmärki, nimelt 

laevade CO2-heite seiret, aruandlust ja 

kontrolli kui esimest sammu nimetatud 

heite järkjärgulisel vähendamisel, ei ole 

meretranspordi rahvusvahelise olemuse 

tõttu võimalik piisaval määral saavutada 

liikmesriikide iseseisva tegevusega ning 

seega on seda meetme ulatuse ja mõju tõttu 

parem teha ELi tasandil. EL võib võtta 

meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

(27) Kavandatud meetme eesmärki, nimelt 

ainult laevade CO2-heite seiret, aruandlust 

ja kontrolli kui esimest sammu nimetatud 

heite järkjärgulisel vähendamisel, ei ole 

meretranspordi rahvusvahelise olemuse 

tõttu võimalik piisaval määral saavutada 

liikmesriikide iseseisva tegevusega ning 

seega on seda meetme ulatuse ja mõju tõttu 

parem teha ELi tasandil. EL võib võtta 

meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
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kaugemale. kaugemale. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Käesolev määrus peaks jõustuma 1. 

juulil 2015. aastal, et jätta liikmesriikidele 

ja asjaomastele sidusrühmadele piisavalt 

aega määruse tõhusaks kohaldamiseks 

vajalike meetmete võtmiseks enne esimese 

aruandeperioodi algust 1. jaanuaril 2018. 

aastal, 

 

(29) Käesolev määrus peaks jõustuma 1. 

juulil 2017. aastal, et jätta liikmesriikidele 

ja asjaomastele sidusrühmadele piisavalt 

aega määruse tõhusaks kohaldamiseks 

vajalike meetmete võtmiseks enne esimese 

aruandeperioodi algust 1. jaanuaril 2022. 

aastal, 

 

Selgitus 

Enne bürokraatia seisukohast liiga rangete meetmete võtmist tuleks anda aega praeguse 

majanduskriisi lahendamiseks. Samuti tuleb järgmisele Euroopa Parlamendi ja komisjoni 

koosseisule anda aega nende tekstide läbivaatamiseks, et teha neisse enne nende rakendamist 

vajalikud muudatused. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

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 

praeguses etapis ainult liikmesriikide 

jurisdiktsiooni alla kuuluvatesse 

sadamatesse saabuvatelt, seal viibivatelt 

või sealt lahkuvatelt laevadelt pärit 

süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste, mis on 

selgelt kõige olulisem meretranspordi 

tekitatav kasvuhoonegaas, täpse seire, 

aruandluse ja kontrolli eeskirjad 

eesmärgiga edendada meretranspordist 

pärit CO2-heite kulutõhusat vähendamist. 
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Muudatusettepanek  21 

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 400, 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. 

Selgitus 

Rahvusvahelisi õigusakte, eriti MARPOLi VI lisa, kohaldatakse laevade suhtes, mille 

kogumahutavus on 400 brutotonni või üle selle. Lisaks on laevad kogumahutavusega 500 

brutotonni sageli reisiparvlaevad, mis sõidavad näiteks piki rannikualasid ja saarte vahel. 

Seepärast tuleks ka need hõlmata. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „heide” – CO2 eraldumine atmosfääri 

artiklis 2 osutatud laevadelt; 

(a) „heide” – ainult CO2 eraldumine 

atmosfääri artiklis 2 osutatud laevadelt; 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt l a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l a) „jääklass” – laevale ametiasutuse või 

ametiasutuse tunnustatud organisatsiooni 
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poolt antud tähis, mis näitab, et laev on 

projekteeritud navigeerimiseks merejää 

tingimustes. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

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 tekkinud süsinikdioksiidi 

heitkoguseid. Ettevõtjad rakendavad 

sobivaid meetmeid, et vältida 

andmelünkade tekkimist aruandeperioodil. 

 

Muudatusettepanek  25 

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. 

Selgitus 

Võttes arvesse ELi institutsioonide kindlat kohustust laiendada 2013. aastaks ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi laevandussektorile, ei ole vastuvõetav sätestada ajakava, 

mis ei võimaldaks võtta lühiajaliselt konkreetseid meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 
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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. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) laeva identifitseerimisandmed ja liik, 

sealhulgas laeva nimi, 

registreerimisnumber Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) juures, 

registreerimis- või kodusadam ning 

laevaomaniku nimi; 

(a) laeva identifitseerimisandmed ja liik, 

sealhulgas laeva nimi, 

registreerimisnumber Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) juures, 

registreerimis- või kodusadam, laeva 

jääklass ning laevaomaniku nimi; 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt h – alapunkt iii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a) jääoludes navigeerimise korral 

läbitud vahemaa ja aja määramiseks ning 

registreerimiseks kasutatud meetodid, 

vastutusalad, valemid ja andmeallikad; 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ettevõtjad kasutavad standardseid 

seirekavavorme. Lõikes 1 osutatud 

seirekavade vormide koostamise tehnilised 

eeskirjad määratakse kindlaks 

rakendusaktidega. Komisjon võtab 

nimetatud rakendusaktid vastu käesoleva 

määruse artikli 25 lõikes 2 osutatud korra 

kohaselt. 

4. Ettevõtjad kasutavad oma seirekavade 

esitamiseks standardseid vorme. Lõikes 1 

osutatud seirekavade vormide esitus ja sisu 

määratakse kindlaks delegeeritud 

õigusaktidega. Vormid on võimalikult 

lihtsad ega põhjusta ebavajalikku 

bürokraatiat. Komisjon võtab nimetatud 

delegeeritud õigusaktid vastu käesoleva 

määruse artiklis 24 osutatud korra 

kohaselt. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 

 

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 või 

lähiliinivedude puhul kuu lõikes ja aasta 

lõikes, kasutades I lisa B osas sätestatud 

meetodite hulgast valitud sobivat meetodit 

ning arvutades heitkogused vastavalt I lisa 

A osale. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ettevõtjad koguvad artikli 13 lõike 1 

kohaselt heaks kiidetud seirekava alusel iga 

Ettevõtjad koguvad artikli 13 lõike 1 

kohaselt heaks kiidetud seirekava alusel iga 
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laeva ning liikmesriigi jurisdiktsiooni all 

olevas sadamas lõppeva või sealt algava 

iga reisi kohta vastavalt I lisa A osale ja II 

lisale järgmisi andmeid: 

laeva ning liikmesriigi jurisdiktsiooni all 

olevas sadamas lõppeva või sealt algava 

iga reisi kohta või lähiliinivedude puhul 

kuu lõikes vastavalt I lisa A osale ja II 

lisale järgmisi andmeid: 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) CO2 heitkogus; (c) ainult CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) merel viibitud aeg; (e) nende perioodide algus- ja 

lõpukuupäev ning kellaaeg, mil seire on 

peatatud hädaolukordade, näiteks 

päästetegevuse tõttu; 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) veetud last; välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt g a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) nende perioodide algus- ja 

lõpukuupäev ning kellaaeg, mil seire oli 

peatatud häda- ja ohuolukordade, näiteks 

päästetegevuse tõttu. 

Selgitus 

Häda- ja ohuolukorrad tuleks arvestusest välja jätta. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina esimesest lõigust on laevad, 

mis tegutsevad eranditult käesoleva 

määruse reguleerimisalas ja teevad 

päevas mitu reisi, vabastatud heitkoguste 

seirest üksikreiside lõikes. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) summaarne CO2 heitkogus; (b) ainult summaarne CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla (c) ainult liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
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kuuluvate sadamate vahel toimunud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

kuuluvate sadamate vahel toimunud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatest sadamatest alanud kõigi reiside 

summaarne CO2 heitkogus; 

(d) ainult liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatest sadamatest alanud kõigi reiside 

summaarne CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates lõppenud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

(e) ainult liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates lõppenud kõigi 

reiside summaarne CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates kai ääres viibimisel 

tekkinud CO2 heitkogus; 

(f) ainult liikmesriikide jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates sadamates kai ääres viibimisel 

tekkinud CO2 heitkogus; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 
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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. 

 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iii a) laeva jääklass; 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artiklis 11 osutatud heitearuanne 

esitatakse automaatsüsteemide ja täielike 

andmevahetusvormingute, sealhulgas 
elektrooniliste vormide abil. 

1. Ettevõtjate halduskoormuse 

vähendamiseks esitatakse artiklis 11 

osutatud heitearuanne automaatsüsteemide, 

andmevahetusstandardite ja 

elektrooniliste vormide abil. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Andmevahetusvormingu, sealhulgas 

lõikes 1 osutatud elektrooniliste vormide 

koostamise tehnilised eeskirjad 
määratakse kindlaks rakendusaktidega. 

Komisjon võtab nimetatud rakendusaktid 

vastu käesoleva määruse artikli 25 lõikes 2 

osutatud korra kohaselt. 

2. Komisjonile andmete esitamise kord, 

sealhulgas andmevahetusstandardid ja 

lõikes 1 osutatud elektroonilise vormide 

vorming määratakse kindlaks delegeeritud 

õigusaktidega. Komisjon võtab nimetatud 

delegeeritud õigusaktid vastu käesoleva 

määruse artiklis 24 osutatud korra 

kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tõendaja teatab komisjonile ja lipuriigi 

ametiasutusele viivitamatult nõuetele 

vastavuse tunnistuse väljastamisest, 

edastab automaatsete süsteemide abil 

lõikes 2 osutatud andmed ning täidab 

andmevahetusvormingud, kaasa arvatud 

elektroonilised vormid, mille komisjon on 

kehtestanud vastavalt käesolevas määruses 

sätestatud korrale. 

4. Tõendaja teatab komisjonile ja lipuriigi 

ametiasutusele viivitamatult nõuetele 

vastavuse tunnistuse väljastamisest, 

edastab lõikes 2 osutatud andmed 

automaatsete süsteemide, 

andmevahetusstandardite ja 

elektrooniliste vormide abil, mille 

komisjon on kehtestanud vastavalt 

käesolevas määruses sätestatud korrale. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Andmevahetusvormingu, sealhulgas 

lõikes 4 osutatud elektrooniliste vormide 

koostamise tehnilised eeskirjad 
määratakse kindlaks rakendusaktidega. 

Komisjon võtab nimetatud rakendusaktid 

vastu käesoleva määruse artikli 25 lõikes 2 

osutatud korra kohaselt. 

5. Komisjonile andmete esitamise kord, 

sealhulgas andmevahetusstandardid ja 

lõikes 4 osutatud elektroonilise vormide 

vorming määratakse kindlaks delegeeritud 

õigusaktidega. Komisjon võtab nimetatud 

delegeeritud õigusaktid vastu käesoleva 

määruse artiklis 24 osutatud korra 

kohaselt. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

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. 

 

Muudatusettepanek  49 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon avaldab iga aasta 30. juuniks 

artikli 11 kohaselt aruannetes esitatud 

teabe heitkoguste kohta ning teabe selle 

kohta, kas ettevõtja on täitnud artiklite 11 

ja 17 kohaseid seire- ja aruandlusnõudeid. 

1. Komisjon avaldab iga aasta 30. juuniks 

artikli 11 kohaselt aruannetes esitatud 

koondteabe heitkoguste kohta ning teabe 

selle kohta, kas ettevõtja on täitnud 

artiklite 11 ja 17 kohaseid seire- ja 

aruandlusnõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) laeva identifitseerimisandmed (nimi, 

IMO registreerimisnumber ja 

registreerimis- või kodusadam); 

(a) laeva identifitseerimisandmed (nimi, 

IMO registreerimisnumber, registreerimis- 

või kodusadam ja laeva jääklass); 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – punkt 2 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) aastane CO2 heitkogus; (d) ainult aastane CO2 heitkogus; 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teavitab Rahvusvahelist 

Mereorganisatsiooni ja muid asjaomased 

rahvusvahelisi organisatsioone 

korrapäraselt käesoleva määruse 

rakendamisest, et hõlbustada 

1. Komisjon teavitab Rahvusvahelist 

Mereorganisatsiooni ja muid asjaomased 

rahvusvahelisi organisatsioone 

korrapäraselt käesoleva määruse 

rakendamisest, eesmärgiga viia määrus 
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meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 

heite seire, aruandluse ja kontrolli 

rahvusvaheliste eeskirjade väljatöötamist 
Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis. 

vastavusse meretranspordist pärit 

kasvuhoonegaaside heite seire, aruandluse 

ja kontrolli alaste edusammudega 

Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis. 

 

 

Muudatusettepanek  54 

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, 

vaatab komisjon käesoleva määruse läbi 

ning tagab vastavuse Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni kehtestatud 

asjakohastele rahvusvahelistele 

eeskirjadele. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 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. 

Komisjonile antakse kooskõlas 

artikliga 24 volitused võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, et muuta I lisa 

eesmärgiga kohandada seiremeetodid 

teaduslike ja tehniliste edusammudega 

ning rahvusvaheliselt tunnustatud 

standarditega, et parandada heidet 

käsitlevate andmete usaldusväärsust, 

kehtivust ja täpsust. 

 Komisjonile antakse kooskõlas 
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artikliga 24 volitused võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa 

eesmärgiga täpsustada kliimaga seotud 

teabe seiret ja kohandada seda teaduslike 

ja tehniliste edusammudega ning 

rahvusvaheliselt tunnustatud 

standarditega, et parandada heidet 

käsitlevate andmete usaldusväärsust, 

kehtivust ja täpsust. 

 

Muudatusettepanek  56 

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 12 a, 15, 16 ja 23 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates 

[pp/kk/aaaa] [käesoleva määruse 

jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne selle 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 

tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artiklites 12 a, 15, 16 ja 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 
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nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

4. Artiklite 12 a, 15, 16 ja 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. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Selgitus 

Selleks et valmistuda määruse rakendamiseks 2015. aastal, on vaja piisavalt aega 

asjakohaste sätete koostamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 See meetod põhineb kütusemahuti 

saatelehele märgitud kütuse kogusel ja 

liigil ning seda täiendavad paaginäitude 

põhjal tehtavad kütusepaakide regulaarsed 

inventuurid. Perioodi jooksul kulunud 

kütuse arvutamiseks liidetakse perioodi 

alguses paakides olnud kütuse kogusele 

perioodi jooksul tangitud kütus ning 

lahutatakse perioodi lõpus paakides olev 

kütusekogus ja vahepeal välja pumbatud 

kütus. 

See meetod põhineb kütusemahuti 

saatelehele (kui see on olemas) märgitud 

kütuse kogusel ja liigil ning seda 

täiendavad paaginäitude põhjal tehtavad 

kütusepaakide regulaarsed inventuurid. 

Perioodi jooksul kulunud kütuse 

arvutamiseks liidetakse perioodi alguses 

paakides olnud kütuse kogusele perioodi 

jooksul tangitud kütus ning lahutatakse 

perioodi lõpus paakides olev kütusekogus 

ja vahepeal välja pumbatud kütus. 
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