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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EL) 2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli, et võtta nõuetekohaselt arvesse 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) loodud uut laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset 
andmekogumissüsteemi. Kavandatud muudatused on mõistete ja parameetrite, kavade ja 
seirevormide tehnilised kohandused. 

Raportöör väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon püüab ettepanekuga lihtsustada ja 
vähendada laevandusettevõtjate ja ametiasutuste haldusmenetlusi, säilitades samal ajal määruse 
(EL) 2015/757 seire, aruandluse ja kontrolli eesmärgid. 

Raportöör soovib teha ettepaneku, et komisjon vaataks läbi määruse (EL) 2015/757 toimimise, 
võttes arvesse lisakogemusi, mis on saadud kõnealuse määruse rakendamisel ja Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) loodud laevade kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi rakendamisel, et tagada kahe süsteemi suurem ühilduvus ja vähendada 
topeltaruandluse nõudeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi 2014. aasta 
veebruaris vastu võetud resolutsioonis 
kliima- ja energiapoliitika raamistiku 
kohta aastani 2030 paluti komisjonil ja 
liikmesriikidel kehtestada siduv liidu 
2030. aasta eesmärk kasvuhoonegaaside 
heite vähendamiseks vähemalt 40 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega. Euroopa 
Parlament märkis samuti, et kõik 
majandussektorid peavad panustama 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
kui liit soovib anda õiglase panuse 
ülemaailmsetesse heitkoguste vähendamise 
jõupingutustesse.

(3) Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsioonis Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta nõuti ELi sisest 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärgi suurendamist 2030. aastaks 55 
%-ni võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
rõhutati vajadust koheste ja 
ambitsioonikate meetmete järele, et 
saavutada kliimaneutraalsus võimalikult 
kiiresti ja hiljemalt 2050. aastaks. Euroopa 
Parlament märkis samuti, et kõik 
majandussektorid peavad panustama 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
kui liit soovib anda õiglase panuse 
ülemaailmsetesse heitkoguste vähendamise 
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jõupingutustesse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
24. oktoobri 2014. aasta järeldustes liidu 
siduva eesmärgi vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 1990. aastaga 
võrreldes vähemalt 40 %. Ühtlasi teatas 
Euroopa Ülemkogu, et on oluline 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja 
ohtusid, mis on seotud transpordisektori 
sõltumisega fossiilkütustest, ning kutsus 
komisjoni üles arendama edasi vahendeid 
ja meetmeid tervikliku ja 
tehnoloogianeutraalse lähenemisviisi jaoks, 
sealhulgas transpordi tekitatava heite 
vähendamiseks ning taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe 
edendamiseks.

(4) Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
24. oktoobri 2014. aasta järeldustes liidu 
siduva eesmärgi vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 1990. aastaga 
võrreldes vähemalt 40 %. Ühtlasi teatas 
Euroopa Ülemkogu, et on oluline 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja 
ohtusid, mis on seotud transpordisektori 
sõltumisega fossiilkütustest, ning kutsus 
komisjoni üles arendama edasi vahendeid 
ja meetmeid tervikliku ja 
tehnoloogianeutraalse lähenemisviisi jaoks, 
sealhulgas transpordi tekitatava heite 
vähendamiseks ning taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe 
edendamiseks. Euroopa Ülemkogu 
avaldas 12. detsembril 2019 oma 
järeldused, kus kinnitas ambitsioonikama 
eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne EL.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Meretranspordisektori 
süsinikuheite edukaks vähendamiseks on 
vaja terviklikku lähenemist. 
Süsinikuheidet saaks vajalikul määral 
vähendada, ergutades alternatiivkütuste 
ja alternatiivsete mootorite suuremat 
kasutamist ning võttes uusi meetmeid 
laevade energiatõhususe parandamiseks 
ja suurendamiseks. Selleks et saavutada 
kõige kestlikum kasu nii keskkonna kui 
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ka laevaomanike ja sadamate jaoks, 
tuleks edaspidistes seadusandlikes 
ettepanekutes võtta arvesse erinevaid 
algatusi ja jagatud parimaid tavasid, mida 
sektor on tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõtet silmas pidades juba teinud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2015. aasta aprillis võtsid Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 
nr 2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli20 (edaspidi „ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollimäärus“), 
ning seejärel võeti 2016. aastal täiendavalt 
vastu kaks delegeeritud määrust21 ja kaks 
rakendusmäärust22. ELi seire-, aruandlus- 
ja kontrollimääruse eesmärk on koguda 
andmeid laevandusest tuleneva heite kohta, 
et edendada poliitikakujundamist ja 
stimuleerida heite vähendamist, pakkudes 
laevade tõhusust käsitlevat teavet 
asjaomastele turgudele. ELi seire-, 
aruandlus- ja kontrollimäärus kohustab 
ettevõtjaid alates 2018. aastast teostama 
iga-aastast seiret, aruandlust ja kontrolli 
seoses selliste laevade kütusekulu, CO2-
heite ja energiatõhususega, mis saabuvad 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
sadamatesse või lahkuvad sealt. See 
kohustus kehtib ka EMP sadamates tekkiva 
CO2-heite suhtes. Esimesed heitearuanded 
tuleb esitada 30. aprilliks 2019.

(6) 2015. aasta aprillis võtsid Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 
nr 2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli20 (edaspidi „ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollimäärus“), 
ning seejärel võeti 2016. aastal täiendavalt 
vastu kaks delegeeritud määrust21 ja kaks 
rakendusmäärust22. ELi seire-, aruandlus- 
ja kontrollimääruse eesmärk on koguda 
andmeid laevandusest tuleneva heite kohta, 
et edendada poliitikakujundamist ja 
stimuleerida heite vähendamist, pakkudes 
laevade tõhusust käsitlevat teavet 
asjaomastele turgudele, ning soodustada 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollimäärus 
kohustab ettevõtjaid alates 2018. aastast 
teostama iga-aastast seiret, aruandlust ja 
kontrolli seoses selliste laevade kütusekulu, 
CO2-heite ja energiatõhususega, mis 
saabuvad Euroopa Majanduspiirkonna 
(EMP) sadamatesse või lahkuvad sealt. See 
kohustus kehtib ka EMP sadamates tekkiva 
CO2-heite suhtes. ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollimäärus võeti vastu esimese 
sammuna meretranspordi heitkoguste 
lisamisel ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi, et meretranspordisektor annaks 
õiglase panuse liidu heitkoguste 
vähendamise eesmärkide saavutamisse. 
See lisamisprotsess peaks põhinema 
mõjuhinnangul, võttes arvesse, et tuleks 
tagada ELi lipu all sõitvate laevade 
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rahvusvaheline konkurentsivõime.

__________________ __________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/757, mis käsitleb 
meretranspordist pärit süsinikdioksiidi 
heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli 
ning millega muudetakse direktiivi 
2009/16/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, 
lk 55).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/757, mis käsitleb 
meretranspordist pärit süsinikdioksiidi 
heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli 
ning millega muudetakse direktiivi 
2009/16/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, 
lk 55).

21 Komisjoni 22. septembri 2016. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2016/2072 
tõendamistoimingute ja tõendajate 
akrediteerimise kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli (ELT L 320, 
26.11.2016, lk 5); Komisjoni 22. septembri 
2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 
2016/2071, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
2015/757 seoses süsinikdioksiidi 
heitkoguste seire meetodite ja muu olulise 
teabe kogumise eeskirjadega (ELT L 320, 
26.11.2016, lk 1).

21 Komisjoni 22. septembri 2016. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2016/2072 
tõendamistoimingute ja tõendajate 
akrediteerimise kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli (ELT L 320, 
26.11.2016, lk 5); Komisjoni 22. septembri 
2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 
2016/2071, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
2015/757 seoses süsinikdioksiidi 
heitkoguste seire meetodite ja muu olulise 
teabe kogumise eeskirjadega (ELT L 320, 
26.11.2016, lk 1).

22 Komisjoni 4. novembri 2016. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2016/1927 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2015/757 (mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli) kohaste seirekava, 
heitearuande ja nõuetele vastavuse 
tunnistuse vormide kohta (ELT L 299, 
5.11.2016, lk 1–21); Komisjoni 4. 
novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 
2016/1928 muud liiki laevadega kui 
reisilaevade, veeremilaevade ja 
konteinerilaevadega veetud lasti 
kindlaksmääramise kohta vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2015/757, mis käsitleb 
meretranspordist pärit süsinikdioksiidi 
heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli 
(ELT L 299, 5.11.2016, lk 22–25).

22 Komisjoni 4. novembri 2016. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2016/1927 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2015/757 (mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli) kohaste seirekava, 
heitearuande ja nõuetele vastavuse 
tunnistuse vormide kohta (ELT L 299, 
5.11.2016, lk 1–21); Komisjoni 4. 
novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 
2016/1928 muud liiki laevadega kui 
reisilaevade, veeremilaevade ja 
konteinerilaevadega veetud lasti 
kindlaksmääramise kohta vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2015/757, mis käsitleb 
meretranspordist pärit süsinikdioksiidi 
heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli 
(ELT L 299, 5.11.2016, lk 22–25).
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Oma 15. jaanuari 2020. aasta 
resolutsioonis Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta nõudis Euroopa 
Parlament investeeringuid 
meretranspordi süsinikuheite 
vähendamise alastesse 
teadusuuringutesse. Osa tulust, mis 
saadakse meretranspordi lisamisest ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi, tuleks 
investeerida uuenduslike meretranspordi 
süsinikuheite vähendamise tehnoloogiate 
ja taristu alastesse teadusuuringutesse 
ning säästvate alternatiivkütuste ja 
heitevaba mootori tehnoloogiate 
kasutuselevõtmisse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vastavalt Pariisi kokkuleppele, mis 
võeti vastu 2015. aasta detsembris 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC) osaliste konverentsi 21. 
istungjärgul,23 võtsid liit ja selle 
liikmeriigid kohustuse saavutada heite 
vähendamise eesmärk kõikides 
majandussektorites. Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) kaudu tehakse 
jõupingutusi rahvusvahelisest 
meretranspordist tekkiva heite 
vähendamiseks ning seda tuleks innustada. 
IMO võttis 2016. aasta oktoobris vastu24 
laevade kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi (edaspidi „IMO 
üleilmne andmekogumissüsteem“).

(8) Vastavalt Pariisi kokkuleppele, mis 
võeti vastu 2015. aasta detsembris 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC) osaliste konverentsi 21. 
istungjärgul,23 võtsid liit ja selle 
liikmeriigid kohustuse saavutada heite 
vähendamise eesmärk kõikides 
majandussektorites. Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) kaudu tehakse 
jõupingutusi rahvusvahelisest 
meretranspordist tekkiva heite 
vähendamiseks ning seda tuleks innustada. 
IMO võttis 2016. aasta oktoobris vastu24 
laevade kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi (edaspidi „IMO 
üleilmne andmekogumissüsteem“). Samuti 
võttis IMO 13. aprillil 2018 vastu laevade 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamise esialgse strateegia, millega 
püütakse piirata võimalikult kiiresti nende 
heitkoguste suurenemist, vähendada neid 
2050. aastaks vähemalt 50 % võrreldes 
2008. aastaga. Samal ajal kohustusid 
liikmesriigid ja IMO assotsieerunud 
liikmed vähendama kogu rahvusvahelise 
laevanduse keskmist CO2 heidet ühe 
transporditöö kohta 2030. aastaks 
vähemalt 40 % ning püüdma vähendada 
heidet 2050. aastaks 70 %.

__________________ __________________
23 Pariisi kokkulepe (ELT L 282, 
19.10.2016, lk 4).

23 Pariisi kokkulepe (ELT L 282, 
19.10.2016, lk 4).

24 IMO resolutsioon MEPC.278 (70), 
millega muudetakse MARPOLi 
konventsiooni VI lisa.

24 IMO resolutsioon MEPC.278 (70), 
millega muudetakse MARPOLi 
konventsiooni VI lisa.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse kaht kõnealust 
seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi, 
hindas komisjon ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollimääruse artikli 22 kohaselt 
süsteemide ühtlustamise võimalusi laevade 
halduskoormuse vähendamise eesmärgil, 
pidades samas silmas vajadust säilitada ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollimääruse 
eesmärgid.

(9) Võttes arvesse kaht kõnealust 
seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi, 
hindas komisjon ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollimääruse artikli 22 kohaselt 
süsteemide ühtlustamise võimalusi laevade 
ja eriti VKEde omanduses laevade 
halduskoormuse vähendamise eesmärgil, 
pidades samas silmas vajadust säilitada ELi 
seire-, aruandlus- ja kontrollimääruse 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvesse tuleks võtta IMO üleilmse 
andmekogumissüsteemi sätteid iga-aastase 
seire ja aruandlusega hõlmatavate andmete 

(12) Arvesse tuleks võtta IMO üleilmse 
andmekogumissüsteemi sätteid iga-aastase 
seire ja aruandlusega hõlmatavate andmete 
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kohta, et tagada mõlema süsteemi raames 
jälgitava laevade tegevuse puhul andmete 
ühtlustatud kogumine. Selleks tuleks aru 
anda parameetri „dedveit“ kohta, kuid 
andmete esitamine „veetud lasti“ kohta 
peaks edaspidi jääma vabatahtlikuks. 
Parameeter „merel veedetud aeg“ tuleks 
asendada IMO üleilmse 
andmekogumissüsteemi mõistega „sõidu 
kestus tundides“. Samuti peaks „läbitud 
vahemaa“ arvutamine põhinema 
halduskoormuse vähendamiseks IMO 
üleilmsel andmekogumissüsteemil25.

kohta, et tagada mõlema süsteemi raames 
jälgitava laevade tegevuse puhul andmete 
ühtlustatud kogumine. Selleks tuleks aru 
anda parameetrite „dedveit“ ja „veetud 
lasti“ kohta. Parameeter „merel veedetud 
aeg“ tuleks asendada IMO üleilmse 
andmekogumissüsteemi mõistega „sõidu 
kestus tundides“. Samuti peaks „läbitud 
vahemaa“ arvutamine põhinema 
halduskoormuse vähendamiseks IMO 
üleilmsel andmekogumissüsteemil25.

__________________ __________________
25 IMO resolutsioon MEPC 282 (70). 25 IMO resolutsioon MEPC 282 (70).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Komisjon peaks vaatama läbi 
määruse (EL) 2015/757 toimimise, võttes 
arvesse kõnealuse määruse ja IMO 
üleilmse andmekogumissüsteemi 
rakendamisel saadud lisakogemusi, et 
tagada kahe süsteemi suurem ühilduvus 
ja kaotada topeltaruandluse nõuded.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Edukas üleminek heitevabale 
laevandusele eeldab integreeritud 
lähenemist ja õiget soodsat keskkonda 
innovatsiooni stimuleerimiseks nii 
laevadel kui ka sadamates. Komisjon 
peaks hindama heitevabade 
sadamastandardite, säästvate 
alternatiivkütuste ja heitevaba mootori 
tehnoloogiate asjakohasust ning nende 
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eesmärkide saavutamise vahendid tuleks 
rakendada võimalikult kiiresti, kaasates 
sidusrühmad ja asjaomased kohalikud 
ametiasutused. Liikmesriike tuleks 
ergutada kiirendama heitevabade 
sadamate arendamist, et parandada kõigi 
sadamaaladel ja rannikualadel elavate 
inimeste tervist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) veetud last (vabatahtlik);“. f) veetud last

Muudatusettepanek12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtja vahetumise korral esitab 
varasem ettevõtja komisjonile ja asjaomase 
lipuriigi ametiasutustele võimalikult ruttu 
pärast vahetumise lõpuleviimise päeva, 
kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast 
seda päeva, aruande, mis hõlmab 
heitearuandega samu andmeid, kuid 
kajastab üksnes ajavahemikku, mille 
jooksul tegevus toimus tema vastutusel.“;

2. Ettevõtja vahetumise korral esitab 
varasem ettevõtja komisjonile ja asjaomase 
lipuriigi ametiasutustele võimalikult ruttu 
pärast vahetumise lõpuleviimise päeva, 
kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast 
seda päeva, aruande, mis hõlmab 
heitearuandega samu andmeid, kuid 
kajastab üksnes ajavahemikku, mille 
jooksul tegevus toimus tema vastutusel. 
Uus ettevõtja tagab, et iga laev täidab 
käesoleva määruse nõudeid alates 
vahetumise lõpuleviimise päevast.“;

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 11– lõige 3 – punkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõike 3a punktile a lisatakse uus 
alapunkt:
xi a) veetud last;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 21 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Artiklile 21 lisatakse uus lõige:
„6a. Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
kontrollib täiendavalt artikli 11 lõike 1 
kohaselt esitatud andmeid, et tagada 
esitatud andmete järjepidevus kooskõlas 
oma 2020.–2022. aasta tööprogrammiga.“

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)
Määrus (EL) 2015/757
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 22a
Komisjon jätkab määruse (EL) 2015/757 
toimimise hindamist, viies läbi perioodilisi 
mõjuhinnanguid, võttes arvesse kõnealuse 
määruse ja IMO loodud laevade 
kütusekulu käsitleva üleilmse 
andmekogumissüsteemi rakendamisel 
saadud lisakogemusi, et ühelt poolt 
tagada nende kahe süsteemi maksimaalne 
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ühilduvus ja kaotada topeltaruandluse 
nõuded ning teiselt poolt hinnata sektori 
jaoks ühtlustatud lahenduste tõhusust ja 
vajaduse korral sekkuda, et tagada ELi 
merendussektori konkurentsivõime. Kui 
jõutakse ambitsioonikama üleilmse IMO 
andmekogumissüsteemini, vaatab 
komisjon ELi seire-, aruandlus- ja 
kontrollimääruse uuesti läbi, et viia see 
IMO üleilmse andmekogumissüsteemiga 
veelgi suuremasse kooskõlla.
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