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LYHYET PERUSTELUT

Tämän komission ehdotuksen tavoitteena on muuttaa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annettua EU:n asetusta (EU) 2015/757, jotta 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) perustama alusten polttoöljyn kulutusta koskeva 
uusi maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. 
Ehdotetut muutokset ovat teknisiä mukautuksia määritelmiin ja tarkkailuparametreihin, -
suunnitelmiin ja -malleihin.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio pyrkii tällä ehdotuksella 
yksinkertaistamaan ja vähentämään meriliikenneyhtiöiden ja -hallintojen hallinnollisia 
menettelyjä säilyttäen samalla tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan EU:n asetuksen 
(EU) N:o 2015/757 tavoitteet.

Valmistelija ehdottaa, että komissio tarkastelee uudelleen asetuksen (EU) 2015/757 toimintaa 
ottaen huomioon lisäkokemukset, joita on saatu tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja alusten 
polttoöljyn kulutusta koskevien tietojen keruuta koskevan Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) perustaman maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöönpanosta, jotta voidaan varmistaa 
näiden kahden järjestelmän parempi yhteensopivuus ja vähentää päällekkäisiä 
raportointivaatimuksia.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin 
helmikuussa 2014 antamassa 
päätöslauselmassa vuoteen 2030 
ulottuvista ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteista kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan unionille sitova 
vuoteen 2030 ulottuva tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 40 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta. Euroopan 
parlamentti totesi myös, että kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 

(3) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa kehotettiin nostamaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
vuoteen 2030 mennessä koskeva EU:n 
tavoite 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta 
ja korostettiin, että tarvitaan välittömiä ja 
kunnianhimoisia toimia 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Euroopan 
parlamentti totesi myös, että kaikkien 
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jos unioni aikoo hoitaa oman osuutensa 
maailmanlaajuisista ponnisteluista.

talouden alojen olisi osallistuttava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
jos unioni aikoo hoitaa oman osuutensa 
maailmanlaajuisista ponnisteluista.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
24 päivänä lokakuuta 2014 antamissaan 
päätelmissä unionin sisäiseksi 
kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi 
vähennystavoitteeksi vähintään 
40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Eurooppa-neuvosto totesi 
myös, että liikennealalla on tärkeää 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
riskejä, jotka liittyvät riippuvuuteen 
fossiilisista polttoaineista, ja pyysi 
komissiota tarkastelemaan edelleen 
välineitä ja toimenpiteitä osana 
kokonaisvaltaista ja teknologianeutraalia 
lähestymistapaa, jolla edistetään muun 
muassa päästöjen vähentämistä, uusiutuvan 
energian lähteiden käyttöä ja 
energiatehokkuutta liikenteen alalla.

(4) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
24 päivänä lokakuuta 2014 antamissaan 
päätelmissä unionin sisäiseksi 
kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi 
vähennystavoitteeksi vähintään 
40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Eurooppa-neuvosto totesi 
myös, että liikennealalla on tärkeää 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
riskejä, jotka liittyvät riippuvuuteen 
fossiilisista polttoaineista, ja pyysi 
komissiota tarkastelemaan edelleen 
välineitä ja toimenpiteitä osana 
kokonaisvaltaista ja teknologianeutraalia 
lähestymistapaa, jolla edistetään muun 
muassa päästöjen vähentämistä, uusiutuvan 
energian lähteiden käyttöä ja 
energiatehokkuutta liikenteen alalla. 
Eurooppa-neuvosto julkaisi 12 päivänä 
joulukuuta 2019 päätelmänsä, joissa se 
hyväksyi kunnianhimoisemman tavoitteen 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tarvitaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa meriliikenteen alan 
hiilidioksidipäästöjen menestykselliseksi 
vähentämiseksi. Tarvittavat 
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hiilipäästövähennykset voitaisiin 
saavuttaa kannustamalla vaihtoehtoisten 
polttoaineiden, vaihtoehtoisten 
käyttövoimajärjestelmien ja alusten 
energiatehokkuutta parantavien ja 
lisäävien uusien toimenpiteiden käytön 
lisäämiseen. Sekä ympäristön että alusten 
omistajien ja satamien kannalta 
kestävimmän hyödyn saavuttamiseksi 
tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa olisi 
otettava huomioon 
teknologianeutraaliuden periaatteen 
mukaisesti alalla jo toteutetut eri aloitteet 
ja jaetut parhaat käytännöt.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Huhtikuussa 2015 Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
asetuksen (EU) 2015/757 meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta, 
jäljempänä ’EU:n tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetus’20. Sitä täydennettiin 
vuonna 2016 kahdella delegoidulla 
asetuksella21 ja kahdella 
täytäntöönpanoasetuksella22. EU:n 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetuksen päämääränä on kerätä 
tietoa alusten päästöistä päätöksenteon 
tueksi ja luoda kannustimia 
päästövähennyksiin tarjoamalla tietoa 
alusten tehokkuudesta merkityksellisille 
markkinoille. EU:n tarkkailu-, raportointi- 
ja todentamisasetuksen mukaan yhtiöillä 
on vuodesta 2018 alkaen velvollisuus 
tarkkailla alustensa polttoainekulutusta, 
hiilidioksidipäästöjä ja energiatehokkuutta 
Euroopan talousalueen (ETA) satamiin ja 
niistä pois suuntautuvilla matkoilla, 
raportoida niistä ja todentaa ne joka vuosi. 
Tämä koskee myös ETA-satamissa 
aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. 

(6) Huhtikuussa 2015 Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
asetuksen (EU) 2015/757 meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta, 
jäljempänä ’EU:n tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetus’20. Sitä täydennettiin 
vuonna 2016 kahdella delegoidulla 
asetuksella21 ja kahdella 
täytäntöönpanoasetuksella22. EU:n 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetuksen päämääränä on kerätä 
tietoa alusten päästöistä päätöksenteon 
tueksi ja luoda kannustimia 
päästövähennyksiin tarjoamalla tietoa 
alusten tehokkuudesta merkityksellisille 
markkinoille sekä edistää uusien 
teknologioiden käyttöönottoa. EU:n 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetuksen mukaan yhtiöillä on 
vuodesta 2018 alkaen velvollisuus 
tarkkailla alustensa polttoainekulutusta, 
hiilidioksidipäästöjä ja energiatehokkuutta 
Euroopan talousalueen (ETA) satamiin ja 
niistä pois suuntautuvilla matkoilla, 
raportoida niistä ja todentaa ne joka vuosi. 
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Ensimmäisten päästöselvitysten 
määräaika on 30 päivänä huhtikuuta 
2019.

Tämä koskee myös ETA-satamissa 
aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. EU:n 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisasetus hyväksyttiin 
ensimmäisenä vaiheena edettäessä 
meriliikenteen sisällyttämiseen unionin 
päästökauppajärjestelmään (ETS), jotta 
meriliikenneala osallistuu unionin 
vähennystavoitteiden saavuttamiseen 
oikeudenmukaisella osuudella. Tämän 
sisällyttämisprosessin olisi perustuttava 
vaikutustenarviointiin, jossa otetaan 
huomioon, että EU:n lipun alla 
liikennöivien alusten kansainvälinen 
kilpailukyky olisi taattava.

__________________ __________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2015, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta sekä 
direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 
(EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2015, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta sekä 
direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 
(EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55).

21 Komission delegoitu asetus 
(EU) 2016/2072, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2016, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista 
todentamistoiminnoista ja todentajien 
akkreditoinnista (EUVL L 320, 
26.11.2016, s. 5); Komission delegoitu 
asetus (EU) 2016/2071, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 
muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen 
tarkkailumenetelmien ja muiden 
merkittävien tietojen tarkkailua koskevien 
sääntöjen osalta EUVL L 320, 26.11.2016, 
s. 1).

21 Komission delegoitu asetus 
(EU) 2016/2072, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2016, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista 
todentamistoiminnoista ja todentajien 
akkreditoinnista (EUVL L 320, 
26.11.2016, s. 5); Komission delegoitu 
asetus (EU) 2016/2071, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 
muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen 
tarkkailumenetelmien ja muiden 
merkittävien tietojen tarkkailua koskevien 
sääntöjen osalta EUVL L 320, 26.11.2016, 
s. 1).

22 Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2016/1927, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2016, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

22 Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2016/1927, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2016, meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista 
tarkkailusuunnitelmien, päästöselvitysten 
ja vaatimustenmukaisuusasiakirjojen 
malleista (EUVL L 299, 5.11.2016, s. 1–
21). Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2016/1928, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2016, muiden alusluokkien 
kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja 
konttialusten kuljettaman lastin 
määrittämisestä meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti 
(EUVL L 299, 5.11.2016, s. 22–25).

asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista 
tarkkailusuunnitelmien, päästöselvitysten 
ja vaatimustenmukaisuusasiakirjojen 
malleista (EUVL L 299, 5.11.2016, s. 1–
21). Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2016/1928, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2016, muiden alusluokkien 
kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja 
konttialusten kuljettaman lastin 
määrittämisestä meriliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti 
(EUVL L 299, 5.11.2016, s. 22–25).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2020 
antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti kehotti investoimaan 
meriliikenteen hiilestä irtautumista 
koskevaan tutkimukseen. Osa 
meriliikenteen EU:n 
päästökauppajärjestelmään 
sisällyttämisen tuottamista tuloista olisi 
investoitava tutkimukseen, joka koskee 
meriliikenteen hiilestä irtautumiseen 
liittyviä innovatiivisia tekniikkoja ja 
infrastruktuuria sekä kestävien 
vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
päästöttömän käyttövoimateknologian 
käyttöönottoa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet koko talouden laajuiseen 
päästövähennystavoitteeseen Pariisin 
sopimuksessa, joka hyväksyttiin 
joulukuussa 2015 pidetyssä 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen 
(UNFCCC)23 osapuolten 
21. konferenssissa. Kansainvälisen 
merenkulun päästöjen rajoittamiseksi on 
ryhdytty toimiin Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) kautta, ja näitä 
toimia olisi edistettävä. IMO hyväksyi24 
lokakuussa 2016 alusten 
polttoöljykulutusta koskevan 
tietojenkeruujärjestelmän, jäljempänä 
’IMOn kansainvälinen 
tietojenkeruujärjestelmä’.

(8) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet koko talouden laajuiseen 
päästövähennystavoitteeseen Pariisin 
sopimuksessa, joka hyväksyttiin 
joulukuussa 2015 pidetyssä 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen 
(UNFCCC)23 osapuolten 
21. konferenssissa. Kansainvälisen 
merenkulun päästöjen rajoittamiseksi on 
ryhdytty toimiin Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) kautta, ja näitä 
toimia olisi edistettävä. IMO hyväksyi24 
lokakuussa 2016 alusten 
polttoöljykulutusta koskevan 
tietojenkeruujärjestelmän, jäljempänä 
’IMOn kansainvälinen 
tietojenkeruujärjestelmä’. IMO hyväksyi 
myös 13 päivänä huhtikuuta 2018 
alustavan strategian alusten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi pyrkimyksenään saada 
tällaisten päästöjen lisääntyminen 
loppumaan mahdollisimman pian ja 
vähentää niitä vähintään 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 
tasoon verrattuna. Samalla IMOn 
jäsenvaltiot ja ylimääräiset jäsenet 
sitoutuivat vähentämään 
liikennesuoritekohtaisia 
hiilidioksidipäästöjä kansainvälisessä 
merenkulussa keskimäärin vähintään 
40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
jatkamaan toimia 70 prosentin 
vähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 
2050 mennessä.

__________________ __________________
23 Pariisin sopimus (EUVL L 282, 
19.10.2016, s. 4–18).

23 Pariisin sopimus (EUVL L 282, 
19.10.2016, s. 4–18).
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24 IMOn päätöslauselma MEPC.278(70), 
jolla muutetaan MARPOL-
yleissopimuksen liitettä VI.

24 IMOn päätöslauselma MEPC.278(70), 
jolla muutetaan MARPOL-
yleissopimuksen liitettä VI.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio arvioi EU:n tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisasetuksen 
22 artiklan nojalla, miten nämä kaksi 
rinnakkaista järjestelmää voitaisiin 
yhdenmukaistaa, jotta voitaisiin vähentää 
alusten hallinnollista rasitetta ja samalla 
säilyttää mainitun asetuksen tavoitteet.

(9) Komissio arvioi EU:n tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisasetuksen 
22 artiklan nojalla, miten nämä kaksi 
rinnakkaista järjestelmää voitaisiin 
yhdenmukaistaa, jotta voitaisiin vähentää 
alusten hallinnollista rasitetta, erityisesti 
niiden, jotka ovat pk-yritysten 
omistuksessa, ja samalla säilyttää mainitun 
asetuksen tavoitteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vuosittain tarkkailtavia ja 
raportoitavia tietoja koskevat IMOn 
kansainvälisen tietojenkeruujärjestelmän 
määräykset olisi otettava huomioon sen 
varmistamiseksi, että niistä alusten 
toiminnoista, jotka kuuluvat molempien 
järjestelmien alaisuuteen, kerätään tietoja 
yhdenmukaisesti. Tätä varten vaaditaan 
parametrin ”kantavuus” raportoimista, 
kun taas parametrin ”kuljetettu lasti” 
raportoiminen on vapaaehtoista. 
Parametri ”merellä vietetty aika” olisi 
korvattava IMOn kansainvälisen 
tietojenkeruujärjestelmän määritelmällä 
”matkan kesto tunneissa”. Lisäksi 
parametrin ”kuljetun matkan pituus” 
laskennan perustana tulisi käyttää IMOn 
kansainvälistä tietojenkeruujärjestelmää25, 
jotta voidaan vähentää hallinnollista 

(12) Vuosittain tarkkailtavia ja 
raportoitavia tietoja koskevat IMOn 
kansainvälisen tietojenkeruujärjestelmän 
määräykset olisi otettava huomioon sen 
varmistamiseksi, että niistä alusten 
toiminnoista, jotka kuuluvat molempien 
järjestelmien alaisuuteen, kerätään tietoja 
yhdenmukaisesti. Tätä varten vaaditaan 
parametrien ”kantavuus” ja ”kuljetettu 
lasti” raportoimista. Parametri ”merellä 
vietetty aika” olisi korvattava IMOn 
kansainvälisen tietojenkeruujärjestelmän 
määritelmällä ”matkan kesto tunneissa”. 
Lisäksi parametrin ”kuljetun matkan 
pituus” laskennan perustana tulisi käyttää 
IMOn kansainvälistä 
tietojenkeruujärjestelmää25, jotta voidaan 
vähentää hallinnollista rasitetta.
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rasitetta.

__________________ __________________
25 IMOn päätöslauselma MEPC.282 (70). 25 IMOn päätöslauselma MEPC.282 (70).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen asetuksen (EU) 2015/757 
toimivuutta ottaen huomioon 
lisäkokemukset, joita on saatu tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja IMOn 
perustaman maailmanlaajuisen 
tietojenkeruujärjestelmän 
täytäntöönpanosta, jotta voidaan 
varmistaa näiden kahden järjestelmän 
parempi yhteensopivuus ja poistaa 
päällekkäiset raportointivaatimukset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Onnistunut siirtyminen 
päästöttömään merenkulkuun edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa ja 
oikeanlaista suotuisaa 
toimintaympäristöä, joka kannustaa 
innovointiin sekä alusten että satamien 
suhteen. Komission olisi arvioitava 
päästöttömiä satamia koskevien normien, 
kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden 
ja päästöttömien 
käyttövoimateknologioiden 
tarkoituksenmukaisuutta, ja keinot 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
pantava täytäntöön mahdollisimman pian 
sidosryhmien ja asiaankuuluvien 
paikallisviranomaisten kanssa. 
Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
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nopeuttamaan päästöttömien satamien 
kehittämistä, jotta parannetaan kaikkien 
satama- ja rannikkoalueilla asuvien 
kansalaisten terveydentilaa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2015/757 
9 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) kuljetettu lasti vapaaehtoiselta 
pohjalta;”.

f) kuljetettu lasti;”.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2015/757
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yhtiö vaihtuu, edellisen yhtiön 
on toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
niin lähellä vaihtumisen toteutumispäivää 
kuin käytännössä mahdollista, kuitenkin 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
selvitys, joka kattaa samat osat kuin 
päästöselvitys mutta rajoittuu kauteen, 
jonka aikana toiminnot toteutettiin sen 
vastuulla.”

2. Jos yhtiö vaihtuu, edellisen yhtiön 
on toimitettava komissiolle ja 
asianomaisen lippuvaltion viranomaisille 
niin lähellä vaihtumisen toteutumispäivää 
kuin käytännössä mahdollista, kuitenkin 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
selvitys, joka kattaa samat osat kuin 
päästöselvitys mutta rajoittuu kauteen, 
jonka aikana toiminnot toteutettiin sen 
vastuulla. Uuden yhtiön on varmistettava, 
että jokainen alus täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset vaihtumisen 
toteutumispäivästä alkaen.”
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
11 artikla – 3 kohta – xi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 3 kohdan a alakohtaan 
uusi alakohta seuraavasti:
xi a) kuljetettu lasti;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
21 artikla – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään 21 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”6 a) Euroopan meriturvallisuusviraston 
on suoritettava edelleen 11 artiklan 
1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
tilastollisia tarkastuksia, jotta 
varmistetaan annettujen tietojen 
asianmukaisuus viraston työohjelman 
2020–2022 mukaisesti.”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Lisätään artikla seuraavasti:
22 a artikla 
Komissio jatkaa asetuksen (EU) 2015/757 
toimivuuden arviointia tekemällä 
säännöllisiä vaikutustenarviointeja, joissa 
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otetaan huomioon kyseisen asetuksen ja 
IMO:n perustaman alusten polttoöljyn 
kulutusta koskevien tietojen 
maailmanlaajuisen 
tiedonkeruujärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut lisäkokemukset, 
jotta voidaan toisaalta varmistaa näiden 
kahden järjestelmän mahdollisimman 
suuri yhteensopivuus ja poistaa 
kaksinkertaiset raportointivaatimukset ja 
toisaalta arvioida alaa koskevien 
virtaviivaistamisratkaisujen tehokkuutta 
ja tarvittaessa puuttua asiaan EU:n 
merenkulkualan kilpailukyvyn 
varmistamiseksi. Jos 
kunnianhimoisemmasta IMOn 
kansainvälisestä 
tiedonkeruujärjestelmästä päästään 
yhteisymmärrykseen, komissio tarkastelee 
jälleen kerran uudelleen EU:n tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisasetusta sen 
yhdenmukaistamiseksi IMOn 
kansainvälisen tiedonkeruujärjestelmän 
kanssa.
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