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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om 
overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport 

Det er fortsat et stort problem, at den internationale skibsfart er udelukket fra EU's 
emissionsforpligtelser. Det er urimeligt, at en transportform bør være undtaget fra 
klimapolitikken, så Kommissionen burde, selv i mangel af en international aftale, allerede 
have foreslået instrumenter til emissionsreduktioner i denne sektor. Trods flere års arbejde har 
IMO-processen ikke givet tilstrækkelige resultater. EU-politikken på dette område er 
utilstrækkelig, og ambitionsniveauet skal hæves.

De i denne forordning foreslåede foranstaltninger er nødvendige for at udvise et konkret 
engagement, hvad angår emissioner for international skibsfart, og for hurtigst muligt at 
udvikle passende markedsbaserede instrumenter.

Ordføreren finder det rimeligt at give IMO-processen en chance mere, men hvis der ikke 
senest den 31. december 2015 er underskrevet en international aftale, der omfatter 
emissionsreduktionsmål, bør Kommissionen forelægge et lovforslag om 
emissionsreduktionsmål og instrumenter hertil.

Ordføreren mener, at den foreslåede tidsplan for ikrafttrædelse og gennemførelse af denne 
forordning er for langsom. Hun foreslår derfor en hurtigere tidsplan, der afspejler betydningen 
af en hurtig indsats på klimaområdet.

Kommissionen foreslår, at fiskefartøjer på over 5 000 bruttotons bør være undtaget fra denne 
regel. Der er ikke angivet nogen begrundelser herfor. Ordføreren forslår at fjerne denne 
undtagelse.

Ordføreren mener også, at forordningen bør fremme metoderne til bestemmelse af emissioner, 
der har det største potentiale til at levere nøjagtige data og give de pågældende fartøjer klare 
incitamenter til emissionsreduktioner. Det foreslås derfor, at virksomheder, der er berørt af 
forordningen, bør kunne vælge imellem flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser 
og målinger af direkte emissioner.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Klima- og energipakken17, hvori alle 
økonomiske sektorer, herunder den 
internationale skibsfart, opfordres til at 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, indeholder et klart 
mandat: "Hvis medlemsstaterne ikke senest 
den 31. december 2011 har godkendt en 
international aftale indgået inden for 
rammerne af Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) om medtagelse 
af emissionerne fra international søfart i 
reduktionsmålene, eller hvis Fællesskabet 
ikke inden samme dato har godkendt en 
sådan aftale inden for rammerne af 
UNFCCC, bør Kommissionen forelægge et 
forslag om medtagelse af emissionerne fra 
international søfart i Fællesskabets 
reduktionsforpligtelse med henblik på den 
foreslåede retsakts ikrafttræden senest i 
2013. Et sådant forslag bør begrænse 
eventuelle negative følger for 
Fællesskabets konkurrenceevne mest 
muligt og samtidig tage hensyn til de 
potentielle miljømæssige fordele."

(1) Klima- og energipakken forpligter alle 
økonomiske sektorer, undtagen den 
internationale skibsfart, til at bidrage til at 
nå disse emissionsreduktioner, men
indeholder et klart mandat: "Hvis 
medlemsstaterne ikke senest den 31. 
december 2011 har godkendt en 
international aftale indgået inden for 
rammerne af Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) om medtagelse 
af emissionerne fra international søfart i 
reduktionsmålene, eller hvis Fællesskabet 
ikke inden samme dato har godkendt en 
sådan aftale inden for rammerne af 
UNFCCC, bør Kommissionen forelægge et 
forslag om medtagelse af emissionerne fra 
international søfart i Fællesskabets 
reduktionsforpligtelse med henblik på den 
foreslåede retsakts ikrafttræden senest i 
2013. Et sådant forslag bør begrænse 
eventuelle negative følger for 
Fællesskabets konkurrenceevne mest 
muligt og samtidig tage hensyn til de 
potentielle miljømæssige fordele."

__________________ __________________
17 Beslutning nr. 406/2009/EF og direktiv 
2009/29/EF.

17 Beslutning nr. 406/2009/EF og direktiv 
2009/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) International søfart er stadig det 
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eneste transportmiddel, der ikke indgår i 
Unionens forpligtelse til at reducere 
udledningen af drivhusgasser. Ifølge den 
konsekvensanalyse, der ledsager forslaget 
til denne forordning, steg EU-relaterede 
kuldioxidemissioner fra international 
skibsfart med 48 % mellem 1990 og 2008.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I 2011 fastsatte Kommissionens 
hvidbog om transport et 
emissionsreduktionsmål på 40 % i 2050 i 
forhold til 2005 for Unionens 
internationale søfart.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I juli 2011 vedtog Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) tekniske og 
operationelle foranstaltninger, navnlig 
designindekset for energieffektivitet 
(EEDI) for nye skibe og forvaltningsplanen 
for skibes energieffektivitet (SEEMP), som 
skal medføre forbedringer med hensyn til 
at mindske den ventede stigning i 
drivhusgasemissioner, men som ikke i sig 
selv kan føre til de absolutte 
drivhusgasemissioner fra international 
skibsfart, som er nødvendige for at sikre, at 

(2) I juli 2011 vedtog Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) tekniske og 
operationelle foranstaltninger, navnlig 
designindekset for energieffektivitet 
(EEDI) for nye skibe og forvaltningsplanen 
for skibes energieffektivitet (SEEMP), som 
skal medføre forbedringer med hensyn til 
at mindske den ventede stigning i 
drivhusgasemissioner, men som ikke i sig 
selv kan føre til de absolutte 
drivhusgasemissioner fra international 
skibsfart, som er nødvendige for at sikre, at 
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bestræbelserne stemmer overens med målet 
om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2° C.

bestræbelserne stemmer overens med målet 
om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2° C. Selv når der 
tages højde for disse IMO-
foranstaltninger, viser 
verdenshandelsprognoserne, at EU-
relaterede emissioner fra skibsfart vil stige 
med yderligere 51 % inden 2050 i forhold 
til 2010-niveauet, hvilket indikerer, at der 
er behov for yderligere foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør i reglerne tages hensyn til 
eksisterende krav og data, som allerede 
findes om bord på skibe. Skibsejere bør
derfor have mulighed for at vælge en af 
følgende fire overvågningsmetoder: brug 
af bunkerleveringsattester, overvågning af 
bunkertanke, flowmålere for de relevante 
forbrændingsprocesser eller målinger af 
direkte emissioner. En skibsspecifik 
overvågningsplan bør dokumentere de 
valg, der er træffes, og give yderligere 
oplysninger om anvendelsen af den valgte 
metode.

(14) Skibsejere bør have mulighed for at 
vælge en af følgende to
overvågningsmetoder: flowmålere for de 
relevante forbrændingsprocesser eller 
målinger af direkte emissioner. En 
skibsspecifik overvågningsplan bør 
dokumentere de valg, der er træffes, og 
give yderligere oplysninger om 
anvendelsen af den valgte metode.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) EU har undladt at fastsætte 
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reduktionsmål for international søfart i 
afventning af en global aftale. En global 
forpligtelse ville være at foretrække frem 
for en ensidig EU-indsats, da et bredere 
anvendelsesområde ville være mere 
effektivt til at opnå emissionsreduktioner. 
Hvis der ikke er indgået en international 
aftale om globale foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissionerne fra 
international søfart inden den 31. 
december 2015, vil det være nødvendigt 
for EU at fastsætte mål for reduktion af 
EU-emissioner og markedsbaserede 
foranstaltninger til fremme af 
reduktionen af drivhusgasemissioner fra 
den maritime sektor.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning gælder ikke 
krigsskibe, marinehjælpefartøjer, 
fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af 
fisk, træskibe af primitiv konstruktion, 
skibe, der ikke fremdrives ved mekaniske 
midler, og statsskibe, der anvendes til ikke-
erhvervsmæssige formål.

2. Denne forordning gælder ikke 
krigsskibe, marinehjælpefartøjer, træskibe 
af primitiv konstruktion, skibe, der ikke 
fremdrives ved mekaniske midler, og 
statsskibe, der anvendes til ikke-
erhvervsmæssige formål.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 I henhold til artikel 4, stk. 1, 2 og 3, skal I henhold til artikel 4, stk. 1, 2 og 3, skal 
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selskaberne bestemme deres emissioner og 
andre klimarelevante oplysninger for hvert 
af deres skibe over 5 000 BT i 
overensstemmelse med en af metoderne i 
bilag 1.

selskaberne bestemme deres emissioner og 
andre klimarelevante oplysninger for hvert 
af deres skibe over 5 000 BT i 
overensstemmelse med en af de to metoder
i bilag 1.

(a) flowmålere for de relevante 
forbrændingsprocesser
(b) Målinger af direkte emissioner

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. august 2017 skal 
selskaberne indsende en overvågningsplan 
til verifikatorerne, der viser den valgte 
metode til overvågning og rapportering af 
emissioner og andre klimarelevante 
oplysninger for hvert af deres skibe over 
5 000 BT.

1. Inden den 31. august 2015 skal 
selskaberne indsende en overvågningsplan 
til verifikatorerne, der viser den valgte 
metode til overvågning og rapportering af 
emissioner og andre klimarelevante 
oplysninger for hvert af deres skibe over 
5 000 BT.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 skal selskaberne for de 
skibe, der første gang falder ind under 
denne forordnings anvendelsesområde efter 
den 1. januar 2018, indsende en 
overvågningsplan til verifikatoren uden 
unødigt ophold og senest to måneder, efter 
de første gang anløber en havn under en 
medlemsstats jurisdiktion.

2. Uanset stk. 1 skal selskaberne for de 
skibe, der første gang falder ind under 
denne forordnings anvendelsesområde efter 
den 1. januar 2016, indsende en 
overvågningsplan til verifikatoren uden 
unødigt ophold og senest to måneder, efter 
de første gang anløber en havn under en 
medlemsstats jurisdiktion.
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Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2018 skal selskaberne 
med udgangspunkt i den godkendte 
overvågningsplan, jf. artikel 13, stk. 1, 
overvåge emissionerne for hvert skib pr. 
sejlads og pr. år ved hjælp af den relevante 
metode af de metoder, der er anført i del B 
i bilag I, og ved at beregne emissionerne i 
overensstemmelse med del A i bilag I.

Fra den 1. januar 2016 skal selskaberne 
med udgangspunkt i den godkendte 
overvågningsplan, jf. artikel 13, stk. 1, 
overvåge emissionerne for hvert skib pr. 
sejlads og pr. år ved hjælp af den relevante 
metode af de metoder, der er anført i del B 
i bilag I, og ved at beregne emissionerne i 
overensstemmelse med del A i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2019 skal selskaberne hvert år inden 
den 30. april indsende en emissionsrapport 
til Kommissionen og myndighederne i de 
relevante flagstater vedrørende emissioner 
og andre klimarelevante oplysninger i hele 
rapporteringsperioden for hvert skib, som 
de er ansvarlige for, som en verifikator har 
verificeret som tilfredsstillende i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
14.

1. Fra 2017 skal selskaberne hvert år inden 
den 30. april indsende en emissionsrapport 
til Kommissionen og myndighederne i de 
relevante flagstater vedrørende emissioner 
og andre klimarelevante oplysninger i hele 
rapporteringsperioden for hvert skib, som 
de er ansvarlige for, som en verifikator har 
verificeret som tilfredsstillende i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
14.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Fra den 30. juni 2019 skal skibe, der 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
en havn under en medlemsstats jurisdiktion 
opbevare et gyldigt dokument, der 
bekræfter, at skibet opfylder rapporterings-
og overvågningskravene for den relevante 
rapporteringsperiode, og som er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 17, om bord.

Fra den 30. juni 2017 skal skibe, der 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
en havn under en medlemsstats jurisdiktion 
opbevare et gyldigt dokument, der 
bekræfter, at skibet opfylder rapporterings-
og overvågningskravene for den relevante 
rapporteringsperiode, og som er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 17, om bord.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og rapporteringskravene i 
artikel 8 til 12 og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne 
anvendes. Sanktionerne må ikke være 
mindre strenge end sanktionerne i henhold 
til den nationale lovgivning om 
drivhusgasemissioner i tilfælde af 
operatørernes misligholdelse af 
rapporteringsforpligtelserne og skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om disse bestemmelser 
inden den 1. juli 2017 og skal uden ophold 
underrette Kommissionen om eventuelle 
efterfølgende ændringer, der påvirker disse 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og rapporteringskravene i 
artikel 8 til 12 og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne 
anvendes. Sanktionerne må ikke være 
mindre strenge end sanktionerne i henhold 
til den nationale lovgivning om 
drivhusgasemissioner i tilfælde af 
operatørernes misligholdelse af 
rapporteringsforpligtelserne og skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om disse bestemmelser 
inden den 1. juli 2015 og skal uden ophold 
underrette Kommissionen om eventuelle 
efterfølgende ændringer, der påvirker disse 
bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der ikke er indgået en 
international aftale om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissionerne fra søfart inden 
den 31. december 2015, skal 
Kommissionen som led i den almindelige 
lovgivningsprocedure foreslå 
emissionsreduktionsmål for international 
søfart og markedsbaserede 
foranstaltninger til fremme af 
reduktionen af drivhusgasemissioner fra 
den maritime sektor.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 
2015.

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – del B – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Bunkerleveringsattest og periodiske 
opgørelser af brændstoftanke

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – del B – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Overvågning af bunkertanke om bord udgår

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – del B – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en


