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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende kapitel indsættes:

"KAPITEL IIa
FORANSTALTNINGER TIL 
NEDBRINGELSE AF EMISSIONER
Artikel 12a
Fremtidig tildeling og udstedelse af kvoter 
til maritime operatører

Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse på tildeling og udstedelse af 
kvoter for drivhusgasemissioner fra skibe, 
som ankommer til, opholder sig i eller 
forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, og som er omfattet af denne 
forordning. Såfremt et skib skifter selskab 
i henhold til artikel 11, stk. 2, i denne 
forordning, er det nye selskab kun 
forpligtet til at erhverve kvoter for 
drivhusgasemissioner, der vedrører den 
periode, hvor aktiviteterne på skibet fandt 
sted under dets ansvar.
 Senest den 31. december 2020 ajourfører 
Kommissionen den konsekvensanalyse, 
som blev gennemført i 2013, og som 
ledsagede Kommissionens forslag til 
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Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 525/20131a, og 
foreslår en revision af direktiv 
2003/87/EF med henblik på at medtage 
udstedelsen og tildelingen af kvoter for 
drivhusgasemissioner, der finder sted fra 
den 1. januar 2023, fra skibe, der 
ankommer til, opholder sig i, eller afgår 
fra havne under en medlemsstats 
jurisdiktion, og som er omfattet af denne 
forordning.

 Forslaget baseres på de bedste 
tilgængelige data og på en vurdering af 
virkningerne af forskellige 
valgmuligheder, herunder indvirkningen 
på emissioner samt økonomiske 
virkninger. For at sikre den bedst mulige 
miljømæssige integritet og beskytte de 
europæiske skibsejeres og -operatørers 
konkurrencedygtighed skal forslaget være 
flagneutralt.
2. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de kvoter, som er 
omhandlet i denne artikels stk. 1, 
anvendes gennem den fond, der er 
oprettet i henhold til artikel 12b.
3. Indtægter fra auktionering af kvoter, 
som ikke anvendes gennem den fond, der 
er defineret i artikel 12b, anvendes på en 
måde, der er i overensstemmelse med 
målene i direktiv 2003/87/EF, navnlig for 
at tackle klimaændringer i Unionen og 
tredjelande, for at beskytte og genoprette 
marine økosystemer, der påvirkes af 
global opvarmning, og for at støtte en 
retfærdig omstilling i medlemsstaterne, 
støtte omplacering, omskoling og 
opkvalificering af arbejdstagere, 
uddannelse, jobsøgningsinitiativer og 
nystartede virksomheder i dialog med 
arbejdsmarkedets parter. Alle oplysninger 
om anvendelsen af disse indtægter gøres 
offentligt tilgængelige.
4. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af dette kapitel og 
eventuelle tendenser for så vidt angår 
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selskaber, der søger at undgå at være 
bundet af kravene i direktiv 2003/87/EF. 
Hvis det er relevant, foreslår 
Kommissionen foranstaltninger for at 
forhindre en sådan undgåelse.
Artikel 12b
Havfond
1. Som del af forslaget til revision af 
direktiv 2003/87/EF foreslås det at 
etablere en havfond (herefter "fonden") 
for perioden fra 2023 til 2030 for at 
forbedre skibes energieffektivitet og støtte 
investeringer i innovative teknologier og 
infrastruktur til dekarbonisering af 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
havne, og udbredelsen af bæredygtige 
alternative brændstoffer såsom hydrogen 
og ammoniak, der fremstilles af 
vedvarende energikilder, og 
fremdriftsteknologier med nulemission, 
herunder vindteknologier. 20 % af 
fondens indtægter skal også anvendes til 
at bidrage til beskyttelse, genopretning og 
bedre forvaltning af marine økosystemer, 
der påvirkes af den globale opvarmning, 
såsom beskyttede havområder, og til at 
fremme en tværgående, bæredygtig blå 
økonomi såsom vedvarende havenergi. 
Alle investeringer, som fonden støtter, 
offentliggøres og skal harmonere med 
målene for direktiv 2003/87/EF. 
2. Søtransportvirksomheder kan 
undtagelsesvis indbetale et årligt 
medlemsbidrag til fonden i 
overensstemmelse med deres samlede 
emissioner indberettet for det foregående 
kalenderår i henhold til denne forordning 
for at begrænse den administrative byrde 
for maritime virksomheder, herunder små 
og mellemstore virksomheder og 
virksomheder, der ikke ofte er aktive 
inden for rammerne af direktiv 
2003/87/EF. Fonden returnerer kvoter 
kollektivt på vegne af 
søtransportvirksomheder, der er 
medlemmer af fonden. Medlemsbidraget 
pr. ton emissioner fastsættes af fonden 
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senest den 28. februar hvert år, men skal 
som minimum ligge på et niveau svarende 
til den højest registrerede fastsatte 
afviklingspris på primære eller sekundære 
markeder for kvoter i det foregående år.
3. Fonden erhverver kvoter svarende til 
den kollektive samlede mængde bidrag, 
der er omhandlet i stk. 2 i denne artikel i 
det foregående kalenderår, og returnerer 
dem til det register, der er oprettet i 
henhold til artikel 19 i direktiv 
2003/87/EF, senest den 30. april hvert år 
for efterfølgende annullering. Alle 
oplysninger om bidragene stilles til 
rådighed for offentligheden.
4. Fonden forvaltes centralt gennem et 
EU-organ, hvis ledelsesstruktur svarer til 
forvaltningen af fonden, jf. artikel 10a, 
stk. 8, i direktiv 2003/87/EF. Dens 
forvaltningsstruktur og beslutningsproces 
skal være gennemsigtig og inklusiv, 
navnlig i forbindelse med fastsættelsen af 
prioriterede områder, kriterier og 
procedurer for tildeling af tilskud. 
Relevante interesserede parter spiller en 
passende rådgivende rolle. Alle 
oplysninger om investeringerne og alle 
andre relevante oplysninger om fondens 
virke offentliggøres.
5. Kommissionen samarbejder med 
tredjelande om, hvordan disse også kan 
gøre brug af fonden.
6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 
2003/87/EF med henblik på at supplere 
direktiv 2003/87/EF for så vidt angår 
gennemførelsen af denne artikel.
Artikel 12c
Kommissionens rapportering og revision 
vedrørende gennemførelsen af 
foranstaltninger til modvirkning af 
klimaændringer i Den Internationale 
Søfartsorganisation
1. Senest 12 måneder efter IMO's 
vedtagelse af globale markedsbaserede 
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foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe og inden 
disse foranstaltninger træder i kraft, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, hvori 
den undersøger ambitionen og den 
generelle miljømæssige integritet af disse 
foranstaltninger, herunder deres 
generelle mål i forhold til målene i 
Parisaftalen, Unionens mål for reduktion 
af drivhusgasemissioner for hele 
økonomien for 2030 og målet om 
klimaneutralitet som defineret i 
forordning (EU) .../... [den europæiske 
klimalov]. Rapporten skal navnlig tage 
hensyn til graden af deltagelse i disse 
globale foranstaltninger, deres 
håndhævelse, gennemsigtighed, 
sanktionerne for manglende overholdelse, 
processerne for offentligt input, brugen af 
kompensationskreditter, overvågning, 
rapportering og verifikation af 
emissioner, registre, ansvarlighed samt 
regler for anvendelse af biobrændstoffer.
2. Hvis det er relevant, kan Kommissionen 
lade den i stk. 1 omhandlede rapport 
ledsage af et lovgivningsforslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om at 
ændre direktiv 2003/87/EF på en måde, 
der er i overensstemmelse med målet om 
at bevare den miljømæssige integritet og 
effektivitet af Unionens klimaindsats, 
navnlig målet for Unionens globale 
reduktion af drivhusgasemissioner for 
2030 og målet om klimaneutralitet, jf. 
forordning (EU) .../... [den europæiske 
klimalov].
__________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 
2013 om en mekanisme til overvågning og 
rapportering af drivhusgasemissioner og 
rapportering af andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer på nationalt 
plan og EU-plan og om ophævelse af 
beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 
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af 18.6.2013, s. 13). 

Or. en


