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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at sunde have og beskyttelse og genopretning af deres økosystemer er af 
afgørende betydning for menneskeheden som klimaregulatorer, da de er producenter af 
halvdelen af ilten i Jordens atmosfære, værter for biodiversitet, en kilde til global 
fødevaresikkerhed og menneskers sundhed og en kilde til økonomiske aktiviteter, 
herunder fiskeri, transport, handel, turisme, vedvarende energi og sundhedsprodukter, 
som bør være baseret på bæredygtighedsprincippet; der henviser til, at EU's maritime 
sektors samlede økonomiske virkning bidrog med 149 mia. EUR til EU's BNP og støtter 
mere end 2 millioner job1;

B. der henviser til, at dens direkte økonomiske virkninger i 2018 tegnede sig for 685 000 
hav- og landbaserede job i EU2;

C. der henviser til, at EU's maritime sektor i 2018 bidrog med 54 mia. EUR til EU's BNP3;

D. der henviser til, at der for hver 1 mio. EUR i BNP, som den maritime sektor genererer, 
genereres yderligere 1,6 mio. EUR et andet sted i EU's økonomi4;

E. der henviser til, at søtransport er af strategisk vigtighed, eftersom 90 % af alle varer 
transporteres ad søvejen, og 70 % af disse søtransportoperationer finder sted i 
europæiske farvande;

F. der henviser til, at 40 % af verdens flåde målt i bruttotonnage kontrolleres af EU5;

G. der henviser til, at CO2-emissionerne fra søtransport forventes at stige med 90 % til 
130 % af 2008-emissionerne inden 2050, hvis vi fortsætter som hidtil6; der henviser til, 
at CO2-emissionerne fra søtransport på europæisk plan forventes at stige med 86 % i 
sammenligning med 1990-niveauet, med mindre der træffes yderligere foranstaltninger; 
der henviser til, at drivhusgasemissioner fra søtransport skønnes at tegne sig for 2 % til 
3 % af de samlede globale drivhusgasemissioner; der henviser til, at 
drivhusgasemissionerne fra søtransport allerede er steget med 9,6 % mellem 2012 og 
2018, inklusive en kraftig stigning på 150 % i methanemissioner på grund af stigningen 
i antallet af skibe, der bruger flydende naturgas (LNG)7; Der henviser til, at der ifølge 
særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om global 
opvarmning på 1,5°C er en 66 % chance for at holde sig under 1,5 °C, hvis CO2-
emissionerne fra begyndelsen af 2018 begrænses til mellem 420 GtCO2 og 570 GtCO2, 
og en 50 % chance for at holde sig under 1,5 °C, hvis emissionerne fra 2018 er 
begrænset til mellem 580 GtCO2 og 770 GtCO2, afhængigt af den anvendte 

1 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry.
2 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry.
3 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry.
4 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry.
5 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry.
6 IMO's fjerde rapport om drivhusgas fra 2020.
7 IMO's fjerde rapport om drivhusgas fra 2020.
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temperaturreference (global gennemsnitlig overfladetemperatur eller global 
gennemsnitlig overfladelufttemperatur) og uden hensyntagen til feedback fra 
jordsystemet og forskellige usikkerheder8; der henviser til, at eftersom et fartøjs 
gennemsnitlige levetid kan være 25-30 år, bliver de beslutninger om søtransport, der 
tages i dag, afgørende for emissionsniveauerne i 2050; der henviser til, at sektoren indtil 
nu ikke har været medtaget i Unionens tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne; 
der henviser til, at den samlede kulstofintensitet som et gennemsnit på tværs af 
international skibsfart er henholdsvis 21 % og 29 % bedre end i 2008 målt som en årlig 
effektivitetsfaktor (AER) og en operationel energieffektivitetsindikator (EEOI)9;

H. der henviser til, at søtransport har en betydelig indvirkning på menneskers sundhed, den 
marine biodiversitet og miljøet, herunder gennem emissioner af luftforurenende stoffer 
såsom svovloxider (SOx), nitrogenoxider (NOx) og partikler (PM); der henviser til, at 
søtransport også påvirker miljøet ved at bidrage til klimaændringerne og gennem 
forskellige kilder til forurening, navnlig afgasning, motorer, der kører i havne, 
udtømning af ballastvand, kulbrinter, tungmetaller og kemikalier, containere mistet på 
havet og sammenstød med hvaler, hvilket igen påvirker biodiversiteten og 
økosystemerne; der henviser til, at Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) 
regler om reduktion af SOx-emissioner fra skibe første gang trådte i kraft i 2005 under 
den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL-
konventionen), og at SOx-emissionsgrænserne siden er blevet strammet progressivt med 
et maksimalt tilladt svovlindhold på 0,5 % og i emissionskontrolområder på 0,1 %; der 
henviser til, at luftforurening fra søtransport er skyld i over 50 000 dødsfald om året i 
EU10 og derfor skal reduceres yderligere;

I. der henviser til, at den europæiske maritime sektor også bør bidrage til at håndtere 
biodiversitetstab og bidrage til opfyldelse af målene i EU's nye biodiversitetsstrategi for 
2030;

J. der henviser til, at søtransportsektoren er den eneste transportsektor, der fortsat ikke er 
reguleret på EU-plan;

K. der henviser til, at maritime brændstoffer ikke er beskattede; der henviser til, at behovet 
for strøm om bord dækkes af afbrænding af brændstof, også når fartøjerne ligger ved 
kaj; der henviser til, at dette brændstof er fritaget fra afgifter modsat den strøm, der 
leveres fra kajen;

1. understreger kraftigt, at alle sektorer, herunder søtransport, skal bidrage fuldt ud til at 
opfylde EU's 2030-klimamål og målet om at opnå klimaneutralitet i EU senest i 2050 i 
overensstemmelse med bestræbelserne som led i Parisaftalen med henblik på at 
reducere temperaturstigningen til 1, ºC; påpeger, at der er behov for et ambitiøst mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner for 2050, som ligger langt over de 50 % 
sammenlignet med 2008, som IMO har fastsat; understreger betydningen af at fastsætte 
obligatoriske mål for en lineær reduktion af de årlige CO2-emissioner pr. transportenhed 
og af hurtigst muligt at medtage sektoren i EU's emissionshandelssystem (ETS) i 
overensstemmelse med de ændringer, som Parlamentet vedtog den 16. september 2020 

8 IPCC's særrapport om global opvarmning på 1,5 °C, 2018.
9 IMO's fjerde rapport om drivhusgas fra 2020.
10 Brandt, J., Silver, J. D., og Frohn, L. M., ‘Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the 
National Level using the EVA Model System. CEEH Scientific Report No 3’, 2011.
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om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data 
om skibes fuelolieforbrug11; understreger, at det er vigtigt for EU at vedtage passende 
og effektive foranstaltninger til dekarbonisering af søtransporten så hurtigt som muligt, 
og understreger samtidig, at Kommissionen bør presse på for høje ambitioner, herunder 
på IMO-niveau, med henblik på at finde globale løsninger; henleder opmærksomheden 
på, at der bør tilstræbes aftaler på globalt plan, men at Unionen fortsat er i stand til at 
vedtage strengere foranstaltninger på sit område;

2. opfordrer alle redere og operatører til at gennemføre alle tilgængelige operationelle og 
tekniske foranstaltninger for at forbedre energieffektiviteten og reducere emissionerne 
fra søtransport på kort sigt; opfordrer navnlig indtrængende til en hurtig anvendelse af 
foranstaltninger såsom langsom dampning og optimering af hastigheden, vindfremdrift, 
begroningshindrende belægninger, elektrificering fra vedvarende energikilder og 
energilagring, men også digitalisering og logistikoptimering, samtidig med at 
principperne om "energieffektivitet først" og "energirenhed" hele tiden anvendes; 
opfordrer til øget anvendelse af planen for forvaltning af skibes energieffektivitet 
(SEEMP) og energieffektivitetsdesignindekset (EEDI); fremhæver, at alle tilgængelige 
og operationelle og tekniske foranstaltninger er nødvendige på kort og mellemlang sigt, 
men at der på lang sigt er brug for bæredygtige alternative brændstoffer til 
søfartssektoren for at overholde Parisaftalens mål; henleder opmærksomheden på, at der 
er behov for, at Kommissionen støtter medlemsstaterne ved moderniseringen af 
sektoren; opfordrer Kommissionen til at oprette et helhedsorienteret EU-
mærkningssystem for skibes miljøpræstationer og til at fastlægge de relevante tekniske 
standarder i overensstemmelse med de ændringer, som Parlamentet vedtog den 
16. september 2020, med henblik på at tilskynde til emissionsreduktioner og øge 
gennemsigtigheden af oplysninger; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med 
rederierne, andre interessenter og uafhængige eksperter at udarbejde et europæisk 
søtransportmærke for produkter for at oplyse forbrugerne om søtransportens 
miljøpåvirkninger i forbindelse med de produkter, de køber; påpeger, at et sådant mærke 
vil støtte miljø- og energiomstillingen i skibssektoren ved at skabe en pålidelig og 
gennemsigtig måde at informere kunderne om frivillige initiativer på, og det ville 
tilskynde kunderne til at købe produkter, der transporteres af rederier, som har reduceret 
deres miljøpåvirkning, idet de bidrager til en cirkulær økonomi, f.eks. med hensyn til 
emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer, støjforurening samt affalds- 
og vandhåndtering på grundlag af livscyklusvurderinger;

3. understreger, at digitale teknologier såsom mere avancerede navigationssystemer og 
automatiske identifikationssystemer kan bruges til at gennemføre tekniske opgaver og 
vedligeholdelse, f.eks. til at forudse den mest brændstoføkonomiske måde at sejle et 
skib ad en specifik rute på, hvorved skibe gøres mere energieffektive, så de bliver i 
stand til at opfylde normerne for udledningskontrol, samt at gøre det nemmere at 
håndtere miljømæssige risici; understreger endvidere, at digitalisering rummer et stort 
potentiale i form af nye teknologier for optimering af havneindløb, hvilket bidrager til at 
reducere ventetiderne for fartøjer i havnene og dermed emissionerne;

4. bemærker, at udbredelsen af digitalisering og automatisering i søfartssektoren vil 
afstedkomme en ændring i de individuelle jobspecifikationer og kvalifikationer, der 

11 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0219.
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kræves; påpeger, at disse forskellige kvalifikationer og vidensområder, især med hensyn 
til informationsteknologi, kræves af søfarende for at sikre skibenes sikkerhed og 
operationelle effektivitet;

5. opfordrer Kommissionen til at oprette et pålideligt værktøj, som f.eks. en database, med 
henblik på at vurdere skibes indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus fra 
produktion over brug til ophugning og genanvendelse; gør opmærksom på, at en sådan 
database bør stille relevante oplysninger til rådighed for skibsfartssektoren om 
materialer, produktion, energiforbrug, vedligeholdelse og brug og deres indvirkning 
med hensyn til drivhuseffekt, vandforbrug, forsuring, vandområdernes 
eutrofieringstilstand osv. og dermed gøre industrien i stand til at bevæge sig i retning af 
miljødesignede og grønne skibe, samtidig med at innovation fremmes; mener, at dette 
værktøj også bør bidrage til en cirkulær økonomi for skibe og havne og til en bedre 
kommunikation om bæredygtige initiativer udviklet af sektoren i overensstemmelse 
med et europæisk søtransportmærke for produkter;

6. opfordrer Kommissionen til at vurdere relevansen og gennemførligheden af at oprette et 
europæisk flag med fælles standarder for at bekæmpe bekvemmelighedsflag og støtte 
udviklingen af mere sociale og miljøvenlige internationale standarder;

7. minder om, at søtransport er i centrum for livet og udviklingen i regionerne i den 
yderste periferi med hensyn til forbindelse og adgang til vigtige goder og tjenester; 
understreger, at sådanne regioner udgør hotspots for biodiversitet, som skal bevares; 
opfordrer derfor Kommissionen til at tage behørigt hensyn til regionerne i den yderste 
periferi ved udviklingen af grønnere skibe og relevante infrastrukturer.

8. tilskynder til udvikling og udnyttelse af elektroniske enheder for at forhindre og 
begrænse sammenstød med hvaler, som f.eks. pingere og digital overvågning, der sigter 
mod at lokalisere hvaler og deler relevante oplysninger med skibe, der sejler i området;

9. understreger, at bæredygtige løsninger bør have forrang fra starten, baseret på 
livscyklusvurderinger; bemærker, at selve formålet med åbne scrubbere er at begrænse 
luftforureningen, og at der er foretager investeringer i disse; påpeger, at brugen af åbne 
scrubbere har indvirkning på miljøet, og glæder sig over, at IMO er ved at undersøge 
deres langtidseffekt; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til på grundlag af 
videnskabelige undersøgelser og forsigtighedsprincippet at gennemføre en udfasning af 
og et forbud mod anvendelse af åbne skrubbere med henblik på at overholde 
emissionsgrænserne så hurtigt som muligt i betragtning af deres indvirkning på 
havmiljøet og behovet for modernisering af eksisterende anlæg; understreger, at en 
reduktion af emissionerne fra søtransport og deres indvirkning på den globale 
opvarmning og luftforurening ikke bør gennemføres på en måde, der skader 
biodiversiteten i havene, og bør ledsages af foranstaltninger, der er målrettet 
genopbygningen af havenes og kysternes økosystemer, som påvirkes af søfartssektoren;

10. minder om, at der findes værktøjer til at træffe foranstaltninger mod afgasning på havet 
som f.eks. det europæiske CleanSeaNet-program, der sigter mod at afdække og 
overvåge olieforurening og bidrager til at identificere forurenere; understreger dog, at 
det stadig er almindeligt med overtrædelser, og at der er behov for yderligere 
foranstaltninger til reduktion af denne kilde til forurening; understreger, at regionalt 
samarbejde, herunder med tredjelande, er vigtigt på dette område, især i Middelhavet; 
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opfordrer derfor Kommissionen til at styrke udvekslingen af oplysninger og samarbejdet 
vedrørende sanktioner mellem lande samt til at fremme udnyttelsen af juridiske 
infrastrukturer for afgasning i havne;

11. opfordrer Kommissionen til at støtte investeringer og forskning i nye teknologier, 
alternative nulemissionsfremdriftsteknologier og bæredygtige alternative brændstoffer 
samt lagring af energi med henblik på at finde langsigtede løsninger til dekarbonisering 
af søtransporten og samtidig sikre sektorens konkurrenceevne; fremhæver navnlig 
potentialet i elektrificering og grønne hydrogen- og fornyelsesbaserede e-brændstoffer 
såsom ammoniak og methanol; understreger, at alternative brændstoffer ikke må 
bidrage til øgede drivhusgasemissioner; minder om, at methanemissioner har en 
betydelig indvirkning på klimaændringerne, og udtrykker i denne forbindelse 
bekymring over anvendelsen af LNG; mener, at EU's offentlige finansiering kun bør 
anvendes til alternativer, der ikke risikerer fastlåsning; opfordrer Kommissionen til at 
foretage livscyklusvurderinger af projekter, der skal have støtte, for at de kan være i 
overensstemmelse med principperne for en reel cirkulær økonomi, idet der tages højde 
for alle drivhusgasemissioner samt indvirkningerne på biodiversiteten; understreger, at 
disse principper også bør fastholdes i det kommende initiativ FuelEU Maritime; 
understreger nødvendigheden af at fremme udviklingen af miljødesignede grønne skibe, 
lige fra design af skrog og motorer til bedre affalds- og vandhåndtering, maling og 
materialer, og at tilskynde til teknologioverførsel på disse områder;

12. opfordrer Kommissionen til at fremme og investere i en grøn europæisk 
skibsfartsindustri på EU's territorium som led i sin europæiske industrielle 
genopretningsplan, og indtage føringen med hensyn til udviklingen af nye miljøvenlige 
skibe, renovering og modernisering af eksisterende fartøjer samt ophugning; 
understreger, at EU bør fokusere på at modernisere sine skibsværfter og at gøre dem 
mere grønne i overensstemmelse med den europæiske grønne pagts mål;

13. minder om, at skibsophugning er en sektor, som primært er placeret uden for EU og 
normalt foregår under ringe arbejds- og miljøforhold og derfor overtræder 
menneskerettighederne og har negative konsekvenser for såvel menneskers sundhed 
som havenes økosystemer; opfordrer derfor Kommissionen til at tage sig af hullerne 
med hensyn til skibsophugning i den nuværende EU-lovgivning, som især ikke 
forhindrer europæiske skibsejere i omflagning eller salg af deres skibe inden ophugning; 
understreger dog, at EU mangler faciliteter til ophugning af skibe på sit område, især de 
store skibe; anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme og 
investere i opbygningen af et europæisk netværk for skibsophugning, der respekterer 
sociale og miljømæssige kriterier, som led i den europæiske økonomiske 
genopretningsplan;

14. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at leve op til sin forpligtelse til at regulere 
adgangen til havne for de mest forurenende skibe og forpligte skibe i dok til at bruge 
den tilgængelige infrastruktur til opladning og optankning såsom strøm fra land, 
nedbringe drivhusgasemissionerne og de luftforurenende emissioner, mens skibene 
ligger ved kaj, og nå målet om nulemission af drivhusgasser, mens skibene ligger ved 
kaj, snarest muligt og senest i 2030, og dermed beskytte kystområderne og deres 
befolkninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til at revidere direktivet om 
infrastruktur for alternative brændstoffer, så det omfatter bindende mål for 
medlemsstaterne og incitamenter for havnene til at forøge udnyttelsen af den 
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nødvendige infrastruktur snarest muligt; opfordrer Kommissionen til at støtte 
medlemsstaterne i moderniseringen af havne og til, at medlemsstaterne sikrer, at EU's 
havne har en passende infrastruktur, der gør det muligt for skibsfarten at ligge i havn 
uden emissioner;

15. anbefaler, at Kommissionen sikrer brugen af lovende bæredygtige brændstoffer, når der 
tages fat på den kommende revision af energibeskatningsdirektivet12;

16. fremhæver den positive indflydelse, som emissionskontrolområderne har haft på miljøet 
og folkesundheden; understreger, at det er vigtigt at udvide emissionskontrolområderne 
fra de eksisterende emissionskontrolområder i Nordsøen og Østersøen til alle EU's have, 
eftersom de udgør et vigtigt værktøj med hensyn til at begrænse luft- og vandforurening 
fra søtransport og bidrage til at tackle globale klimaændringer; opfordrer alle parter til 
hurtigt at blive enige om at gøre Middelhavsområdet til et emissionskontrolområde, da 
det er ramt af kronisk forurening med skadelige virkninger for menneskers sundhed og 
havenes biodiversitet, med henblik på at reducere såvel SOx- som NOx-emissioner fra 
skibe; anerkender betydningen af kontrol sideløbende med de fastsatte 
emissionsgrænser og opfordrer IMO til også at støtte lande uden for Unionen for at sikre 
overholdelse af Revisionsrettens grænseværdier; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge muligheden for at udfase anvendelsen af fuelolie og genopfyldning i 
europæiske farvande og havne;

17. glæder sig over, at IMO er opsat på at nå til enighed om en global forordning om 
begrænsning af emissionerne af sodpartikler i 2021, og fremhæver og bakker op om 
muligheden for at blive enige om at forbyde brugen af svær brændselsolie med høje 
emissioner i polaregnene;

18. understreger, at EU bør gå foran med et godt eksempel ved at indføre ambitiøse 
lovgivningsmæssige krav til ren søtransport, idet det støtter og presser på for 
foranstaltninger, der er mindst lige så ambitiøse i internationale fora såsom IMO, hvilket 
vil sætte søtransporten i stand til at udfase sin udledning af drivhusgasser globalt snarest 
muligt og i overensstemmelse med Parisaftalen.

12 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
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