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Ændringsforslag 35
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Søtransport påvirker det globale 
klima som følge af emissioner af kuldioxid 
(CO2) fra skibsfarten. I 2015 tegnede 
skibsfarten sig for 13 % af EU's samlede 
drivhusgasemissioner fra transport15. 
International søfart er det eneste 
transportmiddel, som ikke er medtaget i 
EU's forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne.

(1) Søtransport har en direkte 
indvirkning på klimaændringen, havets 
biodiversitet, luftkvaliteten og den 
offentlige sundhed som følge af 
kuldioxidemissioner (CO2) samt de 
emissioner af methan (CH4), svovloxid 
(SOx), nitrogenoxid (NOx) og svævestøv 
samt sodpartikler, som den skaber. I 2015 
tegnede skibsfarten sig for 13 % af EU's 
samlede drivhusgasemissioner fra 
transport15. Emissionerne fra international 
søfart forventes at stige mellem 50 % og 
250 % inden 2050. På EU-plan forventes 
emissionerne fra søfarten at stige med 
86 % i forhold til 1990-niveauet inden 
2050, medmindre der træffes yderligere 
foranstaltninger. International søfart er det 
eneste transportmiddel, som ikke er 
medtaget i EU's forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Den 
Internationale Søfartsorganisation (IMO) 
vedtog den 13. april 2018 den indledende 
strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe. Der er et 
presserende behov for foranstaltninger til 
gennemførelse af denne strategi for at 
sikre, at der straks træffes 
foranstaltninger til at reducere emissioner 
fra international og europæisk søfart og 
bidrage til gennemførelsen af 
Parisaftalen15a og udvikling af en 
dekarboniseret økonomi.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.
15a Parisaftalen (EUT L 282 af 19.10.2016, 
s. 4).

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
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Or. en

Ændringsforslag 36
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Søtransport påvirker det globale 
klima som følge af emissioner af kuldioxid 
(CO2) fra skibsfarten. I 2015 tegnede 
skibsfarten sig for 13 % af EU's samlede 
drivhusgasemissioner fra transport15. 
International søfart er det eneste 
transportmiddel, som ikke er medtaget i 
EU's forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne.

1) Søtransport påvirker i betragtelig 
grad det globale klima som følge af 
emissioner af kuldioxid (CO2) samt 
emissioner af methan, nitrogenoxid og 
sodpartikler fra skibsfarten. I 2015 tegnede 
skibsfarten sig for 13 % af EU's samlede 
drivhusgasemissioner fra transport15.  
International søfart har været den eneste 
transportmetode, som ikke har været 
medtaget i EU's forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Søtransport fører 
også til emissioner med luftforurenende 
stoffer, som har skadelige virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet.

__________________  
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

Or. en

Ændringsforslag 37
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) I særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om 
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Klimaændringer (IPCC) fra 2018 med 
titlen "Global Warming of 1,5 °C" 
understreges det, at det er nødvendigt at 
begrænse den globale opvarmning til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, og 
der gives anvisninger for det dertil 
knyttede drivhusgasemissionsforløb i 
overensstemmelse med Parisaftalen.

 I IPCC's særrapport fra 2019 med titlen 
"The Ocean and Cryosphere in a 
Changing Climate" anføres det, at 
klimamekanismerne afhænger af havenes 
sundhed og sundheden af de marine 
økosystemer, der i øjeblikket påvirkes af 
den globale opvarmning, forurening, 
overudnyttelse af havets biodiversitet, 
forsuring, afiltning og kysterosion. IPCC 
minder om, at havene er en del af 
løsningen med hensyn til at afbøde og 
tilpasse sig virkningerne af 
klimaændringer og understreger 
nødvendigheden af at reducere 
drivhusgasemissionerne og forureningen 
af økosystemerne samt at forbedre de 
naturlige kulstofdræn.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Internationalt forventes CO2-
emissioner fra søtransport at stige med 
mellem 50 % og 250 % i perioden frem til 
2050. CO2-emissionerne fra søtransport 
vokser også hurtigt i Unionen, idet der er 
sket en stigning på 48 % mellem 1990 og 
2008. Uden foranstaltninger til 
håndtering af emissioner fra søtransport 
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forventes sådanne emissioner i 2050 at 
være steget med 86 % i forhold til 
niveauet i 1990, hvilket vil undergrave de 
klimabestræbelser, der udfoldes af andre 
sektorer, EU's mål om at blive en 
økonomi med nulemission af 
drivhusgasser senest i 2050 og 
Parisaftalens mål.

Or. en

Begrundelse

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Green
house-Gas-Studies-2014.aspx

Ændringsforslag 39
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Unionen bør sikre, at der træffes 
nye foranstaltninger for at integrere de 
mål, der er fastsat i Parisaftalen, og de 
bestemmelser, der blev fremlagt i 
Kommissionens meddelelse af 11. 
december 2019 om den europæiske 
grønne pagt. Derfor bør Unionen også 
integrere emissioner fra søfart i Unionens 
overordnede mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne, så de ikke udgør 
en trussel mod andre økonomiske 
sektorers indsats for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 som fastsat 
i den europæiske grønne pagt.

Or. en

Ændringsforslag 40
Tudor Ciuhodaru
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Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) EU's miljøpolitik skal bidrage til at 
bevare, beskytte og forbedre 
miljøkvaliteten, beskytte folkesundheden 
og fremme internationale initiativer på 
transportområdet og andre steder med 
henblik på at løse regionale og globale 
miljøproblemer, navnlig bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. ro

Ændringsforslag 41
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Der er et presserende behov for en 
øget indsats for at tackle de maritime 
emissioner. Som EU's primære 
instrument til overvågning, rapportering 
og verifikation af drivhusgasemissioner 
og luftforurening fra søtransport udgør 
denne forordning et grundlag for 
medtagelse af søtransportsektoren i EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS) ud 
over vedtagelsen af andre 
foranstaltninger, der sikrer, at 
søtransportsektoren bidrager til 
bestræbelserne på at nå Unionens 2050-
mål for klimaneutralitet såvel som målene 
for 2030 og 2040.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) Søtransport er også en kilde til 
luftforurenende emissioner, såsom 
svovloxid (SOx), nitrogenoxid (NOx), 
partikler (PM), ozonnedbrydende stoffer 
(ODS) eller flygtige organiske 
forbindelser (VOC)1a. Luftforurenende 
emissioner påvirker både miljøet og 
borgernes sundhed, navnlig for dem der 
bor eller arbejder i kyst- og 
havneområder. Det anslås, at 
luftforureningen i Europa forårsager 
omkring 400 000 for tidlige dødsfald om 
året. Luftforurening anses også for at være 
den største miljømæssige sundhedsrisiko i 
Europa1b. Det er derfor afgørende, at 
Unionen vedtager yderligere 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
luftforurening fra søtransport.

__________________
1a http://www.emsa.europa.eu/main/air-
pollution/air-pollution.html 
1bhttps://www.eea.europa.eu/publications/
air-quality-in-europe-2019

Or. en

Ændringsforslag 43
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 

3) Parlamentet støttede i sin 
beslutning af 14. marts 2019 målet om 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
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og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal 
løfte sin del af den globale opgave.

klimaneutralitet med et stort flertal og 
understregede kraftigt, at der var behov 
for konkrete foranstaltninger for at nå 
dette mål. Desuden har Europa-
Parlamentet ved flere lejligheder givet 
udtryk for sin støtte til at øge Unionens 
bindende mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner frem til 2030. 
Europa-Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer, herunder 
international luftfart og søtransport, skal 
at bidrage til at nedbringe drivhusgasser, 
hvis EU skal kunne yde et passende bidrag 
til den globale indsats.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal erstatte ordførerens ændringsforslag 4. Beslutningen om 
klimanødsituationer og det specifikke punkt med de 55 % har ikke så bred støtte som målet for 
2030, klimaneutralitet i 2050 og den nødvendige indsats inden for international luftfart og 
søtransport. I denne forbindelse bør vi fokusere på de punkter, hvor der er et bredt flertal, og 
som også er relevante i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 
og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave.

(3) Kommissionens meddelelse af 11. 
december 2019 om den europæiske 
grønne pagt understreger ambitionen om 
at øge EU's mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner i 2030. I Europa-
Parlamentets beslutninger af 14. marts 
2019 om klimaændringer og af 
28. november 2019 om klima- og 
miljøkatastrofen blev der opfordret til en 
øjeblikkelig, let gennemførlig og ambitiøs 
indsats for at opnå klimaneutralitet senest 
i 2050 understreget, og Kommissionen og 
medlemsstaterne blev opfordret til at øge 
det bindende EU-mål for 2030 om at 
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reducere drivhusgasemissionerne med 
55 % i forhold til 1990-niveauerne. 
Europa-Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer, herunder 
søtransport, ville være nødt til at bidrage 
til at nedbringe drivhusgasemissionerne, 
hvis EU skal løfte sin del af den globale 
opgave.

Or. en

Ændringsforslag 45
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 
og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave.

(3) Europa-Parlamentet har gentagne 
gange opfordret Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fastsætte et bindende 
EU 2030-mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med mindst 55 % 
i forhold til 1990-niveauet og for at opnå 
klimaneutralitet i Unionen senest i 2050 . 
Europa-Parlamentet har også understreget, 
at alle økonomiske sektorer, herunder 
søtransport, ville være nødt til at bidrage 
til at nedbringe drivhusgasemissionerne i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, hvis EU skal løfte sin 
del af den globale opgave og nå sine 
klimamål. En hurtig indsats for at 
dekarbonisere søtransportsektoren er så 
meget desto vigtigere i betragtning af 
Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen.

Or. en

Ændringsforslag 46
Antoni Comín i Oliveres
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 
og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave.

(3) I Europa-Parlamentets beslutninger 
af 14. marts 2019 om klimaændringer og 
af 28. november 2019 om klima- og 
miljøkrisen beskyttelse blev der 
indtrængende opfordret til at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050. Europa-
Parlamentet opfordrede også 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fastsætte et bindende EU 2030-mål om at 
reducere de nationale drivhusgasemissioner 
med mindst 40 % i forhold til 1990-
niveauet. Europa-Parlamentet påpegede 
også, at alle økonomiske sektorer ville 
være nødt til at bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave.

Or. en

Ændringsforslag 47
Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 
og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave.

(3) I Europa-Parlamentets beslutning 
fra februar 2014 om en ramme for klima- 
og energipolitikkerne frem til 2030 blev 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordret til at fastsætte et bindende EU 
2030-mål om at reducere de nationale 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauet. Europa-
Parlamentet påpegede også, at alle 
økonomiske sektorer ville være nødt til at 
bidrage til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, hvis EU skal løfte 
sin del af den globale opgave. Det er 
desuden nødvendigt at kombinere en 
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omhyggelig analyse af både langsigtede 
og kortsigtede klimaforpligtelser med 
behovet for at løse presserende 
økonomiske og sociale spørgsmål såsom 
energisikkerhed, høje energiomkostninger 
for industrien og husholdningerne og 
behovet for jobskabelse og økonomisk 
genopretning.

Or. ro

Ændringsforslag 48
Mick Wallace

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Europa-Parlamentets beslutning 
af 28. november 2019 om FN's 
klimakonference 2019 (COP25) 
understregede også behovet for yderligere 
EU-foranstaltninger til imødegåelse af 
drivhusgasemissioner fra den maritime 
sektor i lyset af langsomme og 
utilstrækkelige fremskridt i IMO. Europa-
Parlamentet støttede navnlig medtagelsen 
af den maritime sektor i Unionens system 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner ("EU ETS") samt 
indførelsen af standarder for skibes 
effektivitet på EU-plan. Det er vigtigt at 
anerkende, at EU ETS ikke i væsentlig 
grad har reduceret 
drivhusgasemissionerne, at EU's 
emissionshandelsordning konsekvent har 
set, at virksomhederne vælter CO2-
omkostningerne over på forbrugerne, og 
at denne omkostningsoverflytning har 
skabt milliarder af euro i ikke optjente 
overskud, og at Revisionsrettens 
særberetning nr. 6/2015, "Integrering og 
gennemførelse af EU's 
emissionshandelsordning", fremhævede 
mangler i rammen for beskyttelse af 
systemets integritet1a . Markedsbaserede 
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emissionsreduktionspolitikker er i sig selv 
ikke tilstrækkelige til at opfylde Unionens 
emissionsreduktionsmål og bør ledsages 
eller erstattes af bindende 
reguleringsmæssige 
emissionsreduktionspolitikker, der 
håndhæves korrekt . 
__________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR15_06/SR15_06_EN.pdf, p12

Or. en

Begrundelse

Mit ændringsforslag understøtter ordførerens AM 5, hvor der argumenteres for, at skibsfart 
skal medtages i EU ETS. Mit ændringsforslag bakker op om ordførerens ændringsforslag ved 
at vedgå, at der er mangler ved EU ETS, og bekræfte, at ETS i sig selv ikke er en løsning på 
klimakrisen og bør erstattes eller ledsages af bindende regler for emissionsreduktioner. Det 
emissionshandelssystem, der vil skabe fonden for dekarbonisering af søfarten, vil ligge inden 
for rammerne af et reduktionsmål på 40 %, dvs. at ETS er et middel til at nå det bindende 
mål.

Ændringsforslag 49
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Europa-Parlamentet anerkendte i 
sin beslutning af 15. januar 2020 om den 
europæiske grønne pagt havets rolle i 
bekæmpelsen af klimaændringer. Det 
opfordrede til konkrete tiltag, der samler 
en integreret strategisk vision for 
havpolitikken, f.eks. transport, innovation 
og viden, emissioner, biodiversitet, blå 
økonomi, affald og forvaltning. 
Kommissionen bør derfor arbejde på en 
"havlov" som en del af den grønne pagt 
for ved en positiv indsats at imødegå 
denne udfordring.
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Or. en

Ændringsforslag 50
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I konklusionerne af 24. oktober 
2014 godkendte Det Europæiske Råd et 
bindende EU-mål for reduktion af EU's 
egne drivhusgasemissioner på mindst 40 
% senest i 2030 i forhold til 1990. Det 
Europæiske Råd påpegede også 
vigtigheden af at reducere 
drivhusgasemissioner og risici i 
tilknytning til afhængigheden af fossile 
brændstoffer i transportsektoren og 
opfordrede Kommissionen til videre at 
undersøge instrumenter og 
foranstaltninger med henblik på en 
sammenhængende og teknologisk neutral 
tilgang til bl.a. at fremme 
emissionsreduktion og energieffektivitet 
på transportområdet.

(4) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 2019 
målsætningen om at opnå et klimaneutral 
EU inden 2050 i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen. Det 
Europæiske Råd understregede endvidere, 
at al relevant EU-lovgivning og alle 
relevante EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med 
at der tages hensyn til lige vilkår.

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Ændringsforslag 51
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) I sit forslag af 4. marts 2020 til en 
forordning om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov") 1a (COM(2020)80) 
understreger Kommissionen, at der skal 
træffes yderligere foranstaltninger for at 
nå målet om klimaneutralitet i 2050, og at 
alle sektorer skal bidrage, eftersom de 
nuværende politikker forventes at 
reducere drivhusgasemissionerne med 
60 % inden 2050, og der er derfor meget, 
der endnu skal gøres for at opnå 
klimaneutralitet. Søtransport er for 
øjeblikket den eneste sektor, som ikke 
udtrykkeligt er omfattet af EU's 
emissionsreduktionsmål eller specifikke 
afhjælpende foranstaltninger.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/files/commission
-proposal-regulation-european-climate-
law_en

Or. en

Ændringsforslag 52
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med udgangspunkt i EU's hvidbog 
om transport18 fra 2011vedtog 
Kommissionen i 2013 en strategi for 
gradvis integrering af emissioner fra 
søtransport i EU's politikker vedrørende 
reduktion af drivhusgasser19.

(5) Med udgangspunkt i EU's hvidbog 
fra 2011 om transport18 vedtog 
Kommissionen i 2013 en strategi for 
gradvist integrering af emissioner fra 
søtransport i EU's politikker vedrørende 
reduktion af drivhusgasser, således at de 
næste skridt efter gennemførelsen af et 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en


PE648.521v01-00 16/108 AM\1201132DA.docx

DA

system til overvågning, rapportering og 
verificering af emissioner er fastsættelse 
af reduktionsmål for søtransportsektoren 
og anvendelse af en markedsbaseret 
foranstaltning19. I sin meddelelse fra 2013 
anførte Kommissionen også, at en 
integreret tilgang til overvågning, der 
omfatter alle luftforurenende emissioner, 
herunder SOx, NOx og partikler, på 
længere sigt vil skabe den nødvendige 
klarhed for, at de politiske 
beslutningstagere kan træffe informerede 
og konsekvente beslutninger om alle 
forurenende stoffer, og at de berørte 
parter kan gennemføre de nye krav uden 
problemer. Kommissionen anførte også i 
denne forbindelse, at der kan foretages en 
revision af overvågnings-, rapporterings- 
og verifikationsordningen på et senere 
tidspunkt.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

19 COM (2013) 479. 19 COM (2013) 479.

Or. en

Ændringsforslag 53
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med udgangspunkt i EU's hvidbog 
om transport18 fra 2011vedtog 
Kommissionen i 2013 en strategi for 
gradvis integrering af emissioner fra 
søtransport i EU's politikker vedrørende 
reduktion af drivhusgasser19.

(5) Med udgangspunkt i EU's hvidbog 
om transport18 fra 2011vedtog 
Kommissionen i 2013 en strategi for 
gradvis integrering af emissioner fra 
søtransport i EU's politikker vedrørende 
reduktion af drivhusgasser19. Endvidere 
har Kommissionen i sin meddelelse af 11. 
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december 2019 om den europæiske 
grønne pagt fastlagt en ambitiøs køreplan 
opnåelse af klimaneutralitet senest i 2050.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_en.pdf.

19 COM (2013) 479. 19 COM (2013) 479.

Or. en

Ændringsforslag 54
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Kommissionen erklærede i sin 
meddelelse af 11. december 2019 om den 
europæiske grønne pagt, at den havde til 
hensigt at udvide EU ETS til 
søfartssektoren, regulere adgangen for de 
mest forurenende skibe til Unionens 
havne og forpligte skibe i dok til at 
anvende strøm fra land.

Or. en

Ændringsforslag 55
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I april 2015 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EU) 

(6) I april 2015 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EU) 
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2015/757 om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport20 ("EU's MRV-forordning"), 
som i 2016 blev fulgt op af to delegerede 
forordninger21 og to 
gennemførelsesforordninger22. Formålet 
med EU's MRV-forordning er at indsamle 
data om emissioner fra skibsfart til brug for 
den videre politiske beslutningsproces og 
tilskynde til emissionsreduktioner ved at 
give oplysninger om skibes effektivitet til 
relevante markeder. EU's MRV-forordning 
forpligter virksomhederne til årligt at måle, 
rapportere og verificere deres skibes 
brændstofforbrug, CO2-emissioner og 
energieffektivitet på sejladser til og fra 
havne i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) fra og med 
2018. Det gælder også for CO2-emissioner 
i EØS-havne. De første emissionsrapporter 
skal indsendes senest den 30. april 2019.

2015/757 om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport20 ("EU's MRV-forordning"), 
som i 2016 blev fulgt op af to delegerede 
forordninger21 og to 
gennemførelsesforordninger22. Formålet 
med EU's MRV-forordning er at indsamle 
data om emissioner fra skibsfart til brug for 
den videre politiske beslutningsproces og 
tilskynde til emissionsreduktioner ved at 
give oplysninger om skibes effektivitet til 
relevante markeder. EU's MRV-forordning 
forpligter virksomhederne til årligt at måle, 
rapportere og verificere deres skibes 
brændstofforbrug, CO2-emissioner og 
energieffektivitet på sejladser til og fra 
havne i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) fra og med 
2018. Denne forpligtelse gælder også for 
CO 2-emissioner i EØS-havne, især hvis 
der findes alternative teknologier, f.eks. 
strømforsyning fra kyst til skib for skibe, 
der ligger ved kaj, for at undgå emissioner 
fra dem.  De første emissionsrapporter er 
allerede blevet fremlagt og offentliggjort.

__________________ __________________
20Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 
om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 
om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

21Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/2072 om verifikationsaktiviteter 
og akkreditering af verifikatorer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT L 
320 af 26.11.2016, s. 5) Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/2071 af 
22. september 2016 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2015/757 for så vidt angår metoderne til 
overvågning af CO2-emissioner og 
reglerne for overvågning af andre relevante 

21 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/2072 om verifikationsaktiviteter 
og akkreditering af verifikatorer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT L 
320 af 26.11.2016, s. 5). Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/2071 af 
22. september 2016 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2015/757 for så vidt angår metoderne til 
overvågning af CO2-emissioner og 
reglerne for overvågning af andre relevante 
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oplysninger (EUT L 320 af 26.11.2016, 
s. 1)

oplysninger (EUT L 320 af 26.11.2016, 
s. 1)

22Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 
af 4. november 2016 m skabeloner til 
overvågning af planer, emissionsrapporter 
og overensstemmelsesdokumenter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT 
L 299 af 5.11.2016, s. 1-21) 
Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om 
fastlæggelsen af fragtmængden for andre 
kategorier af skibe end passagerskibe, ro-
ro-skibe og containerskibe i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/757 om overvågning, 
rapportering og verifikation af CO2-
emissioner fra søtransport (EUT L 299 af 
5.11.2016, s. 22-25)

22 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 
af 4. november 2016 m skabeloner til 
overvågning af planer, emissionsrapporter 
og overensstemmelsesdokumenter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT 
L 299 af 5.11.2016, s. 1-21) 
Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om 
fastlæggelsen af fragtmængden for andre 
kategorier af skibe end passagerskibe, ro-
ro-skibe og containerskibe i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/757 om overvågning, 
rapportering og verifikation af CO2-
emissioner fra søtransport (EUT L 299 af 
5.11.2016, s. 22-25)

Or. el

Ændringsforslag 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I april 2015 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EU) 
2015/757 om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport20 ("EU's MRV-forordning"), 
som i 2016 blev fulgt op af to delegerede 
forordninger21 og to 
gennemførelsesforordninger22. Formålet 
med EU's MRV-forordning er at indsamle 
data om emissioner fra skibsfart til brug for 
den videre politiske beslutningsproces og 
tilskynde til emissionsreduktioner ved at 
give oplysninger om skibes effektivitet til 

(6) I april 2015 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EU) 
2015/757 om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport20 ("EU's MRV-forordning"), 
som i 2016 blev fulgt op af to delegerede 
forordninger21 og to 
gennemførelsesforordninger22. Formålet 
med EU's MRV-forordning er at indsamle 
data om emissioner fra skibsfart til brug for 
den videre politiske beslutningsproces og 
tilskynde til emissionsreduktioner ved at 
give oplysninger om skibes effektivitet til 
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relevante markeder. EU's MRV-forordning 
forpligter virksomhederne til årligt at måle, 
rapportere og verificere deres skibes 
brændstofforbrug, CO2-emissioner og 
energieffektivitet på sejladser til og fra 
havne i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) fra og med 
2018. Det gælder også for CO2-emissioner 
i EØS-havne. De første emissionsrapporter 
skal indsendes senest den 30. april 2019.

relevante markeder. EU's MRV-forordning 
forpligter virksomhederne til årligt at måle, 
rapportere og verificere deres skibes 
brændstofforbrug, CO2-emissioner og 
energieffektivitet på sejladser til og fra 
havne i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) fra og med 
2018. Det gælder også for CO2-emissioner 
i EØS-havne. De første emissionsrapporter 
skulle indsendes senest den 30. april 2019 
og blev offentliggjort af Kommissionen 
den 30. juni 2019. EU bør gå i brechen 
for et højt ambitionsniveau for CO2 i den 
maritime sektor både på internationalt 
plan og på EU-plan, og  eventuelle nye 
EU-foranstaltninger bør ikke undergrave 
den internationale konkurrenceevne for 
skibe, der sejler under EU-flag; 
Kommissionen bør derfor basere 
eventuelle yderligere foranstaltninger, 
navnlig eventuel medtagelse af emissioner 
fra søtransport i EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), på en 
omfattende konsekvensanalyse, der på 
passende vis tager EU-operatørers og -
virksomheders konkurrenceevne med i 
betragtning.

__________________ __________________
20Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 
om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 
om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

21Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/2072 om verifikationsaktiviteter 
og akkreditering af verifikatorer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT L 
320 af 26.11.2016, s. 5) Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/2071 af 
22. september 2016 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2015/757 for så vidt angår metoderne til 

21 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/2072 om verifikationsaktiviteter 
og akkreditering af verifikatorer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT L 
320 af 26.11.2016, s. 5). Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/2071 af 
22. september 2016 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2015/757 for så vidt angår metoderne til 
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overvågning af CO2-emissioner og 
reglerne for overvågning af andre relevante 
oplysninger (EUT L 320 af 26.11.2016, 
s. 1)

overvågning af CO2-emissioner og 
reglerne for overvågning af andre relevante 
oplysninger (EUT L 320 af 26.11.2016, 
s. 1)

22 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 
af 4. november 2016 m skabeloner til 
overvågning af planer, emissionsrapporter 
og overensstemmelsesdokumenter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT 
L 299 af 5.11.2016, s. 1-21) 
Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om 
fastlæggelsen af fragtmængden for andre 
kategorier af skibe end passagerskibe, ro-
ro-skibe og containerskibe i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/757 om overvågning, 
rapportering og verifikation af CO2-
emissioner fra søtransport (EUT L 299 af 
5.11.2016, s. 22-25)

22 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 
af 4. november 2016 m skabeloner til 
overvågning af planer, emissionsrapporter 
og overensstemmelsesdokumenter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 om 
overvågning, rapportering og verifikation 
af CO2-emissioner fra søtransport (EUT 
L 299 af 5.11.2016, s. 1-21) 
Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om 
fastlæggelsen af fragtmængden for andre 
kategorier af skibe end passagerskibe, ro-
ro-skibe og containerskibe i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/757 om overvågning, 
rapportering og verifikation af CO2-
emissioner fra søtransport (EUT L 299 af 
5.11.2016, s. 22-25)

Or. en

Ændringsforslag 57
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Mindskelse af emissioner fra 
skibsfart og deres indvirkning på den 
globale opvarmning og luftforureningen 
bør ikke gennemføres på en måde, der 
skader havets biodiversitet, og den bør 
ledsages af foranstaltninger rettet mod 
genopretning af marine økosystemer og 
kystøkosystemer, der påvirkes af 
skibsindustrien, såsom udledning af 
stoffer i havet (ballastvand, kulbrinter, 
tungmetaller og kemikalier), tab af 
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containere til søs og sammenstød med 
hvaler.

Or. en

Ændringsforslag 58
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) I søtransportsektoren er rederen 
og den person eller enhed, som står for 
den kommercielle drift af skibet, ikke altid 
den samme. Alle de oplysninger, der 
anmodes om i henhold til denne 
forordning, bør derfor indsamles og 
knyttes til den, der er ansvarlig for den 
skibets kommercielle drift, såsom 
forvalteren, tidsbefragteren eller 
bareboatbefragteren.

Or. en

Ændringsforslag 59
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 b) De data, der indsamles i henhold 
til EU's MRV-forordning, bør anvendes 
til at fremme overgangen til 
nulemissionsskibe ved, at der udarbejdes 
en energieffektivitetsattest for skibe med 
en kreditvurderingsskala for at muliggøre 
en gennemsigtig sammenligning af skibe, 
især skibe til salg eller leje, og ved, at 
medlemsstaterne tilskyndes til at fremme 
bedste praksis og støtte de mest effektive 
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skibe.

Or. en

Ændringsforslag 60
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 c) Kommissionen bør i samarbejde 
med rederierne, andre interessenter og 
uafhængige eksperter udarbejde et 
europæisk søtransportmærke for 
produkter for at oplyse forbrugerne om 
søtransportens miljøpåvirkninger i 
forbindelse med de produkter, de køber. 
Et sådant mærke vil støtte skibssektorens 
miljø- og energiomstilling ved at levere en 
pålidelig og gennemsigtig metode til 
oplysning af kunderne om frivillige 
initiativer. Det vil tilskynde forbrugerne til 
at købe produkter, der transporteres af 
redere, som har reduceret deres 
miljøpåvirkning, f.eks. hvad angår 
drivhusgasser og forurenende emissioner, 
støjforurening, affald og vandforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 61
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (6 d) I henhold til den tredje rapport om 
drivhusgasemissioner fra IMO for 2007-
2012 tegnede søtransporten sig for 
emissioner på 20.9 mio. ton NOx og 11.3 
mio. tons SOx i gennemsnit pr. år1a . 
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Bilag VI til international konvention om 
forebyggelse af forurening fra skibe 
(MARPOL), der trådte i kraft den 19. 
marts 2005, fastlægger regler for 
forebyggelse af luftforurening fra skibe 
for SOx- og NOx-emissioner og partikler. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/8021b understreger, at 
reduktion af svovlemissioner er et 
væsentligt redskab til nedbringelse af luft- 
og vandforurening fra skibsfart og 
bidrager til at imødegå de globale 
klimaændringer. I direktivet er det 
fastlagt, at skibe der sejler i Den Engelske 
Kanal, Nordsøen og Østersøen, ikke må 
bruge brændstof med et svovlindhold på 
over 0,1 %. Disse havområder 
klassificeres som SECA-områder (sulphur 
emissions control area) i henhold til 
MARPOL-konventionen. Fra den 1. 
Januar 2021 vil disse områder også blive 
” NOX Emission Control Areas” (NECA-
områder). Kommissionen bør arbejde på 
at udvide SECA- og NECA-områderne i 
alle europæiske have, herunder 
Middelhavet, som lider under kroniske 
forureningskilder med skadelig 
indvirkning på den menneskelige sundhed 
og havenes biodiversitet.
__________________
1a 
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environ
ment/PollutionPrevention/AirPollution/P
ages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om 
begrænsning af svovlindholdet i visse 
flydende brændstoffer (EUT L 132 af 
21.5.2016, s. 58).

Or. en

http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx


AM\1201132DA.docx 25/108 PE648.521v01-00

DA

Ændringsforslag 62
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 e) Rådets direktiv 92/106/EØF1a 
bidrager til at reducere 
transportemissionerne ved at fremme en 
overgang fra vejgodstransport til 
transportformer med lavere emissioner, 
herunder nulemissionsflodkorridorer. En 
revision af dette direktiv er nødvendig for 
at øge bestræbelserne på at fremme 
multimodal transport og øge effektiviteten 
og alternativer med lavemission. 
Nulemissionstransport ad indre vandveje 
er nøglen til udvikling af et bæredygtigt 
modalskift fra vejtransport til indre 
vandveje, og det er derfor nødvendigt at 
støtte investeringer i infrastruktur til 
påfyldning og opladning i indlandshavne.
__________________
1a Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. 
december 1992 om indførelse af fælles 
regler for visse former for kombineret 
godstransport mellem medlemsstaterne 
(EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38)

Or. en

Ændringsforslag 63
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 6 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 f) EU's havne udgør strategiske 
knudepunkter i energiomstillingen på 
grund af deres geografiske beliggenhed 
og de økonomiske aktiviteter. De udgør 
hovedindfaldsveje for energivarer (import, 
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lagring og distribution) og inddrages i 
stigende grad i udviklingen af nye steder 
for produktion af vedvarende energi og 
baner vej for nye strategier for 
energiforvaltning og cirkulær økonomi. 
EU skal derfor i overensstemmelse med 
den europæiske grønne pagts 
målsætninger skal derfor lade 
dekarboniseringen af den maritime sektor 
gå hånd i hånd med en strategisk tilgang 
for EU’s havne for at understøtte deres 
rolle med hensyn til at fremme 
energiomstillingen. Medlemsstaterne bør 
tilskyndes til at fremme udviklingen af 
nulemissionshavne og investere i 
infrastruktur til påfyldning og opladning. 
Dette ville sikre umiddelbare 
sundhedsfordele for alle borgere, der 
lever i havne- og kystområder, samt 
begrænse de negative virkninger for 
havenes og kysternes biodiversitet i disse 
områder, som også udgør store 
landområder, hvoraf nogle indgår i 
Natura 2000-nettet.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til artikel 22 i EU's 
MRV-forordning skal Kommissionen, 
såfremt der indgås en international aftale 
om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation for 
drivhusgasemissioner eller om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurdere samme forordning og, hvis det er 
relevant, foreslå ændringer for at sikre 

(7) I henhold til artikel 22 i EU's 
MRV-forordning skal Kommissionen, 
såfremt der indgås en international aftale 
om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation eller om 
globale foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurdere samme forordning og, hvis det er 
relevant, foreslå ændringer for at bringe 
forordningen i overensstemmelse med den 
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tilpasning til den pågældende 
internationale aftale.

pågældende internationale aftale. Det er 
vigtigt, at Unionen uanset de globale 
foranstaltninger fortsat kan være ambitiøs 
og udvise klimalederskab ved at 
opretholde eller vedtage strengere 
foranstaltninger i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 65
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til artikel 22 i EU's 
MRV-forordning skal Kommissionen, 
såfremt der indgås en international aftale 
om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation for 
drivhusgasemissioner eller om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurdere samme forordning og, hvis det er 
relevant, foreslå ændringer for at sikre 
tilpasning til den pågældende 
internationale aftale.

(7) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. en

Ændringsforslag 66
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til artikel 22 i EU's 
MRV-forordning skal Kommissionen, 
såfremt der indgås en international aftale 
om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation for 

(7) Vedrører ikke den danske tekst.
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drivhusgasemissioner eller om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurdere samme forordning og, hvis det er 
relevant, foreslå ændringer for at sikre 
tilpasning til den pågældende 
internationale aftale.

Or. en

Ændringsforslag 67
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU og dens medlemsstater har i 
medfør af Parisaftalen, der blev vedtaget i 
december 2015 på den 21. partskonference 
under FN's rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC)23, givet tilsagn 
om et reduktionsmål for hele økonomien. 
Der pågår en indsats for at begrænse 
emissionerne fra international søfart 
gennem Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO), og denne 
indsats bør fremmes. I oktober 2016 vedtog 
IMO24 et dataindsamlingssystem for skibes 
fuelolieforbrug ("IMO's globale 
dataindsamlingssystem").

(8) EU og dens medlemsstater har i 
medfør af Parisaftalen, der blev vedtaget i 
december 2015 på den 21. partskonference 
under FN's rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC)23, givet tilsagn 
om et reduktionsmål for hele økonomien. 
Der pågår en indsats for at begrænse 
emissionerne fra international søfart 
gennem Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO), og denne 
indsats bør fremmes. Imo vedtog24 i 
oktober 2016 et dataindsamlingssystem for 
skibes fuelolieforbrug ("IMO's globale 
dataindsamlingssystem"). I 
Kommissionens meddelelse af 11. 
december 2019 om en europæisk grøn 
pagt tilstræbes det at opnå 
klimaneutralitet inden 2050 og at 
reducere drivhusgasemissionerne med 55 
%.

__________________ __________________
23Parisaftalen (EUT L 282 af 19.10.2016, 
s. 4-18).

23 Parisaftalen (EUT L 282, 19.10.2016, s. 
4–18).

24IMO-resolution MEPC.278(70) om 
ændring af bilag VI til MARPOL-
konventionen.

24 IMO-resolution MEPC.278(70) om 
ændring af bilag VI til MARPOL-
konventionen.
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Or. en

Ændringsforslag 68
Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Konsekvensanalysen viste, at en 
delvis tilpasning af de to overvågnings-, 
rapporterings- og verifikationssystemer 
kunne bidrage til at reducere rederiernes 
administrative byrde, samtidig med at de 
vigtigste mål i EU's MRV-forordning blev 
fastholdt. En sådan delvis tilpasning bør 
dog ikke ændre forvaltningspraksis, 
anvendelsesområde, verifikation, 
gennemsigtighed eller CO2-
rapporteringskravene i EU's MRV-
forordning, da det i alvorligt omfang ville 
underminere forordningens mål og påvirke 
dens mulighed for at præge fremtidige 
politiske beslutninger og skabe 
incitamenter til indførelse af 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
energieffektiv adfærd inden for søfart. 
Eventuelle ændringer af EU's MRV-
forordning bør derfor begrænse 
tilpasningen til IMO's globale 
dataindsamlingssystem i relation til 
definitioner, overvågningsparametre, 
overvågningsplaner og skabeloner.

(10) Konsekvensanalysen viste, at en 
delvis tilpasning af de to overvågnings-, 
rapporterings- og verifikationssystemer 
kunne bidrage til at reducere rederiernes 
administrative byrde, samtidig med at de 
vigtigste mål i EU's MRV-forordning blev 
fastholdt. Dette vil også sikre den 
europæiske flåde ens spilleregler på 
internationalt plan.  
En sådan delvis tilpasning bør dog ikke 
ændre forvaltningspraksis, 
anvendelsesområde, verifikation, 
gennemsigtighed eller CO2-
rapporteringskravene i EU's MRV-
forordning, da det i alvorligt omfang ville 
underminere forordningens mål og påvirke 
dens mulighed for at præge fremtidige 
politiske beslutninger og skabe 
incitamenter til indførelse af 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
energieffektiv adfærd inden for søfart. 
Eventuelle ændringer af EU's MRV-
forordning bør derfor begrænse 
tilpasningen til IMO's globale 
dataindsamlingssystem i relation til 
definitioner, overvågningsparametre, 
overvågningsplaner og skabeloner. 

Or. ro

Ændringsforslag 69
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bestemmelserne i IMO's globale 
dataindsamlingssystem om de data, der 
skal overvåges og rapporteres årligt, bør 
tages i betragtning, så det sikres, at 
strømlinede data indsamles for 
skibsaktiviteter, der falder ind under begge 
ordninger. Med henblik herpå bør 
parameteren "dødvægtstonnage" 
rapporteres, mens "fragtmængder" 
fortsat bør rapporteres på frivillig basis. 
"Tid til søs" bør erstattes af definitionen i 
IMO's globale dataindsamlingssystem af 
"timer undervejs". Endelig bør beregning 
af "tilbagelagt distance" være baseret på 
IMO's globale dataindsamlingssystem25 for 
at reducere den administrative byrde.

(12) Bestemmelserne i IMO's globale 
dataindsamlingssystem om de data, der 
skal overvåges og rapporteres årligt, bør 
tages i betragtning, så det sikres, at 
strømlinede data indsamles for 
skibsaktiviteter, der falder ind under begge 
ordninger. Med henblik herpå bør 
parametrene "dødvægtstonnage" og 
"fragtmængde" rapporteres. "Tid til søs" 
bør erstattes af definitionen i IMO's globale 
dataindsamlingssystem af "timer 
undervejs". Endelig bør beregning af 
"tilbagelagt distance" være baseret på 
IMO's globale dataindsamlingssystem25 for 
at reducere den administrative byrde.

__________________ __________________
25IMO's beslutning MEPC 282 (70). 25 IMO's beslutning MEPC 282 (70).

Or. en

Ændringsforslag 70
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bestemmelserne i IMO's globale 
dataindsamlingssystem om de data, der 
skal overvåges og rapporteres årligt, bør 
tages i betragtning, så det sikres, at 
strømlinede data indsamles for 
skibsaktiviteter, der falder ind under begge 
ordninger. Med henblik herpå bør 
parameteren "dødvægtstonnage" 
rapporteres, mens "fragtmængder" fortsat 
bør rapporteres på frivillig basis. "Tid til 
søs" bør erstattes af definitionen i IMO's 
globale dataindsamlingssystem af "timer 

(12) Bestemmelserne i IMO's globale 
dataindsamlingssystem om de data, der 
skal overvåges og rapporteres årligt, bør 
tages i betragtning, så det sikres, at 
strømlinede data indsamles for 
skibsaktiviteter, der falder ind under begge 
ordninger. Med henblik herpå bør 
parameteren "dødvægtstonnage" 
rapporteres foruden parameteren 
"fragtmængder". "Tid til søs" bør erstattes 
af definitionen i IMO's globale 
dataindsamlingssystem af "timer 
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undervejs". Endelig bør beregning af 
"tilbagelagt distance" være baseret på 
IMO's globale dataindsamlingssystem25 for 
at reducere den administrative byrde.

undervejs". Endelig bør beregning af 
"tilbagelagt distance" være baseret på 
IMO's globale dataindsamlingssystem25 for 
at reducere den administrative byrde..

__________________ __________________
25IMO's beslutning MEPC 282 (70). 25 IMO's beslutning MEPC 282 (70).

Or. en

Ændringsforslag 71
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Indholdet af overvågningsplaner 
bør strømlines, så der tages hensyn til 
IMO's globale dataindsamlingssystem, 
undtagen de dele af planen, som er 
nødvendige for at sikre, at kun EU-
relaterede oplysninger overvåges og 
rapporteres i henhold til EU's MRV-
forordning. Derfor bør enhver "pr. sejlads"-
bestemmelse bevares som led i 
overvågningsplanen.

(13) Indholdet af overvågningsplaner 
bør strømlines, så der tages hensyn til 
IMO's globale dataindsamlingssystem, 
undtagen de dele af planen, som er 
nødvendige for at sikre, at kun EU-
relaterede oplysninger overvåges og 
rapporteres i henhold til EU's MRV-
forordning. Derfor bør enhver "pr. sejlads"-
bestemmelse bevares som led i 
overvågningsplanen. Kommissionen bør 
også bistå medlemsstaterne med 
udveksling af ekspertise og god praksis 
samt implementering af nye teknologier 
med det formål at mindske de 
administrative hindringer og hente data 
effektivt og sikkert.

Or. en

Ændringsforslag 72
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) Den konsekvensanalyse, som 
Kommissionen gennemførte i 2013, og 
som ledsagede forslaget til EU's MRV-
forordning, viste, at EU's 
emissionshandelsordning (EU ETS) var 
effektiv, for så vidt angår emissioner fra 
søfarten, og identificerede et 
emissionshandelssystem eller en 
målbaseret kompensationsfond som de 
muligheder, der kunne sikre de 
nødvendige emissionsreduktioner i 
sektoren. For at international søfart kan 
blive omfattet af EU's bestræbelser på 
emissionsreduktion, bør Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF1a udvides til at omfatte 
maritime emissioner. Kommissionen bør 
vedtage delegerede retsakter, bl.a. for 
fastsættelse af den samlede mængde 
kvoter til søtransport i overensstemmelse 
med andre sektorer og metoden for 
tildeling af kvoter til søtransport ved 
auktion. Ved udarbejdelsen af disse 
delegerede retsakter bør Kommissionen 
opdatere konsekvensanalysen for 2013, 
navnlig for at afspejle Unionens samlede 
reduktionsmål for drivhusgasser og de 
økonomiske virkninger, herunder med 
hensyn til mulige risici for utilsigtede 
trafikoverflytninger og kulstoflækage, og 
offentliggøre resultaterne af denne 
analyse. Det er vigtigt, at EU og 
medlemsstaterne støtter foranstaltninger 
på internationalt plan for at mindske 
søtransportens klimavirkninger. 
Kommissionen bør løbende undersøge de 
fremskridt, der gøres med hensyn til at 
vedtage en markedsbaseret foranstaltning 
i IMO, og bør i tilfælde af, at der vedtages 
en global markedsbaseret foranstaltning, 
overveje, hvordan der kan sikres 
overensstemmelse mellem EU-
foranstaltninger og globale 
foranstaltninger.
__________________
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1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 73
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) En vellykket overgang til 
nulemissionstransport kræver en 
integreret tilgang og det rette gunstige 
miljø til at stimulere innovation, både på 
skibe og i havne. Dette gunstige miljø 
indebærer offentlige og private 
investeringer i forskning og innovation, 
teknologiske og operationelle 
foranstaltninger til forbedring af skibes 
energieffektivitet og indførelse af 
bæredygtige alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier, herunder den 
nødvendige infrastruktur til påfyldning og 
opladning i havne. Der bør etableres en 
fond for dekarbonisering af søtransport 
fra indtægter fra auktionering af 
maritime kvoter under EU ETS 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 og 
nulemissionsteknologier. Kommissionen 
bør også udvikle foranstaltninger til at 
regulere adgangen for de mest 
forurenende skibe til Unionens havne og 
til at pålægge skibe, der er afhængige af 
fossilt brændsel, at benytte sig af 
elforsyning fra land. Der bør kun 
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indrømmes fritagelse for skibe med 
absolut nulemission. Kommissionen bør 
også kræve, at havnene vedtager 
overliggedagstakster baseret på 
emissioner.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren for ændringsforslaget støtter ordførerens hovedidé om at forpligte skibe til at 
bruge strøm fra land, men det er nødvendigt at gøre en undtagelse for helt nulemissionsskibe.

Ændringsforslag 74
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) IMO vedtog den 13. april 2018 en 
indledende strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe med 
henblik på at begrænse stigningen i disse 
emissioner så hurtigt som muligt og 
reducere dem med mindst 50 % senest i 
2050 i forhold til 2008 og tilstræbe en 
fuldstændig afvikling af dem så hurtigt 
som muligt i dette århundrede. I 
øjeblikket arbejdes der i IMO på at 
vedtage kortsigtede foranstaltninger til 
nedbringelse af emissioner, som forventes 
vedtaget i 2023, og som vil udgøre det 
første skridt i retning af at nå IMO's mål 
for 2050. EU bør samarbejde konstruktivt 
med IMO's medlemsstater om at nå frem 
til en global aftale om foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 75
Catherine Chabaud, Fredrick Federley
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Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) Fjernelse af markedsbarriererne i 
den maritime sektor, herunder 
anvendelsen af et gennemsigtigt og robust 
system til overvågning, rapportering og 
verifikation, forventes at bidrage til 
anvendelsen af 
energieffektivitetsteknologier og dermed 
reducere emissionerne til søs med 
omkring 2 % inden 2030. For at sikre, at 
den maritime sektor bidrager fuldt ud til 
omstillingen af hele transportsektoren til 
en sektor med nulemission, er det 
nødvendigt med en yderligere indsats. 
Anvendelsesområdet for EU's MRV-
forordning bør derfor udvides til at 
omfatte bindende krav til skibe om at 
reducere deres årlige CO2-emissioner pr. 
transportarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 76
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) Inden for rammerne af den 
trinvise tilgang bør der forud for ethvert 
efterfølgende forslag om foranstaltninger 
til reduktion af CO2-emissioner fra 
skibsfart udføres en gennemgribende og 
omfattende konsekvensanalyse i tæt 
samråd med alle relevante interesserede 
parter.

Or. en
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Begrundelse

En grundig konsekvensanalyse vil gøre det muligt for de regulerende myndigheder på behørig 
vis at vurdere, om et sådant forslag er berettiget ud fra objektive og veldefinerede kriterier.

Ændringsforslag 77
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 b) En vellykket overgang til 
nulemissions- og grønne skibe kræver en 
integreret tilgang for at fremme 
innovative foranstaltninger for grønnere 
skibe (f.eks. skrogets udformning, nye 
motorer og bæredygtige alternative 
brændstoffer samt vindkraft) samt 
operationelle foranstaltninger, der kan 
gennemføres på kort sigt for at mindske 
brændstofforbruget og dermed 
emissionerne, såsom nedbringelse af 
hastigheden eller bedre ruteplanlægning. 
Hastighedsreduktion (nedsat fart) er 
blevet testet i stor skala mellem 2006 og 
2012 på grund af den kraftige stigning i 
brændstofpriserne: En reduktion på 10 % 
i hastigheden førte til et fald i forbruget 
på omkring 19 %1a og en tilsvarende 
reduktion af emissionerne. 
Markedsbaserede foranstaltninger såsom 
ETS vil fremme reduktionen af 
emissioner og investeringer i forskning og 
innovation for at forbedre af skibenes 
energieffektivitet og indførelse af 
bæredygtige alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier, herunder den 
nødvendige optankning og genopladning i 
havne og indlandshavne.
__________________
1a "The impact of international shipping 
on European air quality and climate 
forcing", Det Europæiske Miljøagentur, 
Teknisk rapport nr. 4/2013
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Or. en

Ændringsforslag 78
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 c) Den konsekvensanalyse, som 
Kommissionen gennemførte i 2013, og 
som ledsagede forslaget til EU's MRV-
forordning, viste, at EU's 
emissionshandelsordning var effektiv, for 
så vidt angår emissioner fra søfarten, og 
identificerede et emissionshandelssystem 
eller en målbaseret kompensationsfond 
som de muligheder, der kunne sikre de 
nødvendige emissionsreduktioner i 
sektoren. For at international søfart kan 
blive omfattet af EU's bestræbelser på 
emissionsreduktion, bør Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF1a udvides til at omfatte 
maritime emissioner. Samtidig bør der 
oprettes en "blå fond" for at reducere 
emissioner fra søtransport og beskytte, 
genoprette og forbedre forvaltningen af 
hav- og kystøkosystemer, der påvirkes af 
den globale opvarmning, såsom 
beskyttede havområder, og fremme 
tværgående, bæredygtig blå økonomi 
såsom vedvarende havenergi. 
Kommissionen bør vedtage delegerede 
retsakter, bl.a. for fastsættelse af den 
samlede mængde kvoter til søtransport i 
overensstemmelse med andre sektorer og 
metoden for tildeling af kvoter til 
søtransport ved auktion. Ved 
udarbejdelsen af disse delegerede 
retsakter bør Kommissionen opdatere 
konsekvensanalysen for 2013, navnlig for 
at afspejle Unionens samlede 
reduktionsmål for drivhusgasser og de 
økonomiske virkninger, herunder med 
hensyn til mulige risici for utilsigtede 
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trafikoverflytninger og kulstoflækage, og 
offentliggøre resultaterne af denne 
analyse. Det er vigtigt, at EU og 
medlemsstaterne støtter foranstaltninger 
på internationalt plan for at mindske 
søtransportens klimavirkninger. 
Kommissionen bør løbende undersøge de 
fremskridt, der gøres med hensyn til at 
vedtage en markedsbaseret foranstaltning 
i IMO, og bør i tilfælde af, at der vedtages 
en global markedsbaseret foranstaltning, 
overveje, hvordan der kan sikres 
overensstemmelse mellem EU-
foranstaltninger og globale 
foranstaltninger.

C __________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 79
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 d) I henhold til artikel 10, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF1a bør 50 % af indtægterne fra 
auktionering af kvoter til ETS-emissioner, 
som tildeles medlemsstaterne, anvendes til 
imødegåelse af klimaændringer, bl.a. til 
reduktion af drivhusgasemissioner, til 
tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, til finansiering af 
forskning og udvikling med henblik på 
begrænsning og tilpasning. Sideløbende 
med inddragelsen af den maritime sektor i 
ETS bør en betydelig del af indtægterne 
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fra emissionshandelsordningen, der 
tildeles medlemsstaterne, anvendes til at 
oprette en "blå fond" for at reducere 
emissionerne fra søtransport og beskytte, 
genoprette og forbedre forvaltningen af 
hav- og kystøkosystemer, der påvirkes af 
den globale opvarmning, såsom 
beskyttede havområder, og fremme 
tværgående, bæredygtig blå økonomi 
såsom vedvarende havenergi. Alle 
medlemsstater bør deltage i tildelingen til 
denne fond, der forvaltes på EU-plan, 
som oprettes ved denne forordning. De 
nationale bidrag bør derefter stå i et 
rimeligt forhold til betydningen af deres 
eksklusive økonomiske zone og maritime 
økonomi. Fonden bør understøtte 
forbedringen af skibenes energieffektivitet 
og investering i innovative teknologier og 
infrastrukturer for at dekarbonisere 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
havne, og udbredelsen af bæredygtige 
alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier med nulemission, 
herunder vindteknologier.
__________________
1a  Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 80
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) I april 2018 vedtog IMO en 
indledende strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe, hvori det 
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understreges, at drivhusgasemissioner bør 
toppe så hurtigt som muligt og opstille en 
vision for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra international 
skibsfart og udfase dem så hurtigt som 
muligt i dette århundrede. Den definerer 
et emissionsreduktionsmål på mindst 
50 % senest i 2050 i forhold til de årlige 
drivhusgasemissioner for 2008, samtidig 
med at der tilstræbes en dekarbonisering 
af sektoren. Den fastsætter også et mål 
om at reducere kulstofintensiteten som et 
gennemsnit på tværs af den internationale 
skibsfart med mindst 40 % inden 2030, 
idet man bestræber sig på at nå op på 
70 % i 2050 i forhold til 2008.

Or. en

Ændringsforslag 81
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Kommissionen bør undersøge, 
hvordan forordning (EU) 2015/757 
fungerer, idet den tager hensyn til de 
yderligere erfaringer, der er gjort i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
pågældende forordning og af IMO's 
globale system til indsamling af data, med 
henblik på at sikre større kompatibilitet 
mellem de to systemer og mindske 
dobbelte indberetningskrav.

Or. en

Ændringsforslag 82
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 b) Kommissionen bør revidere 
funktionen af forordning (EU) 2015/757 
under hensyntagen til de erfaringer, der 
er gjort med gennemførelsen af denne 
forordning og gennemførelsen af IMO's 
globale system til indsamling af data om 
svær fuelolie (DCS) samt andre relevante 
udviklinger med henblik på at nedbringe 
drivhusgasemissioner fra søtransport.

Or. en

Ændringsforslag 83
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, som første skridt i en 
trinvis tilgang til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette mål kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan på grund af dets 
omfang og virkninger. IMO's globale 
dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, for at reducere den 
årlige operationelle kulstofintensitet pr. 
transportarbejde og for at prissætte disse 
emissioner med henblik på at nedbringe 
drivhusgasemissioner fra den maritime 
sektor. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan 
derfor bedre gennemføres på EU-plan på 
grund af dets omfang og virkninger. IMO's 
globale dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
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hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, som første skridt i en 
trinvis tilgang til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette mål kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan på grund af dets 
omfang og virkninger. IMO's globale 
dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, som første skridt i en 
trinvis tilgang til at reducere 
drivhusgasemissioner i 
søtransportsektoren, navnlig gennem krav 
om CO2-prissætning, operationelle 
standarder for skibe og begrænsning af 
emissioner ved kajer. Dette mål kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan på grund af dets 
omfang og virkninger. IMO's globale 
dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 85
Antoni Comín i Oliveres
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, som første skridt i en 
trinvis tilgang til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette mål kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan på grund af dets 
omfang og virkninger. IMO's globale 
dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15) Formålet med forordning (EU) 
2015/757 er at overvåge, rapportere og 
verificere CO2-emissioner fra skibe, der 
anløber EØS-havne, som første skridt i en 
trinvis tilgang til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette mål kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan på grund af dets 
omfang og virkninger. Kommissionen bør 
bistå de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, også dem, der kan have 
overdraget disse beføjelser til regionale 
eller lokale enheder, ved at udveksle god 
praksis, information og uddannelse om 
nye teknologier og gennemføre 
bestemmelserne i denne forordning på 
behørig vis . IMO's globale 
dataindsamlingssystem bør tages i 
betragtning, og denne forordning sikrer den 
fortsatte sammenlignelighed og 
pålidelighed af de indsamlede data på 
grundlag af et enkelt sæt af krav. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 86
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Omstillingen til klimaneutralitet er 
endnu ikke opnået, og de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger i 
denne henseende har hidtil været 
utilstrækkelige. Havne kan spille en 
væsentlig rolle i dekarboniseringen af 
søfart. Operatører af skibe, der anløber 
EU-havne, bør være forpligtet til f.eks. 
ved at tilslutte sig strøm fra land at sikre, 
at deres skibe, når de ligger ved kaj, ikke 
udleder drivhusgasser eller 
luftforurenende stoffer. Dette ville være 
særlig vigtigt i forbindelse med kajpladser 
tæt på byområder for at mindske 
luftforureningens virkninger for 
menneskers sundhed. Eftersom 
forskellige skibe udsender drivhusgasser 
og luftforurenende stoffer i varierende 
omfang, bør de mest forurenende skibe, 
herunder store passagerskibe, være de 
skibe, der først forpligtes til at opfylde 
dette krav.

Or. en

Ændringsforslag 87
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Åbne scrubbersystemer overflytter 
emissionerne fra luften til åbne farvande 
og er stadig ikke underlagt regulering; 
der findes dog effektive alternativer, der 
spænder fra brug af renere brændstoffer 
til anvendelse af lukkede skrubbere med 
omkostninger, der ikke er væsentligt 
højere. Revisionen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/8831a har ikke medført 
tilfredsstillende fremskridt i denne 
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henseende, eftersom det ikke har 
overholdt princippet om, at forurening 
skal bekæmpes ved kilden.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/883 af 17. april 2019 om 
modtagefaciliteter i havne til aflevering af 
affald fra skibe, om ændring af direktiv 
2010/65/EU og om ophævelse af direktiv 
2000/59/EF (EUT L 131 af 7.6.2019, s. 
116).

Or. en

Ændringsforslag 88
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) En global tilgang til håndtering af 
drivhusgasemissioner fra international 
skibsfart under ledelse af Den 
Internationale Søfartsorganisation ville 
være mere effektiv, fordi den ville finde 
bredere anvendelse. Kommissionen skal 
for at fremskynde processen tilskynde til, 
at der foretages ændringer i IMO's 
dataindsamlingssystem (DCS) med 
henblik på at opnå fuld tilpasning af 
denne forordning til IMO's 
dataindsamlingssystem.

Or. en

Ændringsforslag 89
Peter Liese, Maria Spyraki

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Skibe forurener meget, og der er 
ikke kun tale om drivhusgasser. I mange 
europæiske byer har søfarten betydelige 
indvirkning på grund af emissionerne af 
SOx, NOx, sod og partikler. 
Kommissionen bør revidere den 
eksisterende lovgivning inden juni 2021 
og fremsætte konkrete forslag til løsning 
af problemet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring svarer til ordførerens ændringsforslag 28. Det er ikke hensigtsmæssigt at 
medtage andre forurenende stoffer i MRV, men det er meget nødvendigt at håndtere disse 
emissioner. Derfor bør Kommissionen fremsætte et passende forslag.

Ændringsforslag 90
Peter Liese, Maria Spyraki

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 b) Der er bred politisk enighed om, at 
den maritime sektor bør gøre mere for at 
nedbringe emissionerne, og at den 
maritime sektor derfor bør medtages 
blandt andre foranstaltninger i EU ETS. 
Formanden for Europa-Kommissionen 
meddelte i sine politiske retningslinjer, 
inden hun blev valgt af Europa-
Parlamentet, at hun ville foreslå, at 
emissionshandelssystemet blev udvidet til 
at omfatte den maritime sektor. I sin 
meddelelse af 11. december 2019 om den 
grønne pagt bebudede Kommissionen, at 
den ville foreslå, at dette system blev 
udvidet til den maritime sektor. Denne 
optagelse bør ske snarest muligt. Derfor 
bør Kommissionen omgående foretage 
konsekvensanalysen og senest den 31. 
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december 2020 fremsætte et forslag til 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal slå fast, at vi står sammen om at medtage søtransport i ETS. Det 
er imidlertid ikke teknisk og politisk muligt at gøre dette i MRV-forslaget. Derfor har vi akut 
behov for et særskilt forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag 91
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 b) Omstillingen til 
nulemissionsteknologier skal påbegyndes 
nu i betragtning af skibes lange levetid og 
EU's mål om at nedbringe CO2-
emissionerne fra søfarten med mellem 70 
og 100 % inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 92
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Forslag til forordning
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 c) Der er bred politisk enighed om, at 
det vil være nødvendigt og formålstjenligt 
at optage søfartssektoren i EU's 
emissionshandelssystem. IMO har bl.a. 
arbejdet på en effektivitetsstandard. De 
centrale elementer i denne 
effektivitetsstandard bør indgå i EU-
retten. Derfor bør Kommissionen 
påbegynde in konsekvensanalyse og 
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snarest muligt fremsætte sit forslag 
herom.

Or. en

Begrundelse

Det vil være nyttigt at indføre en effektivitetsstandard som planlagt af IMO i EU-
lovgivningen. Dette kan dog ikke gøres ved MRV-forordningen, men skal ske gennem et 
særskilt forslag, der skal fremlægges af Europa-Kommissionen sammen med forslaget om at 
optage søfartssektoren i ETS så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 93
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 c) Alle skibe fra samtlige flagstater, 
der anløber EØS-havne, bør medtages i 
EU's emissionshandelssystem for at 
forhindre, at de skifter flag for at omgå 
reglerne.

Or. en

Ændringsforslag 94
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 d) Skatteunderskud i EU's 
skibsfartssektor beløber sig til hele 24 
mia. EUR om året i form af 
skattefritagelser for fossilt brændstof i 
henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF1a 
og national skattelovgivning. Dette er i 
modstrid med princippet om, at 
forureneren betaler, og om, at de eksterne 
omkostninger er omfattet, og vidner om 
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manglende omtanke i en tid, hvor de 
offentlige midler svinder ind på såvel EU-
plan som nationalt plan.
__________________
1a Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. 
oktober 2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EUT L 
283 af 31.10.2003, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 95
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 e) På IMO-niveau vil man ikke 
kunne forvente, at der sker tiltag i retning 
af medtagelse af de eksterne 
omkostninger, og dette kan heller ikke 
forventes i de kommende år.

Or. en

Ændringsforslag 96
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 f) Skibsoperatører skal sikre, at 
fartøjerne drives så energieffektivt som 
muligt, således at emissionerne holdes på 
det lavest mulige niveau. Skibsbyggere 
skal sikre, at emissionsreduktioner 
prioriteres ved bygning af nye skibe.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Betragtning 23

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Betragtning 23 affattes således:
(23) Andre drivhusgasser og 
klimapåvirkende eller luftforurenende 
stoffer bør ikke omfattes af Unionens 
MRV-system på dette tidspunkt for at 
undgå krav om at installere måleudstyr, 
som ikke er tilstrækkeligt pålideligt eller 
kommercielt tilgængeligt, og som kunne 
hæmme gennemførelsen af Unionens 
MRV-system.

Unionens MRV-system bør udvides til 
også at omfatte andre drivhusgasser samt 
klimapåvirkende og luftforurenende 
stoffer, hvis der findes tilstrækkeligt 
pålideligt eller kommercielt tilgængeligt 
måleudstyr, for bedre at kunne beskytte 
klimaet, miljøet og menneskers sundhed." 
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 98
Jutta Paulus
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af drivhusgasemissioner og 
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(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

andre relevante oplysninger fra skibe, som 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
havne i en medlemsstats jurisdiktion. For 
at bidrage til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelse til at reducere 
menneskeskabte og globale 
drivhusgasemissioner og fjerne 
drivhusgasser internt i Unionen inden 
2050, som det er fastlagt i forordningen 
om en europæisk klimalov, idet der tages 
hensyn til IMO's første strategi for 
reduktion af drivhusgasemissioner fra 
skibe, pålægger denne forordning også 
selskaberne forpligtelser til at reducere 
deres årlige gennemsnitlige CO2-
emissioner pr. transportarbejde med 
mindst 40 % inden 2030 i forhold til den 
gennemsnitlige præstation pr. kategori af 
skibe af samme størrelse og type i den 
første rapporteringsperiode, jf. artikel 8. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

Effektivitetsmålet gælder for virksomheder som et gennemsnit for alle skibe, som den 
pågældende virksomhed opererer i et enkelt år. Det vil blive fastsat ved brug af grafer og med 
en afbildning af kulstofintensiteten i forhold til skibsstørrelse ved hjælp af MRV-datasættet 
(svarende til IMO). Reduktionsmålene for hver skibskategori bestemmes ved hjælp af 
regressionskurven (mindste kvadraters metode). Ved at anvende den gennemsnitlige CO2-
intensitet til beregning af målet skal de virksomheder, der allerede i dag opererer under 
gennemsnitskurven, kun dække den resterende afstand til 40 %. De, der kommer først med at 
træffe foranstaltninger, vil således ikke blive straffet.

Ændringsforslag 99
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
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Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af drivhusgasemissioner og 
andre relevante oplysninger fra skibe, som 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
havne i en medlemsstats jurisdiktion. For 
at bidrage til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelse til at reducere indenlandske 
og globale drivhusgasemissioner i 
henhold til Parisaftalen og til at 
gennemføre IMO's første strategi for 
reduktion af drivhusgasemissioner fra 
skibe på EU-plan pålægger denne 
forordning også selskaberne forpligtelser 
til at reducere deres drivhusgasemissioner 
pr. transportarbejde lineært med mindst 
40 % inden 2030 i forhold til den 
gennemsnitlige præstation pr. kategori af 
skibe af samme størrelse og type i den 
første rapporteringsperiode, jf. artikel 8. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ordførerens udkast til betænkning, der ændrer CO2-emissioner 
til alle drivhusgasemissioner og indfører et reduktionsmål på 40 % inden 2030.  Men ved 
fastlæggelsen af reglerne for overholdelse af dette mål skal der også ved denne ændring 
medtages en specifik bestemmelse om en lineær reduktion pr. år for skibene for at sikre, at det 
overordnede mål på mindst 40 % inden 2030 ledsages af et fast reduktionsmål fra år til år fra 
det år, hvor den reviderede forordning gennemføres.

Ændringsforslag 100
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af drivhusgasemissioner og 
andre relevante oplysninger fra skibe, som 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
havne i en medlemsstats jurisdiktion. For 
at bidrage til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelse til at reducere indenlandske 
og globale drivhusgasemissioner i 
henhold til Parisaftalen pålægger denne 
forordning også skibene forpligtelser til at 
reducere deres årlige CO2-emissioner pr. 
transportarbejde med mindst 40 % inden 
2030 i forhold til den gennemsnitlige 
præstation pr. kategori af skibe af samme 
størrelse og type i den første 
rapporteringsperiode, jf. artikel 8. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 101
Peter Liese, Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) samt methan og andre relevante 
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fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

oplysninger fra de selskaber, der er 
ansvarlige for den kommercielle drift af 
skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)

Begrundelse

Denne ændring svarer til ordførerens ændringsforslag 20. Det er klogt at medtage ikke blot 
CO2, men også methan, fordi methanudslip kan være en relevant kilde til 
drivhusgasemissioner i fremtiden. Andre drivhusgasser spiller ikke nogen væsentlig rolle, og 
det vil derfor være uforholdsmæssigt at medtage dem.

Ændringsforslag 102
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra enheder, der er ansvarlige for 
kommerciel drift af skibe, som ankommer 
til, opholder sig i eller forlader havne i en 
medlemsstats jurisdiktion, med henblik på 
at fremme reduktionen af CO2-emissioner 
fra søtransport på omkostningseffektiv vis. 
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Begrundelse

Skibsejerne har ikke altid den driftsmæssige kontrol med skibet og kan derfor ikke holdes 
ansvarlig for deres fartøjers driftsmæssige energieffektivitet, når det pågældende fartøj drives 
af en befragter, som kontrollerer vigtige parametre, der er bestemmende for et skibs CO2-
aftryk, f.eks. fragtmængde, fart og rute. Ved at fokusere på kommercielle operatører kan vi 
henføre drivhusgasemissioner til den reelle forurener.

Ændringsforslag 103
Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1
Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra de selskaber, der er ansvarlige for den 
kommercielle drift af skibe, som 
ankommer til, opholder sig i eller forlader 
havne i en medlemsstats jurisdiktion, med 
henblik på at fremme reduktionen af CO2-
emissioner fra søtransport på 
omkostningseffektiv vis. "

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN))

Begrundelse

For70 % af den EU-kontrollerede tonnage er skibsejeren ikke den samme som befragteren. 
Skibsejeren holdes således ikke ansvarlig for den driftsmæssige energieffektivitet, da det 
befragteren, der har kontrol med f.eks. hastighed, rute og fragtmængde. Systemet undlader at 
knytte operationel energieffektivitet til den part, der driver skibet. Befragteren har ikke noget 
incitament til at træffe foranstaltninger til forbedring af skibets driftsmæssige 
energieffektivitet.
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Ændringsforslag 104
Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
Artikel 1 "Artikel 1

Formål Formål

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis.

Denne forordning fastlægger regler for 
præcis overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner af kuldioxid 
(CO2) og af andre relevante oplysninger 
fra skibe, som ankommer til, opholder sig i 
eller forlader havne i en medlemsstats 
jurisdiktion, med henblik på at fremme 
reduktionen af CO2-emissioner fra 
søtransport på omkostningseffektiv vis. 
Virksomhederne skal reducere deres 
årlige CO2-emissioner pr. 
transportarbejde med mindst 40 % inden 
2030 i forhold til 2008." "

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 105
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 2 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
1. Denne forordning gælder for skibe 
på over 5 000 bruttotonnage med hensyn til 

"1. Denne forordning gælder for de 
virksomheder, der er ansvarlige for den 
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de CO 2 -emissioner, der udledes, når de 
sejler fra deres seneste anløbshavn til en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion og fra en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion til deres næste 
anløbshavn samt i anløbshavne under en 
medlemsstats jurisdiktion.

kommercielle drift af skibe på over 5 000 
bruttotonnage med hensyn til de CO2-
emissioner, der udledes, når de sejler fra 
deres seneste anløbshavn til en anløbshavn 
under en medlemsstats jurisdiktion og fra 
en anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion til deres næste anløbshavn 
samt i anløbshavne under en medlemsstats 
jurisdiktion. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN)

Begrundelse

Hvad angår 70 % af den EU-kontrollerede tonnage er skibsejerne og befragterne ikke de 
samme. Skibsejere holdes således ikke ansvarlige for den driftsmæssige energieffektivitet, da 
det befragterne, der har kontrol med f.eks. hastighed, rute og fragtmængde. Systemet 
undlader at knytte operationel energieffektivitet til operatøren og giver således ikke 
befragterne nogen incitamenter til at forbedre skibets driftsmæssige energieffektivitet. 
Skibsejerne er i fare for at miste kontrollen med deres aktiv, hvilket kan indvirke på skibets 
værdi.

Ændringsforslag 106
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 2 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
1. Denne forordning gælder for skibe 
på over 5 000 bruttotonnage med hensyn til 
de CO 2 -emissioner, der udledes, når de 
sejler fra deres seneste anløbshavn til en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion og fra en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion til deres næste 
anløbshavn samt i anløbshavne under en 
medlemsstats jurisdiktion.

"1. Denne forordning gælder for skibe 
på over 400 bruttotonnage med hensyn til 
de CO2-emissioner, der udledes, når de 
sejler fra deres seneste anløbshavn til en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion og fra en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion til deres næste 
anløbshavn samt i anløbshavne under en 
medlemsstats jurisdiktion. "
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 107
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 2 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
1. Denne forordning gælder for skibe på 
over 5 000 bruttotonnage med hensyn til de 
CO 2 -emissioner, der udledes, når de 
sejler fra deres seneste anløbshavn til en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion og fra en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion til deres næste 
anløbshavn samt i anløbshavne under en 
medlemsstats jurisdiktion.

"1. Denne forordning gælder for skibe på 
over 5 000 bruttotonnage med hensyn til de 
drivhusgas-, NOx- og SOx-emissioner, der 
udledes, når de sejler fra deres seneste 
anløbshavn til en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion og fra en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion til deres næste anløbshavn 
samt i anløbshavne under en medlemsstats 
jurisdiktion. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 108
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
 Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 2 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
1. Denne forordning gælder for skibe på 
over 5 000 bruttotonnage med hensyn til de 
CO 2 -emissioner, der udledes, når de 

"1. Denne forordning gælder for enheder, 
der er ansvarlige for den kommercielle 
drift af skibe på over 5 000 bruttotonnage 
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sejler fra deres seneste anløbshavn til en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion og fra en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion til deres næste 
anløbshavn samt i anløbshavne under en 
medlemsstats jurisdiktion.

med hensyn til de CO2-emissioner, der 
udledes, når de sejler fra deres seneste 
anløbshavn til en anløbshavn under en 
medlemsstats jurisdiktion og fra en 
anløbshavn under en medlemsstats 
jurisdiktion til deres næste anløbshavn 
samt i anløbshavne under en medlemsstats 
jurisdiktion. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

Skibsejerne har ikke altid den driftsmæssige kontrol med skibet og kan derfor ikke holdes 
ansvarlig for deres fartøjers driftsmæssige energieffektivitet, når det pågældende fartøj drives 
af en befragter, som kontrollerer vigtige parametre, der er bestemmende for et skibs CO2-
aftryk, f.eks. fragtmængde, fart og rute. Ved at fokusere på kommercielle operatører kan vi 
henføre drivhusgasemissioner til den reelle forurener.

Ændringsforslag 109
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 2 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1a) Artikel 2, stk. 2, affattes således:
2. Denne forordning gælder ikke 
krigsskibe, marinehjælpefartøjer, 
fiskerfartøjer eller skibe til forarbejdning 
af fisk, træskibe af primitiv konstruktion, 
skibe, der ikke fremdrives ved mekaniske 
midler, eller statsskibe, der anvendes til 
ikkekommercielle formål.

"2. Denne forordning gælder ikke 
træskibe af primitiv konstruktion, skibe, 
der ikke fremdrives ved mekaniske midler, 
eller statsskibe, der anvendes til 
ikkekommercielle formål. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

Der bør ikke være nogen undtagelse for krigsskibe eller marinehjælpefartøjer, der støtter 
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fartøjer, som kæmper ved frontlinjen.  Militæret bidrager i høj grad til drivhusgasemissioner.  
Fjernelsen af fangst og forarbejdning har også kun betydning for de fartøjer, der overstiger 
den angivne bruttotonnage.  Ændringen er med andre ord rettet mod de såkaldte super- eller 
fabrikstrawlere.

Ændringsforslag 110
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1b) Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) »anløbshavn« : en havn, hvor et 
skib tager ophold for at laste eller losse 
fragt eller for at ud- eller indskibe 
passagerer, og dermed er ophold 
udelukkende med henblik på at påfylde 
brændstof på, proviantere, skifte 
besætning, sejle i tørdok eller foretage 
reparationer på skibet og/eller dets udstyr, 
ophold i havn, fordi skibet har behov for 
hjælp eller er i nød, skibsoverførsler uden 
for havnen og ophold udelukkende for at 
søge ly i forbindelse med ugunstige 
vejrforhold eller af nødvendighed på grund 
af eftersøgnings- og redningsaktiviteter, 
udelukket

"b) »anløbshavn«: en havn, hvor et skib 
tager ophold for at laste eller losse en 
væsentlig del af sin fragt eller for at ud- 
eller indskibe passagerer,  og dermed er 
ophold udelukkende med henblik på at 
påfylde brændstof på, proviantere, skifte 
besætning, sejle i tørdok eller foretage 
reparationer på skibet og/eller dets udstyr, 
ophold i havn, fordi skibet har behov for 
hjælp eller er i nød, skibsoverførsler uden 
for havnen og ophold udelukkende for at 
søge ly i forbindelse med ugunstige 
vejrforhold eller af nødvendighed på grund 
af eftersøgnings- og redningsaktiviteter, 
udelukket "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 111
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1b) Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) »anløbshavn« : en havn, hvor et skib 
tager ophold for at laste eller losse fragt 
eller for at ud- eller indskibe passagerer, og 
dermed er ophold udelukkende med 
henblik på at påfylde brændstof på, 
proviantere, skifte besætning, sejle i tørdok 
eller foretage reparationer på skibet 
og/eller dets udstyr, ophold i havn, fordi 
skibet har behov for hjælp eller er i nød, 
skibsoverførsler uden for havnen og ophold 
udelukkende for at søge ly i forbindelse 
med ugunstige vejrforhold eller af 
nødvendighed på grund af eftersøgnings- 
og redningsaktiviteter, udelukket

»anløbshavn« : en havn, hvor et skib tager 
ophold for at laste eller losse en væsentlig 
del af sin fragt eller for at ud- eller 
indskibe passagerer,  og dermed er ophold 
udelukkende med henblik på at påfylde 
brændstof på, proviantere, skifte 
besætning, sejle i tørdok eller foretage 
reparationer på skibet og/eller dets udstyr, 
ophold i havn, fordi skibet har behov for 
hjælp eller er i nød, skibsoverførsler uden 
for havnen og ophold udelukkende for at 
søge ly i forbindelse med ugunstige 
vejrforhold eller af nødvendighed på grund 
af eftersøgnings- og redningsaktiviteter, 
udelukket "

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN))

Ændringsforslag 112
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra d) affattes således: a) litra b) og d) affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 113
Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
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Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "selskab": skibsejeren eller en 
anden organisation eller person som f.eks. 
forvalteren eller bareboatbefragteren, som 
har påtaget sig ansvaret for driften af 
skibet for skibsejeren og har påtaget sig 
alle de pligter og ansvarsområder, der 
pålægges ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 336/2006."

d) "selskab": den organisation eller 
person, som driver skibet

Or. en

Begrundelse

MRV-data bør indsamles af den enhed, der er ansvarlig for skibets drift, da det er operatøren, 
som kan kontrollere skibets driftsmæssige energieffektivitet, herunder fragtmængde, rute og 
fart. Den samme enhed bør være ansvarlig for køb og returnering af ETS-certifikater. Denne 
definition gælder kun for de nævnte formål, der ikke berører definitionen i konventionen om 
søfarendes arbejdsforhold.

Ændringsforslag 114
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "selskab": skibsejeren eller en 
anden organisation eller person som f.eks. 
forvalteren eller bareboatbefragteren, som 
har påtaget sig ansvaret for driften af 
skibet for skibsejeren og har påtaget sig 
alle de pligter og ansvarsområder, der 
pålægges ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 336/2006."

d) "selskab": skibsejeren eller en 
anden enhed eller person, der er ansvarlig 
for skibets kommercielle drift, og som 
betaler for det brændstof, skibet 
forbruger, som f.eks. forvalteren, 
tidsbefragteren eller bareboatbefragteren

Or. en
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Begrundelse

Kommercielle operatører som f.eks. tidsbefragtere og bareboatbefragtere betaler for skibets 
brændstof, og de er ansvarlige for og har kontrol med vigtige parametre, der er bestemmende 
for et skibs driftsmæssige energieffektivitet, såsom fragtmængde, rute og hastighed.

Ændringsforslag 115
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "selskab": skibsejeren eller en 
anden organisation eller person som f.eks. 
forvalteren eller bareboatbefragteren, som 
har påtaget sig ansvaret for driften af skibet 
for skibsejeren og har påtaget sig alle de 
pligter og ansvarsområder, der pålægges 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 336/2006."

d) "selskab": den juridiske person, 
der er ansvarlig for skibets kommercielle 
drift, dvs. den juridiske person, som 
betaler for det brændstof, skibet 
forbruger, som f.eks. forvalteren, 
skibsejeren, tidsbefragteren eller 
bareboatbefragteren, som har påtaget sig 
ansvaret for driften af skibet for 
skibsejeren og har påtaget sig alle de 
pligter og ansvarsområder, der pålægges 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 336/2006

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde (70 % af den EU-kontrollerede tonnage) er skibsejeren ikke den samme som 
befragteren. Skibsejeren holdes således ikke ansvarlig for den driftsmæssige 
energieffektivitet, da det befragteren, der har kontrol med f.eks. hastighed, rute og 
fragtmængde. Systemet undlader at knytte operationel energieffektivitet til den part, der 
driver skibet. Befragteren har således ikke noget incitament til at træffe foranstaltninger til 
forbedring af skibets driftsmæssige energieffektivitet. Skibsejerne er i fare for at miste 
kontrollen med deres aktiv, hvilket kan indvirke på skibets værdi.

Ændringsforslag 116
Pernille Weiss
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Efter litra d) indsættes følgende 
litra:
da) Denne forordning fastlægger 
regler for præcis overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner 
af kuldioxid (CO2) og af andre relevante 
oplysninger fra skibe, som ankommer til, 
opholder sig i eller forlader havne i en 
medlemsstats jurisdiktion, med henblik på 
at fremme reduktionen af CO2-emissioner 
fra søtransport på omkostningseffektiv 
vis.
For at bidrage til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelse til at reducere indenlandske 
og globale drivhusgasemissioner i 
henhold til Parisaftalen og til at 
gennemføre IMO's første strategi for 
reduktion af drivhusgasemissioner på 
EU-plan pålægger denne forordning også 
selskaber forpligtelser til at reducere deres 
CO2-emissioner pr. transportarbejde med 
mindst 40 % senest i 2030 i forhold til den 
gennemsnitlige præstation pr. kategori af 
skibe af samme størrelse og type i 2008, 
hvilket er det samme internationale 
referencegrundlag, som IMO har fastsat i 
sin første strategi.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens forslag går ud på at vælge 2018 som basisår. Dette ville være en ulempe for 
pionerer i den maritime sektor. Derfor er det hensigtsmæssigt at holde fast ved basisåret 
2008, som er det samme internationale referencegrundlag, som IMO har fastsat i sin første 
strategi. Hvis vi vælger at straffe pionerer i deres proces hen imod dekarbonisering, vil det 
sende et meget farligt budskab til enhver virksomhed, der overvejer at træffe foranstaltninger 
mod klimaændringerne forud for reguleringsinitiativer.
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Ændringsforslag 117
Pernille Weiss, Søren Gade, Asger Christensen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
da) Kommissionen foreslår senest den 
30. juni 2021 efter en grundig 
konsekvensanalyse en ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF* med henblik på at medtage 
emissioner, der finder sted fra den 1. 
januar 2023 fra alle skibe, der ankommer 
til eller forlader EU-havne, og som er 
reguleret ved denne forordning.
Kommissionen oplyser, hvordan man 
opnår en reduktion på mindst 40 % senest 
i 2030 i forhold til 2008 (hvilket er det 
samme internationale referencegrundlag, 
som IMO har fastsat i sin første strategi 
for reduktion af drivhusgasemissioner fra 
skibe), og foreslår passende 
foranstaltninger for hurtigst muligt at nå 
målet, hvorved der tages højde for 
resultaterne fra MEPC 76 vedrørende 
foranstaltninger på kort sigt.
For at sikre den bedst mulige 
miljømæssige integritet og sikre, at de 
europæiske skibsejere er 
konkurrencedygtige, bør forslaget være 
neutralt med hensyn til flag og sikre 
ligebehandling, og alle midler fra fuld 
auktionering skal finansiere maritime 
forsknings-, udviklings- og 
innovationsforanstaltninger til 
imødegåelse af klimaændringer, herunder 
oprettelse af en fond for dekarbonisering 
af søtransport (fonden) for perioden fra 
2021 til 2030, hvilket indebærer, at 50 % 
af indtægterne fra auktionering af kvoter 
tildeles fonden til forbedring af 
energieffektiviteten for skibe og til støtte 
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af investeringer i innovative teknologier 
og infrastruktur til dekarbonisering af 
søtransport, til investering i elektrificering 
af transport og til udvikling af 
bæredygtige alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier med nulemission.
På grund af Kommissionens 
forventninger til en international aftale 
gennem IMO senest i foråret 2021 
anfører Kommissionen i sin meddelelse af 
11. december 2019 om en "europæisk 
grøn pagt", at et forslag om at medtage 
skibsfart i EU's emissionshandelsordning 
er planlagt til juni 2021. Kommissionen 
vedtager sit forslag inden hvad angår 
ændringen af direktiv 2003/87/EF, hvis 
Kommissionen - med sikkerhed - kan 
konkludere, at en international aftale om 
kortfristede foranstaltninger frem mod 
2030 er uden for rækkevidde.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 118
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2015/757
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 3, stk. 1, litra i), affattes 
således:

i) »andre relevante oplysninger« 
oplysninger vedrørende CO2-emissioner 
fra skibes brændstofforbrug, 

"i) "andre relevante oplysninger": 
oplysninger vedrørende CO2-emissioner 
fra skibes brændstofforbrug, 
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transportarbejde og energieffektivitet, som 
gør det muligt at analysere 
emissionstendenser og vurdere skibenes 
præstationer         

transportarbejde, strømforsyning fra kyst 
til skib, mens skibet ligger ved kaj, og 
energieffektivitet, som gør det muligt at 
analysere emissionstendenser og vurdere 
skibenes præstationer

Or. el

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&qid=1584951644602&from=DA

Ændringsforslag 119
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 4 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 4, stk. 1, affattes således:
1. I overensstemmelse med artikel 8-12 
skal selskaberne for hvert af deres skibe 
overvåge og rapportere de relevante 
parametre i en rapporteringsperiode. De 
skal foretage overvågningen og 
rapporteringen for alle havne under en 
medlemsstats jurisdiktion og for alle 
sejladser til eller fra en havn under en 
medlemsstats jurisdiktion.

"1. I overensstemmelse med artikel 8-12 
skal selskaberne for hvert af de skibe, som 
de har ansvaret for, overvåge og 
rapportere de relevante parametre i en 
rapporteringsperiode. De skal foretage 
overvågningen og rapporteringen for alle 
havne under en medlemsstats jurisdiktion 
og for alle sejladser til eller fra en havn 
under en medlemsstats jurisdiktion. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

MRV-data bør indsamles af den enhed, der er ansvarlig for skibets drift, da det er operatøren, 
som kan kontrollere skibets driftsmæssige energieffektivitet, herunder fragtmængde, rute og 
fart. Den samme enhed bør være ansvarlig for køb og returnering af ETS-certifikater.

Ændringsforslag 120
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 4 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 4, stk. 1, affattes således:
1. I overensstemmelse med artikel 8-12 
skal selskaberne for hvert af deres skibe 
overvåge og rapportere de relevante 
parametre i en rapporteringsperiode. De 
skal foretage overvågningen og 
rapporteringen for alle havne under en 
medlemsstats jurisdiktion og for alle 
sejladser til eller fra en havn under en 
medlemsstats jurisdiktion.

"1. I overensstemmelse med artikel 8-12 
skal selskaberne for hvert af de skibe, som 
er under deres kommercielle 
driftsmæssige kontrol, overvåge og 
rapportere de relevante parametre i en 
rapporteringsperiode. De skal foretage 
overvågningen og rapporteringen for alle 
havne under en medlemsstats jurisdiktion 
og for alle sejladser til eller fra en havn 
under en medlemsstats jurisdiktion. "

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=EN))

Begrundelse

Hvad angår 70 % af den EU-kontrollerede tonnage er skibsejerne og befragterne ikke de 
samme. Skibsejere holdes således ikke ansvarlige for den driftsmæssige energieffektivitet, da 
det befragterne, der har kontrol med f.eks. hastighed, rute og fragtmængde. Systemet 
undlader at knytte operationel energieffektivitet til operatøren og giver således ikke 
befragterne nogen incitamenter til at forbedre skibets driftsmæssige energieffektivitet. 
Skibsejerne er i fare for at miste kontrollen med deres aktiv, hvilket kan indvirke på skibets 
værdi.

Ændringsforslag 121
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
"2a. Senest den 31. december 2021 
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vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 23 med henblik på at supplere 
denne forordning ved nærmere at 
specificere metoderne til rapportering af 
methanemissioner (CH4) fra 
containerskibe, krydstogtsskibe og andre 
betydelige eller potentielt betydelige 
brugere af flydende naturgas (LNG)."

Or. en

Ændringsforslag 122
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) litra e) og f) affattes således: a) litra e) affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 123
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fragt, på frivilligt grundlag". udgår

Or. en

Begrundelse

Frivilligt grundlag slettes, idet der vendes tilbage til den oprindelige tekst, hvor fragt er et 
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obligatorisk krav.

Ændringsforslag 124
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fragt, på frivilligt grundlag". udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at kun rapportere fragtmængde på frivillig basis, for 
fragtmængden har væsentlig betydning for effektiviteten, og operatører, der driver deres skibe 
effektivt, bør ikke stilles ugunstigt.

Ændringsforslag 125
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fragt, på frivilligt grundlag". udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fragt, på frivilligt grundlag". f) fragt, på obligatorisk grundlag".

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår at ændre et afgørende element i den nuværende MRV-forordning. Det 
nuværende MRV-system giver et præcist billede af skibes energieffektivitet ved hjælp af det 
såkaldte "transportarbejde" (dvs. fragtmængden multipliceret med tilbagelagt distance). Det 
vigtigste element i beregningen af transportarbejdet ("fragt") foreslås nu at blive en frivillig 
overvågningsparameter. Dette vil bringe den europæiske søfartsindustris vigtigste incitament 
til at dekarbonisere sektoren i fare.

Ændringsforslag 127
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 757/2015
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 9, stk. 2, litra a), affattes 
således:

a) alle skibets sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden enten indledes eller 
afsluttes i en havn under en medlemsstats 
jurisdiktion, og

"a) ikke færre end 90 % af skibets 
sejladser i løbet af rapporteringsperioden 
enten indledes eller afsluttes i en havn 
under en medlemsstats jurisdiktion, og"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Begrundelse

Det er en prioritet at mindske den administrative byrde, som systemet med rapportering pr. 
sejlads pålægger nærskibsfartsoperatører, især hvis de også anløber havne uden for EU

Ændringsforslag 128
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 9, stk. 2, litra a), affattes 
således:

a) alle skibets sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden enten indledes eller 
afsluttes i en havn under en medlemsstats 
jurisdiktion, og 

"a) ikke færre end 90 % af skibets 
sejladser i løbet af rapporteringsperioden 
enten indledes eller afsluttes i en havn 
under en medlemsstats jurisdiktion, og"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Begrundelse

Rapporteringen pr. sejlads resulterer i en uberettiget administrativ byrde for fartøjer i 
nærskibsfarten, der ofte anløber EU-havne. 300 anløb af EU-havne er for mange for disse 
fartøjer. Det foreslås at sænke tærsklen til 90 anløb af EU-havne for at mindske den 
administrative byrde uden at bringe forordningens mål i fare. Desuden kan fartøjer i 
nærskibsfarten handle mellem havne uden for EU. For at undgå, at disse fartøjer udelukkes 
fra muligheden for at anvende tærsklen, foreslås kravet på 90 %.

Ændringsforslag 129
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3b) Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes 
således:

b) skibet ifølge fartplanen foretager mere 
end 300 sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden.

"b) skibet ifølge fartplanen foretager mere 
end 90 sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden. "

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Begrundelse

Rapporteringen pr. sejlads resulterer i en uberettiget administrativ byrde for fartøjer i 
nærskibsfarten, der ofte anløber EU-havne. 300 anløb af EU-havne er for mange for disse 
fartøjer. Det foreslås at sænke tærsklen til 90 anløb af EU-havne for at mindske den 
administrative byrde uden at bringe forordningens mål i fare. Desuden kan fartøjer i 
nærskibsfarten handle mellem havne uden for EU. For at undgå, at disse fartøjer udelukkes 
fra muligheden for at anvende tærsklen, foreslås kravet på 90 %.

Ændringsforslag 130
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 757/2015
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3b) Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes 
således:

b) skibet ifølge fartplanen foretager mere 
end 300 sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden.

"b) skibet ifølge fartplanen foretager mere 
end 80 sejladser i løbet af 
rapporteringsperioden.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Begrundelse

Det er en prioritet at mindske den administrative byrde, som systemet med rapportering pr. 
sejlads pålægger nærskibsfartsoperatører, især hvis de også anløber havne uden for EU.

Ændringsforslag 131
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra a a (nyt)
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Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 10 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 10, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
ja) fragt.

Or. en

Ændringsforslag 132
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt et skib skifter selskab, skal 
det tidligere selskab så tæt på dagen for 
afslutningen af skiftet som muligt og senest 
tre måneder derefter fremsende en rapport 
til Kommissionen og til den berørte 
flagstats myndigheder, som dækker de 
samme elementer som emissionsrapporten, 
men kun omfatter den periode, i hvilken 
aktiviteterne er udført under dets ansvar."l

2. Såfremt et skib skifter selskab, skal 
det tidligere selskab på dagen for 
afslutningen af skiftet eller så tæt på 
dagen for afslutningen af skiftet som 
muligt og senest en måned derefter 
fremsende en rapport til Kommissionen og 
til den berørte flagstats myndigheder, som 
dækker de samme elementer som 
emissionsrapporten, men kun omfatter den 
periode, i hvilken aktiviteterne er udført 
under dets ansvar. Det nye selskab sikrer, 
at hvert enkelt skib under dets ansvar 
opfylder kravene i denne forordning med 
hensyn til resten af rapporteringsperioden 
efter skiftet.

Or. en

Ændringsforslag 133
Jutta Paulus
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 11 – stk. 3 – litra a – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i artikel 11, stk. 3, litra a), 
indsættes følgende litra:
xia) skibets størrelse

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 134
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Kapitel II a (nyt) – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende kapitel IIa indsættes:
"KAPITEL IIA
REDUKTION AF EMISSIONER
Artikel 12a
Reduktion af emissioner pr. 
transportarbejde
Selskaber skal reducere deres årlige CO2-
emissioner pr. transportarbejde lineært 
med mindst 40 % senest i 2030 i forhold 
til den gennemsnitlige præstation pr. 
kategori af skibe af samme størrelse og 
type i den første rapporteringsperiode, jf. 
artikel 8.
Selskaber skal senest i 2030 reducere 
drivhusgasemissioner og emissioner af 
luftforurenende stoffer fra deres skibe til 
nul, når de ligger ved kaj, herunder 
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gennem anvendelse af elforsyning fra 
land. De mest forurenende skibe, 
herunder store passagerskibe, skal 
reducere deres emissioner ved kaj til nul 
senest i 2025.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved yderligere at præcisere reglerne for 
overholdelse og kontrol af overholdelsen 
af kravene i nærværende artikels stk. 1 og 
2, herunder regler for anvendelse af en 
årlig lineær reduktion eller 
mellemliggende mål frem til 2030, og for 
at fastsætte passende kategorier for de 
pågældende skibe."

Or. en

Ændringsforslag 135
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Kapitel II a (nyt) – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende kapitel IIa indsættes:
KAPITEL IIA
REDUKTION AF EMISSIONER
Artikel 12a
Krav om reduktion af emissioner
1. Selskaber skal reducere deres årlige 
drivhusgasemissioner pr. transportarbejde 
lineært med mindst 40 % senest i 2030 i 
forhold til den gennemsnitlige præstation 
pr. kategori af skibe af samme størrelse og 
type i den første rapporteringsperiode, jf. 
artikel 8.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved yderligere at præcisere reglerne for 
overholdelse og kontrol af overholdelsen 
af kravene i nærværende artikels stk. 1 og 
for at fastsætte passende 
størrelseskategorier for de pågældende 
skibe. Reglerne skal omfatte et årligt 
lineært eller degressivt reduktionsmål 
eller mellemliggende mål frem til 2030.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ordførerens udkast til betænkning, men søger at 
gøre det obligatorisk for Kommissionen at inkludere lineære mål og mål fra år til år i den 
delegerede retsakt.

Ændringsforslag 136
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Kapitel II a (nyt) – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende kapitel IIa indsættes:
KAPITEL IIA
REDUKTION AF EMISSIONER
Artikel 12a
Krav om reduktion af emissioner
1. Alle skibe på 400 bruttotonnage og 
derover skal reducere deres årlige CO2-
emissioner pr. transportarbejde i 
overensstemmelse med en årlig 
reduktionsfaktor for kulstofintensitet for 
at bidrage til en reduktion på med mindst 
40 % senest i 2030 for den samlede flåde i 
forhold til den gennemsnitlige præstation 
pr. kategori af skibe af samme størrelse og 
type i den første rapporteringsperiode, jf. 
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artikel 8.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at ændre denne forordning ved 
yderligere at præcisere reglerne for 
overholdelse og kontrol af overholdelsen 
af kravene i nærværende artikels stk. 1, 
hvilket indebærer, at der for hver enkelt 
skibskategori præciseres dens årlige 
specifikke reduktionsmål, så opfyldelsen 
af målet for den samlede flåde, der er 
fastsat i stk. 1, sikres. Kommissionen har 
også beføjelse til at fastsætte en senere 
startdato for skibe med en tonnage på 
under 5000 i overensstemmelse med deres 
kommende overvågningsplaner.
3. I tilfælde af manglende overholdelse af 
reduktionsmålene, finder artikel 20 om 
sanktioner anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 137
Jens Gieseke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Kapitel II a (nyt) – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Følgende kapitel IIa indsættes:
Kapitel IIa
Artikel 12a

I sin meddelelse af 11. december 2019 om 
den europæiske grønne pagt erklærede 
Kommissionen, at den agtede at udvide 
ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i EU til 
søfartssektoren. Inden for rammerne af 
den trinvise tilgang, der er fastlagt i denne 
forordning, foretages der forud for ethvert 
forslag om regionale foranstaltninger til 
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reduktion af CO2-emissioner fra skibsfart 
en holistisk og omfattende 
konsekvensanalyse i tæt samråd med alle 
relevante interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

Kun en grundig konsekvensanalyse af en EU-markedsbaseret foranstaltning for en global 
industri såsom skibsfart kan identificere risiciene for EU's skibsindustri, handel og i 
forlængelse heraf EU's økonomi. En konsekvensanalyse ville måle effektiviteten af en sådan 
foranstaltning, navnlig sandsynligheden for kulstoflækage.

Ændringsforslag 138
Jens Gieseke, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Kapitel II a (nyt) – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Følgende kapitel IIa indsættes:
Kapitel IIa
Artikel 12a

For at bidrage til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelse til at nedbringe sine 
emissioner på nationalt plan og inden for 
økonomien i henhold til Parisaftalen og 
gennemføre IMO's indledende strategi om 
reduktion af drivhusgasemissioner fra 
skibe pålægger denne forordning også 
sektoren forpligtelser til at nedbringe 
CO2-emissionerne pr. transportarbejde 
som et gennemsnit på tværs af den 
internationale skibsfart med mindst 40 % 
inden 2030 med en indsats for 70 % 
senest i 2050 i forhold til 2008.

Or. en

Begrundelse

Europa bør fortsætte med at spille den aktive rolle, det allerede spiller i IMO, og derved vise 
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konsekvens og lederskab ved at gennemføre de mål, der er forhandlet på globalt plan, 
ligeledes på EU-plan.

Ændringsforslag 139
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 20 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 20, stk. 1, affattes således:
1. Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at sanktionerne iværksættes. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
skal underrette Kommissionen om disse 
bestemmelser senest den 1. juli 2017 og 
skal uden ophold underrette Kommissionen 
om eventuelle efterfølgende ændringer.

"1. Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 
og af de krav om reduktion af emissioner, 
der er fastsat i artikel 12a, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
sanktionerne iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om de bestemmelser, der er 
fastsat i dette stykke og i stk. 3 og 3a i 
denne artikel, senest den 1. juli 2021 og 
skal uden ophold underrette Kommissionen 
om eventuelle efterfølgende ændringer." "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 140
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 20 – stk. 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 20, stk. 1, affattes således:
1. Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at sanktionerne iværksættes. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
skal underrette Kommissionen om disse 
bestemmelser senest den 1. juli 2017 og 
skal uden ophold underrette Kommissionen 
om eventuelle efterfølgende ændringer.

Medlemsstaterne fastsætter et 
sanktionssystem for manglende opfyldelse 
af overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 
og af de krav, der er fastsat i artikel 12a, 
herunder anvendelse af ekstraordinære 
sanktioner over for selskaber, der ikke 
opfylder årlige lineære eller degressive 
eller mellemliggende mål i henhold til 
artikel 12a, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om disse bestemmelser 
senest den 1. juli 2021 og skal uden ophold 
underrette Kommissionen om eventuelle 
efterfølgende ændringer. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 141
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c) I artikel 20 tilføjes følgende 
stykke:
"3a. For skibe, der ikke opfylder 
emissionsreduktionskravene i artikel 12a, 
hæfter selskabet  for betaling af en bøde 
for overskridelse af emissionskvoterne. 
Der pålægges sanktioner for hvert ton 
ekstra kuldioxidemissioner. Årlige 
sanktioner for gentagen manglende 
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overholdelse øges lineært. Betalingen af 
bøden for emissionsoverskridelse fritager 
ikke skibet for sin forpligtelse i henhold til 
artikel 12a. "

Or. en

Ændringsforslag 142
Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d) I artikel 20 tilføjes følgende 
stykke:
"3b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved yderligere at præcisere reglerne for at 
identificere den samlede mængde af 
overskredne CO2-emissioner for 
selskaber, der ikke opfylder kravene i 
artikel 12a. Den andel af den krævede 
nedbringelse af CO2-emissioner pr. 
transportarbejde, som et skib ikke opnår i 
hver overholdelsesperiode, fremføres og 
lægges til det følgende års krav til samme 
skib. "

Or. en

Ændringsforslag 143
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
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Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
1. Inden den 30. juni hvert år offentliggør 
Kommissionen oplysningerne om CO2-
emissionerne rapporteret i 
overensstemmelse med artikel 11 såvel 
som oplysningerne i denne artikels stk. 2.

"1. Inden den 30. juni hvert år offentliggør 
Kommissionen oplysningerne rapporteret i 
overensstemmelse med artikel 11 såvel 
som oplysningerne i denne artikels stk. 2. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 144
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 c  (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5c) Artikel 21, stk. 2, litra a), affattes 
således:

a) skibets identitet (navn, IMO-
identifikationsnummer og 
registreringshavn eller hjemsted)

"a) skibets identitet (navn, selskab, IMO-
identifikationsnummer og 
registreringshavn eller hjemsted) "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

De offentliggjorte oplysninger bør også omfatte skibsejeren eller skibsoperatøren, afhængigt 
af hvem der er ansvarlig for emissionerne. Definitionen af "selskab" i Kommissionens forslag 
omfatter begge: "d) "sekslab" : skibsejeren eller en anden organisation eller person som f.eks. 
forvalteren eller bareboatbefragteren, som har påtaget sig ansvaret for driften af skibet for 
skibsejeren..."
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Ændringsforslag 145
Jutta Paulus
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) I artikel 21, stk. 2, tilføjes følgende 
litra:
ka) skibets størrelse

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 146
Peter Liese, Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) I artikel 21, stk. 2, tilføjes følgende 
litra:
ka) Kommissionen foreslår senest den 
31. december 2020 efter en behørig 
konsekvensanalyse en ændring af direktiv 
2003/87/EF med henblik på at medtage 
emissioner, der finder sted fra den 1. 
januar 2023 fra alle skibe, der ankommer 
til eller forlader EU-havne, og som er 
reguleret ved denne forordning.
For at sikre den bedst mulige 
miljømæssige integritet og sikre, at de 
europæiske skibsejere og -operatører er 
konkurrencedygtige, skal forslaget være 
neutralt med hensyn til flag og sikre 
ligebehandling, og alle midler fra fuld 
auktionering skal anvendes til 
imødegåelse af klimaændringer i 
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overensstemmelse med artikel 3ga-3gc i 
direktiv 2003/87/EF.
I konsekvensanalysen undersøger 
Kommissionen bl.a. muligheden for at 
medtage andre drivhusgasemissioner end 
CO2, i særdeleshed methan.
2. I Kommissionens forslag, jf. stk. 1, skal 
der efter en behørig konsekvensanalyse 
også kræves, at selskaber skal reducere 
deres årlige CO2-emissioner pr. 
transportarbejde med mindst 50 % senest i 
2030 i forhold til den gennemsnitlige 
præstation pr. kategori af skibe af samme 
størrelse og type i 2008.  Kommissionen 
angiver, hvordan man opnår en reduktion 
på 50 % senest i 2030, og foreslår 
passende foranstaltninger for hurtigst 
muligt at nå målet, hvorved der tages 
højde for resultaterne fra MEPC 
vedrørende foranstaltninger på kort sigt.
Hvis der opnås en global aftale om 
markedsbaserede foranstaltninger for 
søtransport, kan medlemsstaterne tillade, 
at priserne for kvoter til søtransport 
nedsættes med et tilsvarende beløb, som 
der kræves i forbindelse med den 
relevante globale markedsbaserede 
foranstaltning for søtransport.
Hvis IMO i fremtiden indfører regler, som 
gælder for det samme anvendelsesområde 
som EU's emissionshandelsordning, og 
hvis disse indbringer mindst 75 % af, 
hvad denne ordning indbringer, ændres 
EU-retten i relevant omfang for at tage 
hensyn til disse.
Indtægter:
Indtægterne investeres i bekæmpelse af 
klimaændringer, f.eks. i forskning og 
teknologi. Forslaget skal indeholde en 
fond for dekarbonisering af søtransport, 
som skal etableres for perioden fra 2021 
til 2030 og tildeles 50 % af indtægterne 
fra auktionering af kvoter og have til 
formål at forbedre skibes 
energieffektivitet og støtte investeringer i 
innovative teknologier og infrastruktur til 
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dekarbonisering af søtransport samt 
investere i elektrificering af transport og 
udvikling af bæredygtige alternative 
brændstoffer og fremdriftsteknologier 
med nulemission. Fonden støtter også 
kommerciel udnyttelse af 
lavemissionsskibe, som anvender 
brændstoffer såsom hydrogen og 
ammoniak, der fremstilles af vedvarende 
energikilder.
Kommissionen samarbejder med 
tredjelande om, hvordan disse også kan 
gøre brug af fonden. Kommissionen vil 
skulle kontrollere, hvordan indtægterne 
skal fordeles, og hvilke skibe der kan 
drage fordel af fonden.

Or. en

Begrundelse

Det gælder om hurtigst muligt at inkludere skibsfart i emissionshandelsordningen og nå til 
enighed om effektivitetsstandarder ved et særskilt forslag. Ideen er, at  fonden skal tildeles 
flere midler, end hvad der står i forslaget, alle (!) indtægter skal anvendes til bekæmpelse af 
klimaændringer og fortsættelse af EU's arbejde på internationalt niveau, og skibe, der 
kommer ind i EU, skal ikke dobbeltbeskattes. Hvis IMO vedtager en virkelig ambitiøs 
ordning, er det ikke længere nødvendigt at inkludere skibsfarten i EU's 
emissionshandelsordning. Hvis 2018 anvendes som basisår, ville det indebære et 
reduktionsmål på 60 % senest i 2030, hvilket ville skade pionerer.  Man bør holde fast ved 
2008 som basisår. Kompromis: Effektivitetsreduktion på 50 % i forhold til 2008: Dette er 
mere ambitiøst IMO, men mindre ambitiøst end det oprindelige forslag.

Ændringsforslag 147
Antoni Comín i Oliveres

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 21a

Overordnet vurdering
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1. Senest den 31. december 2024 vurderer 
Kommissionen, om denne forordning 
samlet set gennemføres korrekt, under 
hensyntagen til udviklingen i retning af at 
nedbringe drivhusgasemissionerne fra 
søtransport og opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
målene i den europæiske grønne pagt.
2. Kommissionen foreslår efter høring af 
de kompetente myndigheder yderligere 
foranstaltninger til reduktion af 
luftforurenende stoffer fra skibe ved 
indførelse af ny teknologi.
3. Vurderingen ledsages af et forslag til 
ændring af denne forordning. 
Kommissionen tager hensyn til den 
rapport eller de rapporter, som Europa-
Parlamentet måtte udarbejde om dette 
spørgsmål i årene forud for vurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 148
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 21a
Mærkning af skibes miljøpræstationer
1. For at tilskynde til 
emissionsreduktioner og øge 
gennemsigtigheden af oplysninger 
opretter Kommissionen et holistisk EU-
mærkningssystem for skibes 
miljøpræstationer, som finder anvendelse 
på de skibe, der er omfattet af denne 
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forordning.
2. Senest den 1. juli 2021 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastsætte de nærmere bestemmelser 
for, hvordan EU-mærkningssystemet for 
skibes miljøpræstationer skal fungere, 
samt de tekniske standarder, der danner 
grundlag herfor."

Or. en

Ændringsforslag 149
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 22, stk. 3, udgår

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Begrundelse

Denne ændring skyldes, at Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har oprettet et nyt 
globalt system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug i forordning (EF) nr. 
2015/757.

Ændringsforslag 150
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 – stk. 3
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

6a) Artikel 22, stk. 3, affattes således:
3. Såfremt der indgås en international 
aftale om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation for 
drivhusgasemissioner eller om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurderer Kommissionen denne 
forordning og foreslår, hvor det er relevant, 
ændringer til denne forordning for at sikre 
tilpasning til denne internationale aftale.

"3. Såfremt der indgås en international 
aftale om et globalt system til overvågning, 
rapportering og verifikation for 
drivhusgasemissioner eller om globale 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner fra søtransport, 
revurderer Kommissionen denne 
forordning og foreslår, hvor det er relevant, 
ændringer til denne forordning for at 
tilpasse den til denne internationale aftale. 
Enhver sådan international aftale om 
globale foranstaltninger berører ikke 
Unionens mulighed for at opretholde eller 
vedtage strengere foranstaltninger i 
Unionen. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Ændringsforslag 151
Tiemo Wölken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 22a
Revision
1. Senest den 31. december 2022 reviderer 
Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, under hensyntagen 
til de erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen heraf, samt andre 
relevante udviklinger med henblik på at 
reducere drivhusgasemissioner fra 
søtransport og opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen. 
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Som led i revisionen foreslår 
Kommissionen yderligere krav for at 
reducere mængden af luftforurenende 
stoffer og udledning af spildevand fra 
skibe til åbent vand, idet det sikres, at en 
reduktion af emissioner til luften ikke 
fører til en øget emission til vandet. 
Revisionen ledsages om nødvendigt af et 
forslag om ændring af denne forordning.
2. Som led i den kommende revision af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/94/EU* og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013** 
fastsætter Kommissionen også bindende 
mål for medlemsstaterne for at sikre en 
passende elforsyning fra land i sø- og 
indlandshavne.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/94/EU af 22. oktober 2014 om 
etablering af infrastruktur for alternative 
brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, 
s. 1).
** Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1315/2013 af 
11. december 2013 om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet og om 
ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU 
(EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1)."

Or. en

Ændringsforslag 152
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel 22a
Revision
Kommissionen reviderer, hvordan denne 
forordning fungerer, under hensyntagen 
til de erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen denne forordning og 
gennemførelsen af IMO's globale 
dataindsamlingssystem samt andre 
relevante udviklinger med henblik på at 
nedbringe drivhusgasemissioner fra 
søtransport. Resultatet af denne revision 
kan om nødvendigt ledsages af et forslag 
om ændring af forordningen. "

Or. en

Ændringsforslag 153
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) Følgende indsættes som artikel 
22a:
"Artikel 22a
Revision
1. Som led i den kommende revision af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/94/EU* og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013** 
fastsætter Kommissionen også forslag om 
fastsættelse af bindende mål for 
medlemsstaterne for at sikre en passende 
elforsyning fra land i sø- og 
indlandshavne.
2. Senest den 31. december 2024 reviderer 
Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, under hensyntagen 
til de erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen heraf, samt andre 
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relevante udviklinger med henblik på at 
reducere drivhusgasemissioner fra 
søtransport og opfylde Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen. 
Som led i revisionen foreslår 
Kommissionen yderligere krav med 
henblik på at reducere mængden af 
luftforurenende stoffer fra skibe. 
Revisionen ledsages om nødvendigt af et 
forslag om ændring af denne forordning.
I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2018/2001 vurderer Kommissionen 
reguleringsmæssige og administrative 
hindringer og fremsætter forslag til 
fjernelse af uberettigede hindringer for 
anvendelsen af vedvarende energi i 
havnene. "

Or. en

Begrundelse

Denne ændring svarer til ordførerens ændringsforslag 30. Det er alt for tidligt med en 
revision senest i 2022. Revisionen bør derfor udføres senest den 31. december 2024. 
Elektricitet fra land, der produceret af vedvarende energi, er et vigtigt redskab til at reducere 
emissioner, navnlig i havne. I mange havne står etableringen af vedvarende energikilder over 
for betydelige hindringer, som skal overvindes.

Ændringsforslag 154
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/757
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 22a
Revision
Kommissionen undersøger, hvordan 
forordning (EU) 2015/757 fungerer, idet 
den tager hensyn til de yderligere 
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erfaringer, der er gjort i forbindelse med 
gennemførelsen af den pågældende 
forordning og af det globale system til 
indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug, som er udarbejdet af Den 
Internationale Søfartsorganisation 
(IMO), med henblik på at sikre større 
kompatibilitet mellem de to systemer og 
mindske dobbelte indberetningskrav. "

Or. en

Ændringsforslag 155
Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF
I direktiv 2003/87/EF foretages følgende 
ændringer:
1) Følgende kapitel indsættes:
KAPITEL IIa
SØTRANSPORT
Artikel 3ga
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse fra den 1. januar 2021 på 
tildeling og udstedelse af kvoter for 
drivhusgasemissioner fra skibe, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2015/757*.
____________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
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søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).
Artikel 3gb
Samlet mængde og metode for tildeling af 
kvoter til søtransport
1. Kommissionen vedtager senest den 
1. december 2020 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
fastsætte den samlede mængde kvoter til 
søtransport i overensstemmelse med andre 
sektorer baseret på de gennemsnitlige 
drivhusgasemissioner fra den maritime 
sektor for perioden 2016-2018 og 
fastsætte særlige bestemmelser for den 
administrerende medlemsstat. Metoden 
for tildeling af kvoter til søtransport sker 
ved fuld auktionering.
2. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på 
kvoter til søtransport på samme måde som 
kvoter i forbindelse med andre aktiviteter.
3. 100% af indtægterne fra 
auktioneringen af de i denne artikels 
stk. 1 omhandlede kvoter skal anvendes 
gennem den fond, der er oprettet i 
henhold til artikel 3gc, til at forbedre 
skibes energieffektivitet og støtte 
investeringer i innovative teknologier og 
infrastruktur til dekarbonisering af 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
havne, og no regret-løsninger såsom 
vedvarende energi og banebrydende 
teknologier for energieffektivitet og 
fremdriftsteknologier med nulemission.
Artikel 3gc
Fond for dekarbonisering af søtransport
1. Der bør etableres en fond for 
dekarbonisering af søtransport (fonden) 
for perioden fra 2021 til 2030 for at 
forbedre skibes energi- og 
emissionseffektivitet og støtte 
investeringer i innovative teknologier og 
infrastruktur til dekarbonisering af 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
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havne, no regret-løsninger såsom 
vedvarende energi og banebrydende 
teknologier for energieffektivitet og 
fremdriftsteknologier med nulemission.
2. Uanset artikel 12 i dette direktiv kan 
søtransportvirksomheder indbetale et 
årligt medlemsbidrag til fonden i 
overensstemmelse med deres samlede 
emissioner indberettet for det foregående 
kalenderår i henhold til forordning (EU) 
2015/757  for at begrænse den 
administrative byrde for maritime 
virksomheder, herunder små og 
mellemstore virksomheder og/eller 
virksomheder, der ikke ofte er aktive 
inden for rammerne af dette direktiv. 
Fonden returnerer kvoter kollektivt på 
vegne af søtransportvirksomheder, der er 
medlemmer af fonden. Bidraget pr. ton 
emissioner fastsættes af fonden 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 dette direktiv, 
senest den 30. april hvert år for 
efterfølgende annullering. Oplysninger 
om bidrag stilles til rådighed for 
offentligheden.
4. Fonden investerer i forbedring af 
energi- og emissionseffektiviteten for 
skibe og støtter innovative teknologier og 
infrastruktur med henblik på at 
dekarbonisere søtransport, herunder i 
nærskibsfart og havne, no regret-
løsninger såsom vedvarende energi og 
banebrydende teknologier for 
energieffektivitet og fremdriftsteknologier 
med nulemission, gennem de i artikel 3gb, 
stk. 3, omhandlede indtægter. Alle 
investeringer, som fonden støtter, 
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offentliggøres og skal harmonere med 
målene for dette direktiv.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv for så 
vidt angår gennemførelsen af denne 
artikel. Med hensyn til forvaltningen af 
fonden sikrer Kommissionen, at fonden 
er:
a) centralt forvaltet af et passende 
offentligt EU-organ
b) gennemsigtig i sin 
beslutningstagningsproces, herunder 
fastsættelsen af prioriterede områder, 
kriterier og procedurer for tildeling af 
kvoter
c) inklusiv i sin tilgang til inddragelse af 
interesserede parter og 
d) styret af princippet om dekarbonisering 
af EU's skibsfart i overensstemmelse med 
Unionens overordnede klimamål.
Artikel 3gd
Kommissionens rapportering og revision 
vedrørende gennemførelsen af 
foranstaltninger til modvirkning af 
klimaændringer i Den Internationale 
Søfartsorganisation
1. Kommissionen rapporterer inden den 1. 
januar 2022 og herefter regelmæssigt til 
Europa-Parlamentet og til Rådet om, 
hvilke fremskridt der gøres i IMO's 
forhandlinger om globale 
modvirkningsforanstaltninger for 
søtransport, der skal finde anvendelse på 
emissioner fra 2023, navnlig med hensyn 
til: i) de relevante IMO-instrumenter, 
herunder normer og anbefalede 
fremgangsmåder ii) oprettelsen af et 
globalt register iii) tredjelandes nationale 
foranstaltninger til at gennemføre de 
globale foranstaltninger til modvirkning 
af klimaændringer, der skal finde 
anvendelse på emissioner fra 2023 iv) 
konsekvenserne af tredjelandes forbehold 
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og v) anden relevant international 
udvikling og gældende instrumenter.
I overensstemmelse med UNFCCC's 
globale statusopgørelse aflægger 
Kommissionen desuden rapport om 
bestræbelserne på at nå den maritime 
sektors ambitiøse langsigtede 
emissionsreduktionsmål om senest i 2050 
at halvere drivhusgassemissionerne fra 
søtransport i forhold til 2008-niveauet.
2. Senest 12 måneder efter IMO's 
vedtagelse af relevante instrumenter, og 
inden disse instrumenter bliver 
operationelle, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 
hvori den om nødvendigt bedømmer, 
hvilke regler der finder anvendelse på i 
EØS. Den undersøger desuden 
ambitionen for og den samlede 
miljømæssige integritet af den globale 
foranstaltning, som IMO har fastsat, 
herunder dens generelle ambitioner for så 
vidt angår mål i henhold til Parisaftalen, 
graden af deltagelse, dens håndhævelse, 
gennemsigtighed, sanktionerne for 
manglende overholdelse, procedurerne 
for inddragelse af offentligheden, 
anvendelsen af kompensationskreditter, 
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, registre, ansvarlighed samt 
regler for anvendelse af biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF
I direktiv 2003/87/EF foretages følgende 
ændringer:
1) Følgende kapitel indsættes i direktiv 
2003/87/EF:
"KAPITEL IIa
SØTRANSPORT
Artikel 3ga
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse fra den 1. januar 2021 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 bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2015/757*.
Artikel 3gb
Samlet mængde og metode for tildeling af 
kvoter til søtransport
1. Kommissionen vedtager senest den 
1. december 2020 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
fastsætte den samlede mængde kvoter til 
søtransportsektoren i overensstemmelse 
med andre sektorer og metoden for 
tildeling af kvoter til søtransportsektoren 
ved auktionering og fastsætte særlige 
bestemmelser for den administrerende 
medlemsstat.
2. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på 
kvoter til søtransportsektoren på samme 
måde som kvoter i forbindelse med andre 
aktiviteter.
3. Mindst 70 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i denne artikels stk. 
1 omhandlede kvoter skal anvendes 
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gennem den fond, der er oprettet i 
henhold til artikel 3gc.
4. Indtægterne fra auktioneringen af 
kvoter, der ikke anvendes via fonden, 
medtages til anvendelse i Unionens 
budget. Anvendelsen af disse indtægter 
skal være i overensstemmelse med målene 
i dette direktiv og anvendes til at imødegå 
klimaændringer i Unionen og tredjelande 
eller til 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 stilles 
til rådighed for offentligheden.
5. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af dette kapitel og 
eventuelle tendenser for så vidt angår 
skibe, der søger at undgå at være bundet 
af kravene i dette direktiv. Hvis det er 
relevant, foreslår Kommissionen 
foranstaltninger for at forhindre en sådan 
undgåelse.
Artikel 3gc
Maritim klimafond
1. Der bør etableres en maritim klimafond 
(fonden) for perioden fra 2021 til 2030 for 
at forbedre skibes energieffektivitet og 
støtte investeringer i innovative 
teknologier, bygning af 
nulemissionsskibe, infrastruktur til 
dekarbonisering af søtransportsektoren, 
herunder i nærskibsfart og havne, og 
udbredelsen af bæredygtige alternative 
brændstoffer og fremdriftsteknologier 
med nulemission. Alle investeringer, som 
fonden støtter, skal harmonere med 
målene for dette direktiv.
2. Uanset artikel 12 i dette direktiv kan 
søtransportoperatører indbetale et årligt 
medlemsbidrag til fonden i 
overensstemmelse med deres samlede 
emissioner indberettet for det foregående 



PE648.521v01-00 100/108 AM\1201132DA.docx

DA

kalenderår i henhold til forordning (EU) 
2015/757. Fonden returnerer kvoter 
kollektivt på vegne af 
søtransportoperatører, der er medlemmer 
af fonden. Bidraget pr. ton emissioner 
fastsættes af fonden senest den 
28. februar hvert år, men skal som 
minimum ligge på et niveau svarende til 
markedsprisen 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 dette direktiv, 
senest den 30. april hvert år for 
efterfølgende annullering. Alle 
oplysninger om bidragene stilles til 
rådighed for offentligheden.
4. Fonden forvaltes centralt gennem et 
offentligt EU-organ, hvis ledelsesstruktur 
er i overensstemmelse med forvaltningen 
af fonden, jf. artikel 10a, stk. 8, i dette 
direktiv. Relevante interesserede parter 
spiller en passende rådgivende rolle. Alle 
oplysninger om investeringerne og alle 
andre relevante oplysninger om fondens 
virke offentliggøres.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv for så 
vidt angår gennemførelsen af denne 
artikel.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55). 

Or. en
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Ændringsforslag 157
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF
I direktiv 2003/87/EF foretages følgende 
ændringer:
1) Følgende kapitel indsættes:
KAPITEL IIa
SØTRANSPORT
Artikel 3ga
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse fra den 1. januar 2023 på 
tildeling og udstedelse af kvoter for 
drivhusgasemissioner fra skibe, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2015/757*.
Artikel 3gb
Samlet mængde og metode for tildeling af 
kvoter til søtransport
1. Kommissionen vedtager senest i juni 
2021 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
fastsætte den samlede mængde kvoter til 
søtransport i overensstemmelse med andre 
sektorer og metoden for tildeling af kvoter 
til søtransport ved auktionering og 
fastsætte særlige bestemmelser for den 
administrerende medlemsstat. Den 
delegerede retsakt baseres på de bedste 
tilgængelige data og på en vurdering af 
virkningerne af forskellige 
valgmuligheder, herunder indvirkninger 
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på emissioner samt økonomiske 
virkninger.
2. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på 
kvoter til søtransport på samme måde som 
kvoter i forbindelse med andre aktiviteter.
3. Medlemsstaterne anvender indtægterne 
fra auktioneringen af kvoter, der er tildelt 
dem, til at imødegå klimaændringer, jf. 
artikel 10, stk. 3, i dette direktiv. De 
tildeler en betydelig del af disse indtægter 
til den blå fond, der er oprettet i henhold 
til artikel 3gc. Hver medlemsstat bidrager 
til fonden. De nationale bidrag bør 
derefter stå i et rimeligt forhold til 
betydningen af deres eksklusive 
økonomiske zone og maritime økonomi. 
Medlemsstaterne aflægger årligt rapport 
til Kommissionen om, hvilke 
foranstaltninger der er truffet i henhold 
til nærværende stykkes første afsnit.
Artikel 3gc
Blå fond
1. Der oprettes en blå fond (fonden) på 
EU-plan med henblik på at forbedre 
skibenes energieffektivitet og støtte 
investeringer i innovative teknologier og 
infrastrukturer for at dekarbonisere 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
havne, og udbredelsen af bæredygtige 
alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier med nulemission, 
herunder vindteknologier. Fonden skal 
også bidrage til beskyttelse, genopretning 
og bedre forvaltning af de marine 
økosystemer, der påvirkes af den globale 
opvarmning, såsom beskyttede 
havområder, og fremme tværgående, 
bæredygtig blå økonomi såsom 
vedvarende havenergi.
2. Uanset artikel 12 i dette direktiv kan 
søtransportvirksomheder indbetale et 
årligt medlemsbidrag til fonden i 
overensstemmelse med deres samlede 
emissioner indberettet for det foregående 
kalenderår i henhold til forordning (EU) 
2015/757. Fonden returnerer kvoter 
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kollektivt på vegne af 
søtransportvirksomheder, der er 
medlemmer af fonden. Bidraget pr. ton 
emissioner fastsættes af fonden senest den 
28. februar hvert år, men skal som 
minimum ligge på et niveau svarende til 
markedsprisen 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 dette direktiv, 
senest den 30. april hvert år for 
efterfølgende annullering. Oplysninger 
om bidrag stilles til rådighed for 
offentligheden.
4. Alle investeringer, som fonden støtter, 
offentliggøres og skal harmonere med 
målene for dette direktiv.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv for så 
vidt angår regler for driften af fonden, 
herunder medlemsstaternes bidrag, 
udvælgelsesproceduren og kriterierne for 
investeringer.
Artikel 3gd
Internationalt samarbejde
Hvis der indgås en international aftale om 
globale markedsbaserede foranstaltninger 
til nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne fra søtransport, 
reviderer Kommissionen dette direktiv, 
idet den om nødvendigt foreslår 
ændringsforslag for at sikre tilpasning til 
den pågældende internationale aftale.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
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2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

Or. en

Ændringsforslag 158
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF
I direktiv 2003/87/EF foretages følgende 
ændringer:
1) Følgende kapitel indsættes:
KAPITEL IIa
SØTRANSPORT
Artikel 3ga
Anvendelsesområde
Under henvisning til revisionsklausulen i 
artikel 22a og på grundlag af resultatet af 
en omfattende konsekvensanalyse finder 
bestemmelserne i dette kapitel anvendelse, 
hvis det er relevant, på tildeling og 
udstedelse af kvoter for emissioner fra 
skibe, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2015/757*.
____________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).
Artikel 3gb
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Samlet mængde og metode for tildeling af 
kvoter til søtransport
1. Kommissionen vedtager senest den 
[XX] i overensstemmelse med artikel 3ga 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 23 med henblik på at supplere 
dette direktiv ved at fastsætte den samlede 
mængde kvoter til søtransport i 
overensstemmelse med andre sektorer og 
metoden for tildeling af kvoter til 
søtransport ved auktionering og fastsætte 
særlige bestemmelser for den 
administrerende medlemsstat.
2. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på 
kvoter til søtransport på samme måde som 
kvoter i forbindelse med andre aktiviteter.
3. Mindst 25% af indtægterne fra 
auktioneringen af de i denne artikels 
stk. 1 omhandlede kvoter skal anvendes 
gennem den fond, der er oprettet i 
henhold til artikel 3gc, for at forbedre 
skibes energieffektivitet og støtte 
investeringer i innovative teknologier og 
infrastruktur til dekarbonisering af 
søtransport, herunder i nærskibsfart og 
havne, og bistå i processen med 
elektrificering af havne, udbredelsen af 
bæredygtige alternative brændstoffer og 
fremdriftsteknologier med nulemission.
4. Mindst 25% af indtægterne fra 
auktioneringen af de i denne artikels 
stk. 1 omhandlede kvoter skal anvendes til 
at forbedre energilagringsløsninger og 
marine batterier til brug på skibe eller til 
hybride marine anvendelser og 
offshoreanvendelser og til at udvikle 
skibsbrændstoffer, der er baseret på 
vedvarende energikilder, via 
innovationsfonden som omhandlet i 
artikel 10a, stk. 8.
5. Resten af indtægterne fra 
auktioneringen af de i denne artikels stk. 
1 omhandlede kvoter skal anvendes til at 
tilvejebringe yderligere midler til den 
moderniseringsfond, der er oprettet i 
henhold til artikel 10d.
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Artikel 3gc
Fond for dekarbonisering af søtransport
1. Der oprettes en fond for 
dekarbonisering af søtransport 
("fonden") gennem de indtægter, der er 
omhandlet i artikel 3gb, stk. 3. Alle 
investeringer, som fonden støtter, 
offentliggøres og skal harmonere med 
målene for dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 159
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF

I direktiv 2003/87/EF foretages følgende 
ændringer:
1) Følgende kapitel indsættes:
KAPITEL IIa
SØTRANSPORT
Artikel 3ga
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse fra den 1. januar 2023 på 
tildeling og udstedelse af kvoter for 
drivhusgasemissioner fra skibe, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2015/757*.
Artikel 3gb
Samlet mængde og metode for tildeling af 
kvoter til søtransport
1. Kommissionen vedtager senest i juni 
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2021 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
fastsætte den samlede mængde kvoter til 
søtransport i overensstemmelse med andre 
sektorer og metoden for tildeling af kvoter 
til søtransport ved auktionering og 
fastsætte særlige bestemmelser for den 
administrerende medlemsstat. Den 
delegerede retsakt baseres på de bedste 
tilgængelige data og på en vurdering af 
virkningerne af forskellige 
valgmuligheder, herunder indvirkninger 
på emissioner samt økonomiske 
virkninger.
2. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på 
kvoter til søtransport på samme måde som 
kvoter i forbindelse med andre aktiviteter.
3. Indtægterne fra auktionering af kvoter 
anvendes til at imødegå klimaændringer i 
Unionen og tredjelande, bl.a. til reduktion 
af drivhusgasemissioner, til tilpasning til 
virkningerne af klimaændringer i 
Unionen og tredjelande, særlig 
udviklingslande, til finansiering af 
forskning og udvikling med henblik på 
begrænsning og tilpasning, herunder 
navnlig inden for søtransport og 
havmiljøet, til reduktion af emissionerne 
ved hjælp af lavemissionstransport og til 
dækning af omkostningerne ved 
administration af EU's 
emissionshandelssystem. 
Artikel 3gd
Internationalt samarbejde
Hvis der indgås en international aftale om 
globale markedsbaserede foranstaltninger 
til nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne fra søtransport, 
reviderer Kommissionen dette direktiv, 
idet den om nødvendigt foreslår 
ændringsforslag for at sikre tilpasning til 
den pågældende internationale aftale. 
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
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2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, 
s. 55).

Or. en


