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KORTFATTAD MOTIVERING

Den senaste IPCC-rapporten är entydig i sin slutsats: Människans inflytande har värmt upp 
atmosfären, haven och marken, och dessa klimatförändringar som orsakas av människan 
bidrar redan till många extrema väder- och klimatförhållanden i hela Europa1. För att 
förhindra ytterligare global uppvärmning över 1,5° C jämfört med förindustriella nivåer är det 
nu absolut nödvändigt med snabba och ambitiösa internationella och europeiska 
klimatåtgärder inom alla ekonomiska sektorer. 
Den övergripande ambitionen för EU:s klimatneutralitetsmål för 2050, målet för minskade 
växthusgasutsläpp fram till 2030 och förslagen i 55 %-paketet är bara en försiktig början: För 
att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C och uppfylla våra skyldigheter enligt 
Parisavtalet måste EU uppnå en ekonomi med nollutsläpp, hög energieffektivitet och helt 
förnybar energi senast 2040.  Studier har visat att ett sådant system inte bara är tekniskt 
möjligt utan även ekonomiskt och socialt fördelaktigt för EU2.

Eftersom sjöfarten står för omkring 11 % av EU:s totala koldioxidutsläpp från transporter och 
3–4 % av EU:s totala koldioxidutsläpp är det särskilt viktigt att stimulera en snabb ekologisk 
omställning inom sjöfartssektorn. Om inga ytterligare åtgärder vidtas förväntas utsläppen från 
sjötransporter öka med ytterligare 86 % på europeisk nivå fram till 2050, jämfört med 1990 
års nivåer3, medan genomförandet av energieffektivitetsåtgärder och utnyttjandet av förnybara 
energikällor förväntas förbli begränsade. 
Kommissionens förslag om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom 
sjöfarten (FuelEU Maritime) har inledningsvis goda avsikter, men saknar ambitioner i en rad 
avseenden, och föredraganden vill ta itu med dessa för att ge en starkare drivkraft för en 
rättvis ekologisk omställning av hela den maritima värdekedjan och arbetskraften. 

Den europeiska sjöfartsindustrin kommer att spela en ledande roll i omställningen av den 
globala sjötransportsektorn. Föredragandens ambition är att stödja och uppmuntra industrins 
ansträngningar i riktning mot denna energiomställning och att säkerställa en hållbar 
konkurrenskraft på den globala marknaden. Genom en tydlig europeisk rättslig ram och 
kraftfullare insatser för att främja europeisk innovation inom sjöfartssektorn kommer vår 
industri att stärkas. 

Främjande av operativa åtgärder och energieffektivitetsåtgärder

Att minska energibehovet och förbättra energieffektiviteten är en förutsättning för att uppnå 
klimatneutralitet till lägsta möjliga kostnad4. Tyvärr har det hittills inte funnits någon EU-

1 IPCC, 2021: Sammanfattning för beslutsfattare. I: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Bidrag 
från arbetsgrupp I till den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. 
Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (red.)]. I 
tryck.
2 Se t.ex. i) CAN Europe “Building a Paris Agreement Compatible (PAC) energy scenario”: 
https://caneurope.org/work-areas/energy-transition/ ii) Mark Z. Jacobson (2020). 100% Clean, Renewable 
Energy and Storage for Everything https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WWSBook/WWSBook.html; 
iii) LUT University for SolarPower Europe: 100% Renewable Europe – SolarPower Europe
3Internationella sjöfartsorganisationens fjärde rapport om utsläpp av växthusgaser.
4 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén – Den europeiska gröna given (COM(2019)0640 final).

https://caneurope.org/work-areas/energy-transition/
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WWSBook/WWSBook.html
https://www.solarpowereurope.org/100-renewable-europe/#:~:text=SolarPower%20Europe%20and%20LUT%20University,reach%20climate%20neutrality%20before%202050.&text=A%20key%20finding%20of%20the,climate%20change%20and%20economic%20perspective.
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lagstiftning som på ett effektivt sätt stimulerar energieffektivitetsåtgärder inom 
sjöfartssektorn. Detta utgör i sin tur en betydande risk för sektorns förmåga att inom en nära 
framtid uppnå nollutsläpp.

Därför följer föredraganden riktlinjerna för tillämpningen av principen om att sätta 
energieffektivitet främst5 och antar en integrerad strategi som inför ett mål för att stimulera ett 
snabbt vidtagande av drifts- och energieffektivitetsåtgärder från rederiernas sida, så att det 
från första början krävs minimalt med energi för olika maritima verksamheter. Han speglar 
och kompletterar det som redan röstats igenom av Europaparlamentet om förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering (COM(2019)0038)6; förhandlingarna i denna fråga 
blockeras för närvarande av rådet. Föredraganden anser att ett sådant mål passar särskilt bra 
inom denna förordning, som uttryckligen behandlar utfasningen av fossila bränslen i sektorn.
Ett utsläppsminskningsmål per transportarbete kommer sannolikt att stimulera fartygsägare 
och operatörer att genomföra tillgängliga drifts- och energieffektivitetsåtgärder som de anser 
är bättre anpassade till deras behov, såsom sänkt marschhastighet, optimering av hastighet och 
planering, vindframdrivning, påväxthämmande medel, elektrifiering från förnybara 
energikällor och energilagring, men även digitalisering och optimering av logistiken. 

Föredraganden föreslår dessutom att man på ett mer exakt och proportionerligt sätt belönar, 
och därmed ger incitament till, mer energieffektiva energikällor eller framdrivningsteknik för 
energianvändning ombord och i hamn för att iaktta bestämmelserna i denna förordning.

Skärpta mål för minskade utsläpp av växthusgaser

Utöver drifts- och energieffektivitetsåtgärder behövs det ett mål avseende 
växthusgasintensiteten som skärps över tiden för att stimulera övergången från fossila 
bränslen till hållbara förnybara alternativ. De nivåer som kommissionen ursprungligen 
föreslog är dock inte bara otillräckliga för att uppnå nollutsläpp, vilket strider mot sektorns 
skyldighet enligt Parisavtalet7, utan också för att garantera att endast förnybara energikällor 
främjas för att uppnå målet.

Föredraganden anser att det är viktigt att ge en stark regleringssignal för att stimulera grön 
innovation och uppmuntra pionjärföretag8. Han föreslår därför en plan för minskning av 
växthusgasutsläppen som är förenlig med en mycket energieffektiv EU-ekonomi, som helt är 
baserad på förnybara energikällor senast 2040, där bästa tillgängliga forskning utnyttjas. 
Villmanstrand-Lahtis tekniska högskola (LUT, Finland) håller för närvarande på att 
färdigställa sådana modeller som också, för första gången, stakar ut en väg i riktning mot 

5 Kommissionens rekommendation av den 28.9.2021 C (2021)7014 ”Energieffektivitet först: från princip till 
praktik – Riktlinjer och exempel för att genomföra principen i beslutsprocessen inom och utanför energisektorn”.
6 Ändringar som Europaparlamentet antog den 16 september 2020 av förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757, för att vederbörlig hänsyn ska tas till det globala 
systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 –
 2019/0017(COD))
7 Juridisk rådgivning: Inclusion of emissions from international aviation and shipping in nationally determined 
contributions; 2021. E. Dehon (jurist); utgiven av Transport and Environment (T&E).
8 Det är värt att uppmärksamma pionjärföretag som åtagit sig att uppnå utsläppsfri sjöfart senast 2040 
https://www.bbc.com/news/business-58970877  - https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-99d7-
fdbe8131ddd0  

https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=SV&type_doc=COMfinal&an_doc=2019&nu_doc=0038
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=sv&reference=2019/0017(COD)
https://www.bbc.com/news/business-58970877
https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-99d7-fdbe8131ddd0
https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-99d7-fdbe8131ddd0
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nollutsläpp för sjöfartssektorn senast 20409. Detta övergripande mål har också identifierats av 
globalt verksamma företag och framstående ekonomiska aktörer som både genomförbart och 
önskvärt, och det skulle utgöra ett synnerligen viktigt regleringsmässigt stöd vid industrins 
omställning10. 

För att höja ambitionen och se till att alla kan spela sin roll föreslår föredraganden att 
förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta ett stort antal kategorier med fartyg 
med en bruttodräktighet över 400 ton. Det ursprungligen föreslagna tröskelvärdet lämnar 
45 procent av fartygen oreglerade, och beräkningar på grundval av uppgifter från Marine 
Benchmark tyder på att 15 procent i stället för de antagna 10 procenten av utsläppen skulle 
förbli oreglerade. I praktiken skulle detta innebära att man kontinuerligt släpper ut totalt upp 
till 25,8 ton – vilket är jämförbart med Danmarks totala koldioxidutsläpp 2020 – utan någon 
tydlig plan för att skapa incitament för utsläppsminskningar i framtiden11. Med tanke på att 
utsläppsfri teknik redan finns tillgänglig för mindre fartyg (särskilt gröna vätgasbränsleceller 
och elektriska batterier) är det mycket viktigt att främja deras fortsatta spridning och därmed 
marknadsutvecklingen av sådan teknik så att den också blir mer lättillgänglig för större fartyg.

Främjande av användningen av hållbara och förnybara energikällor 

Ambitionen i ITRE-utskottets betänkande bör vara att fastställa en tydlig väg för hur man kan 
främja användningen av de energikällor och bränslealternativ som faktiskt är hållbara, 
förnybara och skalbara. 

Detta kräver en helhetssyn som på ett korrekt sätt tar hänsyn till metanutsläppen från 
exempelvis LNG, med tanke på metanets betydande kortsiktiga globala 
uppvärmningspotential. LNG, i egenskap av ett fossilt bränsle som släpper ut stora mängder 
metan under hela sin livscykel, och dess användning som marint bränsle som är mer skadligt 
för klimatet än den fossila diesel som den ersätter, bör inte få något politiskt stöd, vilket också 
nyligen var Världsbankens rekommendation12. I Världsbankens analys konstateras också att 
de sammanlagda investeringseffekterna av en omvandling i två steg (olja till LNG, följt av 
LNG till nollutsläpp av koldioxid) kan medföra ytterligare investeringskostnader på upp till 
186 miljarder US-dollar, jämfört med en omvandling i ett steg från de nuvarande oljebaserade 
bunkerbränslena direkt till koldioxidfria bunkerbränslen.

För att säkerställa hållbara affärsmodeller innebär en sådan helhetssyn också en fullständig 
livscykelanalys av olika tekniker, inklusive biobränslen.  Detta inbegriper beaktandet av den 
begränsade tillgången på avancerade biodrivmedel, efterfrågan på sådana inom andra sektorer 
där det är svårt att minska koldioxidutsläppen, såsom luftfart, liksom planetens övergripande 
gränser, där ett alltför stort beroende av biodrivmedel från foder- och livsmedelsgrödor skulle 

9 Verts/ALE-gruppen & LUT, 2022. Preliminära resultat för interna analyser. Den fullständiga studien kommer 
att offentliggöras i början av våren.
10 https://www.cozev.org/img/FINAL-coZEV-2040-Ambition-Statement_2021-10-18-145014_wfcp.pdf 
11 Transport och miljö; (2022); Climate Impacts of Exemptions to EU’s Shipping Proposals; 
https://www.transportenvironment.org/wp-
content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf. 
12 Englert, Dominik; Losos, Andrew; Raucci, Carlo; Smith, Tristan. 2021. The Role of LNG in the Transition 
Toward Low- and Zero-Carbon Shipping. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35437  License: CC BY 3.0 IGO.

https://www.cozev.org/img/FINAL-coZEV-2040-Ambition-Statement_2021-10-18-145014_wfcp.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35437
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leda till högre livsmedelspriser och betydande växthusgasutsläpp från odlingsmark som 
breder ut sig globalt13.  

 
Föredraganden föreslår därför att instrumenten för politiskt stöd koncentreras till de förnybara 
alternativ som faktiskt är hållbara och skalbara. Han föreslår också en obligatorisk 
minimiandel förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung samt 
en multiplikator som särskilt belönar investeringar i förnybara flytande och gasformiga 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung när det gäller att beräkna efterlevnaden av målen för 
växthusgasintensitet. Dessa åtgärder, i kombination med en begränsning av mekanismen för 
poolning till utsläppsfria bränslen och utsläppsfri teknik, kommer att ytterligare stärka de 
ekonomiska argumenten för investeringar på detta område och kommer därför att göra dem 
mer kostnadsmässigt konkurrenskraftiga och främja deras införande.

Säkerställande av europeiskt ledarskap och europeisk konkurrenskraft 

Föredraganden är fast övertygad om att den ståndpunkt som innehas av ITRE-utskottet, som 
också är utskottet för industri, ytterligare kommer att stimulera det europeiska ledarskapet på 
området för grön teknik inom sektorn och därmed dess konkurrenskraft inom den globala 
sjöfartssektorn. 
Ambitionen i detta betänkande ska också ses som ett starkt mandat för EU och dess 
medlemsstater att förespråka och stödja kompletterande lösningar med samma eller högre 
ambitionsnivå på IMO-nivå. Att vara en föregångare på lagstiftningsområdet är inte bara ett 
sätt att se till att EU proaktivt kan påverka globala standarder, utan också en möjlighet att 
bevara det europeiska tekniska ledarskapet och skapa och behålla välbetalda arbetstillfällen 
längs hela den maritima värdekedjan i Europa.

Föredraganden inser dock att omställningen kommer att innebära stora utmaningar för den 
europeiska industrin och stöder därför helhjärtat förslaget om att kanalisera viten genom en 
särskild havsfond tillbaka till industrins omställning. För att säkerställa en optimal 
användning av dessa resurser föreslår föredraganden att man i denna förordning ytterligare 
specificerar öronmärkningen och det avsedda syftet med dessa medel, för att kanalisera dem 
till de områden där de behövs mest. Detta inbegriper snabb förbättring av fartygens energi- 
och driftseffektivitet, införande av utsläppsfri framdrivningsteknik som grundar sig på 
förnybara energikällor, användning av förnybara bränslen samt omskolning och 
kompetenshöjning. Vidare ska 20 % av de årligen indrivna vitena användas för att bidra till 
skydd, återställande och bättre förvaltning av marina ekosystem. Detta tillvägagångssätt är i 
direkt överensstämmelse med Europaparlamentets rådande ståndpunkt om förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering (COM(2019)0038).

Stärkande av öppenhet, insamling av uppgifter och offentliggörande 

För att säkerställa en framgångsrik och verkningsfull tillämpning föreslår föredraganden att 
man stärker de offentliga myndigheternas deltagande och öppenheten gentemot allmänheten. 
En mer uttalad roll för de offentliga myndigheterna och därmed offentlig tillsyn kommer att 
uppnås genom att ansvaret för att tilldela och driva in viten ges till den administrerande 
myndigheten.  Genom bättre insamling och offentliggörande av uppgifterna i en offentlig, 

13 Transportation Carbon Intensity Targets for the European Union – Road and Aviation Sectors; 2021; 
A. Christensen; https://theicct.org/publications/transport-carbon-intensity-targets-eu-aug2021. 

https://theicct.org/publications/transport-carbon-intensity-targets-eu-aug2021
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öppen och transparent databas stärks ytterligare allmänhetens, inklusive Europaparlamentets, 
forskarnas och det civila samhällets, möjligheter att granska efterlevnaden. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om användning av förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen för sjötransport 
och om ändring av direktiv 2009/16/EG

om användning av förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen och energikällor 
för sjötransport och om ändring av direktiv 
2009/16/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sjötransporter står för omkring 
75 % av EU:s utrikeshandel och 31 % av 
EU:s interna handel sett till volym. 
Samtidigt står fartygstrafiken till och från 
hamnar i EES för cirka 11 % av alla 
koldioxidutsläpp från transporter i EU och 
3–4 % av de totala koldioxidutsläppen i 
EU. 400 miljoner passagerare går ombord 
eller stiger i land varje år i 
medlemsstaternas hamnar, varav cirka 14 
miljoner på kryssningsfartyg. 
Sjötransporter är därför en viktig del av 

(1) Sjötransporter står för omkring 
75 % av EU:s utrikeshandel och 31 % av 
EU:s interna handel sett till volym. 
Samtidigt står fartygstrafiken till och från 
hamnar i EES för cirka 11 % av alla 
koldioxidutsläpp från transporter i EU och 
3–4 % av de totala koldioxidutsläppen i 
EU. Koldioxidutsläppen från 
sjötransporter på både global nivå och på 
EU-nivå förväntas öka med 86 % jämfört 
med 1990 års nivåer fram till 2050, om 
inga ytterligare åtgärder vidtas. 400 
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Europas transportsystem och spelar en 
avgörande roll för den europeiska 
ekonomin. Marknaden för sjötransporter är 
utsatt för hård konkurrens mellan 
ekonomiska aktörer i unionen och utanför 
den, och för dessa är lika villkor absolut 
nödvändigt. Stabiliteten och välståndet på 
marknaden för sjötransporter och dess 
ekonomiska aktörer är beroende av en 
tydlig och harmoniserad politisk ram där 
sjötransportoperatörer, hamnar och andra 
aktörer inom sektorn kan verka på 
grundval av lika möjligheter. Om 
marknaden snedvrids riskerar detta att 
missgynna fartygsoperatörer eller hamnar 
jämfört med konkurrenter inom 
sjötransportsektorn eller inom andra 
transportsektorer. Detta kan i sin tur leda 
till minskad konkurrenskraft för 
sjötransportindustrin och sämre 
konnektivitet för människor och företag.

miljoner passagerare går ombord eller 
stiger i land varje år i medlemsstaternas 
hamnar, varav cirka 14 miljoner på 
kryssningsfartyg. Sjötransporter är därför 
en viktig del av Europas transportsystem 
och spelar en avgörande roll för den 
europeiska ekonomin, och åtgärder måste 
snabbt vidtas mot dess inverkan på miljön 
och klimatet. Marknaden för sjötransporter 
är utsatt för hård konkurrens mellan 
ekonomiska aktörer i unionen och utanför 
den, och för dessa är lika villkor absolut 
nödvändigt, även med beaktande av 
särskilda nationella omständigheter till 
följd av externa faktorer, såsom klimat, 
väder eller geografisk morfologi. 
Stabiliteten och välståndet på marknaden 
för sjötransporter och dess ekonomiska 
aktörer är beroende av en tydlig, 
förutsägbar och harmoniserad politisk ram 
där sjötransportoperatörer, hamnar och 
andra aktörer inom sektorn kan verka på 
grundval av lika möjligheter. Om 
marknaden snedvrids riskerar detta att 
missgynna fartygsoperatörer eller hamnar 
jämfört med konkurrenter inom 
sjötransportsektorn eller inom andra 
transportsektorer. Detta kan i sin tur leda 
till minskad konkurrenskraft för 
sjötransportindustrin, färre arbetstillfällen 
och sämre konnektivitet för människor och 
företag. Det är därför viktigt att unionen 
fastställer en ambitiös plan för en snabb 
ekologisk omställning av sjöfartssektorn i 
syfte att upprätthålla och ytterligare 
främja dess globala ledarskap och 
konkurrensfördelar när det gäller grön 
teknik, gröna tjänster och gröna 
lösningar inom sektorn och att ytterligare 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
omvandling i därtill kopplade 
värdekedjor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Sjöfartssektorn sysselsätter 2 
miljoner européer och bidrar med 149 
miljarder EUR till ekonomin. För varje 
miljon EUR som genereras inom 
sjöfartsindustri genereras 1,8 miljoner 
EUR någon annanstans i unionens 
ekonomi. Sjötransport är fortfarande en 
viktig tillgång för att koppla samman öar 
och perifera områden med kontinenten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att stärka unionens 
klimatåtagande enligt Parisavtalet och 
fastställa de åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för 
att omsätta det politiska åtagandet i en 
rättslig skyldighet, antog kommissionen 
(det ändrade) förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag)19 samt meddelandet Höjning av 
Europas klimatambitioner för 203020. 
Detta inbegriper också målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med minst 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer fram till 2030. 
Det behövs därför olika kompletterande 
politiska instrument för att motivera 
användningen av hållbart producerade 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen, 
även inom sjötransportsektorn. Den 
nödvändiga utvecklingen och spridning av 
teknik måste ha skett redan 2030, så att 
mycket snabbare förändringar kan ske 
därefter.

(2) För att stärka unionens 
klimatåtagande enligt Parisavtalet och 
fastställa de åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för 
att omsätta det politiska åtagandet i en 
rättslig skyldighet, antog kommissionen 
(det ändrade) förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag)19 samt meddelandet Höjning av 
Europas klimatambitioner för 203020. 
Detta inbegriper också målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med minst 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer fram till 2030. 
För att säkerställa att sjöfartssektorn 
uppnår nollutsläppsmålet senast 2050 
behövs olika kompletterande politiska 
instrument för att först förbättra sektorns 
energi- och driftseffektivitet och främja en 
snabb upptagning och produktion av 
hållbar förnybar energi. De nödvändiga 
förändringar samt den nödvändiga 
utveckling och spridning av teknik som 
krävs måste ske så snart som möjligt för 
att säkerställa att unionen är på god väg 
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att nå sitt klimat- och energimål för 2030 
och klimatneutralitet senast 2050.

__________________ __________________
19 COM(2020) 563 final 19 COM(2020) 563 final
20 COM(2020) 562 final 20 COM(2020) 562 final

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För närvarande är bränslemixen 
inom sjöfartssektorn helt beroende av 
fossila bränslen. Viktmässigt består 
nästan 40 % av sjöfartshandeln i sig av 
fossila bränslen. Det nästan exklusiva 
beroendet av fossila bränslen och det 
långsamma genomförandet av åtgärder 
för energieffektivitet och 
utsläppsminskning inom sektorn utgör en 
stor risk för klimatet och för sektorns 
förmåga att inom en nära framtid uppnå 
nollutsläpp. Det är viktigt att notera att 
kombinationen av koldioxid- och 
metanläckage/-utsläpp under hela 
bränslelivscykeln, från produktion till 
förbränning (”well to wake”) kan få en 
mycket negativ klimatisk verkan.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Metan är en kraftfull växthusgas 
som är över 80 gånger mer potent än 
koldioxid under en 20-årsperiod, vilket 
gör den till den näst viktigaste 
växthusgasen, såväl som en föregångare 
till marknära ozon (O3), som bidrar till 
runt en fjärdedel av dagens globala 
uppvärmning. De modellerade 
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scenarierna i den särskilda rapporten om 
1,5°C från FN:s klimatpanel (IPCC), 
IPCC:s sjätte bedömningsrapport och 
2021 års globala metanbedömning från 
FN:s miljöprogram (Unep) som 
begränsar den globala uppvärmningen till 
1,5°C utan något eller med endast ett 
begränsat överskridande innefattar stora 
minskningar av metanutsläppen. 
Eftersom större öppenhet om 
metanutsläppens kortsiktiga konsekvenser 
för den globala uppvärmningen skulle 
bidra till bättre underlag för unionens 
klimatpolitik bör kommissionen i sin 
rapportering också analysera de 
potentiella konsekvenserna av att 
använda en 20-årig tidsram för den 
globala uppvärmningspotentialen, som ett 
komplement till den tidsram på 100 år 
som för närvarande används i enlighet 
med UNFCCC:s riktlinjer om 
växthusgasinventeringar.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I samband med övergången till 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen 
och ersättningskällor för energi är det 
viktigt att säkerställa en välfungerande och 
rättvis konkurrens på EU:s marknad för 
sjötransporter när det gäller marina 
bränslen som står för en betydande andel 
av fartygsoperatörernas kostnader. 
Skillnader i bränslekrav mellan unionens 
medlemsstater kan i hög grad påverka 
fartygsoperatörernas ekonomiska resultat 
och inverka negativt på konkurrensen på 
marknaden. På grund av sjöfartens 
internationella karaktär kan 
fartygsoperatörer lätt bunkra i tredjeländer 
och transportera stora mängder bränsle. 
Detta kan leda till koldioxidläckage och 
skadliga effekter på sektorns 

(3) I samband med övergången till 
förnybara källor och ersättningskällor för 
energi är det viktigt att säkerställa en 
välfungerande och rättvis konkurrens på 
EU:s marknad för sjötransporter när det 
gäller marina bränslen som står för en 
betydande andel av fartygsoperatörernas 
kostnader – vanligtvis mellan 35 % och 
53 % av fraktsatserna. Skillnader i 
bränslekrav mellan unionens 
medlemsstater kan i hög grad påverka 
fartygsoperatörernas ekonomiska resultat 
och inverka negativt på konkurrensen på 
marknaden. På grund av sjöfartens 
internationella karaktär kan 
fartygsoperatörer lätt bunkra i tredjeländer 
och transportera stora mängder bränsle, 
vilket också skulle kunna bidra till att 
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konkurrenskraft om tillgången till 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen i 
kusthamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion inte åtföljs av krav på dessa 
bränslens användning som gäller för alla 
fartygsoperatörer som ankommer till och 
avgår från hamnar inom medlemsstaternas 
jurisdiktion. I denna förordning bör det 
fastställas åtgärder för att säkerställa att 
spridningen av förnybara koldioxidsnåla 
bränslen på marknaden för marina 
bränslen sker under rättvisa 
konkurrensvillkor på EU:s marknad för 
sjötransporter.

unionshamnarna förlorar 
konkurrenskraft gentemot icke-
unionshamnar. Detta kan leda till 
koldioxidläckage och skadliga effekter på 
sektorns konkurrenskraft om tillgången till 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen i 
kusthamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion inte åtföljs av krav på dessa 
bränslens användning som gäller för alla 
fartygsoperatörer som ankommer till och 
avgår från hamnar inom medlemsstaternas 
jurisdiktion. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sjöfartssektorn kännetecknas av 
hårda internationell konkurrens och stora 
skillnader i regelverken mellan 
flaggstaterna har förvärrat användningen 
av oönskade metoder såsom omflaggning 
av fartyg. Sektorns naturliga globala 
karaktär understryker vikten av ett 
gynnsamt regelverk som är en 
förutsättning för att attrahera nya 
investeringar och skydda 
konkurrenskraften för de europeiska 
hamnarna, fartygsägarna och 
verksamhetsutövarna.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Övriga lagstiftningspaket, som är 
en del av 55 %-paketet och som antagits 
som en del av den europeiska gröna 
given, påverkar sjöfartssektorn, däribland 
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bestämmelserna i förordningen om 
infrastruktur för alternativa bränslen, det 
reviderade direktivet om förnybar energi, 
inkluderingen av sjöfartssektorn i EU:s 
utsläppshandelssystem och översynen av 
energiskattedirektivet. Det är viktigt att 
säkerställa samstämmighet mellan dessa 
ärenden för att fastställa en ambitiös, 
stabil och förutsägbar rättslig ram för den 
ekologiska omställningen av ekosystemet 
för sjöfarten, särskilt för den nödvändiga 
exponentiella utvecklingen, produktionen 
och användningen av hållbar förnybar 
teknik och alternativa marina bränslen 
samt för utbyggnaden av motsvarande 
infrastruktur. Det är viktigt att locka till 
sig och utveckla den industriella 
värdekedjan för sådan hållbar förnybar 
teknik och alternativa marina bränslen 
inom unionen, att skapa möjligheter i 
fråga om industri, arbetskraft och 
forskning i alla medlemsstater och att 
säkerställa unionens globala ledarskap 
och konkurrensfördelar. I detta avseende 
skulle inrättandet av ett europeiskt 
forskningscentrum för hållbar förnybar 
teknik och alternativa marina bränslen 
kunna bidra till att samordna berörda 
parter, forskare och det civila samhället 
och samfinansieringen av projekt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att säkerställa lika villkor för 
fartyg som konstrueras för att användas 
på vatten som täcks av is på sin väg till, 
från eller mellan hamnar i 
medlemsstaterna bör specifik information 
om ett fartygs isklass och dess 
framförande genom is beaktas vid 
beräkningen av minskningen av 
växthusgasutsläpp på fartygsbasis samt de 



PE704.703v04-00 14/112 AD\1259339SV.docx

SV

data som övervakas och rapporteras på 
grundval av förordning (EU) 2015/7571a.
__________________
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 
2015 om övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och om ändring av direktiv 
2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 
55).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den person eller organisation som 
ansvarar för efterlevnaden av denna 
förordning bör vara rederiet, definierat som 
fartygsägaren eller någon annan 
organisation eller person, såsom den 
driftsansvarige eller den som hyr fartyget 
utan besättning, som har övertagit 
fartygsägarens ansvar för fartygets drift 
och som genom att ta på sig detta ansvar 
har gått med på att överta alla de 
skyldigheter och allt ansvar som följer av 
de internationella organisationsreglerna för 
säker drift av fartyg och för förhindrande 
av förorening. Denna definition bygger på 
definitionen av företag i artikel 3 d i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/75721 och är i linje med det 
globala system för insamling av uppgifter 
som inrättades 2016 av Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO). I enlighet 
med principen att förorenaren betalar kan 
rederiet, genom ett avtal, hålla den enhet 
som är direkt ansvarig för de beslut som 
påverkar växthusgasintensiteten i den 
energi som används av fartyget ansvarig 
för efterlevnadskostnaderna enligt denna 
förordning. Denna enhet är normalt den 
enhet som ansvarar för val av bränsle, rutt 
och hastighet för fartyget.

(6) Den person eller organisation som 
ansvarar för efterlevnaden av denna 
förordning bör vara rederiet, definierat som 
fartygsägaren eller någon annan 
organisation eller person, såsom den 
driftsansvarige, den som hyr fartyget 
under en viss tid eller den som hyr fartyget 
utan besättning, som har övertagit 
fartygsägarens ansvar för fartygets 
kommersiella drift och som ansvarar för 
att betala för det bränsle som fartyget 
förbrukar, och som genom att ta på sig 
detta ansvar har gått med på att överta alla 
de skyldigheter och allt ansvar som följer 
av de internationella organisationsreglerna 
för säker drift av fartyg och för 
förhindrande av förorening. Denna 
definition bygger på definitionen av företag 
i artikel 3 d i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/75721 och är i 
linje med det globala system för insamling 
av uppgifter som inrättades 2016 av 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO). I enlighet med principen att 
förorenaren betalar kan rederiet, genom ett 
avtal, hålla den enhet som är direkt 
ansvarig för de beslut som påverkar 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används av fartyget ansvarig för 



AD\1259339SV.docx 15/112 PE704.703v04-00

SV

efterlevnadskostnaderna enligt denna 
förordning. Denna enhet är normalt den 
enhet som ansvarar för val av bränsle, rutt 
och hastighet för fartyget.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 
2015 om övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och om ändring av direktiv 
2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 
55).

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 
2015 om övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och om ändring av direktiv 
2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 
55).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Utvecklingen och spridningen av 
nya bränslen och energilösningar kräver ett 
samordnat tillvägagångssätt för att matcha 
utbud, efterfrågan och tillhandahållande av 
lämplig distributionsinfrastruktur. Det 
nuvarande europeiska regelverket omfattar 
redan delvis bränsleproduktion genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/200122 och distribution genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU23, men det finns också ett 
behov av ett verktyg för att fastställa en 
ökad efterfrågan på förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen.

(8) Utvecklingen och spridningen av 
nya bränslen och energilösningar kräver ett 
samordnat tillvägagångssätt för att matcha 
utbud, efterfrågan och tillhandahållande av 
lämplig distributionsinfrastruktur. 
Lämpliga incitament och 
stordriftsfördelar på försörjningssidan 
torde underlätta ytterligare utveckling av 
dessa nya bränslen. Det nuvarande 
europeiska regelverket omfattar redan 
delvis bränsleproduktion genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/200122 och distribution genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU23, men det finns också ett 
behov av ett verktyg för att fastställa en 
ökad efterfrågan på förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen och andra 
förnybara energikällor.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EGT L 328, 
21.12.2001, s. 82).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EGT L 328, 
21.12.2001, s. 82).
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23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Även om instrument som t.ex. 
koldioxidprissättning eller mål för 
verksamhetens koldioxidintensitet främjar 
förbättringar av energieffektiviteten är de 
inte lämpliga för att åstadkomma en 
betydande övergång till förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen på kort och 
medellång sikt. Det behövs därför en 
särskild regleringsstrategi för användning 
av förnybara och koldioxidsnåla marina 
bränslen och ersättningskällor för energi, 
såsom vindkraft eller el.

(9) Även om instrument som t.ex. 
koldioxidprissättning eller mål för 
verksamhetens koldioxidintensitet kan 
främja vissa förbättringar av energi- och 
driftseffektivitet är de inte lämpliga för att 
åstadkomma en betydande övergång till 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen på 
kort och medellång sikt. Det behövs därför 
en särskild regleringsstrategi för 
användning av förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen och 
ersättningskällor för energi, såsom 
vindkraft eller el.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I enlighet med kommissionens 
rekommendation av den 28 september 
2021 med titeln ”Energieffektivitet först: 
från princip till praktik. Riktlinjer och 
exempel för dess genomförande i 
beslutsfattandet inom och utanför 
energisektorn” är det nödvändigt att se till 
att det krävs så lite energi som möjligt för 
olika havsrelaterade verksamheter, utöver 
att man främjar ett bränslebyte till hållbar 
förnybar energi. I sin första rapport om 
hur denna förordning fungerar bör 
kommissionen bedöma och kvantifiera 
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den drifts- och energieffektivitet som 
uppnåtts inom sjöfartssektorn till följd av 
relevanta förslag inom ramen för 55 %-
paketet, och i händelse av otillräckliga 
åtgärder bör kommissionen överväga 
eventuella ändringar av denna förordning 
för att inkludera särskilda bestämmelser 
för att uppmuntra fartygsägare och 
operatörer att genomföra tillgängliga 
operativa åtgärder och 
energieffektivitetsåtgärder, i enlighet med 
deras behov, såsom sänkt 
marschhastighet, optimering av hastighet 
och planering, vindframdrivning, 
påväxthämmande medel, elektrifiering 
från förnybara energikällor och 
energilagring, men även digitalisering 
och optimering av logistiken. Att belöna 
och således skapa incitament för 
användningen av mer energieffektiva 
energikällor eller framdrivningsteknik för 
energianvändning till sjöss och i hamn 
för att iaktta bestämmelserna i denna 
förordning, är lika viktigt som att på ett 
korrekt sätt genomföra riktlinjerna för 
principen om att sätta energieffektivitet 
främst.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Politiska åtgärder för att stimulera 
efterfrågan på förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen bör vara 
målbaserade och respektera principen om 
teknikneutralitet. Det bör därför fastställas 
gränsvärden för växthusgasintensiteten i 
den energi som används ombord av fartyg, 
utan att det föreskrivs att något visst 
bränsle eller en viss teknik ska användas.

(10) Utsläppsfri teknik kanske inte 
finns tillgänglig på mycket kort sikt, men 
politiska åtgärder för att stimulera 
efterfrågan på förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen bör vara 
målbaserade och respektera principerna 
om energieffektivitet först. Det bör därför 
fastställas gränsvärden för 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av fartyg, vilka också bör 
garantera ett vederbörligt erkännande av 
energieffektiviteten och hållbarheten hos 
något visst bränsle eller en viss teknik. 
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Dessutom anses särskilda incitament vara 
lämpliga för att stimulera uppskalning 
och användning av förnybara bränslen av 
icke-biologiskt ursprung som kommer att 
spela en nyckelroll när det gäller att fasa 
ut fossila bränslen från de 
sjöfartstillämpningar som saknar ett mer 
energieffektivt och hållbart alternativ 
baserat på förnybar energi, såsom direkt 
elektrifiering som bygger på förnybar 
energi.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Man bör främja utveckling och 
spridning av förnybara och koldioxidsnåla 
bränslen med stor potential för 
hållbarhet, kommersiell mognad, 
innovation och tillväxt för att tillgodose 
framtida behov. Detta kommer att stödja 
skapandet av innovativa och 
konkurrenskraftiga bränslemarknader och 
säkerställa tillräcklig tillgång till hållbara 
marina bränslen på kort och lång sikt för 
att bidra till ambitionerna att minska 
koldioxidutsläppen från unionens 
transporter, samtidigt som unionens 
insatser för en hög miljöskyddsnivå stärks. 
Därför bör hållbara marina bränslen som 
produceras från råvaror som förtecknas i 
delarna A och B i bilaga IX till direktiv 
(EU) 2018/2001 samt syntetiska marina 
bränslen omfattas av bestämmelserna. I 
synnerhet är hållbara marina bränslen som 
produceras från råvaror som förtecknas i 
del B i bilaga IX till direktiv (EU) 
2018/2001 avgörande, eftersom de för 
närvarande utgör den mest kommersiellt 
mogna tekniken för att minska 
koldioxidutsläppen från sjötransporter 
redan på kort sikt.

(11) Man bör prioritera utveckling och 
spridning av de mest hållbara, förnybara 
och koldioxidsnåla bränslena med hög 
energieffektivitetspotential samt potential 
för innovation och tillväxt för att tillgodose 
behoven hos de maritima tillämpningar 
där det är svårast att minska 
koldioxidutsläppen. Detta kommer att 
stödja skapandet av innovativa och 
konkurrenskraftiga bränslemarknader och 
säkerställa tillräcklig tillgång till hållbara, 
förnybara och koldioxidsnåla marina 
bränslen och förnybar 
framdrivningsteknik på kort och lång sikt 
för att bidra till unionens ambitioner 
avseende klimat, energi och minskning av 
koldioxidutsläppen från transporter, 
samtidigt som unionens insatser för en hög 
miljöskyddsnivå stärks. Därför bör hållbara 
marina bränslen som produceras från 
råvaror som förtecknas i delarna A och B i 
bilaga IX till direktiv (EU) 2018/2001 samt 
syntetiska marina bränslen omfattas av 
bestämmelserna. I synnerhet är hållbara 
marina bränslen som produceras från 
råvaror som förtecknas i del B i bilaga IX 
till direktiv (EU) 2018/2001 avgörande, 
eftersom de för närvarande utgör den mest 
kommersiellt mogna tekniken för att inleda 
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minskningen av koldioxidutsläppen från 
sjötransporter redan på kort sikt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Detta tillvägagångssätt måste dock 
vara mer rigoröst inom sjöfartssektorn. I 
dagsläget är efterfrågan på biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen 
som baseras på livsmedels- och 
fodergrödor obetydlig inom 
sjöfartssektorn, eftersom mer än 99 % av 
de marina bränslen som för närvarande 
används är fossila. Därför minimerar det 
faktum att biodrivmedel baserade på 
livsmedels- och fodergrödor inte omfattas 
av denna förordning också risken att 
bromsa utfasningen av fossila bränslen i 
transportsektorn, vilket annars skulle kunna 
bli följden om användningen av 
grödobaserade biodrivmedel flyttas från 
vägtransporter till sjöfartssektorn. Det är 
viktigt att minimera en sådan omställning, 
eftersom vägtransporter för närvarande 
fortfarande är den överlägset mest 
förorenande transportsektorn och 
sjötransporterna just nu huvudsakligen 
använder fossila bränslen. Det är därför 
lämpligt att undvika att skapa en potentiellt 
stor efterfrågan på biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen baserade 
på livsmedels- och fodergrödor genom att 
främja deras användning genom denna 
förordning. De ytterligare utsläpp av 
växthusgaser och förlust av biologisk 
mångfald som orsakas av alla typer av 
bränslen baserade på foder- och 
livsmedelsgrödor kräver därför att dessa 
bränslen anses ha samma emissionsfaktorer 
som den minst gynnsamma 
produktionskedjan.

(13) Detta tillvägagångssätt måste dock 
vara mer rigoröst inom sjöfartssektorn. I 
dagsläget är efterfrågan på biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen 
som baseras på livsmedels- och 
fodergrödor obetydlig inom 
sjöfartssektorn, eftersom mer än 99 % av 
de marina bränslen som för närvarande 
används är fossila. Därför minimerar det 
faktum att biodrivmedel baserade på 
livsmedels- och fodergrödor inte omfattas 
av denna förordning också risken att 
bromsa utfasningen av fossila bränslen i 
transportsektorn, vilket annars skulle kunna 
bli följden om användningen av 
grödobaserade biodrivmedel flyttas från 
vägtransporter till sjöfartssektorn. Det är 
viktigt att minimera en sådan omställning, 
eftersom vägtransporter för närvarande 
fortfarande är den överlägset mest 
förorenande transportsektorn och 
sjötransporterna just nu huvudsakligen 
använder fossila bränslen. Det är därför 
lämpligt att undvika att skapa en potentiellt 
stor efterfrågan på biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen baserade 
på livsmedels- och fodergrödor genom att 
främja deras användning genom denna 
förordning. De ytterligare utsläpp av 
växthusgaser och förlust av biologisk 
mångfald som orsakas av alla typer av 
bränslen baserade på foder- och 
livsmedelsgrödor kräver därför att dessa 
bränslen ska anses ha samma 
emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma fossila produktionskedjan.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De långa ledtiderna för utveckling 
och spridning av nya bränslen och 
energilösningar för sjötransporter kräver 
snabba åtgärder och inrättande av ett 
tydligt och förutsägbart regelverk på lång 
sikt som underlättar planering och 
investeringar från alla berörda parter. Ett 
tydligt och stabilt regelverk på lång sikt 
kommer att underlätta utvecklingen och 
spridningen av nya bränslen och 
energilösningar för sjötransporter och 
uppmuntra till investeringar från berörda 
parter. Ett sådant regelverk bör fastställa 
gränsvärden för växthusgasintensiteten i 
den energi som används ombord av fartyg 
fram till 2050. Dessa gränsvärden bör med 
tiden bli mer ambitiösa för att återspegla 
den förväntade tekniska utvecklingen och 
den ökade produktionen av marina 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen.

(14) De långa ledtiderna för utveckling 
och spridning av nya förnybara bränslen 
och energilösningar för sjötransporter, och 
fartygens långa genomsnittliga livslängd 
är mellan 25 och 30 år, kräver snabba 
åtgärder och inrättande av ett tydligt och 
förutsägbart regelverk på lång sikt, som 
diskuteras av berörda parter eller det 
civila samhället och som underlättar 
planering och investeringar från alla 
berörda parter. Den accelererande 
klimatkrisen ökar betydelsen av de 
åtgärder som vidtas inom sektorn i dag. 
Ett tydligt, ambitiöst och stabilt regelverk 
på lång sikt kommer att underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
alternativa bränslen och förnybara 
energilösningar för sjötransporter och 
uppmuntra till investeringar från berörda 
parter. Ett sådant regelverk bör fastställa 
gränsvärden för växthusgasintensiteten i 
den energi som används ombord av fartyg 
fram till dess att nollutsläpp uppnås senast 
2050. Dessa gränsvärden bör med tiden bli 
mer ambitiösa för att återspegla den 
förväntade tekniska utvecklingen och den 
ökade produktionen av marina förnybara 
och koldioxidsnåla bränslen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör fastställa den 
metod och formel som bör tillämpas för att 
beräkna den årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av ett fartyg. Denna 

(15) Denna förordning bör fastställa den 
metod och formel som bör tillämpas för att 
beräkna den årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av ett fartyg. Denna 
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formel bör baseras på den 
bränsleförbrukning som rapporterats av 
fartyg och beakta de relevanta 
emissionsfaktorerna för dessa bränslen. 
Användningen av ersättningskällor för 
energi, såsom vindkraft eller el, bör också 
återspeglas i metoden.

formel bör baseras på den 
bränsleförbrukning som rapporterats av 
fartyg och beakta de relevanta 
emissionsfaktorerna för dessa bränslen. 
Användningen av ersättningskällor för 
energi till havs och i hamn, såsom 
vindkraft, solenergi eller el, bör också 
återspeglas i metoden.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Prestanda från källa till kölvatten 
(well-to-wake) för förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen bör 
fastställas med hjälp av normalvärden för 
emissionsfaktorer eller faktiska och 
certifierade emissionsfaktorer som omfattar 
utsläpp från källa till tank (well-to-tank) 
och från tank till kölvatten (tank-to-wake). 
Prestanda för fossila bränslen bör dock 
endast bedömas med hjälp av 
normalvärden för utsläppsfaktorer i 
enlighet med denna förordning.

(17) Prestanda från källa till kölvatten 
(well-to-wake) för förnybara och 
koldioxidsnåla marina bränslen bör 
fastställas med hjälp av normalvärden för 
emissionsfaktorer eller faktiska och 
certifierade emissionsfaktorer som omfattar 
utsläpp från källa till tank (well-to-tank) 
och från tank till kölvatten (tank-to-wake). 
Prestanda för både vätskeformiga och 
gasformiga fossila bränslen bör dock 
endast bedömas med hjälp av 
normalvärden för utsläppsfaktorer, som bör 
uppdateras regelbundet på grundval av 
den senaste tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, i enlighet med denna 
förordning. Användning av faktiska och 
certifierade emissionsfaktorer som täcker 
den del av tank-to-wake-utsläppen från 
fossila bränslen som har överskridits 
skulle kunna tillåtas i framtiden, förutsatt 
att motsvarande certifierings- och 
kontrollmekanism införs av 
kommissionen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt med ett 
övergripande tillvägagångssätt för alla de 
mest relevanta växthusgasutsläppen 
(koldioxid, metan och dikväveoxid) för att 
främja användningen av energikällor som 
generellt ger ett lägre växthusgasavtryck. 
För att avspegla potentialen till global 
uppvärmning för metan och dikväveoxid 
bör det gränsvärde som fastställs i denna 
förordning därför uttryckas som 
”koldioxidekvivalent”.

(18) Det är nödvändigt med ett 
övergripande tillvägagångssätt för alla de 
mest relevanta växthusgasutsläppen 
(koldioxid, sot, metan och dikväveoxid) för 
att främja användningen av energikällor 
som generellt ger ett lägre 
växthusgasavtryck. För att avspegla 
potentialen till global uppvärmning för 
metan, sot och dikväveoxid bör det 
gränsvärde som fastställs i denna 
förordning därför uttryckas som 
”koldioxidekvivalent”. Kommissionen bör 
beräkna referensvärdet senast i december 
2022 och värdet bör motsvara 
fartygsflottans genomsnittliga 
växthusgasintensitet från fartygs 
energianvändning ombord under 2020, 
fastställd på grundval av data som 
övervakas och rapporteras inom ramen 
för förordning (EU) 2015/757 och med 
användning av den metod och de 
standardvärden som anges i bilagorna I 
och II till denna förordning.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användningen av förnybara 
energikällor och alternativ framdrivning, 
såsom vind- och solenergi, minskar kraftigt 
växthusgasintensiteten i fartygens totala 
energianvändning. Svårigheten att på ett 
korrekt sätt mäta och kvantifiera dessa 
energikällor (intermittent 
energianvändning, direktöverföring för 
framdrivning osv.) bör inte hindra att de 
räknas in i fartygets totala 
energianvändning genom approximationer 
av deras bidrag till fartygets energibalans.

(19) Användningen av förnybara 
energikällor och alternativ framdrivning, 
inbegripet men inte begränsat till vind- 
och solenergi, minskar kraftigt 
växthusgasintensiteten i fartygens totala 
energianvändning. Lösningar för att 
korrekt mäta och kvantifiera dessa 
energikällor, t.ex. sensorer ombord och 
programvara för bedömning av 
ruttförhållanden, blir alltmer tillgängliga. 
Därför bör bidraget från förnybara 
energikällor och alternativ framdrivning 
till fartygets totala energibalans 
registreras och redovisas så korrekt som 
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möjligt genom bästa tillgängliga 
mätmetoder, eller när mätning inte är 
tekniskt möjlig, med hjälp av bästa 
tillgängliga approximationer. IMO ger viss 
vägledning om behandlingen av innovativ 
energieffektivitetsteknik1a, bland annat 
för att uppskatta energi från 
vindassisterad framdrivning, och andra 
bedömningsmetoder håller på att 
utvecklas.
__________________
1a 2021 GUIDANCE ON TREATMENT 
OF INNOVATIVE ENERGY 
EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR 
CALCULATION AND VERIFICATION 
OF THE ATTAINED EEDI AND EEXI 
(2021 års vägledning om behandling av 
innovativ energieffektivitetsteknik för 
beräkning och verifiering av de uppnådda 
värdena EEDI och EEXI) 
(MEPC.1/Circ.896) 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Luftföroreningar från fartyg 
(svaveloxider, kväveoxider och partiklar) i 
hamn är ett stort problem för kustområden 
och hamnstäder. Specifika och stränga krav 
bör därför införas för att minska utsläppen i 
hamn från fartyg som använder el från sina 
motorer under vistelsen i hamn. Enligt de 
uppgifter som samlades in inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 under 2018 är 
passagerarfartyg och containerfartyg de 
fartygskategorier som ger störst utsläpp per 
fartyg i hamn. Utsläppen från dessa 
fartygskategorier bör därför prioriteras.

(20) Det uppskattas att luftföroreningar 
från fartyg (svaveloxider, kväveoxider och 
partiklar) årligen förorsakar över 50 000 
dödsfall i unionen, och det är ett stort 
problem för kustområden och hamnstäder. 
Specifika och stränga krav bör därför 
införas för att minska utsläppen i hamn 
från fartyg som använder el från sina 
motorer under vistelsen i hamn. Enligt de 
uppgifter som samlades in inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 under 2018 är 
passagerarfartyg och containerfartyg de 
fartygskategorier som ger störst utsläpp per 
fartyg i hamn. Utsläppen från dessa 
fartygskategorier bör därför prioriteras, 
följt av att man tar itu med utsläppen från 
alla återstående fartyg för att förbättra 
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luftkvaliteten i kustområden så snart som 
möjligt.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Eftersom sot är den näst största 
källan till den globala uppvärmning som 
fartyg orsakar, kan åtgärder för att 
minska dess användning bidra till att 
tackla både luftföroreningar och 
klimatförändringar. Fastställandet av 
stränga krav i fråga om 
växthusgasintensitet, uppmuntrandet av 
drifts- och energieffektivitetsåtgärder 
samt inkluderandet av sot i målet 
avseende växthusgasintensiteten kan 
bidra till att minska utsläppen av både 
koldioxid och sot. Kommissionen bör i sin 
rapportering bedöma om ytterligare 
åtgärder kan behövas för att tackla 
utsläppen av sot i eller nära Arktis.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Användningen av 
landströmsförsörjning minskar 
luftföroreningarna från fartyg och minskar 
utsläppen av växthusgaser från 
sjötransporter. Landströmsförsörjning 
innebär en allt renare energiförsörjning för 
fartyg i hamn, med tanke på den ökande 
andelen förnybar energi i EU:s elmix. 
Medan endast tillhandahållande av 
anslutningspunkter för 
landströmsförsörjning omfattas av direktiv 
2014/94/EU (direktivet om infrastruktur 
för alternativa bränslen) har efterfrågan på 

(21) Användningen av 
landströmsförsörjning minskar 
luftföroreningarna från fartyg i hamn och 
minskar utsläppen av växthusgaser från 
sjötransporter i hamn. 
Landströmsförsörjning innebär en mer 
användbar energiförsörjning för fartyg i 
hamn, som kommer att vara lika ren som 
andelen förnybar energi i EU:s elmix. 
Medan endast tillhandahållande av 
anslutningspunkter för 
landströmsförsörjning omfattas av direktiv 
2014/94/EU (direktivet om infrastruktur 
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och, som ett resultat av detta, 
användningen av denna teknik varit fortsatt 
begränsad. Därför bör särskilda regler 
fastställas med krav på att de mest 
förorenande fartygen använder 
landströmsförsörjning.

för alternativa bränslen) har efterfrågan på 
och, som ett resultat av detta, 
användningen av denna teknik varit fortsatt 
begränsad. Därför bör särskilda regler och 
incitament fastställas med krav på att alla 
fartyg som omfattas av denna förordning 
använder landströmsförsörjning.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Samordning mellan hamnar, 
fartygsoperatörer och alla berörda parter 
är avgörande för att säkerställa en 
optimal användning av 
landströmsförsörjning (OPS). 
Fartygsoperatör bör i synnerhet förse 
anlöpshamnen med adekvata och 
tidsenlig information om sin avsikt att 
använda landströmsförsörjning och sina 
uppskattade elbehov, särskilt när dessa 
behov är större än de uppskattade 
behoven för denna fartygskategori, i syfte 
att garantera en förutsägbar användning 
av elnätet. Medlemsstater bör samarbeta 
nära med relevanta berörda parter för att 
garantera att de nödvändiga 
investeringarna görs och att tillräcklig 
nätkapacitet och nätstabilitet säkerställs. 
Hamnarnas skyldighet att tillhandahålla 
landströmsförsörjning bör kompletteras 
av en motsvarande skyldighet för fartygen 
att ansluta sig till denna 
laddningsinfrastruktur när de ligger i 
hamn för att säkerställa effektiviteten och 
undvika strandande tillgångar.
För att undvika bristande 
överensstämmelse mellan 
landströmsinstallationer ombord och i 
hamnar bör kommissionen tillhandahålla 
nödvändigt stöd för att säkerställa att 
fartyg och hamnar tillämpar alla 
befintliga och framtida 
standardiseringskrav, särskilt med 
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avseende på elektrisk frekvensomvandling 
där så behövs.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Utöver landströmsförsörjning 
skulle andra tekniska lösningar kunna 
erbjuda likvärdiga miljöfördelar i hamnar. 
När det kan påvisas att användningen av en 
alternativ teknisk lösning är likvärdig med 
användningen av landströmsförsörjning bör 
fartyget undantas från kravet på 
användning av landströmsförsörjning.

(22) Utöver landströmsförsörjning 
skulle andra tekniska lösningar kunna 
erbjuda likvärdiga miljöfördelar i hamnar, 
såsom installationer för förnybar energi 
ombord, batterier och batteribyten. När 
det kan påvisas att användningen av en 
alternativ teknisk lösning är likvärdig, i 
fråga om luftföroreningar och minskade 
växthusgasutsläpp, med användningen av 
landströmsförsörjning bör fartyget 
undantas från kravet på användning av 
landströmsförsörjning.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Undantag från kravet på 
användning av landströmsförsörjning bör 
också kunna ges av ett antal objektiva skäl, 
certifierade av hamnledningen och 
begränsade till oplanerade hamnanlöp som 
görs av säkerhetsskäl eller för att rädda liv 
till sjöss, för kortare vistelser i hamn på 
mindre än två timmar eftersom detta är den 
minimitid som krävs för anslutning, och för 
användning av energigenerering ombord i 
nödsituationer.

(23) Undantag från kravet på 
användning av landströmsförsörjning bör 
också kunna ges av ett antal objektiva skäl, 
certifierade av hamnledningen, 
terminaloperatören och/eller den behöriga 
myndigheten, beroende på 
styrningsmodellen för hamnar i de olika 
medlemsstaterna. Dessa undantag bör 
vara begränsade till oplanerade hamnanlöp 
som görs av säkerhetsskäl eller för att 
rädda liv till sjöss, för kortare vistelser i 
hamn på mindre än två timmar eftersom 
detta är den minimitid som krävs för 
anslutning, och för användning av 
energigenerering ombord i nödsituationer.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör begränsas efter det 
att fartyg och hamnoperatörer har haft 
tillräckligt med tid för att göra de 
nödvändiga investeringarna. Detta i syfte 
att ge nödvändiga incitament för sådana 
investeringar och undvika illojal 
konkurrens. Från och med 2035 bör 
fartygsoperatörer noggrant planera sina 
hamnanlöp för att se till att de kan 
genomföra sin verksamhet utan att släppa 
ut luftföroreningar och växthusgaser i 
hamn och äventyra miljön i kustområden 
och hamnstäder. Ett begränsat antal 
undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör bibehållas för att ge 
möjlighet till tillfälliga ändringar i sista 
minuten av planerade hamnanlöp och anlöp 
i hamnar med inkompatibel utrustning.

(24) Undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör begränsas efter det 
att fartyg och hamnoperatörer har haft 
tillräckligt med tid för att göra de 
nödvändiga investeringarna. Detta i syfte 
att ge nödvändiga incitament för sådana 
investeringar och undvika illojal 
konkurrens. Från och med 2035 bör 
fartygsoperatörer noggrant planera sina 
hamnanlöp för att se till att de kan 
genomföra sin verksamhet utan att släppa 
ut luftföroreningar och växthusgaser i 
hamn och äventyra miljön i kustområden 
och hamnstäder. Ett begränsat antal 
undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
bör bibehållas till och med 2040 för att ge 
möjlighet till tillfälliga ändringar i sista 
minuten av planerade hamnanlöp och anlöp 
i hamnar med inkompatibel utrustning. För 
att ytterligare stimulera användningen av 
landströmsförsörjning bör 
medlemsstaterna genomföra 
bestämmelserna i artikel 14 i direktiv 
(EU).../... [Energiskattedirektivet] som 
föreskriver fullständiga eller partiella 
befrielser för elektricitet som levereras 
direkt till fartyg som ligger i hamn eller 
till fartygs mobila batterier som laddas i 
hamn.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Ett robust övervaknings-, 
rapporterings- och verifieringssystem bör 

(25) Ett robust och transparent 
övervaknings-, rapporterings- och 
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inrättas genom denna förordning för att 
spåra efterlevnaden av dess bestämmelser. 
Ett sådant system bör tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt på alla fartyg och 
kräva verifiering som utförs av tredje part 
för att säkerställa att de uppgifter som 
lämnas i systemet är korrekta. För att 
underlätta att denna förordnings mål 
uppnås bör alla uppgifter som redan 
rapporterats i enlighet med förordning 
(EU) 2015/757 vid behov användas för att 
kontrollera efterlevnaden av denna 
förordning. Syftet är att begränsa den 
administrativa bördan för företag, 
kontrollörer och sjöfartsmyndigheter.

verifieringssystem bör inrättas genom 
denna förordning för att spåra 
efterlevnaden av dess bestämmelser. Ett 
sådant system bör tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt på alla fartyg och 
kräva verifiering som utförs av tredje part 
för att säkerställa att de uppgifter som 
lämnas i systemet är korrekta. För att 
underlätta att denna förordnings mål 
uppnås bör alla uppgifter som redan 
rapporterats i enlighet med förordning 
(EU) 2015/757 vid behov användas för att 
kontrollera efterlevnaden av denna 
förordning. Syftet är att begränsa den 
administrativa bördan för företag, 
kontrollörer, sjöfartsmyndigheter och 
administrativa myndigheter.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Företagen bör ansvara för att 
övervaka och rapportera mängden och 
typen av energi som används ombord av 
fartyg till sjöss och i hamn samt annan 
relevant information, såsom information 
om typen av motor ombord eller 
förekomsten av vindbaserad teknik som 
stöd. Syftet är att visa att de gränsvärden 
för växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av ett fartyg och som 
fastställs i denna förordning efterlevs. För 
att göra det lättare att uppfylla dessa 
övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter samt 
verifieringsprocessen för kontrollörerna, i 
likhet med förordning (EU) 2015/757, bör 
företagen dokumentera den planerade 
övervakningsmetoden och lämna 
ytterligare uppgifter om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning i en 
övervakningsplan. Övervakningsplanen, 
och eventuella senare ändringar av den, bör 
lämnas in till kontrollören.

(26) Företagen bör ansvara för att 
övervaka och rapportera mängden och 
typen av energi som används ombord av 
fartyg till sjöss och i hamn samt annan 
relevant information, såsom information 
om typen av motor ombord, tekniska 
specifikationer för vindbaserad teknik som 
stöd eller annan alternativ energikälla 
ombord, inklusive redovisning av den 
energi som de tillhandahåller. Syftet är att 
visa att de gränsvärden för 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av ett fartyg och som 
fastställs i denna förordning efterlevs. För 
att göra det lättare att uppfylla dessa 
övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter samt 
verifieringsprocessen för kontrollörerna, i 
likhet med förordning (EU) 2015/757, bör 
företagen dokumentera den planerade 
övervakningsmetoden och lämna 
ytterligare uppgifter om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning i en 
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övervakningsplan. Övervakningsplanen, 
och eventuella senare ändringar av den, bör 
lämnas in till kontrollören. Information 
om navigering i is och annan relevant 
information om isklassade fartyg ska 
rapporteras för att tillämpa den specifika 
metod som anges i bilagorna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Användningen av teknik för 
distribuerade liggare bör uppmuntras för 
att göra de övervaknings- och 
rapporteringsprocesser som fastställs i 
enlighet med denna förordning säkrare, 
mer exakta och lättare att spåra för 
verifiering.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Baserat på de uppgifter och den 
information som övervakas och 
inrapporteras av företagen bör 
kontrollörerna beräkna och fastställa den 
årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i energi som 
används ombord av ett fartyg och fartygets 
saldo i förhållande till gränsvärdet, 
inklusive eventuella 
överensstämmelseöverskott eller 
överensstämmelseunderskott, samt 
efterlevnaden av kraven på att använda 
landströmsförsörjning i hamn. 
Kontrollören ska underrätta det berörda 
företaget om denna information. Om 
kontrollören är samma enhet som den 
kontrollör som avses i förordning (EU) 

(29) Baserat på de uppgifter och den 
information som övervakas och 
inrapporteras av företagen bör 
kontrollörerna beräkna och fastställa den 
årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i energi som 
används ombord av ett fartyg och fartygets 
saldo i förhållande till gränsvärdet, 
inklusive eventuella 
överensstämmelseöverskott eller 
överensstämmelseunderskott, samt 
efterlevnaden av kraven på att använda 
landströmsförsörjning i hamn respektera 
kvoten för förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung. Kontrollören bör 
också på årsbasis göra en separat 
sammanställning för varje typ av bränsle 
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2015/757 kan en sådan anmälan göras 
tillsammans med verifieringsrapporten 
enligt den förordningen. Dessa uppgifter 
bör sedan rapporteras av det berörda 
företaget till kommissionen.

eller energi som förbrukas i hamn och till 
sjöss, även för varje alternativ energikälla 
som förbrukas såsom el, vindkraft eller 
solenergi. Kontrollören ska underrätta det 
berörda företaget om denna information. 
Om kontrollören är samma enhet som den 
kontrollör som avses i förordning (EU) 
2015/757 kan en sådan anmälan göras 
tillsammans med verifieringsrapporten 
enligt den förordningen. Dessa uppgifter 
bör sedan rapporteras av det berörda 
företaget till kommissionen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Kommissionen bör inrätta och 
säkerställa driften av en elektronisk databas 
som registrerar varje fartygs prestanda och 
säkerställer dess efterlevnad av denna 
förordning. För att underlätta 
rapporteringen och begränsa den 
administrativa bördan för företag, 
kontrollörer och andra användare bör 
denna elektroniska databas bygga på den 
befintliga Thetis-MRV-modulen och 
beakta möjligheten att återanvända 
information och data som samlats in i 
enlighet med förordning (EU) 2015/757.

(30) Kommissionen bör inrätta och 
säkerställa driften av en centralt förvaltad 
elektronisk databas för registrering av 
varje fartygs prestanda samt för insamling 
av uppgifter om energianvändning, 
straffavgifter, flexibilitet och undantag 
samt all annan relevant information, och 
se till att den följer denna förordning. För 
att underlätta rapporteringen och begränsa 
den administrativa bördan för företag, 
kontrollörer och andra användare bör 
denna elektroniska databas bygga på den 
befintliga Thetis-MRV-modulen och 
beakta möjligheten att återanvända 
information och data som samlats in i 
enlighet med förordning (EU) 2015/757. 
För att öka insynen och samtidigt minska 
den administrativa bördan för 
fartygsägare och operatörer bör 
kontrollörerna för varje enskilt fartyg 
sammanställa de uppgifter om 
regelefterlevnad som rapporterats av 
fartygsägare och operatörer. De uppgifter 
som förs in i databasen bör vara 
jämförbara och göras tillgängliga för 
allmänheten i ett öppet format så att 
allmänheten och i synnerhet det civila 
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samhället och forskarsamhället kan följa 
sjöfartssektorns ekologiska omställning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Efterlevnaden av denna förordning 
skulle bero på faktorer som företaget inte 
kan råda över, t.ex. frågor som rör 
bränsletillgång eller bränslekvalitet. 
Företagen bör därför ges flexibilitet när det 
gäller att föra över ett 
överensstämmelseöverskott från ett år till 
ett annat eller i förskott låna 
överensstämmelseöverskott, inom vissa 
gränser, från påföljande år. Användningen 
av landströmsförsörjning i hamn, som är av 
stor betydelse för den lokala luftkvaliteten i 
hamnstäder och kustområden, bör inte 
omfattas av liknande flexibilitet.

(31) Efterlevnaden av denna förordning 
skulle bero på faktorer som företaget inte 
kan råda över, t.ex. frågor som rör 
bränsletillgång eller bränslekvalitet. 
Företagen bör därför ges flexibilitet när det 
gäller att föra över ett 
överensstämmelseöverskott från ett år till 
ett annat eller i förskott låna 
överensstämmelseöverskott som 
genererats av förnybar energi, inom vissa 
gränser, från påföljande år. Användningen 
av landströmsförsörjning och all annan 
utsläppsfri teknik i hamn, som är av stor 
betydelse för den lokala luftkvaliteten i 
hamnstäder och kustområden, bör inte 
omfattas av liknande flexibilitet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att undvika teknologisk 
inlåsning och fortsätta att stödja 
användning av de mest effektiva 
lösningarna bör företag tillåtas att i en pool 
slå samman olika fartygs prestanda och 
använda ett fartygs eventuella prestanda 
utöver det som krävs för att kompensera 
för ett annat fartyg som inte når upp till 
kraven. Detta skapar en möjlighet att 
belöna en överensstämmelse utöver det 
som krävs och uppmuntrar till 
investeringar i mer avancerad teknik. 
Möjligheten att välja sammanslagen 

(32) För att undvika teknologisk 
inlåsning och fortsätta att stödja 
användning av de mest energieffektiva och 
hållbara lösningarna bör företag tillåtas att 
i en pool slå samman olika fartygs 
prestanda och använda ett fartygs 
eventuella prestanda utöver det som krävs 
för att kompensera för ett annat fartyg som 
inte når upp till kraven. Detta skapar en 
möjlighet att belöna en överensstämmelse 
utöver det som krävs och uppmuntrar till 
investeringar i mer avancerad teknik. 
Möjligheten att välja sammanslagen 
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överensstämmelse bör förbli frivillig och 
godkännas av de berörda företagen.

överensstämmelse bör förbli frivillig och 
godkännas av de berörda företagen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Ett dokument om 
överensstämmelse (FuelEU intyg om 
överensstämmelse) som utfärdats av en 
kontrollör i enlighet med de förfaranden 
som fastställs i denna förordning bör 
förvaras ombord på fartygen som bevis på 
att gränsvärdena för växthusgasintensiteten 
i den energi som används ombord av ett 
fartyg är förenliga med kraven på 
användning av landströmsförsörjning i 
hamn. Kontrollörer bör informera 
kommissionen om utfärdande av sådana 
dokument.

(33) Ett dokument om 
överensstämmelse (FuelEU intyg om 
överensstämmelse) som utfärdats av en 
kontrollör i enlighet med de förfaranden 
som fastställs i denna förordning bör 
förvaras ombord på fartygen som bevis på 
överensstämmelse med gränsvärdena för 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord av ett fartyg, med kraven 
avseende förnybara flytande och 
gasformiga drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung samt med kraven på användning 
av landströmsförsörjning i hamn. 
Kontrollörer bör informera kommissionen 
om utfärdande av sådana dokument.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Utan att det påverkar möjligheten 
till överensstämmelse med hjälp av 
bestämmelserna om flexibilitet och 
poolning ska de fartyg som inte uppfyller 
gränsvärdena för den årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord bli föremål för en 
straffavgift som har en avskräckande 
effekt. Straffavgiften bör stå i proportion 
till den bristande överensstämmelsens 
omfattning och undanröja eventuella 
ekonomiska fördelar med bristande 
överensstämmelse, för att på så sätt bevara 
lika villkor inom sektorn. Den bör baseras 

(35) Utan att det påverkar möjligheten 
till överensstämmelse med hjälp av 
bestämmelserna om flexibilitet och 
poolning ska de fartyg som inte uppfyller 
gränsvärdena för den årliga genomsnittliga 
växthusgasintensiteten i den energi som 
används ombord bli föremål för en 
straffavgift som har en avskräckande 
effekt. Straffavgiften bör stå i proportion 
till den bristande överensstämmelsens 
omfattning och undanröja eventuella 
ekonomiska fördelar med bristande 
överensstämmelse, för att på så sätt bevara 
lika villkor inom sektorn. Den bör vara 
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på mängden och kostnaderna för förnybara 
och koldioxidsnåla bränslen som fartygen 
borde ha använt för att uppfylla kraven i 
förordningen.

större än mängden och kostnaderna för 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen som 
fartygen borde ha använt för att uppfylla 
kraven i förordningen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Den straffavgift som åläggs för 
varje regelvidrigt hamnanlöp bör stå i 
proportion till kostnaden för att använda 
elen och vara på en sådan nivå att det 
avskräcker från att använda mer 
förorenande energikällor. Straffavgiften 
bör baseras på den effekt som installerats 
ombord på fartyget, uttryckt i megawatt, 
multiplicerad med en fast straffavgift i euro 
per timme som fartyget uppehåller sig i 
hamn. Eftersom det saknas exakta 
uppgifter om kostnaden för att 
tillhandahålla landströmsförsörjning i 
unionen bör denna tariff baseras på det 
genomsnittliga elpriset i EU för 
företagskunder multiplicerat med en faktor 
2 för att ta hänsyn till andra avgifter i 
samband med tillhandahållandet av 
tjänsten, inbegripet bland annat 
anslutningskostnader och påslag för 
återvinning av investeringar.

(36) Den straffavgift som åläggs för 
varje regelvidrigt hamnanlöp bör stå i 
proportion till kostnaden för att använda 
elen och vara på en sådan nivå att det 
avskräcker från att använda mer 
förorenande energikällor. Straffavgiften 
bör baseras på den effekt som installerats 
ombord på fartyget, uttryckt i megawatt, 
multiplicerad med en fast straffavgift i euro 
per timme som fartyget uppehåller sig i 
hamn. Eftersom det saknas exakta 
uppgifter om kostnaden för att 
tillhandahålla landströmsförsörjning i 
unionen bör denna tariff baseras på de 
senaste uppgifterna om det genomsnittliga 
elpriset i EU för företagskunder 
multiplicerat med en faktor 2 för att ta 
hänsyn till andra avgifter i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten, inbegripet 
bland annat anslutningskostnader och 
påslag för återvinning av investeringar.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Inkomsterna från betalningarna av 
straffavgifter bör användas för att främja 
distributionen och användningen av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen 
inom sjöfartssektorn och hjälpa 
sjöfartsoperatörer att uppfylla sina klimat- 

(37) Inkomsterna från betalningarna av 
straffavgifter bör i sin helhet 
återinvesteras i sjöfartssektorn och 
användas för att främja dess ekologiska 
och rättvisa omställning genom en snabb 
förbättring av fartygens energi- och 



PE704.703v04-00 34/112 AD\1259339SV.docx

SV

och miljömål. Inkomsterna från dessa 
straffavgifter bör allokeras till den 
innovationsfond som avses i artikel 10a.8 i 
direktiv 2003/87/EG.

driftseffektivitet, inbegripet i närsjöfart 
och i hamnar, införa utsläppsfri 
framdrivningsteknik och hållbar 
användning av förnybar energi, 
inbegripet vindkraft, samt underlätta 
byggandet av för detta lämpliga 
bunkringsanläggningar och av 
elanslutningspunkter i hamnar och 
därigenom hjälpa sjöfartsoperatörer att 
uppfylla sina klimat- och miljömål. 
Parallellt med detta bör intäkterna också 
användas för att stödja omplacering, 
utbildning, omskolning och 
kompetenshöjning för arbetstagare längs 
hela värdekedjan inom sjöfartssektorn, 
inbegripet varv, i syfte att utrusta dem 
med de miljövänliga färdigheter och 
tekniker som krävs för övergången. 
Utbildningen för navigatörer och 
kaptener, i synnerhet, bör också fokusera 
på fördelarna och effektivitetsvinsterna av 
sänkt marschhastighet, ruttoptimering 
och godslogistik samt på att öka 
medvetenheten om marina ekosystem och 
problemet med marint skräp. Inkomsterna 
från dessa straffavgifter bör allokeras till 
den havsfond som avses i artikel [XX] i 
direktiv 2003/87/EG och öronmärkas för 
projekt inom sjöfartssektorn i enlighet 
med de mål som fastställs i denna 
förordning. Av de årligen insamlade 
intäkterna från havsfonden ska 20 % 
användas för att bidra till skydd, 
återställande och bättre förvaltning av 
marina ekosystem som påverkas av den 
globala uppvärmningen, såsom marina 
skyddsområden, och för att främja en 
övergripande hållbar blå ekonomi, såsom 
havsbaserad förnybar energi.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Med tanke på de konsekvenser som 
de åtgärder som kontrollörerna vidtar enligt 
denna förordning kan få för de berörda 
företagen, särskilt när det gäller 
fastställande av regelvidriga hamnanlöp, 
beräkning av straffavgifterna och nekande 
att utfärda ett FuelEU-intyg om 
överensstämmelse, bör dessa företag ha rätt 
att ansöka om prövning av sådana åtgärder 
hos den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kontrollören har 
ackrediterats. Mot bakgrund av den 
grundläggande rätten till ett effektivt 
rättsmedel, som fastställs i artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör beslut 
som fattas av de behöriga myndigheterna 
och hamnledningen enligt denna 
förordning kunna bli föremål för rättslig 
prövning i enlighet med den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

(39) Med tanke på de konsekvenser som 
de åtgärder som kontrollörerna vidtar enligt 
denna förordning kan få för de berörda 
företagen, särskilt när det gäller 
fastställande av regelvidriga hamnanlöp, 
sammanställning av information för 
beräkning av straffavgifterna och nekande 
att utfärda ett FuelEU-intyg om 
överensstämmelse, bör dessa företag ha rätt 
att ansöka om prövning av sådana åtgärder 
hos den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kontrollören har 
ackrediterats. Mot bakgrund av den 
grundläggande rätten till ett effektivt 
rättsmedel, som fastställs i artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör beslut 
som fattas av de behöriga myndigheterna 
och hamnledningen enligt denna 
förordning kunna bli föremål för rättslig 
prövning i enlighet med den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I syfte att upprätthålla lika villkor 
genom en effektiv tillämpning av den här 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändring av förteckningen över 
emissionsfaktorer från källa till kölvatten, 
ändring av förteckningen över tillämplig 
utsläppsfri teknik eller kriterier för dess 
användning, för att fastställa regler för 
utförande av laboratorieprovning och 
direkta utsläppsmätningar, ackreditering av 
kontrollörer, anpassning av straffavgiften 
samt villkor för betalning av påföljder. Det 

(40) I syfte att upprätthålla lika villkor 
genom en effektiv tillämpning av den här 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändring av fastställande eller 
uppdatering av standarder för mätning 
och redovisning av alternativa 
energikällor, av förteckningen över 
emissionsfaktorer från källa till kölvatten, 
av beräkning av koldioxidekvivalenter, 
däribland för sot, och ändring av 
förteckningen över tillämplig utsläppsfri 
teknik i hamn eller kriterier för dess 
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är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inbegripet på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

användning eller mätning av dess bidrag 
till fartygens energibalans, för att 
fastställa mallen för 
övervakningsplanerna och reglerna för 
utförande av laboratorieprovning och 
direkta utsläppsmätningar, anpassning av 
straffavgiften, ackreditering av 
kontrollörer, anpassning av faktorn och 
formlerna för straffavgiften samt villkor 
för betalning av påföljder. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Klimatneutral teknik inom 
sjöfartssektorn är ett område inom 
forsknings- och utveckling som utvecklas 
snabbt. Senast den ... [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] bör 
kommissionen utarbeta en rapport med en 
analys av utvecklingen, både inom 
forskning och innovation och på 
marknaden, av utsläppsfri teknik i hamn 
och utsläppsfri bränsleteknik.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201127. När kommissionen 
genom genomförandeakter fastställer 
mallarna för standardiserade 
övervakningsplaner, inbegripet tekniska 
regler för en enhetlig tillämpning av 
dessa, bör hänsyn tas till möjligheten att 
återanvända information och uppgifter 
som samlats in i enlighet med förordning 
(EU) 2015/757.

(41) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201127.

__________________ __________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Med tanke på sjöfartssektorns 
internationella dimension är ett globalt 
tillvägagångssätt för att begränsa 
växthusgasintensiteten hos den energi som 
används av fartyg att föredra. En sådan kan 
anses vara mer effektiv eftersom den har 
ett bredare tillämpningsområde. I syfte att 
underlätta utarbetandet av internationella 
regler inom Internationella 

(42) Med tanke på sjöfartssektorns 
internationella dimension skulle ett globalt 
tillvägagångssätt för att begränsa 
växthusgasintensiteten hos den energi som 
används av fartyg kunna vara att föredra. 
En sådan kan anses vara mer effektiv 
eftersom den har ett bredare 
tillämpningsområde. Detta bör inte hindra 
unionen från att kunna ha mer ambitiösa 
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sjöfartsorganisationen (IMO) bör 
kommissionen därför dela relevant 
information om genomförandet av denna 
förordning med IMO och andra relevanta 
internationella organ och relevanta 
handlingar bör lämnas till IMO. Om en 
överenskommelse om en global strategi nås 
i frågor av betydelse för denna förordning 
bör kommissionen se över denna 
förordning i syfte att vid behov anpassa 
den till de internationella reglerna.

standarder än de internationella. I syfte 
att höja ambitionsnivån och underlätta 
utarbetandet av internationella regler inom 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO) bör kommissionen därför dela 
relevant information om genomförandet av 
denna förordning med IMO och andra 
relevanta internationella organ, och 
relevanta handlingar bör lämnas till IMO 
för att främja ett globalt antagande av de 
åtgärder som ingår i denna förordning. 
Unionen ska fortsätta med sina insatser 
för att främja mer ambitiösa mål för 
minskning av koldioxidutsläpp inom 
sjöfarten inom ramen för IMO. Om en 
överenskommelse om en global strategi nås 
som visar sig vara lika effektiv och 
ambitiös i frågor av betydelse för denna 
förordning bör kommissionen se över 
denna förordning i syfte att vid behov 
anpassa den till de internationella reglerna.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Utöver subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna bör 
översynsprocessen styras av principen ”en 
in och en ut”. Principen ”en in och en ut” 
är ett viktigt verktyg som är avsett att ta 
itu med administrativa bördor och 
regelbördor, och det bör kompletteras med 
kvalitativa åtgärder för att säkerställa 
framtidssäkrad och ändamålsenlig 
lagstiftning i linje med EU:s långsiktiga 
mål.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Som ett erkännande av vikten av 
att hantera de specifika behoven på öarna 
och i de avlägsna områdena i unionen 
och för att säkerställa konnektivitet bör 
flexibilitet tillhandahållas 
cabotagesektorn för passagerartrafik, 
enligt vad som föreskrivs i förordning 
(EEG) 3577/92, för att anpassa sig till 
systemet utan att äventyra 
transporttjänsternas nuvarande nivå.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) skyldigheten att använda en andel 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung för ett fartyg som ankommer till, 
uppehåller sig i eller avgår från hamnar 
inom en medlemsstats jurisdiktion och 
skyldigheten för leverantörer av marina 
bränslen att tillhandahålla bränslen,

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka en konsekvent användning 
av förnybara och koldioxidsnåla bränslen 
och ersättningskällor för energi i hela 
unionen, samtidigt som man säkerställer en 
välfungerande sjöfart och undviker 
snedvridningar på den inre marknaden.

Syftet är att ge incitament till en mer 
energieffektiv sjöfart och öka ett 
konsekvent tillhandahållande och en 
konsekvent användning av koldioxidsnåla 
och hållbara förnybara energi- och 
ersättningskällor för energi inom sjöfarten 
i hela unionen och uppnå nollutsläpp 
inom sektorn senast 2050, i linje med 
unionens klimatneutralitetsmål och målen 
i Parisavtalet, samtidigt som man 
säkerställer en välfungerande sjöfart och 



PE704.703v04-00 40/112 AD\1259339SV.docx

SV

undviker snedvridningar på den inre 
marknaden, som också kommer från 
operatörer utanför EU.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på alla 
bränsleleverantörer när det gäller 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung som levereras till fartyg som 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får vid tillämpningen av 
första stycket led b fram till och med den 
31 december 2029 undanta 
passagerarfartyg och ro-ro-
passagerarfartyg som anlöper hamnar på 
öar inom samma medlemsstat med mindre 
än 100 000 fast bosatta, enligt den senaste 
officiella nationella folkräkningen. 
Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om de rutter, fartyg och 
öar som undantas samt eventuella 
ändringar av detta.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) växthusgasutsläpp: utsläpp av 
koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
dikväveoxid (N2O) i atmosfären.

(a) växthusgasutsläpp: utsläpp av 
koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
dikväveoxid (N2O) i atmosfären och den 
direkta strålningsdrivningen från 
sotutsläpp.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) koldioxidsnåla bränslen: 
koldioxidsnåla bränslen enligt 
definitionen i artikel ... i direktiv (EU) 
.../... [direktivet om gemensamma regler 
för de inre marknaderna för förnybar gas, 
naturgas och vätgas (COM(2021)0803)].

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) utsläppsfri teknik: teknik som 
uppfyller kraven i bilaga III och som inte 
innebär utsläpp i atmosfären av följande 
växthusgaser och luftföroreningar från 
fartyg: koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (N2O), svaveloxider (SOx), 
kväveoxider (NOx) och partiklar (PM).

(g) utsläppsfri teknik i hamn: teknik 
som uppfyller kraven i bilaga III och som 
inte innebär utsläpp i atmosfären av 
följande växthusgaser och luftföroreningar 
från fartyg: koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (N2O), svaveloxider (SOx), 
kväveoxider (NOx), partiklar (PM) och sot.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 3 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) anlöpshamn: anlöpshamn enligt 
definitionen i artikel 3 b i förordning 
(EU) 2015/757.

(i) anlöpshamn: den hamn där ett 
fartyg lägger till för att lasta eller lossa en 
betydande del av sin last eller där 
passagerare kan gå ombord eller lämna 
fartyget; detta undantar följaktligen 
uppehåll enbart för att tanka, fylla på 
varor, avlösa personal, angöra en 
torrdocka eller reparera fartyget och/eller 
dess utrustning, uppehåll i hamn för att 
fartyget behöver assistans eller befinner 
sig i en nödsituation, omlastning mellan 
fartyg utanför hamnen och uppehåll 
endast för att ta skydd från dåligt väder 
eller för att detta krävs på grund av sök- 
och räddningsinsatser.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) hamnområde: hamnområde enligt 
definitionen i artikel 2 r i direktiv 
2009/45/EG.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) leverantör av marint bränsle: en 
bränsleleverantör enligt definitionen i 
artikel 2.38 andra stycket i direktiv (EU) 
2018/2001 som levererar marint bränsle i 
en kusthamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) företag: företag enligt definitionen 
i artikel 3 d i direktiv (EU) 2015/757.

(k) företag: fartygsägaren eller någon 
annan organisation eller person, såsom 
den driftsansvarige, tidsbefraktaren eller 
den som hyr fartyget utan besättning, som 
har övertagit fartygsägarens ansvar för 
fartygets kommersiella drift samt 
ansvarar för betalningen av det bränsle 
som fartyget förbrukar.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) energianvändning ombord: den 
energimängd, uttryckt i megajoule (MJ), 
som ett fartyg använder för framdrivning 
och för användning av utrustning ombord, 
till sjöss eller i hamn.

(n) energianvändning ombord: den 
energimängd, uttryckt i megajoule (MJ), 
som ett fartyg använder för framdrivning 
och för användning av utrustning ombord, 
till sjöss eller i hamn, utan den ytterligare 
energi som används på grund av de 
tekniska egenskaperna hos ett fartyg av 
isklass IA eller IA Super eller en likvärdig 
isklass och den ytterligare energi som 
används av ett fartyg av isklass IC, IB, IA 
eller IA Super eller en likvärdig isklass på 
grund av issjöfart.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 3 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) landströmsförsörjning: system för 
att leverera el till fartyg i hamn, med låg- 
eller högspänning, växelström eller 
likström, inbegripet installationer på fartyg 

(r) landströmsförsörjning: system för 
att leverera el till fartyg i hamn, med låg- 
eller högspänning, växelström eller 
likström, inbegripet fasta, flytande och 



PE704.703v04-00 44/112 AD\1259339SV.docx

SV

och på land, när fartygets huvudeltavla 
matas direkt, för annan verksamhet än 
lastning och lossning, t.ex. servicearbeten 
eller laddning av sekundärbatterier.

mobila installationer på fartyg och på land, 
när fartygets huvudeltavla matas direkt, för 
annan verksamhet än lastning och lossning, 
t.ex. servicearbeten eller laddning av 
sekundärbatterier.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 3 – led y

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(y) minst gynnsamma 
produktionskedja: den mest 
koldioxidintensiva produktionskedja som 
används för ett visst bränsle.

(y) minst gynnsamma 
produktionskedja: den mest 
växthusgasintensiva produktionskedja som 
används för ett visst bränsle.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) koldioxidekvivalent: ett mått som 
används för att beräkna utsläppen av 
koldioxid, metan och dikväveoxid utifrån 
deras potential till global uppvärmning 
genom att en viss mängd metan och 
dikväveoxid omvandlas till den 
motsvarande mängden koldioxid med 
samma potential till global uppvärmning.

(z) koldioxidekvivalent: ett mått som 
används för att beräkna utsläppen av 
koldioxid, metan, sot och dikväveoxid 
utifrån deras potential till global 
uppvärmning genom att en viss mängd 
metan, sot och dikväveoxid omvandlas till 
den motsvarande mängden koldioxid med 
samma potential till global uppvärmning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 3 – led eea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eea) administrerande myndighet för ett 
rederi:
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i) För ett företag som är registrerat i 
en medlemsstat, den medlemsstat i vilken 
företaget är registrerat.
ii) För ett företag som inte är 
registrerat i en medlemsstat, den 
medlemsstat där företaget hade det största 
beräknade antalet hamnanlöp från resor 
som utfördes av det företaget under de två 
senaste övervakningsåren och som 
omfattades av det tillämpningsområde 
som anges i artikel 2.
iii) För ett företag som inte är 
registrerat i en medlemsstat och som inte 
utförde någon resa som omfattas av det 
tillämpningsområde som anges i artikel 2 
under de två föregående 
övervakningsåren, ska den 
administrerande myndigheten vara den 
medlemsstat från vilken företag påbörjade 
sin första resa som omfattas av det 
tillämpningsområde som anges i artikel 2.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 3 – led eeb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eeb) isklass: den beteckning som ett 
fartyg har tilldelats av flaggstatens 
behöriga nationella myndigheter eller en 
organisation som är erkänd av den staten 
och som visar att fartyget har 
konstruerats för att framföras genom 
havsis.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 3 – led eec (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eec) issjöfart: framförandet av ett 
isklassat fartyg i ett havsområde innanför 
isgränsen.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 3 – led eed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eed) isgräns: gränsen vid en given 
tidpunkt mellan öppet hav och havsis av 
något slag, antingen fast is eller drivis, i 
enlighet med punkt 4.4 i Meteorologiska 
världsorganisationens nomenklatur för 
havsis från mars 2014.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsvärde för växthusgasintensiteten från 
ett fartygs energianvändning ombord

Gränsvärde för växthusgasintensiteten från 
ett fartygs energianvändning ombord och 
krav på införande av förnybara bränslen 
av icke-biologiskt ursprung

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— - 13 % från och med den 1 januari 
2035.

— - 25 % från och med den 1 januari 
2035.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— - 26 % från och med den 1 januari 
2040.

— - 50 % från och med den 1 januari 
2040.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— - 59 % från och med den 1 januari 
2045.

— - 75 % från och med den 1 januari 
2045.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— - 75 % från och med den 1 januari 
2050.

— - 100 % från och med den 1 januari 
2050.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Asterisk: Referensvärdet, som kommer att 
beräknas i ett senare skede i 
lagstiftningsförfarandet, motsvarar 
fartygsflottans genomsnittliga 
växthusgasintensitet från fartygs 
energianvändning ombord under 2020, 
fastställd på grundval av data som 
övervakas och rapporteras inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 och med 

[Asterisk: Referensvärdet ska beräknas 
senast den 31 december 2022 och ska 
motsvara fartygsflottans genomsnittliga 
växthusgasintensitet från fartygs 
energianvändning ombord under 2020, 
fastställd på grundval av data som 
övervakas och rapporteras inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 och med 
användning av den metod och de 
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användning av den metod och de 
standardvärden som anges i bilaga I till den 
förordningen.]

standardvärden som anges i bilaga I och 
bilaga II till denna förordning.]

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den årliga andelen förnybara 
bränslen av icke-biologiskt ursprung för 
den energi som används ombord av ett 
fartyg under en rapporteringsperiod ska 
vara minst följande:
– 2 % från och med den 1 januari 2030.
– 6 % från och med den 1 januari 2035.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Leverantörer av marint bränsle 
ska säkerställa att alla förnybara bränslen 
av icke-biologiskt ursprung som under ett 
år säljs till fartyg i unionshamnar 
uppfyller de värden och 
tillämpningsdatum som anges i punkt 2a 
för att tillhandahålla de bränslen som 
behövs för fartygen.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 4b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Växthusgasintensiteten från ett 
fartygs energianvändning ombord ska 
beräknas som mängden växthusgasutsläpp 

3. Växthusgasintensiteten från ett 
fartygs energianvändning ombord ska 
beräknas som mängden växthusgasutsläpp 
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per energienhet enligt den metod som 
anges i bilaga I.

per energienhet enligt den metod som 
anges i bilaga I, inbegripet en 
korrigeringsfaktor för isklassade fartyg, 
för avdrag av den högre 
bränsleförbrukning som är kopplad till 
framförande genom is. I bilaga II anges 
normalvärden som ska ligga till grund för 
beräkningen av emissionsfaktorer.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga I i syfte att 
införa eller uppdatera referensstandarder 
för korrekt mätning och redovisning av 
bidraget från ersättningskällor för energi 
mot bakgrund av vetenskapliga och 
tekniska framsteg.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga II i syfte att 
inkludera emissionsfaktorer från källa till 
kölvatten för nya energikällor eller 
anpassa befintliga emissionsfaktorer för 
att säkerställa överensstämmelse med 
framtida internationella standarder eller 
unionens lagstiftning på energiområdet.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga II i syfte att 
säkerställa att emissionsfaktorerna är så 
representativa som möjligt för verkliga 
utsläpp i enlighet med bästa tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska kunskap, 
inkludera emissionsfaktorer från källa till 
kölvatten för sot och nya energikällor, 
regelbundet uppdatera  befintliga 
emissionsfaktorer för befintliga 
energikällor för att säkerställa 
överensstämmelse med mer ambitiösa 
framtida internationella standarder eller 
unionens lagstiftning på energi-, miljö- 
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och klimatområdet samt beakta den 
senaste tekniska, vetenskapliga och 
kommersiella utvecklingen.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2030 
ska ett fartyg i en anlöpshamn inom en 
medlemsstats jurisdiktion ansluta till 
landströmförsörjning och använda den för 
hela sitt energibehov när fartyget ligger i 
hamn.

1. Ett fartyg i en anlöpshamn i ett 
hamnområde inom en medlemsstats 
jurisdiktion ska ansluta till 
landströmförsörjning och använda den för 
hela sitt energibehov när fartyget ligger i 
hamn.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 skall tillämpas på 2. Från och med den 1 januari 2030 
ska punkt 1 tillämpas på

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) bulkfartyg,

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) oljetankfartyg.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 ska tillämpas på alla övriga 
fartyg som omfattas av denna förordning 
från och med den 1 januari 2035.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) måste göra ett oplanerat hamnanlöp 
av säkerhetsskäl eller för att rädda 
människoliv till sjöss,

(c) måste göra ett oplanerat hamnanlöp 
av säkerhetsskäl eller för att rädda 
människoliv till sjöss eller i nödsituationer 
eller på grund av force majeure,

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) inte kan ansluta till 
landströmsförsörjning på grund av att 
installationen i hamnen inte är 
kompatibel med fartygets utrustning för 
landströmförsörjning,

utgår
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga III i syfte att 
införa hänvisningar till ny teknik i 
förteckningen över tillämplig utsläppsfri 
teknik eller kriterier för användning av 
sådan teknik, om denna nya teknik anses 
vara likvärdig med den teknik som 
förtecknas i den bilagan mot bakgrund av 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga III i syfte att 
införa hänvisningar till ny teknik i 
förteckningen över tillämplig utsläppsfri 
teknik i hamn eller ändra kriterierna för 
användning av sådan teknik, om denna nya 
teknik eller kriterierna för annan 
användning anses vara likvärdiga med 
eller bättre vad gäller utsläppsminskning 
än den teknik och de kriterier för 
användning som förtecknas i den bilagan 
mot bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen liksom utvecklingen 
av unionens lagstiftning på energi-, miljö- 
och klimatområdet.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Hamnledningen ska avgöra om de 
undantag som anges i punkt 3 är 
tillämpliga och utfärda eller neka att 
utfärda intyg i enlighet med kraven i bilaga 
IV.

5. Hamnledningen, eller, om 
tillämpligt, terminaloperatören eller den 
behöriga myndigheten, ska avgöra om de 
undantag som anges i punkt 3 är 
tillämpliga och utfärda eller neka att 
utfärda intyg i enlighet med kraven i bilaga 
IV.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Från och med den 1 januari 2035 
får de undantag som anges i punkt 3 d och 
e inte tillämpas på ett enskilt fartyg mer än 
fem gånger under ett rapporteringsår. Om 
företaget kan påvisa att det rimligtvis inte 
kunde ha vetat att fartyget inte skulle 
kunna ansluta sig av skäl som avses i 
punkt 3 d och e, ska hamnanlöpet inte 
räknas in när det gäller efterlevnaden av 
denna bestämmelse.

6. Från och med den 1 januari 2035 
får de undantag som anges i punkt 3 d och 
e inte tillämpas på ett enskilt fartyg mer än 
fem gånger under ett rapporteringsår. Från 
och med den 1 januari 2040 ska de 
undantag som anges i punkt 3 d inte 
längre tillämpas. 

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Fartygsoperatörerna ska 
informera de hamnar som de anlöper om 
sina avsikter att ansluta till landström och 
ange den elmängd som de behöver under 
anlöpningen och om den elutrustning som 
finns ombord. 
Kommissionen ska tillhandahålla all 
nödvändig vägledning för att säkerställa 
förenlighet mellan elinstallationer 
ombord och för landström, särskilt med 
avseende på omvandling av elektrisk 
frekvens. Senast den 1 januari 2025 ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
som fastställer innehåll, format och 
tidsfrister för fartygsoperatörer att lämna 
den information som begärs i denna 
punkt till hamnmyndigheterna.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Övervakningen och rapporteringen 
ska vara konsekvent och jämförbar över 
tid. För detta ändamål ska företagen 
använda samma övervakningsmetoder och 
datamängd, med förbehåll för ändringar 
som har utvärderats av kontrollören. 
Företagen ska säkerställa att det är möjligt 
att med rimlig säkerhet fastställa 
integriteten hos den data som ska 
övervakas och rapporteras.

3. Övervakningen och rapporteringen 
ska vara konsekvent och jämförbar över 
tid. För detta ändamål ska företagen 
använda samma övervakningsmetoder och 
datamängd, med förbehåll för ändringar 
som har utvärderats av kontrollören. 
Företagen ska ge rimliga garantier för att 
integriteten kan fastställas hos den data 
som ska övervakas och rapporteras.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Företagen ska på ett öppet och 
korrekt sätt erhålla, registrera, 
sammanställa, analysera och dokumentera 
övervakningsdata, inbegripet antaganden, 
referenser, emissionsfaktorer och 
aktivitetsdata, så att kontrollören kan 
fastställa växthusgasintensiteten från 
fartygens energianvändning ombord.

4. Företagen ska på ett öppet, 
fullständigt och korrekt sätt erhålla, 
registrera, sammanställa, analysera och 
dokumentera övervakningsdata, inbegripet 
antaganden, referenser, emissionsfaktorer 
och aktivitetsdata, så att kontrollören kan 
fastställa växthusgasintensiteten från 
fartygens energianvändning ombord, 
andelen förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung och all annan 
information som krävs för 
överensstämmelse med denna förordning.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid genomförandet av den 
övervaknings- och 
rapporteringsverksamhet som anges i 
artiklarna 7–9 och 14 i denna förordning 
ska information och data som samlats in i 

5. Vid genomförandet av den 
övervaknings- och 
rapporteringsverksamhet som anges i 
artiklarna 7, 8, 9 och 14 i denna förordning 
ska information och data som samlats in i 
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enlighet med förordning (EU) 2015/757 
användas där så är lämpligt.

enlighet med förordning (EU) 2015/757 
användas där så är lämpligt.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En redogörelse för att fartyget har 
installerad och certifierad utrustning för att 
möjliggöra anslutning till 
landströmsförsörjning, med en specificerad 
spänning och frekvens, inbegripet den 
utrustning som anges i IEC/IEEE 80005-1 
(högspänning) och IEC/IEEE 80005-3 
(lågspänning) eller är utrustat med 
ersättningskällor för energi eller utsläppsfri 
teknik enligt bilaga III.

(d) En redogörelse för att fartyget har 
installerad och certifierad utrustning för att 
möjliggöra anslutning till 
landströmsförsörjning, med en specificerad 
spänning och frekvens, inbegripet den 
utrustning som anges i IEC/IEEE 80005-1 
(högspänning) och IEC/IEEE 80005-3 
(lågspänning) eller är utrustat med 
ersättningskällor för energi eller utsläppsfri 
teknik enligt bilaga III tillsammans med en 
beskrivning av deras huvudsakliga 
tekniska specifikationer, inbegripet deras 
kapacitet uttryckt i megajoule (MJ) där så 
är relevant.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En beskrivning av den eller de 
energikällor som är avsedda att användas 
ombord under gång och i hamn för att 
uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5.

(e) En beskrivning av den eller de 
energikällor som är avsedda att användas 
ombord under gång och i hamn för att 
uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5, 
inbegripet de energikällor som är avsedda 
för att driva den utsläppsfria teknik i 
hamn som anges i bilaga III, såsom 
huvudsaklig avsedd energikälla för att 
ladda ellagringen ombord och driva 
bränslecellerna.
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En redogörelse av förfarandena för 
övervakning av fartygets 
bränsleförbrukning samt energi från 
ersättningskällor för energi eller utsläppsfri 
teknik i enlighet med bilaga III.

(f) En redogörelse av förfarandena för 
övervakning och redovisning av fartygets 
bränsleförbrukning samt energin från 
ersättningskällor för energi eller utsläppsfri 
teknik i hamn i enlighet med bilaga III.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) En beskrivning av den metod som 
ska användas för att fastställa 
ersättningsdata för att komma tillrätta med 
luckor i uppgifterna.

(k) En beskrivning av den metod som 
ska användas för att förhindra luckor i 
uppgifterna och fastställa ersättningsdata 
för att komma tillrätta med luckor i 
uppgifterna liksom metoder för att 
identifiera datafel.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Ett besiktningsregister i vilket alla 
uppgifter i besiktningshistoriken ska 
registreras.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led la (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Information om fartygets isklass, 
om den ytterligare energin på grund av 
fartygets isklass ska undantas från 
omfattningen av energianvändning 
ombord.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lb) En beskrivning av förfarandet för 
övervakning av den tillryggalagda 
sträckan under hela resan och vid 
issjöfart, datumet och tiden för färd i 
sådana förhållanden, 
bränsleförbrukningen och den energi som 
tillhandahålls av ersättningskällor för 
energi eller en utsläppsfri teknik enligt 
vad som anges i bilaga III vid issjöfart, 
om den ytterligare energin på grund av 
issjöfart ska undantas från omfattningen 
av energianvändning ombord.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Företagen ska använda 
standardiserade övervakningsplaner som 
baseras på mallar. Kommissionen ska 
genom genomförandeakter fastställa 
dessa mallar, inbegripet tekniska 
bestämmelser för en enhetlig tillämpning. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.3.

4. Företagen ska använda 
standardiserade övervakningsplaner som 
baseras på mallar. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 26 
som kompletterar denna förordning 
genom att fastställa standardiserade 
övervakningsplaner som baseras på 
mallar, inbegripet tekniska bestämmelser 
för en enhetlig tillämpning och 
användning.
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) När metoderna för att förhindra 
luckor i uppgifterna och identifiera 
datafel har befunnits vara olämpliga för 
att säkra uppgifternas soliditet och 
transparens.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ändringar av den övervakningsplan 
som avses i punkt 2 b, c och d i den här 
artikeln ska bedömas av kontrollören. Efter 
bedömningen ska kontrollören meddela det 
berörda företaget om huruvida ändringarna 
uppfyller kraven i artikel 6.

4. Ändringar av den övervakningsplan 
som avses i punkt 2 b, c, d och ea i den här 
artikeln ska bedömas av kontrollören. Efter 
bedömningen ska kontrollören meddela det 
berörda företaget om huruvida ändringarna 
uppfyller kraven i artikel 6.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När biodrivmedel, biogas, 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung och återvunna kolbaserade 
bränslen, enligt definitionerna i direktiv 
(EU) 2018/2001, ska beaktas för de syften 
som avses i artikel 4.1 i denna förordning 
ska följande regler gälla:

1. När biodrivmedel, biogas, 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung och återvunna kolbaserade 
bränslen, enligt definitionerna i direktiv 
(EU) 2018/2001, och andra bränslen eller 
gaser ska beaktas för de syften som avses i 
artikel 4 i denna förordning ska följande 
regler gälla:
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Emissionsfaktorer för växthusgaser 
från förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung och återvunna 
kolbaserade bränslen som uppfyller de 
tröskelvärden för minskade 
växthusgasutsläpp som anges i artikel 27.3 
i direktiv (EU) 2018/2001 ska fastställas i 
enlighet med de metoder som anges i det 
direktivet.

(b) Emissionsfaktorer för växthusgaser 
från förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung som uppfyller de 
tröskelvärden för minskade 
växthusgasutsläpp som anges i artikel 27.3 
i direktiv (EU) 2018/2001, och de 
tillhörande delegerade akterna om 
additionalitet och växthusgasmetoder, ska 
fastställas i enlighet med de metoder som 
anges i det direktivet.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung och återvunna 
kolbaserade bränslen som inte uppfyller 
kraven i led b ska anses ha samma 
emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma produktionskedjan för fossila 
bränslen för denna typ av bränslen.

(d) Förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung som inte uppfyller 
kraven i led b och andra vätgasbaserade 
syntetiska bränslen eller bränslen av 
vätgastyp ska anses ha samma 
emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma produktionskedjan för fossila 
bränslen för denna typ av bränslen.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företagen ska tillhandahålla 
korrekta och tillförlitliga uppgifter om 
växthusgasintensiteten och 
hållbarhetsegenskaperna för biodrivmedel, 
biogas, förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung och återvunna 

2. Företagen ska tillhandahålla 
korrekta, fullständiga och tillförlitliga 
uppgifter om växthusgasintensiteten och 
hållbarhetsegenskaperna för biodrivmedel, 
biogas, förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung och återvunna 
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kolbaserade bränslen, verifierade genom ett 
system som erkänns av kommissionen i 
enlighet med artikel 30.5 och 30.6 i 
direktiv (EU) 2018/2001.

kolbaserade bränslen, verifierade genom ett 
system som erkänns av kommissionen i 
enlighet med artikel 30.5 och 30.6 i 
direktiv (EU) 2018/2001.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företagen ska ha rätt att avvika från 
de fastställda normalvärdena för 
emissionsfaktorerna från tank till kölvatten 
(tank-to-wake), förutsatt att de faktiska 
värdena certifieras genom laboratorietester 
eller direkta utsläppsmätningar. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 26 
för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa regler för utförande av 
laboratorietester och direkta 
utsläppsmätningar.

3. Företagen ska ha rätt att avvika från 
de fastställda normalvärdena för 
emissionsfaktorerna från tank till kölvatten 
(tank-to-wake) för förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen, förutsatt att de 
faktiska värdena certifieras genom 
laboratorietester eller direkta 
utsläppsmätningar i enlighet med 
befintliga certifierings- och 
kontrollsystem som fastställs i direktiv 
(EU) 2018/2001 och direktiv (EU).../... 
[gasdirektivet (EU) XX/XXXX]. Prestanda 
för fossila bränslen ska endast bedömas 
med hjälp av normalvärden för 
utsläppsfaktorer i enlighet med denna 
förordning. Företag ska ha rätt att avvika 
från de fastställda normalvärdena för 
avvikelser eller flyktiga utsläpp från tank 
till källa av fossila bränslen, förutsatt att 
motsvarande certifierings- och 
kontrollsystem inrättas av kommissionen 
genom en delegerad akt. Kommissionen 
ska därför ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 26 
för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa regler för utförande av 
certifiering av energiomvandlingssystem 
eller bränsleförbrukningsenheter, 
inbegripet bänkprovning eller 
laboratorietester och direkta 
utsläppsmätningar för fossila bränslen och 
gasavvikelser.
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Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kontrollören ska bedöma huruvida 
övervakningsplanen överensstämmer med 
de krav som fastställs i artiklarna 6–9. Om 
kontrollörens bedömning påvisar 
avvikelser från dessa krav, ska det berörda 
företaget revidera sin övervakningsplan i 
enlighet med detta och lämna in den 
reviderade planen för kontrollörens slutliga 
bedömning innan rapporteringsperioden 
inleds. Det berörda företaget ska komma 
överens med kontrollören om vilken 
tidsram som behövs för att införa dessa 
revideringar. Den tidsramen får under inga 
omständigheter sträcka sig förbi 
rapporteringsperiodens början.

1. Kontrollören ska bedöma huruvida 
övervakningsplanen överensstämmer med 
de krav som fastställs i artiklarna 6–9. Om 
kontrollörens bedömning påvisar 
avvikelser från dessa krav, ska det berörda 
företaget utan onödigt dröjsmål revidera 
sin övervakningsplan i enlighet med detta 
och lämna in den reviderade planen för 
kontrollörens slutliga bedömning innan 
rapporteringsperioden inleds. Det berörda 
företaget ska komma överens med 
kontrollören om vilken tidsram som behövs 
för att införa dessa revideringar. Den 
tidsramen får under inga omständigheter 
sträcka sig längre än fram till en månad 
före rapporteringsperiodens början.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om bedömningen i samband med 
kontrollen identifierar felaktiga uppgifter 
eller avvikelser från kraven i denna 
förordning ska kontrollören informera det 
berörda företaget om detta i god tid. 
Företaget ska då ändra de felaktiga 
uppgifterna eller åtgärda avvikelserna så att 
verifieringsprocessen kan slutföras i tid.

3. Om bedömningen i samband med 
kontrollen identifierar felaktiga uppgifter 
eller avvikelser från kraven i denna 
förordning ska kontrollören informera det 
berörda företaget om detta i god tid. 
Företaget ska då utan onödigt dröjsmål 
ändra de felaktiga uppgifterna eller åtgärda 
avvikelserna så att verifieringsprocessen 
kan slutföras i tid.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fartygets relevanta register är 
fullständiga och konsekventa.

(d) Fartygets  relevanta register är 
fullständiga, transparenta och 
konsekventa.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För vart och ett av de fartyg som 
kontrollören övervakar ska denne 
tillhandahålla ett separat 
kvalitetskontrollprogram för åtgärder som 
ska vidtas för att förhindra luckor i 
uppgifterna och datafel.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kontrollörer ska ackrediteras för 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008.

1. Kontrollörer ska ackrediteras för 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008. Det 
nationella ackrediteringsorganet ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta 
kommissionen om förteckningen över 
ackrediterade kontrollörer tillsammans 
med information som gör det möjligt att 
identifiera dem och registrera dem i 
databasen.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa ytterligare 
metoder och kriterier för ackreditering av 
kontrollörer. De metoder som fastställs i 
dessa delegerade akter ska baseras på de 
principer för verifiering som anges i 
artiklarna 10 och 11 och relevanta 
internationellt vedertagna normer.

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa ytterligare 
metoder och kriterier för ackreditering av 
kontrollörer, för säkerställande av 
kontrollörens oberoende och opartiskhet 
och för obligatoriska förfaranden för 
förnyad ackreditering i syfte att hantera 
ny komplexitet och nya särdrag i 
utvecklingen av nya alternativa bränslen 
och utsläppsfri teknik. De metoder som 
fastställs i dessa delegerade akter ska 
baseras på de principer för verifiering som 
anges i artiklarna 10 och 11 och relevanta 
internationellt vedertagna normer.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anslutning till och användning av 
landström eller förekomsten av något av de 
undantag som anges i artikel 5.3, för varje 
fartyg som omfattas av kravet i artikel 5.1.

(b) Anslutning till och användning av 
landström eller förekomsten av något av de 
undantag som anges i artikel 5.3 och som 
certifierats i enlighet med artikel 5.5, för 
varje fartyg som omfattas av kravet i 
artikel 5.1.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Mängden av varje typ av energi 
från ersättningskälla som förbrukas i hamn 
och till sjöss.

(e) Mängden av varje typ av energi 
från ersättningskälla som förbrukas i hamn 
och till sjöss, inbegripet mängden av varje 
energikälla som driver den utsläppsfria 
tekniken i hamn.
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Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Fartygets isklass, om den 
ytterligare energin på grund av fartygets 
isklass ska undantas från omfattningen av 
energianvändning ombord.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Datumet och tiden för issjöfart, 
mängden av varje typ av bränsle som 
förbrukas vid issjöfart, mängden av varje 
typ av ersättningskälla för energi som 
förbrukas vid issjöfart, tillryggalagd 
sträcka vid issjöfart, tillryggalagd sträcka 
under resan, mängden av varje typ av 
bränsle som förbrukas till havs, mängden 
av varje typ av ersättningskälla för energi 
som förbrukas till sjöss, om den 
ytterligare energin på grund av issjöfart 
ska undantas från omfattningen av 
energianvändning ombord.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företagen ska årligen och på ett 
transparent sätt registrera den information 
och de uppgifter som anges i punkt 1, 
vilket gör det möjligt för kontrollören att 
verifiera efterlevnaden av denna 
förordning.

2. Företagen ska på ett transparent sätt 
registrera den information och de uppgifter 
som anges i punkt 1 och årligen 
sammanställa dem för att göra det möjligt 
för kontrollören att verifiera efterlevnaden 
av denna förordning.
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Rapport om bristande tillgång till bränsle 

inom ramen för initiativet FuelEU 
Maritime

1. Om ett fartyg, trots rimliga 
ansträngningar, misslyckas med att vid en 
hamn inom en medlemsstats jurisdiktion 
erhålla bränslen som gör det möjligt för 
det att efterleva de gränsvärden som avses 
i artikel 4.2 ska det rapportera detta till 
den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten och till den behöriga 
myndigheten för destinationshamnen, om 
den hamnen också omfattas av en 
medlemsstats jurisdiktion, i form av en 
rapport om bristande tillgång till bränsle 
inom ramen för initiativet FuelEU 
Maritime. Denna rapport ska innefatta 
skälen till bristande tillgång till bränslen 
såsom brist på bränslen och avsaknad av 
hamninfrastruktur.
2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 för att skapa en mall för den 
rapport om bristande tillgång till bränsle 
inom ramen för initiativet FuelEU 
Maritime som avses i punkt 1 i denna 
artikel.
3. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ska rapportera fallen av 
bristande tillgång till bränsle till den 
överensstämmelsedatabas som avses i 
artikel 16.
4. Den medlemsstat där hamnen är 
belägen ska undersöka rapporterna om 
bristande tillgång.
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) beräkna, i tillämpliga fall, 
procentandelen förnybara bränslen av 
icke-biologiskt ursprung av det berörda 
fartygets årliga genomsnittliga 
energianvändning ombord,

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) beräkna beloppet för de 
straffavgifter som avses i artikel 20.1 och 
2.

utgår

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) separat och på årlig basis samla in 
den information som övervakas och 
registreras i enlighet med artikel 14.1 c, d, 
e och ea för varje fartyg, och ge den 
vidare till företagen, som ska lämna den 
till databasen i enlighet med artikel 16.3,

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) sammanställa ovannämnda 
information och överlämna den till den 
behöriga myndigheten för rederiet.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överensstämmelsedatabas och 
rapportering

FuelEU Maritime-databasen, 
rapportering och offentliggörande av 
information

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utveckla en 
elektronisk överensstämmelsedatabas för 
övervakning av överensstämmelsen med 
artiklarna 4 och 5, och säkerställa dess 
funktion och uppdatering. 
Överensstämmelsedatabasen ska användas 
för att registrera fartygens 
överensstämmelsesaldo och användningen 
av de flexibilitetsmekanismer som anges i 
artiklarna 17 och 18. Den ska vara 
tillgänglig för företagen, kontrollörerna, de 
behöriga myndigheterna och 
kommissionen.

1. Kommissionen ska utveckla en 
centralt förvaltad elektronisk 
FuelEU Maritime-databas för att 
registrera den information som lämnas i 
enlighet med denna förordning och ska 
säkerställa att databasen fungerar och 
uppdateras och att den information som 
lämnas av företag, kontrollörer och 
nationella ackrediteringsorgan lagras och 
offentliggörs. Överensstämmelsedatabasen 
bör om möjligt bygga på den befintliga 
Thetis-MRV-modulen och ska användas 
för att övervaka överensstämmelse med 
artiklarna 4 och 5, registrera fartygens 
överensstämmelsesaldo, användningen av 
de undantag som anges i artikel 5.3, 
användningen av de 
flexibilitetsmekanismer som anges i 
artiklarna 17 och 18, de straffavgifter som 
anges i artikel 20, de uppgifter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 i denna 
artikel, de sanktioner som anmälts i 
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enlighet med artikel 23 och den 
förteckning över behöriga myndigheter 
som anges i artikel 25.1. Databasen ska 
göras allmänt tillgänglig i ett öppet 
dataformat och ska vara gratis tillgänglig 
för företagen, kontrollörerna, de behöriga 
myndigheterna, kommissionen och 
allmänheten på ett transparent, 
nedladdningsbart och användarvänligt 
sätt.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 30 april varje år ska 
företaget i överensstämmelsedatabasen för 
vart och ett av sina fartyg registrera den 
information som avses i artikel 15.2 och 
som kontrollören fastställt, tillsammans 
med information som gör det möjligt att 
identifiera fartyget, företaget och 
identiteten på den kontrollör som utförde 
bedömningen.

3. Senast den 30 april varje år ska 
företaget i överensstämmelsedatabasen för 
vart och ett av sina fartyg registrera den 
information som avses i artikel 15.2 och 
som kontrollören fastställt och beräknat, 
användningen av de 
flexibilitetsmekanismer som anges i 
artiklarna 17 och 18 och de eventuella 
årliga undantag som anges i artikel 5.3, 
tillsammans med information som gör det 
möjligt att identifiera fartyget, företaget 
och identiteten på den kontrollör som 
utförde bedömningen.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra all den 
information som registrerats i databasen 
för en viss rapporteringsperiod. 
Information avseende tidigare 
rapporteringsperioder ska fortsatt vara 
ständigt allmänt tillgänglig. 
Informationen ska tillhandahållas i ett 
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öppet, nedladdningsbart och obearbetat 
format utan anonymisering eller 
ytterligare aggregering, med undantag för 
data om straffavgifter och sanktioner, 
som ska anonymiseras.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om, på grund av särskilda 
omständigheter, offentliggörande av 
aggregerade data med koppling till 
straffavgifter och sanktioner i 
undantagsfall skulle undergräva skyddet 
av kommersiella intressen som förtjänar 
skydd som ett legitimt ekonomiskt intresse 
som väger tyngre än allmänintresset av 
offentliggörande i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/20061a, ska en 
annan aggregeringsnivå för just dessa 
data tillämpas på begäran av företaget i 
syfte att skydda sådana intressen. Om det 
inte är möjligt att tillämpa en annan 
aggregeringsnivå, ska kommissionen inte 
göra dessa data offentligt tillgängliga.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av 
den 6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
unionens institutioner och organ (EUT 
L 264, 25.9.2006, s. 13).

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fartyget har ett 
överensstämmelseunderskott för 
rapporteringsperioden får företaget låna 
motsvarande summa i förskott från nästa 
rapporteringsperiod. Förskottet på 
överensstämmelseöverskottet ska läggas 
till fartygets saldo för 
rapporteringsperioden och dras av från 
samma fartygs saldo för nästa 
rapporteringsperiod. Den mängd som ska 
dras av för nästa rapporteringsperiod ska 
vara lika stor som förskottet på 
överensstämmelseöverskottet multiplicerat 
med 1,1. Förskottet på 
överensstämmelseöverskottet får inte 
utlånas

2. Om fartyget har ett 
överensstämmelseunderskott för 
rapporteringsperioden får företaget låna 
motsvarande summa i förskott från nästa 
rapporteringsperiod. Förskottet på 
överensstämmelseöverskottet ska läggas 
till fartygets saldo för 
rapporteringsperioden och dras av från 
samma fartygs saldo för nästa 
rapporteringsperiod. Den mängd som ska 
dras av för nästa rapporteringsperiod ska 
vara lika stor som förskottet på 
överensstämmelseöverskottet multiplicerat 
med 1,1. Om fartyget upphör att vara i 
drift innan förskottet på 
överensstämmelseöverskottet har uppnåtts 
ska det betala en straffavgift som 
beräknats i enlighet med artikel 20. 
Förskottet på överensstämmelseöverskottet 
får inte utlånas

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) under två på varandra följande 
rapporteringsperioder.

(b) under två på varandra följande 
rapporteringsperioder,

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) eller till ett fartyg som är i drift sitt 
sista år.
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Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 30 april året efter 
rapporteringsperioden ska företaget, efter 
godkännande av sin kontrollör, registrera 
förskottet på överensstämmelseöverskottet 
i överensstämmelsedatabasen.

3. Senast den 30 april året efter 
rapporteringsperioden ska företaget, efter 
godkännande av sin kontrollör, registrera 
förskottet på överensstämmelseöverskottet 
i den databas som avses i artikel 16.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om fartyget den 1 maj året efter 
rapporteringsperioden har ett 
överensstämmelseunderskott ska företaget 
betala en straffavgift. Kontrollören ska 
beräkna straffavgiftens belopp på grundval 
av den formel som anges i bilaga V.

1. Om fartyget den 1 maj året efter 
rapporteringsperioden har ett 
överensstämmelseunderskott ska företaget 
betala en avskräckande straffavgift som är 
högre än det belopp och den kostnad för 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen 
som fartygen skulle ha använt för att 
uppfylla kraven i denna förordning. Den 
administrerande myndigheten för rederiet 
ska beräkna straffavgiftens belopp på 
grundval av den formel som anges i bilaga 
V.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företaget ska betala en straffavgift 
för varje regelvidrigt hamnanlöp. 
Kontrollören ska beräkna straffavgiftens 
belopp genom att multiplicera ett belopp på 
250 EUR med antalet megawatt 
installerade ombord och med antalet hela 
timmar som tillbringats i hamn.

2. Företaget ska betala en 
avskräckande straffavgift för varje 
regelvidrigt hamnanlöp. Den 
administrerande myndigheten för rederiet 
ska beräkna straffavgiftens belopp genom 
att multiplicera ett belopp på 250 EUR med 
antalet megawatt installerade ombord och 
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med antalet timmar, avrundat uppåt, som 
tillbringats i hamn.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som sägs i artikel 19.1 
ska kontrollören utfärda ett FuelEU-intyg 
om överensstämmelse så snart de 
straffavgifter som avses i punkterna 1 och 
2 i den här artikeln har betalats. De 
åtgärder som avses i denna artikel och 
bevis på betalningarna i enlighet med 
artikel 21 ska registreras i FuelEU-intyget 
om överensstämmelse.

3. Trots vad som sägs i artikel 19.1 
ska kontrollören utfärda ett FuelEU-intyg 
om överensstämmelse efter det att de 
straffavgifter som avses i punkterna 1 och 
2 i den här artikeln har betalats i högst fyra 
år i rad. Från och med det tredje året i rad 
av bristande överensstämmelse ska de 
upplupna årliga 
överensstämmelseunderskotten läggas till 
fartygets saldo under nästa 
rapporteringsperiod. För ett femte år av 
bristande överensstämmelse ska 
kontrollören inte utfärda något FuelEU-
intyg om överensstämmelse. De åtgärder 
som avses i denna artikel och bevis på 
betalningarna i enlighet med artikel 21 ska 
registreras i FuelEU-intyget om 
överensstämmelse.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om rederiet ingår ett avtal med en 
kommersiell aktör där det anges att denne 
aktör är ansvarig för inköpet av bränslet 
och driften av fartyget, ska rederiet och 
den kommersiella aktören genom ett avtal 
besluta att denne ska vara ansvarig för 
betalning av de kostnader som uppstår till 
följd av de straffavgifter som avses i 
denna artikel. Att vara ansvarig för 
driften av fartyget innebär vid 
tillämpningen av denna punkt att 



AD\1259339SV.docx 73/112 PE704.703v04-00

SV

fastställa fartygets last, rutt, färdväg 
och/eller hastighet. Medlemsstaterna ska 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att se till att rederiet har lämpliga och 
effektiva medel för att täcka kostnaderna 
för de straffavgifter som avses i denna 
artikel.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga V i syfte att 
anpassa den formel som avses i punkt 1 i 
den här artikeln och för att ändra beloppet 
för den fasta straffavgift som fastställs i 
punkt 2 i den här artikeln, med beaktande 
av utvecklingen av energikostnaderna.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att ändra bilaga V i syfte att 
anpassa den formel som avses i punkt 1 i 
den här artikeln och för att ändra beloppet 
för den fasta straffavgift som fastställs i 
punkt 2 i den här artikeln, så snart 
utvecklingen av energikostnaderna 
undergräver straffavgifternas 
avskräckande effekt.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 januari 2027 ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 26 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
formeln för beräkning av straffavgiften 
för underlåtenhet att uppfylla kravet på 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung i artikel 4.2 b, kriterierna för 
dess tillämpning och reglerna för dess 
verkställighet.
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Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De straffavgifter som avses i 
artikel 20.1 och 20.2 ska allokeras till stöd 
för gemensamma projekt som syftar till ett 
snabbt införande av förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen inom 
sjöfartssektorn. Projekt som finansieras 
med medel från straffavgifterna ska 
stimulera produktionen av större mängder 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen för 
sjöfartssektorn, underlätta byggandet av 
lämpliga bunkringsanläggningar eller 
elanslutningspunkter i hamnar samt stödja 
utveckling, testning och införande av den 
mest innovativa europeiska tekniken i 
fartygsflottan för att få till stånd betydande 
utsläppsminskningar.

1. De straffavgifter som avses i 
artikel 20 ska allokeras till stöd för 
gemensamma projekt som syftar till att 
påskynda en rättvis ekologisk omställning 
av sjöfartssektorn genom en snabb 
förbättring av fartygens energi- och 
driftseffektivitet, till införande av 
utsläppsfri framdrivningsteknik och 
användning av hållbar förnybar energi 
inom sjöfartssektorn samt till skydd, 
återställande och bättre förvaltning av 
marina ekosystem. Projekt som finansieras 
med medel från straffavgifterna ska 
tillämpa principen om energieffektivitet 
först och stimulera produktionen av större 
mängder hållbara förnybara bränslen och 
lösningar för förnybar produktion 
ombord för sjöfartssektorn, underlätta 
byggandet av relevanta 
bunkringsanläggningar, 
elanslutningspunkter i hamnar, stödja 
investeringar för att säkerställa 
kompatibiliteten mellan 
strömförsörjningsinstallationer ombord 
och på land samt stödja utveckling, 
testning och införande av den mest 
innovativa europeiska tekniken i 
fartygsflottan liksom stimulera förnyelse 
av flottan, för att så snart som möjligt få 
till stånd en utsläppsfri och mycket 
energieffektiv sjöfartssektor som fullt ut 
baseras på förnybara energikällor. 
Projekt som finansieras med medel från 
straffavgifterna ska i praktiken, i dialog 
med arbetsmarknadens parter, stödja 
omplacering, omskolning och 
kompetensutveckling av arbetstagare för 
att tillhandahålla de miljövänliga och 
teknikrelaterade färdigheter som krävs för 
omställningen liksom säkerhets-, 
utbildnings- och skyddsåtgärder för att 
hantera nya marina bränslen.
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inkomsterna från de straffavgifter 
som avses i punkt 1 ska allokeras till den 
innovationsfond som avses i artikel 10a.8 
i direktiv 2003/87/EG. Dessa inkomster 
ska utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.5 i budgetförordningen och ska 
användas i enlighet med de regler som 
gäller för innovationsfonden.

2. Inkomsterna från de straffavgifter 
som avses i punkt 1 ska allokeras till den 
havsfond som avses i bilaga [XX] i 
direktiv 2003/87/EG och öronmärkas för 
att finansiera program som är förenliga 
med de principer och mål som fastställs i 
punkt 1. Dessa inkomster ska utgöra 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen och ska användas i 
enlighet med de regler som gäller för 
innovationsfonden.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att komplettera denna 
förordning med avseende på villkoren för 
betalning av de straffavgifter som avses i 
artikel 20.1 och 20.2.

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 för att komplettera denna 
förordning med avseende på villkoren för 
betalning av de straffavgifter som avses i 
artikel 20.1 och 20.2 och formerna för 
offentliggörande av informationen om de 
projekt som får stöd.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
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bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den [dd/mm/20xx], 
och utan dröjsmål anmäla eventuella 
ändringar till kommissionen.

bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den 31 juli 2024, och 
utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar 
till kommissionen. Senast den 1 januari 
2025 ska kommissionen avlägga en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
med en översikt över medlemsstaternas 
nationella åtgärder och ska utan dröjsmål 
rapportera om eventuella ändringar av 
dessa åtgärder.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett fartyg har underlåtit att 
uppvisa ett giltigt FuelEU-intyg om 
överensstämmelse under två eller flera på 
varandra följande rapporteringsperioder 
och om andra verkställighetsåtgärder inte 
har kunnat säkerställa efterlevnaden, får 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där anlöpshamnen ligger, efter 
att ha gett det berörda företaget tillfälle att 
lämna synpunkter, utfärda et 
avvisningsbeslut. Den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen, övriga 
medlemsstater och den berörda flaggstaten 
om utvisningsordern. Varje medlemsstat, 
med undantag för den medlemsstat vars 
flagg fartyget för, ska neka det fartyg som 
är föremål för utvisningsordern tillträde till 
sina hamnar till dess att företaget uppfyller 
sina skyldigheter. Om fartyget för en 
medlemsstats flagg ska den berörda 
medlemsstaten, efter att ha gett det berörda 
företaget tillfälle att lämna synpunkter, i 
egenskap av flaggstat besluta om 

3. Om ett fartyg har underlåtit att 
uppvisa ett giltigt FuelEU-intyg om 
överensstämmelse under två eller flera på 
varandra följande rapporteringsperioder 
och om andra verkställighetsåtgärder inte 
har kunnat säkerställa efterlevnaden, ska 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där anlöpshamnen ligger, efter 
att ha gett det berörda företaget tillfälle att 
lämna synpunkter, utfärda ett 
avvisningsbeslut. Den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen, övriga 
medlemsstater och den berörda flaggstaten 
om utvisningsordern. Varje medlemsstat, 
med undantag för den medlemsstat vars 
flagg fartyget för, ska neka det fartyg som 
är föremål för utvisningsordern tillträde till 
sina hamnar till dess att företaget uppfyller 
sina skyldigheter. Om fartyget för en 
medlemsstats flagg ska den berörda 
medlemsstaten, efter att ha gett det berörda 
företaget tillfälle att lämna synpunkter, i 
egenskap av flaggstat besluta om 
kvarhållande av fartyget tills företaget 
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kvarhållande av fartyget tills företaget 
fullgör sina skyldigheter.

fullgör sina skyldigheter i enlighet med 
denna förordning.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Sanktioner mot ett visst fartyg från 
en medlemsstats sida ska anmälas till 
kommissionen, övriga medlemsstater och 
den berörda flaggstaten.

5. Sanktioner mot ett visst fartyg från 
en medlemsstats sida ska anmälas till 
kommissionen, övriga medlemsstater och 
den berörda flaggstaten. Kommissionen 
ska registrera varje anmäld sanktion i 
databasen.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. En medlemsstat som inte har 
några kusthamnar på sitt territorium eller 
som har stängt sitt nationella 
fartygsregister eller inte är flaggstat för 
fartyg som faller inom denna förordnings 
tillämpningsområde och som inte har 
någon ackrediterad kontrollör får avvika 
från bestämmelserna i den här artikeln, 
så länge den inte är flaggstat för sådana 
fartyg. En medlemsstat som har för avsikt 
att utnyttja detta undantag ska meddela 
kommissionen senast den 1 juli 2024. 
Även eventuella ändringar ska meddelas 
kommissionen som ska registrera 
informationen i databasen.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning 
(behöriga myndigheter). De ska meddela 
kommissionen namn och kontaktuppgifter. 
Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra förteckningen över behöriga 
myndigheter.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning 
(behöriga myndigheter). De ska meddela 
kommissionen namn och kontaktuppgifter. 
Kommissionen ska på sin webbplats och i 
databasen offentliggöra förteckningen över 
behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4.4, 5.4, 9.3, 
13.3, 20.4 och 21.3 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
[den dag då denna förordning träder i 
kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4.3a, 4.4, 5.4, 
7.4, 9.3, 13.3, 20.4, 20.4a och 21.3 ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
[den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4.4, 5.4, 9.3, 13.3, 20.4 
och 21.3 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4.3a, 4.4, 5.4, 7.4, 9.3, 
13.3, 20.4, 20.4a och 21.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
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Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.4, 5.4, 9.3, 13.3, 20.4 och 21.3 
ska träda i kraft endast om vare sig 
Europaparlamentet eller rådet har några 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3a, 4.4, 5.4, 7.4, 9.3, 13.3, 
20.4, 20.4a och 21.3 ska träda i kraft 
endast om vare sig Europaparlamentet eller 
rådet har några invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 
januari 2030 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av en utvärdering av denna förordnings 
funktion och utvecklingen av tekniken och 
marknaden för förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen för sjötransporter 
och dess inverkan på sjöfartssektorn i 
unionen. Kommissionen ska överväga 
eventuella ändringar av

1. Kommissionen ska senast den 1 
januari 2027, och därefter vart femte år, 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om resultaten av en utvärdering av denna 
förordnings funktion. 
Utvärderingsrapporten ska i synnerhet

a) bedöma utvecklingen av tekniken 
och marknaden för utsläppsfri teknik och 
hållbara förnybara och koldioxidsnåla 
bränslen för sjötransporter och dess 
inverkan på sjöfartssektorn i unionen, 
inbegripet dess konkurrenskraft och 
eventuella koldioxidläckage, med särskild 
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betoning på hamnar i EU som är föremål 
för konkurrens från hamnar utanför EU,
b) undersöka förordningens ambition 
och övergripande miljöintegritet i 
förhållande till Parisavtalets mål, EU:s 
mål för hela ekonomin för minskning av 
utsläppen av växthusgaser till 2030 och 
klimatneutralitetsmålet såsom det 
definieras i den europeiska klimatlagen, 
liksom till målen för förnybar energi och 
energieffektivitet, c) bedöma och beräkna 
de drifts- och 
energieffektivitetsförbättringar som kan 
härledas till de sjöfartsrelaterade 
åtgärderna i den lagstiftning som antagits 
som ett resultat av förslag som lagts fram 
inom ramen för 55 %-paketet och dess 
outnyttjade potential,
d) bedöma förordningens inverkan 
på minskningen av sotutsläpp, särskilt i 
och i närheten av Arktis,
e) uppdatera 
konsekvensbedömningen av hur 
förordningen fungerar, med särskild 
betoning på de ekonomiska 
följdverkningarna av dess åtgärder.
Kommissionen ska överväga eventuella 
ändringar för att

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) minska tröskelsvärdet för 
bruttodräktighet till 400 och utöka den 
andel energi som används av ett fartyg på 
resa till och från tredjeländer som avses i 
artikel 2,
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Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det gränsvärde som avses i artikel 
4.2,

(a) skärpa det gränsvärde som avses i 
artikel 4.2,

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) införa ett drifts- och 
energieffektivitetsmål,

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de fartygstyper som omfattas av 
artikel 5.1,

(b) utöka de fartygstyper som omfattas 
av denna förordning,

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de undantag som anges i artikel 5.3. (c) begränsa de undantag som anges i 
artikel 5.3.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) begränsa användningen av 
palmfettsyradestillat, animaliskt fett i 
kategori III, använd matolja, melass, 
soapstock och derivat enligt artikel 9.1 c.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) annullera ej insatt 
överensstämmelseöverskott när det inte 
har använts efter tre 
rapporteringsperioder enligt artikel 17,

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) begränsa tillämpningen av den 
poolning av överensstämmelse som avses i 
artikel 18 på fartyg som framdrivs av 
utsläppsfria bränslen och utsläppsfri 
teknik,

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) införa specifika bestämmelser för 
att bekämpa sotutsläpp vid resor i Arktis.
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Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i sin 
bedömning överväga eventuella ändringar 
av denna förordning med avseende på 
förenkling av lagstiftningen. 
Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ska 
kontinuerligt anpassa sig till de bästa 
metoderna för tillämpning av de 
administrativa förfarandena och vidta 
alla åtgärder för att förenkla 
tillämpningen av denna förordning, och 
se till att den administrativa bördan för 
berörda aktörer ligger på ett minimum. 

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet får genom 
sina behöriga utskott avge ett yttrande 
över kommissionens rapport, inklusive 
förslagen till ändring av denna 
förordning.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska inom fem 
veckor efter mottagandet skriftligen 
besvara Europaparlamentets yttrande 
samt alla begäranden om åtgärder 
rörande olika bestämmelser i 
förordningen, med en motivering för varje 
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fall där åtgärder inte vidtas, liksom alla 
frågor som Europaparlamentet eller rådet 
har ställt till kommissionen.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till i 
förteckningen i bilaga IV till direktiv 
2009/16/EG: ”51. Det FuelEU-intyg om 
överensstämmelse utfärdat enligt 
förordning (EU) xxxx om användning av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen för 
sjötransporter.”.

Följande punkt ska läggas till i 
förteckningen i bilaga IV till direktiv 
2009/16/EG: ”51. Det FuelEU-intyg om 
överensstämmelse utfärdat enligt 
förordning (EU) xxxx om användning av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen och 
förnybara energikällor för 
sjötransporter.”.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

BILAGA I 
METOD FÖR FASTSTÄLLANDE AV GRÄNSVÄRDE FÖR 

VÄXTHUSGASINTENSITET FÖR DEN ENERGI SOM ANVÄNDS OMBORD AV ETT 
FARTYG

Vid beräkningen av gränsvärdet för växthusgasintensiteten i den energi som används ombord 
på ett fartyg ska följande formel, benämnd ekvation (1), användas:

Ekvation (1)

Följande formel benämns ekvation (2):
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Ekvation (2)

Variabel Definition
i Index som motsvarar ett bränsle som levereras till fartyget under referensperioden
j Index som motsvarar en förbränningsenhet ombord på fartyget För tillämpningen av denna förordning ska de 

enheter som beaktas vara huvudmotorn/huvudmotorerna, hjälpmotorn/hjälpmotorerna och oljeeldade pannor
k Index som motsvarar en anslutningspunkt (av totalt c stycken anslutningspunkter) där elen levereras
c Index som motsvarar antalet elektriska laddningspunkter
m Index som motsvarar antalet enheter som förbrukar energi

𝑀𝑖, 𝑗 Massan av det specifika bränsle i som oxideras i enheten j [gFuel]
𝐸𝑘 Elektricitet som levereras till fartyget genom anslutningspunkt k om den uppgår till mer än en [MJ]

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från källa till tank (WtT) för bränsle i [gCO2eq/MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från källa till tank (WtT) kopplad till den el som levereras till ett 

fartyg i hamn genom anslutningspunkt k [gCO2eq/MJ]

GHG intensity index WtT TtW

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100

𝐶
𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗

) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (
1

100
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 
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𝐿𝐶𝑉𝑖 Effektivt värmevärde för bränsle i [MJ/gFuel]
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Koefficient för förlorat (icke förbränt) motorbränsle uttryckt i procent av massan av det bränsle i som används 

av förbränningsenheten j [%]
𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Emissionsfaktorer för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) vid förbränning av respektive bränsle i 

förbränningsenhet j [gGHG/gFuel]
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Koldioxidekvivalenter för växthusgasutsläpp (GHG) från tank till kölvatten (TtW) för förbränt bränsle i i 

förbränningsenhet j [gCO2eq/gFuel]
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Emissionsfaktorer för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) vid förluster av respektive bränsle på 
väg till förbränningsenhet j [gGHG/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Koldioxidekvivalent för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) för bränsle i som förloras på väg till 
förbränningsenhet j [gCO2eq/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Potential till global uppvärmning för CO2, CH4, N2O under 100 år

För fossila bränslen ska de normalvärden som anges i bilaga II användas.
För tillämpningen av denna förordning ska variabeln ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘  i täljaren i 
ekvation (1) vara noll.

Metod för fastställande av [Mi]
Bränslemassan [Mi] ska fastställas genom att använda de mängder som rapporteras i enlighet 
med reglerna för rapportering i förordning (EU) 2015/757 för resor inom ramen för den här 
förordningen, baserat på företagets valda övervakningsmetod.

Metod för fastställande av emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från källa till tank
När det gäller icke-fossila bränslen, om andra värden än de normalvärden som anges i bilaga 
II används, ska dessa baseras på relevanta bunkerspecifikationer, för de bränslen som 
levereras till fartyget under referensperioden, för minst lika stora mängder bränsle som den 
mängd som fastställs som förbrukad för den resa som omfattas av den här förordningen i 
enlighet med punkt A. 
Faktorer för växthusgasutsläpp från källa till tank (CO2eq WtT,i) för bränslena (som inte är 
fossila bränslen) fastställs i direktiv (EU) 2018/2001. De faktiska värden som anges i 
direktivet och som ska användas för tillämpningen av den här förordningen, i enlighet med 
metoden, är de utan förbränning14.  För bränslen vars produktionskedjor inte omfattas av 
direktivet och för fossila bränslen ingår normalvärden för emissionsfaktorer för 
växthusgasutsläpp från källa till tank (CO2eq WtT,i) i bilaga II.
Bunkerspecifikation (BDN) för bränsle

För tillämpningen av denna förordning ska relevanta bunkerspecifikationer för bränsle som 
används ombord innehålla åtminstone följande information:

– Produktidentifiering

– Bränslemassa [t]

– Bränslevolym [m3]  

– Bränsledensitet [kg/m3]

14 Se direktiv (EU) 2018/2001, bilaga V.C.1 a och uttrycket ”eu| = | utsläpp från bränsle som används”.
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– Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från koldioxid 
(koldioxidfaktor)[gCO2/gFuel] från källa till tank (WtT) och för 
koldioxidekvivalenter [gCO2eq/gFuel] och därmed sammanhängande intyg15.

– Effektivt värmevärde [MJ/g]

 
Bunkerspecifikation för el

För tillämpningen av denna förordning ska relevanta bunkerspecifikationer för el som 
levereras till fartyget innehålla åtminstone följande information:

– Leverantör: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, representant

– Mottagande fartyg: IMO-nummer (MMSI), fartygets namn, fartygstyp, flagg, fartygets 
representant

– Hamn: Namn, plats (LOCODE), terminal/kaj

– Anslutningspunkt: Anslutningspunkt för landströmsförsörjning, inklusive 
detaljuppgifter

– Anslutningstid: Anslutningspunkt för landströmsförsörjning, inklusive detaljuppgifter

– Levererad energi: Effekt som allokeras till leveranspunkten (om tillämpligt) [kW], 
elförbrukning (kWh) för faktureringsperioden, information om toppeffekt (om 
tillgängligt)

– Mätning

Metod för fastställande av emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från tank till 
kölvatten
Utsläpp från tank till kölvatten ska fastställas på basis av den metod som anges i denna bilaga 
och som avses i ekvation (1) och ekvation (2).

 För tillämpningen av denna förordning anges de emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från 
tank till kölvatten (〖CO〗_(2eq,TtW,j)) som ska användas för att fastställa 
växthusgasutsläppen i bilaga II.  Faktorerna för CO2 Cf ska vara dem som fastställs i 
förordning (EU) 2015/757 och anges i tabellen.  För bränslen som inte ingår i nämnda 
förordning, ska de standardfaktorer som avses i bilaga II användas.
I enlighet med den övervakningsplan som anges i artikel 7 och efter kontrollörens bedömning 
får andra metoder såsom direkt mätning av koldioxidekvivalenter eller laboratorietester 
användas om det genomgående ökar beräkningarnas korrekthet. 
Metod för fastställande av flyktiga utsläpp från tank till kölvatten 
Flyktiga utsläpp innebär den mängd bränsle som inte når förbränningskammaren i 
förbränningsenheten eller som inte används i energiomvandlaren på grund av att den inte 
förbränns i systemet, eller ventileras eller läcker ut från det. För tillämpningen av denna 
förordning räknas flyktiga utsläpp som en procentsats av den bränslemassa som används av 
motorn. Normalvärdena anges i bilaga II.

15 Detta värde krävs inte för fossila bränslen som avses i bilaga II. För alla andra bränslen, inbegripet blandningar 
av fossila bränslen, bör detta värde göras tillgängligt tillsammans med ett separat intyg som anger bränslets 
produktionskedja.
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Metoder för fastställande av belöningsfaktorer kopplade till ersättningskällor för energi 
I de fall ersättningskällor för energi är installerade ombord kan en belöningsfaktor för 
ersättningskällor för energi användas. För vindkraft fastställs en sådan belöningsfaktor 
enligt följande:

Belöningsfaktor för 
ersättningskällor för energi- 

WIND (fwind)

𝑷𝑾𝒊𝒏𝒅

𝑷𝑻𝒐𝒕

0,99 0,1
0,97 0,2
0,95 ⩾ 0,3

Fartygets index för växthusgasintensitet beräknas därefter genom att multiplicera summan 
från ekvation (1) med belöningsfaktorn.

Ändringsförslag

BILAGA I 
Vid beräkningen av gränsvärdet för växthusgasintensiteten i den energi som används ombord 
på ett fartyg ska följande formel, benämnd ekvation (1), användas:

Ekvation (1)

Följande formel benämns ekvation (2):
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Ekvation (2)

Variabel Definition
i Index som motsvarar ett bränsle som levereras till fartyget under referensperioden
j Index som motsvarar en förbränningsenhet (m motor) ombord på fartyget. För tillämpningen av denna 

förordning ska de enheter som beaktas vara huvudmotorn/huvudmotorerna, hjälpmotorn/hjälpmotorerna och 
oljeeldade pannor

k Index som motsvarar en anslutningspunkt (av totalt c stycken anslutningspunkter) där elen levereras
w Index som motsvarar en vindkraftsanläggning (av totalt n stycken vindkraftsanläggningar) där energin 

levereras.
s Index som motsvarar en solenergianläggning (av totalt p stycken solenergianläggningar) där elen levereras.
c Antalet elektriska laddningspunkter
m Antalet enheter som förbrukar energi
n Antalet bränslen sm levereras till fartyget under referensperioden

𝑀𝑖, 𝑗 Massan av det specifika bränsle i som oxideras i enheten j [gFuel]
𝐸𝑘 Elektricitet som levereras till fartyget genom anslutningspunkt k om den uppgår till mer än en [MJ]
𝑬𝒘 Energi som levereras till fartyget genom vindkraftsanläggning (w) om den uppgår till mer än en [MJ]
𝑬𝒔 Elektricitet som levereras till fartyget genom solenergianläggning (s) om den uppgår till mer än en [MJ]

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från källa till tank (WtT) för bränsle i [gCO2eq/MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från källa till tank (WtT) kopplad till den el som levereras till ett 

fartyg i hamn genom anslutningspunkt k [gCO2eq/MJ]
𝐿𝐶𝑉𝑖 Effektivt värmevärde för bränsle i [MJ/gFuel]

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Koefficient för förlorat (icke förbränt) motorbränsle uttryckt i procent av massan av det bränsle i som används 
av förbränningsenheten j [%]

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Emissionsfaktorer för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) vid förbränning av respektive bränsle i 
förbränningsenhet j [gGHG/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Koldioxidekvivalenter för växthusgasutsläpp (GHG) från tank till kölvatten (TtW) för förbränt bränsle i i 
förbränningsenhet j [gCO2eq/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Emissionsfaktorer för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) vid förluster av respektive bränsle på 

väg till förbränningsenhet j [gGHG/gFuel]

GHG intensity 
index WtT TtW

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =
∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄
𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 × 𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100𝐶

𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗
) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (

1
100𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 × 𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘
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𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Koldioxidekvivalent för växthusgaser (GHG) från tank till kölvatten (TtW) för bränsle i som förloras på väg till 
förbränningsenhet j [gCO2eq/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Potential till global uppvärming för CO2, CH4 , N2O under 100 år

𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 Multiplikator tillämpad på RFNBO-drivmedel i
Mi,j A Justerad massa av det specifika bränsle i som oxideras i enheten j [gFuel] på grund av färd i isförhållanden 

när det gäller fartyg i isklass IC, IB, IA eller IA Super eller motsvarande isklass 16 och på grund av de 
tekniska egenskaperna hos ett fartyg i isklass IA eller IA Super eller motsvarande isklass. Den justerade 
massan Mi,j A används i ekvation (1) i stället för massan Mi,j när så är lämpligt.

För fossila bränslen ska de normalvärden som anges i bilaga II användas.
För tillämpningen av denna förordning ska variabeln ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘  i täljaren i 
ekvation (1) vara noll.

Termen MULTi i nämnaren för ekvation (1) ska fastställas till fem för den mängd 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) som överstiger 
procentandelarna av ett fartygs årliga genomsnittliga energianvändning ombord under en 
rapporteringsperiod, i enlighet med artikel 4.2 b.

Metod för fastställande av [Mi]
Bränslemassan [Mi] ska fastställas genom att använda de mängder som rapporteras i enlighet 
med reglerna för rapportering i förordning (EU) 2015/757 för resor inom ramen för den här 
förordningen, baserat på företagets valda övervakningsmetod. Den justerade bränslemassan 
[Mi A] får användas i stället för bränslemassan [Mi] för ett fartyg i isklass IC, IB, IA eller 
IA Super eller motsvarande isklass. Den justerade massan [Mi A] fastställs i bilaga Va.

Metod för fastställande av emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från källa till tank
När det gäller icke-fossila bränslen, om andra värden än de normalvärden som anges i bilaga 
II används, ska dessa baseras på relevanta bunkerspecifikationer, för de bränslen som 
levereras till fartyget under referensperioden, för minst lika stora mängder bränsle som den 
mängd som fastställs som förbrukad för den resa som omfattas av den här förordningen i 
enlighet med punkt A. 
Faktorer för växthusgasutsläpp från källa till tank (CO2eq WtT,i) för bränslena (som inte är 
fossila bränslen) fastställs i direktiv (EU) 2018/2001. De faktiska värden som anges i 
direktivet och som ska användas för tillämpningen av den här förordningen, i enlighet med 
metoden, är de utan förbränning17. För bränslen vars produktionskedjor inte omfattas av 
direktivet och för fossila bränslen ingår normalvärden för emissionsfaktorer för 
växthusgasutsläpp från källa till tank (CO2eq WtT,i) i bilaga II.
Bunkerspecifikation (BDN) för bränsle

För tillämpningen av denna förordning ska relevanta bunkerspecifikationer för bränsle som 
används ombord innehålla åtminstone följande information:

– Produktidentifiering

– Bränslemassa [t]

– Bränslevolym [m3] 

16 För ytterligare information om korrespondensen mellan isklasser, se Helcoms rekommendation 25/7 på 
http://www.helcom.fi.
17 Se direktiv (EU) 2018/2001, bilaga V.C.1 a och uttrycket ”eu| = | utsläpp från bränsle som används”.
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– Bränsledensitet [kg/m3]

– Emissionsfaktor för växthusgaser (GHG) från koldioxid 
(koldioxidfaktor)[gCO2/gFuel] från källa till tank (WtT) och för 
koldioxidekvivalenter [gCO2eq/gFuel] och därmed sammanhängande intyg18.

– Effektivt värmevärde [Mj/g]

Bunkerspecifikation för el

För tillämpningen av denna förordning ska relevanta bunkerspecifikationer för el som 
levereras till fartyget innehålla åtminstone följande information:

– Leverantör: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, representant

– Mottagande fartyg: IMO-nummer (MMSI), fartygets namn, fartygstyp, flagg, fartygets 
representant

– Hamn Namn, plats (LOCODE), terminal/kaj

– Anslutningspunkt: Anslutningspunkt för landströmsförsörjning, inklusive 
detaljuppgifter

– Anslutningstid: Datum/klockslag för när anslutningen påbörjas/avslutas

– Levererad energi: Effekt som allokeras till leveranspunkten (om tillämpligt) [kW], 
elförbrukning (kWh) för faktureringsperioden, information om toppeffekt (om 
tillgängligt)

– Mätning

Metod för fastställande av emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från tank till kölvatten

Utsläpp från tank till kölvatten ska fastställas på basis av den metod som anges i denna bilaga 
och som avses i ekvation (1) och ekvation (2).

För tillämpningen av denna förordning anges de emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp från 
tank till kölvatten (〖CO〗_(2eq,TtW,j)) som ska användas för att fastställa 
växthusgasutsläppen i bilaga II. Faktorerna för CO2 Cf ska vara dem som fastställs i 
förordning (EU) 2015/757 och anges i tabellen. För bränslen som inte ingår i nämnda 
förordning, ska de standardfaktorer som avses i bilaga II användas.
I enlighet med den övervakningsplan som anges i artikel 7 och efter kontrollörens bedömning 
får andra metoder såsom direkt mätning av koldioxidekvivalenter eller laboratorietester 
användas om det genomgående ökar beräkningarnas korrekthet. 
Metod för fastställande av flyktiga utsläpp från tank till kölvatten 
Flyktiga utsläpp innebär den mängd bränsle som inte når förbränningskammaren i 
förbränningsenheten eller som inte används i energiomvandlaren på grund av att den inte 
förbränns i systemet, eller ventileras eller läcker ut från det. För tillämpningen av denna 
förordning räknas flyktiga utsläpp som en procentsats av den bränslemassa som används av 
motorn. Normalvärdena anges i bilaga II.

18 Detta värde krävs inte för fossila bränslen som avses i bilaga II. För alla andra bränslen, inbegripet blandningar 
av fossila bränslen, bör detta värde göras tillgängligt tillsammans med ett separat intyg som anger bränslets 
produktionskedja.
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Ändringsförslag 164
Bilaga I  Verifiering och certifiering

Kommissionens förslag

Verifiering och certifiering

Bränsleklass WtT TtW
Fossilt De normalvärden som anges 

i tabell 1 i den här 
förordningen ska användas

De koldioxidfaktorer som anges i 
förordningen om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp ska användas för 
de bränslen för vilka en sådan 
faktor anges.

För alla andra emissionsfaktorer 
kan de normalvärden som anges i 
tabell 1 i den här förordningen 
användas, alternativt 

värden som certifierats genom 
laboratorietester eller direkta 
emissionsmätningar. 

Hållbara förnybara 
bränslen
(biovätskor, biogas, 
e-bränslen)

Värden för 
koldioxidekvivalenter som 
anges i direktivet om 
förnybar energi (RED II) 
(utan förbränning) kan 
användas för alla bränslen 
vars produktionskedjor 
omfattas av RED II, 
alternativt 
kan certifieringssystem som 
godkänns i RED II 
användas.

Normalvärden för 
emissionsfaktorer kan användas i 
enlighet med tabell 1 i den här 
förordningen, alternativt 

värden som certifierats genom 
laboratorietester eller direkta 
emissionsmätningar.

Övriga (inbegripet 
elektricitet)

Värden för 
koldioxidekvivalenter som 
anges i RED II (utan 
förbränning) kan användas 
för alla bränslen vars 
produktionskedjor omfattas 
av RED II, alternativt  

Normalvärden för 
emissionsfaktorer kan användas i 
enlighet med tabell 1 i den här 
förordningen, alternativt 

värden som certifierats genom 
laboratorietester eller direkta 
emissionsmätningar.
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kan certifieringssystem som 
godkänns i RED II 
användas.
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Ändringsförslag

Verifiering och certifiering

Bränsleklass WtT TtW
Fossilt De normalvärden som anges 

i tabell 1 i den här 
förordningen ska användas 

De koldioxidfaktorer som anges i 
förordningen om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp ska användas för 
de bränslen för vilka en sådan 
faktor anges.

För alla andra emissionsfaktorer 
kan de normalvärden som anges i 
tabell 1 i den här förordningen 
användas, alternativt 

värden som certifierats genom 
laboratorietester eller direkta 
emissionsmätningar av värdena 
för bränsle som gått förlorat och 
flyktiga utsläpp i enlighet med de 
verifierings- och 
certifieringssystem som fastställts 
i den delegerade akt som antagits 
i enlighet med artikel 9.3.

Hållbara förnybara 
bränslen
(biovätskor, biogas, 
e-bränslen)

Värden för 
koldioxidekvivalenter som 
anges i direktivet om 
förnybar energi (RED II) 
(utan förbränning) kan 
användas för alla bränslen 
vars produktionskedjor 
omfattas av RED II, 
alternativt 
kan certifieringssystem som 
godkänns i RED II 
användas.

Normalvärden för 
emissionsfaktorer kan användas i 
enlighet med tabell 1 i den här 
förordningen, alternativt 

värden som certifierats genom 
laboratorietester eller direkta 
emissionsmätningar i enlighet 
med de verifierings- och 
certifieringssystem som fastställts 
i direktiv (EU) 2018/2001.

Övriga (inbegripet 
elektricitet)

Värden för 
koldioxidekvivalenter som 
anges i direktivet om 
förnybar energi (RED II) 
(utan förbränning) kan 
användas för alla bränslen 
vars produktionskedjor 
omfattas av RED II, 
alternativt 

Normalvärden för 
emissionsfaktorer kan användas i 
enlighet med tabell 1 i den här 
förordningen, alternativt 
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kan certifieringssystem som 
godkänns i RED II 
användas.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag

BILAGA II 
 [...]

Tabell 1 – Standardfaktorer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klass/
Råvara Produktionskedja

𝑳𝑪𝑽

[𝑀𝐽
𝑔 ]

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑾𝒕𝑻

[𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
𝑀𝐽 ] Energiomvandlingsklass

𝑪𝒇 𝑪𝑶𝟐

[𝑔𝐶𝑂2
𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]

𝑪𝒇 𝑪𝑯𝟒 

[𝑔𝐶𝐻4 

𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]
𝑪𝒇 𝑵𝟐𝑶

[𝑔𝑁2𝑂 

𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]
𝑪𝒔𝒍𝒊𝒑

I % av 
bränslemassa 
som används 

av motorn

Etanol E100 0,0268

Se direktiv 
(EU) 

2018/2001 Alla förbränningsmotorer

1,913
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

TBM TBM -

Biodiesel
Primära 

produkter/avfall/råvarublandning
0,0372

Se direktiv 
(EU) 

2018/2001 
Alla förbränningsmotorer 2,834 0,00005

TBM
0,00018

TBM -

Hydrerad vegetabilisk olja 
(HVO)

Primära 
produkter/avfall/råvarublandning

0,044
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla förbränningsmotorer 3,115 0,00005 0,00018 -

Flytande naturgas (LNG) 
Otto (tvåbränsledrift, 

mellanvarv)
3,1

Flytande naturgas (LNG) 
Otto (tvåbränsledrift, 

lågvarv)
1,7

Flytande naturgas (LNG) 
Diesel (tvåbränsledrift) 0.2

Flytande 
biobränslen

Flytande biogas (Bio-LNG)
Primära 

produkter/avfall/råvarublandning
0,05

Se direktiv 
(EU) 

2018/2001

Mager förbränning, 
gnisttändning (LBSI, Lean 

burn spark ignited)

2,755
MEPC245 

(66),
Förordning 

(EU) 
2015/757

0,00005 0,00018

N/A

Bränsleceller 0 0 0
Gasformiga 
biobränslen 

Biovätgas (Bio-H2)
Primära 

produkter/avfall/råvarublandning
0,12 N/A

Förbränningsmotor 0 0 TBM

-

Förnybara 
drivmedel av 

icke-biologiskt 
ursprung 
(RFNBO)

-

e-diesel 0,0427
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla förbränningsmotorer

3,206
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0,00005 0,00018 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

e-metanol 0,0199
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla förbränningsmotorer

1,375
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0,00005 0,00018 -

Flytande naturgas (LNG) 
Otto (tvåbränsledrift, 

mellanvarv)
3.1

Flytande naturgas (LNG) 
Otto (tvåbränsledrift, 

lågvarv)
1,7

Flytande naturgas (LNG) 
Diesel (tvåbränsledrift) 0.2

e-LNG 0,0491
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Mager förbränning, 
gnisttändning (LBSI, Lean 

burn spark ignited)

2,755
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0 0,00011

N/A

Bränsleceller 0 0 0
e-vätgas (e-H2) 0,12 3,6 

Förbränningsmotor 0 0 TBM

-

(e-bränslen)

e-ammoniak (e-NH3) 0,0186 0 Motor saknas 0 N/A TBM N/A

Övriga Elektricitet -

106,3 
EU MIX 

2020
72 

EU MIX 
2030

Landströmsförsörjning 
(OPS) - - - -

Ändringsförslag

Etanol 
E100 0,0268

Se direktiv 
(EU) 

2018/2001

Alla 
förbränning

smotorer

1,913
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

TBM TBM -

Biodiesel
Primära 

produkter/
avfall/råva
rublandnin

g

0,0372
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001 

Alla 
förbränning

smotorer
2,834 0,00005

TBM
0,00018

TBM -

Hydrerad 
vegetabilis

k olja 
(HVO)

Primära 
produkter/
avfall/råva
rublandnin

g

0,044
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla 
förbränning

smotorer
3,115 0,00005 0,00018 -

Flytande 
naturgas 

(LNG) Otto 
(tvåbränsle

drift, 
mellanvarv)

3,1

Flytande 
naturgas 

(LNG) Otto 
(tvåbränsle

drift, 
lågvarv)

1,7

Flytande 
biobränsle

n

Flytande 
biogas 

(Bio-LNG)
Primära 

produkter/
avfall/råva
rublandnin

g

0,05
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Flytande 
naturgas 

2,755
MEPC245 

(66),
Förordning 

(EU) 
2015/757

0 0,00011

0.2
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(LNG) 
Diesel 

(tvåbränsle
drift)

Mager 
förbränning, 
gnisttändnin

g (LBSI, 
Lean burn 

spark 
ignited)

N/A

Bränslecell
er 0 0 0Gasformig

a 
biobränsle

n

Biovätgas 
(Bio-H2)
Primära 

produkter/
avfall/råva
rublandnin

g

0,12 N/A
Förbränning

smotor 0 0 TBM

-

e-diesel 0,0427
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla 
förbränning

smotorer

3,206
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0,00005 0,00018 -

e-metanol 0,0199
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Alla 
förbränning

smotorer

1,375
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0,00005 0,00018 -

Flytande 
naturgas 

(LNG) Otto 
(tvåbränsle

drift, 
mellanvarv)

3.1

Flytande 
naturgas 

(LNG) Otto 
(tvåbränsle

drift, 
lågvarv)

1,7

Flytande 
naturgas 

(LNG) 
Diesel 

(tvåbränsle
drift)

0.2

e-LNG 0,0491
Se direktiv 

(EU) 
2018/2001

Mager 
förbränning, 
gnisttändnin

g (LBSI, 
Lean burn 

spark 
ignited)

2,755
MEPC245 

(66)
Förordning 

(EU) 
2015/757

0 0,00011

N/A

Bränslecell
er 0 0 0e-vätgas 

(e-H2) 0,12 3,6 
Förbränning

smotor 0 0 TBM

-

Förnybara 
drivmedel 
av icke-

biologiskt 
ursprung 
(RFNBO)

e-
ammoniak 
(e-NH3)

0,0186 0 Motor 
saknas 0 N/A TBM N/A

Övriga Elektricitet -

106,3 
EU MIX 

2020
72 

EU MIX 
2030

Landströms
försörjning 

(OPS)
- - - -
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Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 7 innehåller emissionsfaktorn Cf 
för metan uttryckt i [gCH4/gfuel]. De 
normalvärden som anges i tabellen ska 
användas. Värden som certifierats genom 
testning kan användas i stället för 
normalvärden. För flytande naturgas 
(LNG) ska Cf för metan vara noll.

Kolumn 7 innehåller emissionsfaktorn Cf  
för metan uttryckt i [gCH4/gfuel]. De 
normalvärden som anges i tabellen ska 
användas. Värden som certifierats genom 
testning (enligt tillämpliga bestämmelser i 
direktiv (EU) 2018/2001) kan användas i 
stället för normalvärden. För flytande 
naturgas (LNG) ska Cf för metan vara noll.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 8 innehåller emissionsfaktorn Cf 
för dikväveoxid uttryckt i [gN2O/gfuel]. De 
normalvärden som anges i tabellen ska 
användas. Värden som certifierats genom 
testning kan användas i stället för 
normalvärden.

Kolumn 8 innehåller emissionsfaktorn Cf 
för dikväveoxid uttryckt i [gN2O/gfuel]. De 
normalvärden som anges i tabellen ska 
användas. Värden som certifierats genom 
testning (enligt tillämpliga bestämmelser i 
direktiv (EU) 2018/2001) kan användas i 
stället för normalvärden.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 9 anger den del av bränslet som 
gått förlorad i form av flyktiga utsläpp 
(Cslip) uttryckt i % av bränslemassan som 
använts av den specifika 
energiomvandlaren. De normalvärden som 

Kolumn 9 anger den del av bränslet som 
gått förlorad i form av flyktiga utsläpp 
(Cslip) uttryckt i % av bränslemassan som 
använts av den specifika 
energiomvandlaren. De normalvärden som 
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anges i tabellen ska användas. Värden som 
certifierats genom testning kan användas i 
stället för normalvärden. För bränslen som 
t.ex. flytande naturgas (LNG) där bränsle 
förloras i form av flyktiga utsläpp anges 
mängden flyktiga utsläpp i tabell 1 i % av 
den använda bränslemassan (kolumn 9). 
Värdena i kolumn 9 ska användas i 
enlighet med ekvation 1. Värdet av Cslip i 
tabell 1 beräknas vid 50 % av full 
motorlast.

anges i tabellen ska användas. Värden som 
certifierats genom testning (enligt 
tillämpliga bestämmelser i direktiv (EU) 
2018/2001) kan användas i stället för 
normalvärden. För fossila bränslen kan 
värden som certifierats genom testning 
användas i stället för normalvärden först 
efter det att reglerna för certifierings- och 
verifieringssystem för genomförande av 
certifiering av energiomvandlingssystem 
eller enheter som förbrukar bränsle, 
inbegripet testning i provbänk eller 
laboratorietester, har fastställts i relevant 
delegerad akt. För bränslen som t.ex. 
flytande naturgas (LNG) där bränsle 
förloras i form av flyktiga utsläpp anges 
mängden flyktiga utsläpp i tabell 1 i % av 
den använda bränslemassan (kolumn 9). 
Värdena i kolumn 9 ska användas i 
enlighet med ekvation 1. Värdet av Cslip i 
tabell 1 beräknas vid 50 % av full 
motorlast.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV 
UTSLÄPPSFRI TEKNIK I ENLIGHET 
MED ARTIKLARNA 5.3 b och 7.3 d och f

KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV 
UTSLÄPPSFRI TEKNIK I HAMN I 
ENLIGHET MED ARTIKLARNA 5.3 b 
och 7.3 d och f

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nedanstående tabell innehåller en 
förteckning över sådan utsläppsfri teknik 
som avses i artikel 5.3 b samt särskilda 

Nedanstående tabell innehåller en 
förteckning över sådan utsläppsfri teknik i 
hamn som avses i artikel 5.3 b samt 
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kriterier för användning av denna i 
förekommande fall.

särskilda kriterier för användning av denna 
i förekommande fall.

Ändringsförslag 171
Förslag till direktiv
Bilaga III – Utsläppsfri teknik

Kommissionens förslag

Utsläppsfri teknik Kriterier för användning
Bränsleceller Bränsleceller som används ombord för 

elproduktion i hamn bör helt och hållet 
drivas med förnybara och koldioxidsnåla 
bränslen. 

Ellagring ombord Användning av ellagring ombord tillåts 
oavsett vilket energikälla som producerat 
den lagrade elen (produktion ombord eller 
på land vid byte av batteri). 

Elproduktion ombord med vind- och 
solenergi

Fartyg som kan uppfylla sina energibehov i 
hamn med vind- och solenergi.

Ändringsförslag

Utsläppsfri teknik Kriterier för användning

Bränsleceller Bränsleceller som används ombord för 
elproduktion i hamn bör helt och hållet 
drivas med förnybara och koldioxidsnåla 
förnybara energikällor. 

Ellagring ombord Användning av ellagring ombord tillåts 
oavsett vilket energikälla som producerat 
den lagrade elen (produktion ombord eller 
på land vid byte av batteri). 

Elproduktion ombord med vind- och 
solenergi

Fartyg som kan uppfylla sina energibehov i 
hamn med vind- och solenergi.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av sådan utsläppsfri teknik 
ska kontinuerligt ha en utsläppsnivå som 

Användningen av sådan utsläppsfri teknik i 
hamn ska kontinuerligt uppnå 
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är likvärdig med de utsläppsminskningar 
som skulle uppnås genom att använda 
landströmsförsörjning.

minskningar av växthusgasutsläppen och 
de luftförorenande utsläppen i hamn på 
en nivå som är likvärdig med de 
utsläppsminskningar som skulle uppnås 
genom att använda landströmsförsörjning 
för det totala energibehovet under tiden 
som fartyget ligger i hamn.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag

BILAGA IV 
INTYG SOM SKA UTFÄRDAS AV ANLÖPSHAMNENS HAMNLEDNING OM 

FARTYGET INTE KAN ANVÄNDA LANDSTRÖMSFÖRSÖRJNING AV 
MOTIVERADE SKÄL (ARTIKEL 5.5) - INFORMATION SOM MINST SKA INGÅ I 

INTYGET

För tillämpningen av denna förordning ska det intyg som avses i artikel 5.5 minst innehålla 
följande information:

(1) Fartygsidentifiering

(a) IMO-nummer

(b) Fartygets namn

(c) Anropssignal

(d) Fartygstyp

(e) Flagg 

(2) Anlöpshamn

(3) Plats/terminal

(4) Ankomstdatum och -tid (ATA)

(5) Avgångsdatum och -tid (ATD) 

 Bekräftelse från hamnledningen att fartyget föll inom en av följande kategorier:

– Fartyget var tvunget att göra ett oplanerat hamnanlöp av säkerhetsskäl eller 
för att rädda människoliv till sjöss (artikel 5.3 c).

– Fartyget kunde inte ansluta till landströmsförsörjning på grund av att det 
inte fanns anslutningspunkter att tillgå i hamnen (artikel 5.3 d).

– Fartygets utrustning för landströmsförsörjning var inte kompatibel med 
den landbaserade installationen i hamnen (artikel 5.3 e).
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– Fartyget alstrade under en begränsad tid energin ombord, i en nödsituation 
som innebar omedelbar risk för liv, fartyget eller miljön (artikel 5.3 f).

(6) Information om hamnledningen

(a) Namn 

(b)  Kontakt (telefonnummer, e-postadress)

(7) Datum för utfärdande

Ändringsförslag

BILAGA IV 
INTYG SOM SKA UTFÄRDAS AV ANLÖPSHAMNENS HAMNLEDNING OM 

FARTYGET INTE KAN ANVÄNDA LANDSTRÖMSFÖRSÖRJNING AV 
MOTIVERADE SKÄL (ARTIKEL 5.5) - INFORMATION SOM MINST SKA INGÅ I 

INTYGET

För tillämpningen av denna förordning ska det intyg som avses i artikel 5.5 minst innehålla 
följande information:

(1) Fartygsidentifiering

(a) IMO-nummer

(b) Fartygets namn

(c) Anropssignal

(d) Fartygstyp

(e) Flagg

(2) Anlöpshamn

(3) Plats/terminal

(4) Ankomstdatum och -tid (ATA)

(5) Avgångsdatum och -tid (ATD)

Bekräftelse, verifierad genom skäligt underlag, från hamnledningen att fartyget föll 
inom en av följande kategorier:

– Fartyget var tvunget att göra ett oplanerat hamnanlöp av säkerhetsskäl eller 
för att rädda människoliv till sjöss (artikel 5.3 c).

Fartyget kunde inte ansluta till landströmsförsörjning på grund av att det 
inte fanns anslutningspunkter att tillgå i hamnen (artikel 5.3 d).

– Fartyget alstrade under en begränsad tid energin ombord, i en nödsituation 
som innebar omedelbar risk för liv, fartyget eller miljön (artikel 5.3 f).

(6) Information om hamnledningen

(a) Namn

(b) Kontakt (telefonnummer, e-postadress)
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Datum för utfärdande

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Bilaga V

Kommissionens förslag

BILAGA V 

FORMLER FÖR ATT BERÄKNA ÖVERENSSTÄMMELSESALDO OCH 
STRAFFAVGIFTER i enlighet med artikel 20.1

Formel för att beräkna fartygets överensstämmelsesaldo 
Följande formel för att beräkna ett fartygs överensstämmelsesaldo ska användas:

 Förklaring: 

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞  Gram koldioxidekvivalent
 Gränsvärde för växthusgasintensitet från energianvändning ombord på ett fartyg i enlighet med artikel 4.2 i den 

här förordningen  
 Årligt genomsnitt på växthusgasintensitet från energianvändning ombord på ett fartyg beräknat för den relevanta 

rapporteringsperioden

Formel för att beräkna den straffavgift som fastställs i artikel 20.1
Beloppet för den straffavgift som fastställs i artikel 20.1 ska beräknas enligt följande: 

Ändringsförslag

BILAGA V 

FORMLER FÖR ATT BERÄKNA ÖVERENSSTÄMMELSESALDO OCH 
STRAFFAVGIFTER i enlighet med artikel 20.1

Överensstämmelsesaldo [gCO2eq/MJ] =    

Straffavgift = (Överensstämmelsesaldo/ GHGIEactual)  x omräkningsfaktor från MJ till ton VLSFO (41.0 MJ / 
kg) x EUR 2400
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Formel för att beräkna fartygets överensstämmelsesaldo 
Följande formel för att beräkna ett fartygs överensstämmelsesaldo ska användas:

Förklaring: 

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 Gram koldioxidekvivalent
GHGIEtarget Gränsvärde för växthusgasintensitet från energianvändning ombord på ett fartyg i enlighet med artikel 4.2 i den 

här förordningen  
GHGIEactual Årligt genomsnitt på växthusgasintensitet från energianvändning ombord på ett fartyg beräknat för den 

relevanta rapporteringsperioden

Formel för att beräkna den straffavgift som fastställs i artikel 20.1
Beloppet för den straffavgift som fastställs i artikel 20.1 ska beräknas enligt följande: 

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag

BILAGA IV 
INTYG SOM SKA UTFÄRDAS AV ANLÖPSHAMNENS HAMNLEDNING OM 

FARTYGET INTE KAN ANVÄNDA LANDSTRÖMSFÖRSÖRJNING AV 
MOTIVERADE SKÄL (ARTIKEL 5.5) - INFORMATION SOM MINST SKA INGÅ I 

INTYGET

För tillämpningen av denna förordning ska det intyg som avses i artikel 5.5 minst innehålla 
följande information:

(1) Fartygsidentifiering

(a) IMO-nummer

(b) Fartygets namn

(c) Anropssignal

(d) Fartygstyp

(e) Flagg

(2) Anlöpshamn

Överensstämmelsesaldo [gCO2eq] = (GHGIEtarget - GHGIEactual) x [∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 
𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑖
𝐸𝑖 ]

Straffavgift = ( - Överensstämmelsesaldo / GHGIEactual)  x omräkningsfaktor från MJ till ton VLSFO (41.0 MJ 
/ kg) x EUR 3000



AD\1259339SV.docx 103/112 PE704.703v04-00

SV

(3) Plats/terminal

(4) Ankomstdatum och -tid (ATA)

(5) Avgångsdatum och -tid (ATD)

Bekräftelse från hamnledningen att fartyget föll inom en av följande kategorier:

– Fartyget var tvunget att göra ett oplanerat hamnanlöp av säkerhetsskäl eller 
för att rädda människoliv till sjöss (artikel 5.3 c).

– Fartyget kunde inte ansluta till landströmsförsörjning på grund av att det 
inte fanns anslutningspunkter att tillgå i hamnen (artikel 5.3 d).

– Fartygets utrustning för landströmsförsörjning var inte kompatibel med 
den landbaserade installationen i hamnen (artikel 5.3 e).

– Fartyget alstrade under en begränsad tid energin ombord, i en nödsituation 
som innebar omedelbar risk för liv, fartyget eller miljön (artikel 5.3 f).

(6) Information om hamnledningen

(a) Namn

(b) Kontakt (telefonnummer, e-postadress)

(7) Datum för utfärdande

Ändringsförslag

BILAGA IV 
INTYG SOM SKA UTFÄRDAS AV ANLÖPSHAMNENS HAMNLEDNING OM 

FARTYGET INTE KAN ANVÄNDA LANDSTRÖMSFÖRSÖRJNING AV 
MOTIVERADE SKÄL (ARTIKEL 5.5) - INFORMATION SOM MINST SKA INGÅ I 

INTYGET

För tillämpningen av denna förordning ska det intyg som avses i artikel 5.5 minst innehålla 
följande information:

(1) Fartygsidentifiering

(a) IMO-nummer

(b) Fartygets namn

(c) Anropssignal

(d) Fartygstyp

(e) Flagg

(2) Anlöpshamn

(3) Plats/terminal

(4) Ankomstdatum och -tid (ATA)

(5) Avgångsdatum och -tid (ATD)
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Bekräftelse, verifierad genom skäligt underlag, från hamnledningen att fartyget föll 
inom en av följande kategorier:

– Fartyget var tvunget att göra ett oplanerat hamnanlöp av säkerhetsskäl eller 
för att rädda människoliv till sjöss (artikel 5.3 c).

– Fartyget alstrade under en begränsad tid energin ombord, i en nödsituation 
som innebar omedelbar risk för liv, fartyget eller miljön (artikel 5.3 f).

(6) Information om hamnledningen

(a) Namn

(b) Kontakt (telefonnummer, e-postadress)

Datum för utfärdande

Motivering

Ändringarna speglar ändringsförslagen i artikel 5.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Va: Tillämpning av 
beräkningen av den justerade 
bränslemassan
För det första beskrivs i denna bilaga hur 
den justerade bränslemassan ska 
beräknas på grundval av den extra energi 
som är ett resultat av de tekniska 
egenskaperna hos ett fartyg i isklass IA 
eller IA Super eller motsvarande isklass 1 
och den extra energi som används av ett 
fartyg i isklass IC, IB, IA eller IA Super 
eller motsvarande isklass till följd av färd 
i isförhållanden. För det andra beskrivs 
det hur den extra energin ska beräknas.
Justerad massa [Mj A]
Den [Mi A] justerade bränslemassan 
beräknas på grundval av den extra energi 
som används för färd i isförhållanden och 
den extra energi som används på grund 

1 För ytterligare information om korrespondensen mellan isklasser, se Helcoms rekommendation 25/7 på 
http://www.helcom.fi.
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av tekniska egenskaper hos ett fartyg i 
isklass IA eller IA Super eller 
motsvarande isklass. Företaget kan välja 
vilket bränsle i den extra energin ska 
allokeras till. Det valda bränsle i måste 
vara ett av de bränslen som fartyget har 
förbrukat under rapporteringsperioden. 
Den mängd energi som motsvarar den 
förbrukade massan av bränsle i får vara 
mindre än mängden extra energi.
Den [M iA] justerade massan av bränsle i 
beräknas enligt följande:

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝑴𝒊 𝑨 = 𝑴𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
― ― 𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 ,

(Ax.1)
där Mi total betecknar den totala massan 
av bränsle i, Mi additional due to ice class 
bränslemassan på grund av extra 
energiförbrukning för ett fartyg i isklass 
IA eller IA Super eller motsvarande 
isklass, och Mi additional due to ice 
conditions bränslemassan på grund av 
extra energiförbrukning till följd av färd i 
isförhållanden.
Massan av bränsle i som representerar 
den extra energiförbrukningen på grund 
av tekniska egenskaper hos ett fartyg i 
isklass IA eller IA Super eller 
motsvarande isklass beräknas med 

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 =
𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔

𝑳𝑪𝑽𝒊
 ,

(Ax.2)
där E additional due to ice class är den 
extra energiförbrukningen på grund av de 
tekniska egenskaperna hos ett fartyg i 
isklass IA eller IA Super eller 
motsvarande isklass och LCVi är det lägre 
energivärdet för bränsle i.
På samma sätt beräknas bränslemassan 
på grund av extra energiförbrukning till 
följd av färd i isförhållanden med hjälp av 

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑳𝑪𝑽𝒊
 , (Ax.3)
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där E additional due to ice conditions är 
den extra energiförbrukningen till följd av 
färd i isförhållanden.
Extra energi på grund av isklass och till 
följd av färd i isförhållanden
Den extra energiförbrukningen på grund 
av tekniska egenskaper hos ett fartyg i 
isklass IA eller IA Super eller 
motsvarande isklass beräknas enligt 
följande

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 =  𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔)
, (Ax.4)
där E voyages, total betecknar den totala 
energi som förbrukas för alla resor och E 
additional due to ice conditions den extra 
energiförbrukningen till följd av färd i 
isförhållanden.
Den totala energi som förbrukas för alla 
resor beräknas med hjälp av

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
∑𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝒊 = 𝟏 𝑴𝒊,   𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 × 𝑳𝑪𝑽𝒊 + 
𝑬𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕. ,   𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍, (Ax.5)

där Mi, voyages, total betecknar massan 
av bränsle i som förbrukas för alla resor 
som omfattas av förordningen, LCVi det 
lägre energivärdet för bränsle i och E 
elect., voyages, total den samlade 
mängden elektricitet som levereras till 
fartyget och som används för alla resor.
Massan av bränsle i Mi, voyages, total 
som förbrukas för alla resor som omfattas 
av förordningen beräknas med

𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔, 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺  + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺),  
(Ax.6)
där Mi, voyages between MS betecknar 
den sammanlagda bränslemassa som 
förbrukas vid alla resor mellan hamnar 
inom en medlemsstats jurisdiktion, Mi, 
voyages from MS den sammanlagda 
bränslemassa som förbrukas vid alla resor 
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som avgår från hamnar inom en 
medlemsstats jurisdiktion, och Mi, 
voyages to MS den sammanlagda 
bränslemassa som förbrukas vid resor till 
hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion. Den förbrukade mängden av 
den elektricitet som levererats till fartyg E 
elect., voyages total kan beräknas på 
samma sätt.
Den extra energikonsumtionen på grund 
av färd i isförhållanden beräknas enligt 
följande

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 ―
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔,   𝒂𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅, 

(Ax.7)
där E voyages, open water betecknar den 
energi som förbrukas under resor i öppet 
vatten och E voyages, ice conditions, 
adjusted den justerade energi som 
förbrukas i isförhållanden.
Den energi som förbrukas för resor som 
endast inbegriper färd i öppet vatten 
beräknas enligt följande

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 = 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ―
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

(Ax.8)
där E voyages, ice conditions betecknar 
energi som förbrukas för färd i 
isförhållanden, vilket beräknas enligt 
följande

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
∑𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝒊 = 𝟏 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 × 𝑳𝑪𝑽𝒊 + 𝑬 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕.,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔  
(Ax.9)
där Mi, voyages, ice conditions betecknar 
massan av bränsle i som förbrukas för 
färd i isförhållanden, och E elect., 
voyages, total betecknar den mängd 
elektricitet som levereras till fartyget och 
som förbrukas vid färd i isförhållanden.
Massan av bränsle i som förbrukas för 
färd i isförhållanden beräknas enligt 
följande
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𝑴𝒊,   𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. =
𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. +𝟎.𝟓 ∙
(𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.  + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)
,  

(Ax.10)
där Mi, voyages between MS, ice cond. 
betecknar den sammanlagda 
bränslemassa som förbrukas av ett 
isklassat fartyg vid färd i isförhållanden 
mellan hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion, Mi, voyages from MS den 
sammanlagda bränslemassa som 
förbrukas av ett isklassat fartyg vid färd i 
isförhållanden vid alla resor som avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion, och Mi, voyages to MS den 
sammanlagda bränslemassa som 
förbrukas av ett isklassat fartyg vid färd i 
isförhållanden vid resor till hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion. Den 
förbrukade mängden av den elektricitet 
som levererats till fartyg E ice conditions 
kan beräknas på samma sätt.
Den totala energi som förbrukas i 
isförhållanden beräknas med hjälp av

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔,   𝒂𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 =  
𝑫𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 × (𝑬

𝑫)
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

(Ax.11)
med tillryggalagd sträcka vid färd i 
isförhållanden D ice conditions och 
energiförbrukning per tillryggalagd 
sträcka i öppet vatten (𝑬

𝑫)
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

. 

Tillryggalagd sträcka vid färd i 
isförhållanden D ice conditions beräknas 
enligt följande

𝑫 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. = 𝑫𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.  + 𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)
,  

(Ax.12)
där D voyages between MS, ice cond. 
betecknar den totala tillryggalagda 
sträckan vid färd i isförhållanden mellan 
hamnar inom en medlemsstats 
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jurisdiktion, D voyages from MS den 
totala tillryggalagda sträckan vid färd i 
isförhållanden vid alla resor som avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion, och D voyages to MS den 
totala tillryggalagda sträckan vid färd i 
isförhållanden vid resor till hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion.
Det senare ska definieras på följande sätt: 

(𝑬
𝑫)

𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓
=

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ―  𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑫𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
,

(Ax.13)
där E voyages, ice conditions betecknar 
energiförbrukningen vid färd i 
isförhållanden och D total den totala 
tillryggalagda sträckan per år.
Den totala tillryggalagda sträckan per år 
beräknas enligt följande

𝑫 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑫  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺  + 𝑫𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺),  

(Ax.14)
där D voyages between MS betecknar den 
sammanlagda tillryggalagda sträckan 
mellan hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion, D voyages from MS den 
sammanlagda tillryggalagda sträckan vid 
alla resor som avgår från hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion, och D 
voyages to MS den sammanlagda 
tillryggalagda sträckan vid resor till 
hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.



PE704.703v04-00 110/112 AD\1259339SV.docx

SV

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft opinion, until the presentation thereof in committee:

Entity and/or person
Teneo Brussels 91124993695-29
EUROGAS aisbl (Eurogas) 17909506129-41 
Wärtsilä Corporation 289922721213-66
European Community Shipowner's Associations (ECSA) 59004966537-01
European Sea Ports Organisation (ESPO) 01554483175-08
FEPORT (FEPORT) 801302611511-33
Conference of Peripheral Maritime Regions (CRPM) (CRPM - CPMR) 5546423688-07
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58744833263-19
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Seas At Risk (SAR) 625261439488-38
Hydrogen Europe (HE) 77659588648-75 
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Nord) 006411421255-36
Port of Copenhagen
Port of Hamburg
MAN Energy Solutions SE 101247832736-33
Rolls-Royce plc 58290033126-06
Environmental Defense Fund, Incorporated (EDF) 173460831899-75
IBERDROLA (IBE) 41816938101-07
Clean Arctic Alliance

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=58290033126-06
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