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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens föreliggande förslag är att ändra förordning (EU) 2015/757 om 
övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter, för att ta 
lämplig hänsyn till det nya globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs 
förbrukning av eldningsolja, vilket inrättats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). 
De föreslagna ändringarna är en teknisk anpassning av definitioner och 
övervakningsparametrar, övervakningsplaner och mallar. 

Föredraganden välkomnar att kommissionen med sitt förslag vill förenkla och minska de 
administrativa förfarandena för fartygsägare och myndigheter, men samtidigt bevara syftena 
med förordning (EU) 2015/757 i fråga om övervakning, rapportering och verifiering. 

Föredraganden föreslår att kommissionen gör en översyn hur förordning (EU) 2015/757 
fungerar och därvid tar hänsyn till de ytterligare erfarenheter som vunnits genom införandet 
dels av sistnämnda förordning, dels av det globala systemet för insamling av uppgifter om 
fartygs förbrukning av eldningsolja, vilket inrättats av Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO), för att säkerställa bättre kompatibilitet mellan de bägge systemen och begränsa 
dubbelrapporteringen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I Europaparlamentets resolution 
från februari 2014 om en ram för klimat- 
och energipolitiken fram till 2030 
uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att fastställa ett 
bindande EU-mål om att fram till 2030 
minska växthusgasutsläppen med minst 
40 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Europaparlamentet påpekade även att alla 
sektorer i ekonomin måste bidra till att 
minska utsläppen av växthusgaser om 
unionen ska kunna ta sin del av det globala 
ansvaret.

(3) I Europaparlamentets resolution av 
den 15 januari 2020 om den europeiska 
gröna given efterlystes en ökning av EU:s 
inhemska mål för minskade 
växthusgasutsläpp för 2030 till 55 procent 
jämfört med 1990 års nivåer och betonades 
att det behövs omedelbara och ambitiösa 
åtgärder för att klimatneutralitet ska 
kunna uppnås så fort som möjligt och 
senast 2050. Europaparlamentet påpekade 
även att alla sektorer i ekonomin måste 
bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser om unionen ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sina slutsatser av den 24 oktober 
2014 godkände Europeiska rådet ett 
bindande EU-mål om att fram till 2030 
minska de inhemska växthusgasutsläppen 
med minst 40 % jämfört med 1990. 
Europeiska rådet framhöll också vikten av 
att minska utsläppen av växthusgaser och 
riskerna med beroendet av fossila bränslen 
i transportsektorn och uppmanade 
kommissionen att ytterligare studera 
instrument och åtgärder för ett heltäckande 
och teknikneutralt tillvägagångssätt, bland 
annat för främjande av utsläppsminskning 
och energieffektivitet i transportsektorn.

(4) I sina slutsatser av den 24 oktober 
2014 godkände Europeiska rådet ett 
bindande EU-mål om att fram till 2030 
minska de inhemska växthusgasutsläppen 
med minst 40 % jämfört med 1990. 
Europeiska rådet framhöll också vikten av 
att minska utsläppen av växthusgaser och 
riskerna med beroendet av fossila bränslen 
i transportsektorn och uppmanade 
kommissionen att ytterligare studera 
instrument och åtgärder för ett heltäckande 
och teknikneutralt tillvägagångssätt, bland 
annat för främjande av utsläppsminskning 
och energieffektivitet i transportsektorn. 
Den 12 december 2019 offentliggjorde 
Europeiska rådet sina slutsatser, med 
godkännande av det mera ambitiösa målet 
om att uppnå ett klimatneutralt EU senast 
2050, i enlighet med målen i Parisavtalet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det behövs ett helhetsperspektiv 
för att man ska lyckas åstadkomma en 
fossilbränslefri sjöfartssektor. De 
minskningar av koldioxidutsläppen som 
behövs kan uppnås genom uppmuntran 
till ökad användning av alternativa 
bränslen, alternativa framdrivningssystem 
och nya åtgärder för att förbättra och 
höja fartygens energieffektivitet. För att 
så hållbara vinster som möjligt ska 
uppnås, både för miljön och för 
fartygsägarna och hamnarna, bör man i 
kommande lagstiftningsförslag ta hänsyn 
till de olika initiativ och de exempel på 
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delad bästa praxis som redan finns inom 
sjöfarten, mot bakgrund av principen om 
teknikneutralitet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I april 2015 antog 
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter 
20(nedan kallad förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering), 
som kompletterades 2016 med två 
delegerade förordningar21 och två 
genomförandeförordningar22. Syftet med 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering är att samla in uppgifter om 
utsläpp från fartyg som kan ligga till grund 
för den fortsatta politiken och uppmuntra 
utsläppsminskningar genom att ge 
relevanta marknader information om 
fartygs effektivitet. Enligt EU:s förordning 
om övervakning, rapportering och 
verifiering ska företag från och med 2018 
övervaka, rapportera och verifiera sina 
fartygs årliga bränsleförbrukning, 
koldioxidutsläpp och energieffektivitet på 
resor till och från hamnar i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den 
är även tillämplig på koldioxidutsläpp 
inom EES-hamnar. De första 
utsläppsrapporterna ska lämnas senast 
den 30 april 2019.

(6) I april 2015 antog 
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter 
20(nedan kallad förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering), 
som kompletterades 2016 med två 
delegerade förordningar21 och två 
genomförandeförordningar22. Syftet med 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering är att samla in uppgifter om 
utsläpp från fartyg som kan ligga till grund 
för den fortsatta politiken och uppmuntra 
utsläppsminskningar genom att ge 
relevanta marknader information om 
fartygs effektivitet och sporra spridningen 
av ny teknik. Enligt EU:s förordning om 
övervakning, rapportering och verifiering 
ska företag från och med 2018 övervaka, 
rapportera och verifiera sina fartygs årliga 
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och 
energieffektivitet på resor till och från 
hamnar i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Den är även 
tillämplig på koldioxidutsläpp inom EES-
hamnar. EU:s förordning om 
övervakning, rapportering och verifiering 
antogs som ett första steg på väg mot att 
utsläpp från sjötransporter likställs med 
andra utsläpp som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem, så att sjöfarten 
skäligen bidrar till unionens 
utsläppsminskningsmål. Detta bör göras 
utgående från en konsekvensbedömning, 
där hänsyn tas till att den internationella 
konkurrenskraften för fartyg som seglar 
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under EU-länders flagg bör garanteras.
__________________ __________________
20 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.

20 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 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/2072 om 
verifieringsverksamhet och ackreditering 
av kontrollörer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter, EUT 
L 320, 26.11.2016, s. 5, kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/2071 av 
den 22 september 2016 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 vad gäller metoderna för 
övervakning av koldioxidutsläpp och 
reglerna för övervakning av annan relevant 
information, EUT L 320, 26.11.2016, s. 1.

21 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/2072 om 
verifieringsverksamhet och ackreditering 
av kontrollörer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter, EUT 
L 320, 26.11.2016, s. 5, kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/2071 av 
den 22 september 2016 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 vad gäller metoderna för 
övervakning av koldioxidutsläpp och 
reglerna för övervakning av annan relevant 
information, EUT L 320, 26.11.2016, s. 1.

22 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2016/1927 
av den 4 november 2016 om mallar för 
övervakningsplaner, utsläppsrapporter och 
dokument om överensstämmelse i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/757 om 
övervakning, rapportering och verifiering 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter, 
EUT L 299, 5.11.2016, s. 1, 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 
om fastställande av transporterad last för 
andra fartygskategorier än 
passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och 
containerfartyg i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter, EUT 
L 299, 5.11.2016, s. 22.

22 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2016/1927 
av den 4 november 2016 om mallar för 
övervakningsplaner, utsläppsrapporter och 
dokument om överensstämmelse i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/757 om 
övervakning, rapportering och verifiering 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter, 
EUT L 299, 5.11.2016, s. 1, 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 
om fastställande av transporterad last för 
andra fartygskategorier än 
passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och 
containerfartyg i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter, EUT 
L 299, 5.11.2016, s. 22.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I sin resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given efterlyste Europaparlamentet 
investeringar i forskning för att fasa ut 
fossila bränslen inom sjöfarten. En del av 
intäkterna från att sjöfarten tas med i 
EU:s utsläppshandelssystem bör 
investeras i forskning kring innovativ 
teknik och infrastruktur för att fasa ut 
fossila bränslen inom sjöfarten och för att 
införa hållbara alternativa bränslen och 
utsläppsfri framdrivningsteknik. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I Parisavtalet, som antogs i 
december 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCCC COP 
21)23, åtog sig unionen och dess 
medlemsstater ett utsläppsminskningsmål 
som omfattar hela ekonomin. Arbete med 
att begränsa utsläppen från den 
internationella sjöfarten genom 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO) pågår och bör uppmuntras. I oktober 
2016 antog IMO ett system för insamling 
av uppgifter om fartygs förbrukning av 
eldningsolja (nedan kallat IMO:s globala 
datainsamlingssystem)24.

(8) I Parisavtalet, som antogs i 
december 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCCC COP 
21)23, åtog sig unionen och dess 
medlemsstater ett utsläppsminskningsmål 
som omfattar hela ekonomin. Arbete med 
att begränsa utsläppen från den 
internationella sjöfarten genom 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO) pågår och bör uppmuntras. I oktober 
2016 antog IMO ett system för insamling 
av uppgifter om fartygs förbrukning av 
eldningsolja (nedan kallat IMO:s globala 
datainsamlingssystem)24. Den 13 april 
2018 antog IMO också en inledande 
strategi för att minska 
växthusgasutsläppen från fartyg med 
målet att så snart som möjligt stoppa 
ökningen av dessa utsläpp och att senast 
2050 ha minskat dem med minst 50 % 
jämfört med 2008. Samtidigt åtog sig 
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IMO:s medlemsstater och associerade 
medlemmar att minska 
koldioxidutsläppen per transportarbete 
inom den internationella sjöfarten med i 
genomsnitt minst 40 % fram till 2030 och 
sträva efter att uppnå en minskning på 
70 % fram till 2050.

__________________ __________________
23 Parisavtalet, EUT L 282, 19.10.2016, s. 
4.

23 Parisavtalet, EUT L 282, 19.10.2016, s. 
4.

24 IMO:s resolution MEPC.278(70) om 
ändring av bilaga VI till 
Marpolkonventionen.

24 IMO:s resolution MEPC.278(70) om 
ändring av bilaga VI till 
Marpolkonventionen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Förekomsten av två parallella 
system för övervakning, rapportering och 
verifiering har föranlett kommissionen att 
med stöd av artikel 22 i förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering 
överväga att anpassa sitt system för att 
minska den administrativa bördan för 
fartyg men samtidigt bevara syftet med 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering.

(9) Förekomsten av två parallella 
system för övervakning, rapportering och 
verifiering har föranlett kommissionen att 
med stöd av artikel 22 i förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering 
överväga att anpassa sitt system för att 
minska den administrativa bördan för 
fartyg, särskilt sådana som ägs av små 
och medelstora företag, men samtidigt 
bevara syftet med förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bestämmelserna i IMO:s globala 
datainsamlingssystem om vilka uppgifter 
som ska övervakas och rapporteras årligen 
bör beaktas för att säkerställa att 
harmoniserade uppgifter samlas in om 
fartygs verksamhet som omfattas av båda 

(12) Bestämmelserna i IMO:s globala 
datainsamlingssystem om vilka uppgifter 
som ska övervakas och rapporteras årligen 
bör beaktas för att säkerställa att 
harmoniserade uppgifter samlas in om 
fartygs verksamhet som omfattas av båda 
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systemen. Parametern ”dödvikt” bör 
rapporteras, medan parametern 
”transporterad last” även i fortsättningen 
bör vara frivillig. ”Tidsåtgång till sjöss” 
bör ersättas med definitionen av ”timmar 
under färd” i IMO:s globala 
datainsamlingssystem. För att minska den 
administrativa bördan bör slutligen 
beräkningen av ”tillryggalagd sträcka” 
baseras på IMO:s globala 
datainsamlingssystem25 .

systemen. Parametrarna ”dödvikt” och 
”transporterad last” bör rapporteras. 
”Tidsåtgång till sjöss” bör ersättas med 
definitionen av ”timmar under färd” i 
IMO:s globala datainsamlingssystem. För 
att minska den administrativa bördan bör 
slutligen beräkningen av ”tillryggalagd 
sträcka” baseras på IMO:s globala 
datainsamlingssystem25 .

__________________ __________________
25 IMO:s resolution MEPC 282 (70). 25 IMO:s resolution MEPC 282 (70).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen bör göra en 
översyn av hur förordning (EU) 2015/757 
fungerar och därvid ta hänsyn till 
ytterligare erfarenheter som vunnits vid 
genomförandet dels av sistnämnda 
förordning, dels av IMO:s globala 
datainsamlingssystem, för att säkerställa 
att det råder bättre kompatibilitet mellan 
de bägge systemen och få bort kraven på 
dubbelrapportering.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För en framgångsrik omställning 
till utsläppsfri sjöfart krävs det dels en 
integrerad strategi, dels den rätta 
möjliggörande miljön för att stimulera till 
innovation, både på fartyg och i hamnar. 
Kommissionen bör bedöma om det är 
lämpligt med normer för nollutsläpp i 
hamnar, hållbara alternativa bränslen 
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och utsläppsfri framdrivningsteknik, och 
sätten för uppnående av dessa mål bör tas 
i bruk så fort som möjligt under 
medverkan av berörda parter och 
relevanta lokala myndigheter. 
Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
påskynda utvecklingen av utsläppsfria 
hamnar, av omsorg om bättre hälsa för 
alla dem som bor nära hamnar och i 
kustområden.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Transporterad last (frivilligt).”. f) Transporterad last.”

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid företagsbyten ska det tidigare 
företaget så nära dagen då bytet genomförs 
som möjligt och senast tre månader efter 
bytet överlämna en rapport till 
kommissionen och myndigheterna i den 
berörda flaggstaten med samma innehåll 
som utsläppsrapporten men bara för den 
period under vilken verksamhet bedrevs på 
det företagets ansvar.”.

2. Vid företagsbyten ska det tidigare 
företaget så nära dagen då bytet genomförs 
som möjligt och senast tre månader efter 
bytet överlämna en rapport till 
kommissionen och myndigheterna i den 
berörda flaggstaten med samma innehåll 
som utsläppsrapporten men bara för den 
period under vilken verksamhet bedrevs på 
det företagets ansvar. Det nya företaget 
ska säkerställa att alla fartyg uppfyller 
kraven i denna förordning från och med 
den dag då bytet slutförs.”.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 11 – punkt 3 – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 3 a ska ett nytt led läggas 
till som led xia:
”(xia) transporterad last.”.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21– punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 21 ska en ny punkt läggas 
till:
”6a. ”Emsa ska, i linje med sitt 
arbetsprogram för 2020-2022 utföra 
ytterligare statistiska verifieringar av de 
data som inlämnats med stöd av artikel 
11.1 för att säkerställa att uppgifterna är 
konsekventa.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 22a
Kommissionen ska, med hjälp av 
regelbundna konsekvensbedömningar, 
fortsätta att bedöma hur 
förordning (EU) 2015/757 fungerar och 
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därvid ta hänsyn till de ytterligare 
erfarenheter som vunnits vid 
genomförandet av sistnämnda förordning 
och av det av IMO inrättade globala 
systemet för insamling av uppgifter om 
fartygs förbrukning av eldningsolja, dels 
för att säkerställa maximal kompatibilitet 
mellan de bägge systemen och få bort 
dubbla rapporteringskrav, dels för att 
bedöma hur verkningsfulla de 
effektivitetshöjande lösningarna för 
sektorn varit och dels för att kunna 
ingripa där det behövs för att säkerställa 
konkurrenskraften för EU:s sjöfart. Om 
man når fram till ett mera ambitiöst 
globalt IMO-datainsamlingssystem bör 
kommissionen än en gång se över EU:s 
förordning om övervakning, rapportering 
och verifiering i syfte att ytterligare 
anpassa den till nyssnämnda system.”.
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