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Ändringsförslag 5
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sjötransporter påverkar det globala 
klimatet på grund av koldioxidutsläppen 
från sjöfart. År 2015 svarade 
sjötransporter för 13 % av de totala 
växthusgasutsläppen från transporter i 
unionen15. Den internationella sjöfarten är 
det enda transportslag som inte omfattas av 
unionens åtagande att minska 
växthusgasutsläppen.

(1) Sjötransporter har en direkt 
påverkan på klimatförändringarna och 
luftkvaliteten på grund av sina 
koldioxidutsläpp och andra utsläpp, till 
exempel kväveoxider, svaveloxider, 
metan, partiklar och sot. År 2015 svarade 
sjötransporter för 13 % av de totala 
växthusgasutsläppen från transporter i 
unionen15. Trots de miniminormer för 
fartygs energieffektivitet som 
Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO) har antagit förväntas utsläppen 
från sjöfarten öka med 86 % jämfört med 
1990 års nivåer fram till 2050 om det inte 
vidtas ytterligare åtgärder. Den 
internationella sjöfarten var det enda 
transportslag som inte omfattades av 
unionens åtagande att minska 
växthusgasutsläppen. Om det inte vidtas 
ytterligare åtgärder för inlemmande av 
utsläppen från sjöfarten i unionens mål 
för växthusgasutsläpp för hela ekonomin 
på den inre marknaden riskerar den 
förväntade ökningen av sjöfartens utsläpp 
att allvarligt äventyra de insatser som 
gjorts i andra sektorer för att nå målet om 
klimatneutralitet så snart som möjligt och 
senast 2050.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sjötransporter påverkar det globala 
klimatet på grund av koldioxidutsläppen 
från sjöfart. År 2015 svarade sjötransporter 
för 13 % av de totala växthusgasutsläppen 
från transporter i unionen15. Den 
internationella sjöfarten är det enda 
transportslag som inte omfattas av 
unionens åtagande att minska 
växthusgasutsläppen.

(1) Sjötransporter påverkar det globala 
klimatet på grund av koldioxidutsläppen 
och motorläckagen av metan från sjöfart. 
År 2015 svarade sjötransporter för 13 % av 
de totala växthusgasutsläppen från 
transporter i unionen15. Den internationella 
sjöfarten är det enda transportslag som inte 
omfattas av unionens åtagande att minska 
växthusgasutsläppen.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Alla sektorer av ekonomin bör 
bidra till att minska växthusgasutsläppen i 
enlighet med det åtagande som 
medlagstiftarna gjorde i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/84216 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/41017.

(2) Alla sektorer av ekonomin bör 
bidra till de gemensamma insatserna för 
att slutföra omställningen till 
nettonollutsläpp av växthusgaser så snart 
som möjligt och senast 2050 i enlighet 
med unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet och Europeiska rådets 
slutsatser av den 12 december 2019 om 
klimatförändringarna.

_________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om bindande årliga minskningar av 
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 
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2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder 
för att fullgöra åtagandena enligt 
Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013, EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26.
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om 
ändring av direktiv 2003/87/EG för att 
främja kostnadseffektiva 
utsläppsminskningar och koldioxidsnåla 
investeringar, och beslut (EU) 2015/1814, 
EUT L 76, 19.3.2018, s. 3.

Or. en

Ändringsförslag 8
Pär Holmgren

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 resolutioner 
av den 14 mars 2019 om 
klimatförändringar och 
den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget betonades behovet av att 
vidta omedelbara och ambitiösa åtgärder i 
syfte att uppnå klimatneutralitet så snart 
som möjligt och senast 2050 samt 
uppmanades kommissionen och 
medlemsstaterna att höja det bindande EU-
målet om att fram till 2030 minska 
växthusgasutsläppen med 55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Europaparlamentet 
påpekade även att alla sektorer i ekonomin, 
också den internationella luft- och 
sjöfarten, måste bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser om unionen ska 
kunna ta sin del av det globala ansvaret.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Pierre Karleskind, Elsi Katainen

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 
från november 2019 om klimat- och 
miljönödläget, och i dess resolution från 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att fastställa ett bindande 
EU-mål om att fram till 2030 minska 
växthusgasutsläppen med minst 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer, och 
parlamentet påminner också om det akuta 
behovet av ambitiösa och omedelbara 
åtgärder för uppnående av 
klimatneutralitet. 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.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Josianne Cutajar

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 

(3) Europaparlamentet har successivt 
höjt sitt mål för minskning av 
växthusgasutsläppen fram till 2030 
genom att först, i sin resolution från 
februari 2014, fastställa ett bindande EU-
mål och därefter, i sin resolution av den 
28 november 2019, utlysa ett 
klimatnödläge, och i sin resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given, höja målet till 55 %.
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unionen ska kunna ta sin del av det 
globala ansvaret.

Or. en

Ändringsförslag 11
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sin resolution av den 28 
november 2019 om FN:s 
klimatkonferens 2019 (COP25) betonade 
Europaparlamentet också behovet av 
ytterligare EU-åtgärder för att man ska 
komma till rätta med växthusgasutsläppen 
från sjöfarten, med tanke på de 
långsamma och otillräckliga framstegen 
inom IMO. Europaparlamentet stödde 
särskilt att sjöfartssektorn tas med i 
unionens system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser (nedan 
kallat EU:s utsläppshandelssystem) och 
att normer för fartygs energieffektivitet 
införs på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 12
Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sin resolution av den 28 
november 2019 om FN:s 
klimatkonferens 2019 (COP25) betonade 
Europaparlamentet också behovet av 
ytterligare EU-åtgärder för att komma till 
rätta med växthusgasutsläppen från 
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sjöfarten. I kommissionens meddelande 
av den 11 december 2019 om den 
europeiska gröna given bekräftades det att 
det kommer att behövas ytterligare 
åtgärder på unionsnivå för att man ska 
komma till rätta med växthusgasutsläppen 
från sjöfarten, bland annat i form av att 
sjöfarten tas med i unionens system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 13
Julie Lechanteux

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. I målet 
bör ingå en övervakning av vilka 
återverkningar kostnaderna för 
anskaffning och drift av den nya 
generationens mera lågförorenande 
fartyg får för sjötransportpriserna och 
hur detta kan komma att påverka 
slutkonsumenterna. 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 14
Josianne Cutajar

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.

Or. en

Ändringsförslag 15
Caroline Nagtegaal

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 och alternativa 
framdrivningssystem och nya åtgärder för 
att förbättra och höja fartygens 
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energieffektivitet. För att så hållbara 
vinster som möjligt ska uppnås, både för 
miljön och för rederierna och hamnarna, 
bör man i framtidens lagstiftningsförslag 
ta hänsyn till de olika initiativ och de 
exempel på delad bästa praxis som redan 
finns inom sjöfarten, mot bakgrund av 
principen om teknikneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I sin resolution av den 14 januari 
om den europeiska gröna given framhöll 
Europaparlamentet att EU bör verka för 
en hög ambitionsnivå för minskade 
växthusgasutsläpp från sjöfarten såväl 
internationellt som inom EU, varjämte 
parlamentet underströk behovet av 
investeringar såväl i forskning kring 
teknik för att fasa ut fossila bränslen 
inom sjöfarten som i utveckling av 
utsläppsfria fartyg.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I kommissionens meddelande av 
den 11 december 2019 om den europeiska 
gröna given fastställs en färdplan med 
centrala strategier och åtgärder för att 
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unionen ska bli den första klimatneutrala 
världsdelen senast 2050. Där bekräftades 
att det behövs ytterligare åtgärder på 
unionsnivå för att man ska komma till 
rätta med utsläppen från sjöfartssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 18
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 sjötransporter20 
(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 sjötransporter20 
(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 förordningen 
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. Förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering 
antogs som ett första steg i arbetet med att 
inkludera utsläppen från sjötransporter i 
EU:s utsläppshandelssystem, såsom ett led 
i unionens åtaganden om minskade 
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växthusgasutsläpp. Denna eventuella 
inkludering i EU:s utsläppshandelssystem 
bör grunda sig på en bedömning22a av 
konsekvenserna för konkurrenskraften 
hos de driftsansvariga och företagen i 
unionen samt i form av eventuella 
transportslagsbyten, för att garantera att 
fartyg under EU-flagg kan klara sig i den 
internationella konkurrensen. En del av 
intäkterna från denna inkludering bör 
kunna investeras i forskning kring teknik 
och infrastrukturer som präglas av 
nytänk, tar sikte på fossilbränslefria 
sjötransporter och möjliggör införandet 
av hållbara alternativa bränslen och 
utsläppsfri framdrivningsteknik.

_________________ _________________
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 

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 
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av koldioxidutsläpp från sjötransporter, 
EUT L 299, 5.11.2016, s. 1, och 
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.

av koldioxidutsläpp från sjötransporter, 
EUT L 299, 5.11.2016, s. 1, och 
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.
22a Den senaste konsekvensbedömningen, 
alltså kommissionens arbetsdokument 
(SWD2013–237), stammar från 2013 och 
bör ses över mot bakgrund av 
utvecklingen på sistone.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Pär Holmgren

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 sjötransporter20 
(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 

(6) I april 2015 antog 
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter20 
(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. EU:s förordning om 
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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.

övervakning, rapportering och verifiering 
antogs som ett första steg i en stegvis 
strategi för att inkludera utsläppen från 
sjötransporter i unionens åtaganden om 
minskade växthusgasutsläpp och för att 
sedermera prissätta dessa utsläpp i 
enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. När den 
ovannämnda förordningen antogs 
förband sig kommissionen att i samband 
med framtida lagstiftningsförslag om 
utsläpp från sjötransporter överväga vilka 
ytterligare åtgärder som skulle vara 
lämpliga för att säkerställa att sektorn 
bidrar skäligt till unionens 
utsläppsminskningsmål. Enligt 
förordningen 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 
offentliggjordes den 30 juni 2019.

_________________ _________________
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 

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 
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övervakning av koldioxidutsläpp och 
reglerna för övervakning av annan relevant 
information, EUT L 320, 26.11.2016, s. 1.

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.

Or. en

Ändringsförslag 20
Josianne Cutajar

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 sjötransporter20 
(nedan kallad förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering), 
som kompletterades 2016 med två 
delegerade förordningar21 och två 
genomförandeförordningar22. Syftet med 
förordningen om övervakning, rapportering 

(6) I april 2015 antog 
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter20 
(nedan kallad förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering), 
som kompletterades 2016 med två 
delegerade förordningar21 och två 
genomförandeförordningar22. Förordningen 
om övervakning, rapportering och 
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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.

verifiering var avsedd som ett första steg 
med syfte att samla in uppgifter om utsläpp 
från fartyg som kan ligga till grund för den 
fortsatta politiken, uppmuntra 
utsläppsminskningar genom att ge 
relevanta marknader information om 
fartygs effektivitet och stimulera till 
införande av nya former av 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. De första utsläppsrapporterna 
skulle lämnas senast den 30 april 2019 och 
offentliggjordes av kommissionen den 
30 juni 2019.

_________________ _________________
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 

22 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2016/1927 
av den 4 november 2016 om mallar för 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 21
Maria Grapini

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 sjötransporter20 
(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 

(6) I april 2015 antog 
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2015/757 om övervakning, 
rapportering och verifiering av 
koldioxidutsläpp från sjötransporter20 
(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 
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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.

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 skulle ha lämnats 
senast den 30 april 2019.

_________________ _________________
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, och 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 
om fastställande av transporterad last för 
andra fartygskategorier än 

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, och 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 
om fastställande av transporterad last för 
andra fartygskategorier än 
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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.

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.

Or. ro

Ändringsförslag 22
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Om en internationell 
överenskommelse om ett globalt system för 
övervakning, rapportering och verifiering 
ingås ska kommissionen enligt artikel 22 i 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering se över den förordningen 
och om lämpligt föreslå ändringar för att 
anpassa den till den internationella 
överenskommelsen.

(7) Om det ingås en internationell 
överenskommelse, antingen om ett globalt 
system för övervakning, rapportering och 
verifiering eller om globala åtgärder för 
att minska sjöfartens växthusgasutsläpp, 
ska kommissionen enligt artikel 22 i 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering se över den förordningen 
och om lämpligt föreslå ändringar för att 
den ska stå i konsekvens med den 
internationella överenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Pär Holmgren

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 

(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 
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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.

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 antog24 IMO ett system för insamling 
av uppgifter om fartygs förbrukning av 
eldningsolja (nedan kallat IMO:s globala 
datainsamlingssystem). 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 samt att 
eftersträva en fullständig utfasning av 
dem. Samtidigt åtog sig 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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Clare Daly

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 

(8) I Parisavtalet, som antogs i 
december 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCCC COP 
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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.

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. I april 2018 
antog IMO också en inledande strategi 
för att minska växthusgasutsläppen från 
fartyg, i vars syften det bland annat ingick 
att koldioxidutsläppen per transportarbete 
inom den internationella sjöfarten skulle 
minskas med i genomsnitt minst 40 % 
fram till 2030, och att en minskning på 
70 % fram till 2050 jämfört med 2008 
skulle eftersträvas. 

_________________ _________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 25
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Enligt den rapport från 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) som 
offentliggjordes i oktober 2018 skulle det 
bli rena katastrofen både för världens 
miljö och ekosystem och för 
världsekonomin om vi gick in för att 
anpassa oss till en global uppvärmning på 
2 °C , jämfört med om uppvärmningen 
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begränsades till 1,5 °C . I rapporten 
framhålls det också att vi snabbt får 
alltmer ont om tid för att hinna 
förverkliga scenariet med en 
uppvärmning på enbart 1,5 °C, och att 
alla utsläppssektorer kommer att behöva 
bidra till en djupgående omvandling av 
ekonomin under de kommande 10–15 
åren. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Maria Grapini

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 för små och medelstora 
företag, men samtidigt bevara syftet med 
förordningen om övervakning, rapportering 
och verifiering.

Or. ro

Ändringsförslag 27
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bestämmelserna i IMO:s globala 
datainsamlingssystem om vilka uppgifter 
som ska övervakas och rapporteras årligen 

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

bör beaktas för att säkerställa att 
harmoniserade uppgifter samlas in om 
fartygs verksamhet som omfattas av båda 
systemen. Parametern ”dödvikt” bör 
rapporteras, för att så ska ske. ”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).

Or. en

Ändringsförslag 28
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal

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 
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.

(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 
systemen. Både parametern ”dödvikt” och 
parametern ”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.

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

Or. fr

Ändringsförslag 29
Pär Holmgren

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 
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.

(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 
systemen. Parametern ”dödvikt” bör 
rapporteras, tillsammans med parametern 
”transporterad last”, för att så ska ske. 
”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).

Or. en

Ändringsförslag 30
Robert Roos
för ECR-gruppen
Peter Lundgren

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(13) Övervakningsplanernas innehåll 
bör anpassas för att ta hänsyn till IMO:s 
globala datainsamlingssystem, med 
undantag för de delar av planen som är 
nödvändiga för att säkerställa att bara 
unionsrelaterade uppgifter övervakas och 
rapporteras enligt förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering. 
Alla bestämmelser om uppgifter ”per resa” 
bör därför kvarstå när det gäller 
övervakningsplaner.

(13) Övervakningsplanernas innehåll 
bör anpassas för att ta hänsyn till IMO:s 
globala datainsamlingssystem, med 
undantag för de delar av planen som är 
nödvändiga för att säkerställa att bara 
unionsrelaterade uppgifter övervakas och 
rapporteras enligt förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering. 
Alla bestämmelser om uppgifter ”per resa” 
bör därför kvarstå när det gäller 
övervakningsplaner. Fartyg som bedriver 
närsjöfart i europeiska vatten bör beviljas 
undantag, så att de inte behöver sköta 
övervakningen ”per resa” om de gör fler 
än 30 resor under rapporteringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 31
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marian-Jean 
Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den 13 april 2018 antog IMO 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 samt att sträva mot att 
fasa ut dem så snart som möjligt under 
innevarande århundrade. IMO arbetar 
för närvarande med att anta åtgärder för 
att på kort sikt minska utsläppen. Dessa 
åtgärder förväntas antas under 2023 och 
kommer att bli det första steget i riktning 
mot uppnåendet av IMO:s mål för 2050. 
EU bör konstruktivt samarbeta med 
IMO:s medlemsstater för att uppnå en 
världsomspännande överenskommelse om 
åtgärder för att minska 
växthusgasutsläppen.
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Or. en

Ändringsförslag 32
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Om man får bort marknadshinder 
inom sjöfartssektorn, bland annat genom 
att det används ett insynsvänligt och 
gediget system för övervakning, 
rapportering och verifiering, skulle detta 
bidra till införandet av 
energieffektivitetsåtgärder (såsom sänkt 
marschhastighet och rutthantering) och 
energieffektivitetsteknik, så att utsläppen 
från sjötransporter skulle minska med 
omkring 2 % fram till 2030. Det krävs 
därför ytterligare åtgärder för att 
sjöfarten fullt ut ska kunna bidra till att 
hela transportsektorn blir utsläppsfri. 
Tillämpningsområdet för förordningen 
om övervakning, rapportering och 
verifiering bör därför utvidgas till att 
omfatta bindande krav på att företagen 
ska minska sina växthusgasutsläpp per 
transportarbete.

Or. en

Ändringsförslag 33
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Av resultaten från den 
konsekvensbedömning som åtföljde 
kommissionens förslag till förordning om 
övervakning, rapportering och verifiering 
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framgick det att man endast med hjälp av 
ett EU-utsläppshandelssystem för utsläpp 
från sjötransporter kan minska utsläppen 
på ett sätt som vore förenligt med 
kommissionens vitbok av den 28 mars 
2011 Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde, varför 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG1a bör utvidgas till att omfatta 
utsläpp från sjöfarten.
_________________
1A Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom gemenskapen och 
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, 
EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 34
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) För en framgångsrik omvandling 
till utsläppsfri sjöfart krävs det dels ett 
samlat grepp på problematiken, dels den 
rätta möjliggörande miljön för att 
stimulera till innovation, både på fartyg 
och i hamnar, med offentliga och privata 
investeringar i forskning och innovation, 
tekniska åtgärder och driftsåtgärder för 
energieffektivisering av fartyg samt 
införande av hållbara alternativa 
bränslen och former för 
framdrivningsteknik, tillsammans med 
nödvändig infrastruktur för bunkring och 
laddning i hamnarna. Med hjälp av 
intäkter från utauktionering av 
utsläppsrätter inom sjöfarten inom ramen 
för EU:s utsläppshandelssystem bör det 
inrättas en fossilbränsleutfasningsfond 
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för sjöfarten, med uppgift att stödja 
energieffektivisering av fartyg, 
investeringar i innovativ teknik och 
infrastruktur för fossilbränsleutfasning 
inom sjöfarten, också i närsjöfarten och i 
hamnarna, jämte införande av hållbara 
alternativa bränslen och utsläppsfri 
framdrivningsteknik. Kommissionen bör 
också utveckla åtgärder för reglering av 
de mest förorenande fartygens 
möjligheter att anlöpa hamnar i unionen 
och för obligatorisk elanslutning i hamn 
av fartyg som använder fossila bränslen. 
Kommissionen bör också ålägga 
hamnarna att ta ut utsläppsbaserade 
avgifter för överliggetid.

Or. en

Ändringsförslag 35
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I syfte att underlätta 
vidareutvecklingen av internationella 
regler inom IMO för övervakning, 
rapportering och verifiering av 
växthusgasutsläpp från sjötransporter, 
bör kommissionen fortsätta att 
regelbundet dela med sig av relevant 
information om genomförandet av denna 
förordning till IMO och andra relevanta 
internationella organ. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Robert Roos
för ECR-gruppen
Peter Lundgren

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 de 
ytterligare erfarenheter som vunnits 
genom genomförandet dels av sistnämnda 
förordning, dels av IMO:s globala 
datainsamlingssystem, för att säkerställa 
maximal kompatibilitet mellan de bägge 
systemen och få bort krav på 
dubbelrapportering.

Or. en

Ändringsförslag 37
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att säkerställa att uppgifterna 
håller fortsatt hög kvalitet och 
offentliggörs i Thetis-registret för 
övervakning, rapportering och verifiering 
bör Europeiska sjösäkerhetsbyrån ges de 
befogenheter och resurser den behöver 
för att kunna verifiera de utsläpp som 
kontrollörerna rapporterar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Josianne Cutajar
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Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Med beaktande av att EU:s 
förordning om övervakning, rapportering 
och verifiering är mera ambitiös än 
IMO:s globala datainsamlingssystem bör 
kommissionen övervaka tillämpningen av 
nyssnämnda förordning och vid behov 
ingripa för att säkerställa en 
konkurrenskraftig sjöfartssektor inom 
EU. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Robert Roos, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar som ett första steg i 
en stegvis strategi för att minska 
växthusgasutsläppen. Detta kan inte 
uppnås i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna själva utan kan på grund 
av omfattningen och verkningarna bättre 
uppnås på unionsnivå. Hänsyn bör tas till 
IMO:s globala datainsamlingssystem och 
denna förordning säkerställer att uppgifter 
som samlas in utifrån ett antal enhetliga 
krav även i fortsättningen är tillförlitliga 
och jämförbara. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar och den bör inte ses 
som ett tillfälle att införa nya skyldigheter 
och åtaganden som går längre än till 
själva insamlandet av uppgifter. 
Överföring, rapportering och verifiering 
kan inte i tillräcklig utsträckning skötas av 
medlemsstaterna själva utan torde på grund 
av omfattningen och verkningarna bättre 
handhas på unionsnivå. Hänsyn bör tas till 
IMO:s globala datainsamlingssystem och 
denna förordning säkerställer att uppgifter 
som samlas in utifrån ett antal enhetliga 
krav även i fortsättningen är tillförlitliga 
och jämförbara. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
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är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 40
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar som ett första steg i 
en stegvis strategi för att minska 
växthusgasutsläppen. Detta kan inte uppnås 
i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna själva utan kan på grund 
av omfattningen och verkningarna bättre 
uppnås på unionsnivå. Hänsyn bör tas till 
IMO:s globala datainsamlingssystem och 
denna förordning säkerställer att uppgifter 
som samlas in utifrån ett antal enhetliga 
krav även i fortsättningen är tillförlitliga 
och jämförbara. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar för att minska 
koldioxidintensiteten under drift per 
transportarbete och för att dessa utsläpp 
ska kunna prissättas på ett sådant sätt att 
växthusgasutsläppen från sjöfartssektorn 
minskar. Detta kan inte uppnås i tillräcklig 
utsträckning av medlemsstaterna själva 
utan kan på grund av omfattningen och 
verkningarna bättre uppnås på unionsnivå. 
Hänsyn bör tas till IMO:s globala 
datainsamlingssystem och denna 
förordning säkerställer att uppgifter som 
samlas in utifrån ett antal enhetliga krav 
även i fortsättningen är tillförlitliga och 
jämförbara. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 41
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar som ett första steg i 
en stegvis strategi för att minska 
växthusgasutsläppen. Detta kan inte 
uppnås i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna själva utan kan på 
grund av omfattningen och verkningarna 
bättre uppnås på unionsnivå. Hänsyn bör 
tas till IMO:s globala 
datainsamlingssystem och denna 
förordning säkerställer att uppgifter som 
samlas in utifrån ett antal enhetliga krav 
även i fortsättningen är tillförlitliga och 
jämförbara. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15) Syftet med förordning (EU) 
2015/757 är att övervaka, rapportera och 
verifiera koldioxidutsläpp från fartyg som 
anlöper EES-hamnar som ett första steg i 
en stegvis strategi för att minska 
växthusgasutsläppen. Eftersom målet för 
denna förordning, nämligen att 
säkerställa att uppgifter som samlas in 
utifrån ett antal enhetliga krav även i 
fortsättningen är tillförlitliga och 
jämförbara, med hänsyn tagen till IMO:s 
globala datainsamlingssystem, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva utan, på grund av 
dess omfattning och verkningar, bättre 
kan uppnås på unionsnivå, får unionen 
anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. ro

Ändringsförslag 42
Clare Daly

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För en framgångsrik omvandling 
till utsläppsfri sjöfart krävs det dels ett 
samlat grepp på problematiken, dels den 
rätta möjliggörande miljön för att 
stimulera till innovation, både på fartyg 
och i hamnar. Kommissionen bör bedöma 
om det är möjligt med normer för 
nollutsläpp i hamnar, hållbara alternativa 
bränslen och utsläppsfri 
framdrivningsteknik, och detta bör 
genomföras så fort som möjligt under 
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medverkan av berörda parter och 
relevanta lokala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Pierre Karleskind, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att påskynda utvecklingen av utsläppsfria 
hamnar, av omsorg om bättre hälsa för 
alla dem som bor nära hamnområden och 
vid kusterna.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med 
följande:

Artikel 1 ”Artikel 1

Syfte Syfte

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och av 
annan relevant information från fartyg som 
ankommer till, befinner sig i eller avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion i syfte att främja minskningen 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter på 

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av växthusgasutsläpp och av 
annan relevant information från fartyg som 
ankommer till, befinner sig i eller avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion. I syfte att främja minskningen 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter på 
ett kostnadseffektivt sätt ålägger 
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ett kostnadseffektivt sätt. förordningen fartygen att minska sina 
koldioxidutsläpp per transportarbete för 
året 2030.

Den internationella sjöfarten är det enda 
transportslag som inte omfattas av 
unionens åtagande att minska 
växthusgasutsläppen före 2020, men ska 
omfattas av alla åtaganden därefter.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 45
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med 
följande:

Artikel 1 ”Artikel 1

Syfte Syfte

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och av 
annan relevant information från fartyg som 
ankommer till, befinner sig i eller avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion i syfte att främja minskningen 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter på 
ett kostnadseffektivt sätt.

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och av 
annan relevant information från enheter 
som ansvarar för den kommersiella 
driften av fartyg som ankommer till, 
befinner sig i eller avgår från hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion i syfte att 
främja minskningen av koldioxidutsläpp 
från sjötransporter på ett kostnadseffektivt 
sätt.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)
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Motivering

Över 70 % av det tonnage som står under EU-kontroll brukar ägas av en enhet (rederiet), 
medan driften av det sköts av någon annan (befraktaren). Rederierna kan inte hållas 
ansvariga för sin egendoms energieffektivitet under drift, när driften sköts av en befraktare 
som har full koll på de parametrar som är utslagsgivande för ett fartygs koldioxidavtryck, 
såsom marschhastighet, ruttval och transporterad last. Med ett sådant system kommer inte 
energieffektiviteten under drift att, som sig bör, tillskrivas den part som svarar för 
fartygsdriften, eftersom uppgifterna ”följer” fartyget ¨(som tillhör rederiet) och inte 
befraktaren (som är förorenare).

Ändringsförslag 46
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med 
följande:

Artikel 1 ”Artikel 1

Syfte Syfte

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och av 
annan relevant information från fartyg som 
ankommer till, befinner sig i eller avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion i syfte att främja minskningen 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter på 
ett kostnadseffektivt sätt.

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och 
metanutsläpp och av annan relevant 
information från fartyg som ankommer till, 
befinner sig i eller avgår från hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion i syfte att 
främja minskningen av koldioxidutsläpp 
från sjötransporter på ett kostnadseffektivt 
sätt.”.
(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Motivering

Metan är en växthusgas med direkt klimatpåverkan. Kondenserad naturgas är ett marint 
bränsle som i huvudsak består av metan. För att man ska kunna avgöra hur kondenserad 
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naturgas påverkar klimatet när den används som marint bränsle bör metanutsläppen 
övervakas, rapporteras och verifieras.

Ändringsförslag 47
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med 
följande:

Artikel 1 ”Artikel 1

Syfte Syfte

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp och av 
annan relevant information från fartyg som 
ankommer till, befinner sig i eller avgår 
från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion i syfte att främja minskningen 
av koldioxidutsläpp från sjötransporter på 
ett kostnadseffektivt sätt.

I denna förordning fastställs regler för 
noggrann övervakning, rapportering, 
verifiering och minskning av 
växthusgasutsläpp och av annan relevant 
information från fartyg som ankommer till, 
befinner sig i eller avgår från hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion. 

I syfte att bidra till uppnåendet av 
unionens åtagande enligt Parisavtalet i 
fråga om att minska sina 
växthusgasutsläpp, både på det inhemska 
planet och inom hela sin ekonomi, samt 
för att genomföra IMO:s inledande 
strategi på unionsnivå ålägger 
förordningen dessutom företagen att 
minska sina koldioxidutsläpp per 
transportarbete med minst 40 % fram till 
2030, jämfört med den genomsnittliga 
prestandan per kategori av fartyg av 
samma storlek och typ under den första 
rapporteringsperioden enligt vad som 
avses i artikel 8.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Ändringsförslag 48
Pär Holmgren

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1a) Artikel 2.1 ska ersättas med 
följande:

1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende koldioxidutsläpp under deras 
resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.

”1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet på och över 
400 avseende växthusgasutsläpp under 
deras resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.”.

Or. en

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

Motivering

Internationell rätt, särskilt Marpol VI, gäller fartyg med en bruttodräktighet på 400 eller mer. 
Vidare är fartyg med en bruttodräktighet på 500 ofta passagerarfärjor som går till exempel 
längs kuster och mellan öar. De bör därför också omfattas.

Ändringsförslag 49
Clare Daly, Leila Chaibi

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1a) Artikel 2.1 ska ersättas med 
följande:
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1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende koldioxidutsläpp under deras 
resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.

”1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende växthusgasutsläpp enligt 
definitionen i direktiv 2003/87/EG under 
deras resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 50
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1a) Artikel 2.1 ska ersättas med 
följande:

1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende koldioxidutsläpp under deras 
resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.

”1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende koldioxidutsläpp och 
metanutsläpp under deras resor från 
senaste anlöpshamn till en anlöpshamn 
inom en medlemsstats jurisdiktion och från 
en anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion till nästa anlöpshamn samt då 
de befinner sig i anlöpshamnar inom en 
medlemsstats jurisdiktion.”.

Or. en

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

Ändringsförslag 51
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jens Gieseke

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1a) Artikel 2.1 ska ersättas med 
följande:

1. Denna förordning ska tillämpas på 
fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 
avseende koldioxidutsläpp under deras 
resor från senaste anlöpshamn till en 
anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion och från en anlöpshamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion till nästa 
anlöpshamn samt då de befinner sig i 
anlöpshamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.

”1. Denna förordning ska tillämpas på 
enheter som är ansvariga för den 
kommersiella driften av fartyg med en 
bruttodräktighet över 5 000 avseende 
koldioxidutsläpp under deras resor från 
senaste anlöpshamn till en anlöpshamn 
inom en medlemsstats jurisdiktion och från 
en anlöpshamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion till nästa anlöpshamn samt då 
de befinner sig i anlöpshamnar inom en 
medlemsstats jurisdiktion.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Motivering

More than 70% of EU controlled tonnage is typically owned by one entity (the shipowner) 
and operated by another (the charterer). Shipowners cannot be held responsible for the 
operational energy efficiency of their asset when that asset is operated by a charterer, who 
has full control over parameters determining a ship’s carbon footprint such as speed, routing 
and cargo carried. Such a system fails to rightfully attribute operational energy efficiency to 
the party operating the ship, as the data “follows” the ship (the owner’s asset) and not the 
charterer (the polluter).

As a result, not only are charterers not incentivized to take steps to improve the ship’s 
operational energy efficiency but they can also operate the ship less efficiently, safe in the 
knowledge that the data collected under the MRV does not impact them in any way. Owners, 
on the other hand, run the real risk of seeing their asset categorized on the basis of 
parameters outside their control, which can significantly impact the ship’s value in an 
industry as competitive as shipping.

Ändringsförslag 52
Pär Holmgren
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 2 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2.2 ska ersättas med 
följande:

2. Denna förordning är inte tillämplig 
på örlogsfartyg, hjälpfartyg, fiskefartyg, 
fiskberedningsfartyg, primitivt 
konstruerade träfartyg, fartyg som inte har 
mekanisk framdrivning, eller fartyg i 
statens tjänst som inte används 
kommersiellt.

”2. Denna förordning är inte tillämplig 
på örlogsfartyg, hjälpfartyg, fiskefartyg, 
fiskberedningsfartyg, primitivt 
konstruerade träfartyg, fartyg som inte har 
mekanisk framdrivning, eller fartyg i 
statens tjänst som inte används 
kommersiellt. Rapporteringen för 
örlogsfartyg och hjälpfartyg ska 
inskränka sig till det som står i 
artikel 6.3 a–f och i.”.

Or. en

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

Ändringsförslag 53
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 2 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2.2 ska ersättas med 
följande:

2. Denna förordning är inte tillämplig 
på örlogsfartyg, hjälpfartyg, fiskefartyg, 
fiskberedningsfartyg, primitivt 
konstruerade träfartyg, fartyg som inte har 
mekanisk framdrivning, eller fartyg i 
statens tjänst som inte används 
kommersiellt.

”2. Denna förordning är inte tillämplig 
på primitivt konstruerade träfartyg, fartyg 
som inte har mekanisk framdrivning, eller 
fartyg i statens tjänst som inte används 
kommersiellt.”.

Or. en



AM\1199771SV.docx 41/59 PE648.382v01-00

SV

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 54
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 3 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-a) Led a ska ersättas med följande:
a) koldioxidutsläpp: utsläpp i 
atmosfären av koldioxid från fartyg.

”a) koldioxidutsläpp: utsläpp av 
växthusgaser enligt definitionen i 
direktiv 2003/87/EG från fartyg.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 55
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Följande led ska införas:
”aa) växthusgasutsläpp: utsläpp från 
fartyg av de växthusgaser som förtecknas 
i bilaga II till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG*.”.
_________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG, EUT 
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L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 56
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jens Gieseke

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”d) företag: 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 
samt alla uppgifter och skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 336/2006.”.

”d) företag: den enhet som bär 
ansvaret för den kommersiella driften av 
ett fartyg och betalar det bränsle som 
fartyget förbrukar, såsom fartygsägaren, 
den driftsansvarige, tidsbefraktaren eller 
den som hyr fartyget utan besättning.”.

Or. en

Motivering

I fråga om många fartyg är det tidsbefraktaren och den som hyr fartyget utan besättning som 
betalar det bränsle som fartyget förbrukar och har koll på de kommersiella parametrar som 
är utslagsgivande för fartygets energieffektivitet under drift, såsom marschhastighet, 
transporterad last och ruttval. De uppgifter som insamlas enligt förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering bör hänföras till de kommersiella enheter som är 
driftsansvariga för fartygen, samt övervakas och rapporteras av dessa enheter.

Ändringsförslag 57
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 4 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) Artikel 4.1 ska ersättas med 
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följande:
1. I enlighet med artiklarna 8–12 ska 
företag, för vart och ett av sina fartyg, 
övervaka och rapportera relevanta 
parametrar under en rapporteringsperiod. 
De ska utföra den övervakningen och 
rapporteringen inom alla hamnar inom en 
medlemsstats jurisdiktion och för resor till 
eller från en hamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion.

”1. I enlighet med artiklarna 8–12 ska 
företag, för vart och ett av de fartyg för 
vilkas kommersiella drift de bär ansvaret, 
övervaka och rapportera relevanta 
parametrar under en rapporteringsperiod. 
De ska utföra den övervakningen och 
rapporteringen inom alla hamnar inom en 
medlemsstats jurisdiktion och för resor till 
eller från en hamn inom en medlemsstats 
jurisdiktion.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Motivering

I fråga om många fartyg är det tidsbefraktaren och den som hyr fartyget utan besättning som 
betalar det bränsle som fartyget förbrukar och har koll på de kommersiella parametrar som 
är utslagsgivande för fartygets energieffektivitet under drift, såsom marschhastighet, 
transporterad last och ruttval. De uppgifter som insamlas med stöd av förordningen om 
övervakning, rapportering och verifiering bör hänföras till de kommersiella enheter som är 
driftsansvariga för fartygen, samt övervakas och rapporteras av dessa enheter.

Ändringsförslag 58
Pär Holmgren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 5 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Kommissionen ska senast den 31 
december 2021 anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 23 för att komplettera 
denna förordning genom att ytterligare 
specificera metoderna för rapportering av 
andra växthusgasutsläpp än 
koldioxidutsläpp, såsom motorläckage av 
metan från fartyg och utsläpp som 
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påverkar luftkvaliteten.”.

Or. en

Ändringsförslag 59
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 5 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Kommissionen ska senast den 31 
december 2021 anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 23 för att komplettera 
denna förordning genom att ytterligare 
specificera metoderna för rapportering av 
motorläckage av metan ombord.”.

Or. en

Ändringsförslag 60
Pär Holmgren

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). utgår

Or. en

Ändringsförslag 61
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

Förslag till förordning
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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.

Or. en

Motivering

Övervakning av parametern ”transporterad last” bör vara obligatorisk, för att det ska gå att 
mäta hur effektiv en resa varit, och vilket koldioxidavtryck den avsatt.

Ändringsförslag 62
Robert Roos, Peter Lundgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) Artikel 9.2 b ska ersättas med 
följande:

b) fartyget enligt sin tidsplan gör över 
300 resor under rapporteringsperioden.

”b) fartyget enligt sin tidsplan gör över 
30 resor under rapporteringsperioden.”.

Or. en

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

Motivering

Övervakning ”per resa” är mycket betungande för ombordanställda och landpersonal, med 
tanke på hur många anlöp som görs i EU-hamnar. Det nuvarande gränsvärdet på 300 resor 
leder i praktiken till att många fartyg i närsjöfart, av annat slag än färjor på korta sträckor, 
inte kan använda sig av föreskriften om rapportering på årsbasis. Om gränsvärdet sänktes till 
30 skulle ändamålen med förordningen uppfyllas, trots att ombordanställda och landpersonal 
får åtskilligt lättare att sköta administrationen.

Ändringsförslag 63
Pär Holmgren
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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 eller så nära den dagen som 
det är praktiskt möjligt, och senast en 
månad 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.”.

Or. en

Ändringsförslag 64
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

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.”.

Or. en

Ändringsförslag 65
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Kapitel IIa (nytt) – Artikel 12a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande kapitel ska införas:
”KAPITEL IIa
Utsläppsminskande åtgärder
Artikel 12a
Utsläppsminskningsmål, fartygsnormer 
och normer för fartyg vid kaj
1. Företagen ska minska sina årliga 
koldioxidutsläpp per transportarbete med 
minst 40 % fram till 2030 jämfört med 
den genomsnittliga prestandan per 
kategori fartyg av samma storlek och typ 
under den första rapporteringsperiod som 
avses i artikel 8.
2. Företagen ska från och med 2030 
se till att deras fartyg när de ligger vid kaj 
har nollutsläpp av växthusgaser och av 
ämnen som påverkar luftkvaliteten.
3. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 för att komplettera denna 
förordning genom att ytterligare 
specificera reglerna för överensstämmelse 
och kontroll av överensstämmelse med de 
krav som fastställs i punkt 1 i denna 
artikel, inbegripet möjligheten att tillämpa 
en årlig linjär eller stegvis sänkning eller 
delmål fram till 2030, samt för 
fastställande av lämpliga 
storlekskategorier för de berörda 
fartygen.”.

Or. en

Ändringsförslag 66
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Kapitel IIa (nytt) – Artikel 12a (ny)



PE648.382v01-00 48/59 AM\1199771SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande kapitel ska införas:
”KAPITEL IIa
UTSLÄPPSMINSKNING
Artikel 12a
Krav på utsläppsminskningar
1. Företagen ska minska sina årliga 
koldioxidutsläpp per transportarbete med 
minst 40 % senast 2030 jämfört med den 
genomsnittliga prestandan per kategori 
fartyg av samma storlek och typ under 
den första rapporteringsperiod som avses i 
artikel 8.
2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 för att komplettera denna 
förordning genom att ytterligare 
specificera reglerna för överensstämmelse 
och kontroll av överensstämmelse med de 
krav som fastställs i punkt 1 i denna 
artikel, inbegripet att tillämpa en årlig 
linjär eller stegvis sänkning eller delmål 
fram till 2030, samt för fastställande av 
lämpliga storlekskategorier för de berörda 
fartygen.”.

Or. en

Ändringsförslag 67
Søren Gade

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Kapitel IIa (nytt) – Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande kapitel ska införas:
”KAPITEL IIa
UTSLÄPPSMINSKNING
Artikel 12a
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Krav på utsläppsminskningar
Företagen ska minska sina årliga 
koldioxidutsläpp per transportarbete med 
minst 40 % fram till 2030 jämfört med 
2008.”.

Or. en

Ändringsförslag 68
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Kapitel IIa (nytt) – Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) KAPITEL IIa
Artikel 12b
Utsläppsrelaterade avgifter
För att stimulera till bränslebesparingar, 
rutthantering, sänkt marschhastighet och 
minskade koldioxidutsläpp från fartyg på 
över 400 brt ska de uppgifter som samlas 
in genom den övervakning och 
rapportering som anges i kapitel II 
användas för utsläppsbaserad 
avgiftsbeläggning av de fartyg som 
omfattas av denna förordning. 
Kommissionen ska genom delegerade 
akter föreslå ett ingående men enkelt 
avgiftssystem.

Or. en

Ändringsförslag 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 15 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 15 ska en ny punkt 
införas:
”5a. Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör, i 
enlighet med sitt arbetsprogram för 
perioden 2020–2022, skärpa sitt arbete 
med att verifiera att de uppgifter som 
inlämnats enligt artikel 11.1 är 
korrekta.”. 

Or. fr

Ändringsförslag 70
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 20 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5c) Artikel 20.1 ska ersättas med 
följande:

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
system för sanktioner vid underlåtelse att 
uppfylla de övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artiklarna 8–12 och vidta alla åtgärder som 
krävs för att säkerställa att sanktionerna 
påförs. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
1 juli 2017, och utan dröjsmål anmäla 
eventuella ändringar till kommissionen.”

”1. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
system för sanktioner vid underlåtelse att 
uppfylla dels de övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artiklarna 8–12, dels kraven i artikel 12a, 
och vidta alla åtgärder som krävs för att 
säkerställa att sanktionerna påförs. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
1 juli 2021, och utan dröjsmål anmäla 
eventuella ändringar till kommissionen.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)
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Ändringsförslag 71
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 21.1 ska ersättas med 
följande:

1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra information 
om de koldioxidutsläpp som rapporteras i 
enlighet med artikel 11 samt den 
information som fastställs i punkt 2 i den 
här artikeln.

”1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra den 
information som rapporteras i enlighet med 
artikel 11 samt den information som 
fastställs i punkt 2 i den här artikeln.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 72
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) Artikel 21.1 ska ersättas med 
följande:

1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra information 
om de koldioxidutsläpp som rapporteras i 
enlighet med artikel 11 samt den 
information som fastställs i punkt 2 i den 
här artikeln.

”1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra den 
information som rapporteras i enlighet med 
artikel 11 samt den information som 
fastställs i punkt 2 i den här artikeln. 
Information som olika företag rapporterat 
om ett och samma fartyg inom samma 
rapporteringsperiod ska inte aggregeras.”.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 73
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5d (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5d) Artikel 21.1 ska ersättas med 
följande:

1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra information 
om de koldioxidutsläpp som rapporteras i 
enlighet med artikel 11 samt den 
information som fastställs i punkt 2 i den 
här artikeln.

”1. Senast den 30 juni varje år ska 
kommissionen offentliggöra den 
information som rapporteras i enlighet med 
artikel 11 samt den information som 
fastställs i punkt 2 i den här artikeln.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 74
Vera Tax, Marianne Vind, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 21.2 ska ett nytt led läggas 
till som led ka):
”ka) Transporterad last.”.

Or. en



AM\1199771SV.docx 53/59 PE648.382v01-00

SV

Ändringsförslag 75
Clare Daly, Leila Chaibi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 21.2 ska ett nytt led läggas 
till som led ka):
”ka) Fartygets identitet (namn, namn på 
företaget, IMO-identifieringsnummer och 
registreringshamn eller hemmahamn).”.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marianne Vind, Vera Tax

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 2 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 21.2 ska ett nytt led läggas 
till som led kb):
"kb)  Rederiets namn.”.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marianne Vind, Vera Tax

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 2 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6c) I artikel 21.2 ska ett nytt led läggas 
till som led kc):
”kc) Företagets namn (om det skiljer 
sig från rederiets).”.

Or. en

Ändringsförslag 78
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 21 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 21 ska punkt 5a införas:
”5a. Om de rapporter som 
kommissionen enligt punkterna 4 och 5 är 
skyldig att sammanställa visar att 
koldioxidutsläppen inte minskats 
tillräckligt för att uppfylla det mål om 
utsläppsminskningar som fastställs i 
artikel 1 för sjötransportsektorn bör 
kommissionen lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om 
ytterligare minskningsåtgärder.”.

Or. en

Ändringsförslag 79
Pär Holmgren

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(6b) Artikel 21.6 ska ersättas med 
följande:

6. Inom ramen för sitt mandat ska ”6. Inom ramen för sitt mandat enligt 
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Emsa bistå kommissionen i dess arbete 
för att uppfylla villkoren i den här 
artikeln och artiklarna 12 och 17 i den 
här förordningen ,i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1406/2002.

definitionen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1406/2002* och i 
överenskommelse med kommissionen ska 
Emsa bistå med efterlevnaden av 
bestämmelserna i den här förordningen, 
också genom insats av obemannade 
luftfartyg för upptäckt av utsläpp.”.
_________________
*Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 
juni 2002 om inrättande av en europeisk 
sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 
1).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 80
Pär Holmgren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I artikel 21 ska punkt 6a läggas 
till:
”6a. Emsa ska utföra ytterligare 
statistiska verifieringar av de uppgifter 
som lämnats in enligt artikel 11.1 för att 
säkerställa att uppgifterna är konsekventa 
och, vid behov, begära klargöranden från 
företagens sida.”.

Or. en

Ändringsförslag 81
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 22 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(6a) Artikel 22.3 ska ersättas med 
följande:

3. Om en internationell 
överenskommelse om ett globalt system 
för övervakning, rapportering och 
verifiering av växthusgasutsläpp eller 
globala åtgärder för att minska 
växthusgasutsläppen från sjötransporter 
ingås, ska kommissionen se över denna 
förordning och om lämpligt föreslå 
ändringar för att anpassa den till den 
internationella överenskommelsen.

”3. Om det görs ändringar i IMO:s 
globala datainsamlingssystem ska 
kommissionen ytterligare se över EU:s 
förordning om övervakning, rapportering 
och verifiering och om lämpligt föreslå 
ändringar för att anpassa den till den 
internationella överenskommelsen om 
ändringar i datainsamlingssystemet.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1582282041119&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Ändringsförslag 82
Pär Holmgren

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6d (nytt)
Förordning (EU) 2015/757
Artikel 22 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) I artikel 22 ska punkt 3a läggas 
till:
”3a. Det avgiftssystem som avses i 
kapitel IIa ska anpassas så att hänsyn tas 
till eventuella internationella 
överenskommelser som får minst 
likvärdig verkan på minskningen av 
växthusgasutsläpp när de träder i kraft.”.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Robert Roos, Peter Lundgren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En ny artikel 22a ska införas:
”Artikel 22a
Översyn
Kommissionen ska se över hur 
förordning (EU) 2015/757 fungerar och 
därvid ta hänsyn till de ytterligare 
erfarenheter som vunnits vid 
genomförandet 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 maximal kompatibilitet mellan 
de bägge systemen och få bort 
rapporteringskrav.”.

Or. en

Ändringsförslag 84
Josianne Cutajar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) En ny artikel 22a ska införas:
”Artikel 22a
Kommissionen ska fortsätta sitt arbete 
med att bedöma hur EU:s förordning om 
övervakning, rapportering och verifiering 
fungerar, med hjälp av regelbundet 
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återkommande konsekvensbedömningar, 
varvid det också ska tas hänsyn till 
ytterligare erfarenheter som vunnits vid 
genomförandet av den reviderade 
förordningen och av IMO:s globala 
datainsamlingssystem och syftet ska bestå 
i att bedöma vilken verkan de 
effektivitetshöjande lösningarna för 
sektorn fått. Kommissionen ska vid behov 
ingripa för att säkerställa ökad 
kompatibilitet mellan de bägge systemen 
samt för att ytterligare minska kraven på 
dubbelrapportering och skydda 
konkurrenskraften för EU:s 
sjöfartssektor.”.

Or. en

Ändringsförslag 85
Pär Holmgren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6e) En ny artikel 22a ska införas:
”Artikel 22a
Översyn
1. Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen se över denna förordnings 
funktion, varvid den ska ta hänsyn till de 
erfarenheter som vunnits vid 
genomförandet av den samt till annan 
relevant utveckling i riktning mot 
minskade växthusgasutsläpp från 
sjötransporter och uppfyllande av 
unionens åtaganden enligt Parisavtalet. 
Som ett led i denna översyn ska 
kommissionen föreslå ytterligare krav för 
minskade luftföroreningar från fartyg. 
Översynen ska, om så är lämpligt, åtföljas 
av ett förslag om ändring av denna 
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förordning.
2. Som ett led i den kommande 
översynen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/94/EU* och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013** ska 
kommissionen även fastställa bindande 
mål för medlemsstaterna för att 
säkerställa att det finns tillräckligt med 
landström i kust- och inlandshamnar.”.
_________________
* 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).
** Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 av 
den 11 december 2013 om unionens 
riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätet och om 
upphävande av beslut nr 661/2010/EU, 
EUT L 348, 20.12.2015, s. 1.

Or. en


