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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter
(2019/2193(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given1,

– med beaktande av sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 16 september 
2020 om det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av 
eldningsolja2,

– med beaktande av Internationella sjöfartsorganisationen tredje rapport om utsläpp av 
växthusgaser3,

– med beaktande av slutrapporten om Internationella sjöfartsorganisationens fjärde 
rapport om utsläpp av växthusgaser4,

– med beaktande av den ministerförklaring som antogs i december 2019 av de 
avtalsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och 
kustregion (Barcelonakonventionen),

– med beaktande av kommissionens årsrapport 2019 om koldioxidutsläpp från 
sjötransporter,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 
22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen5,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2020), 
och av följande skäl:

A. Sjötransporter och hamnar spelar en nyckelroll för EU:s ekonomi, och 90 % av varorna 
anländer sjövägen.

B. Sjöfartssektorn är den sektor vars utsläpp är de minst reglerade på europeisk nivå 
samtidigt som den använder det mest förorenande bränslet, tung eldningsolja.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf.
5 EUT L 307, 28.10.2014, s. 1.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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C. Sjötransporter släpper ut cirka 940 miljoner ton koldioxid per år, och står för omkring 
2,5 % av de globala växthusgasutsläppen6.

D. Om begränsningsåtgärder inte införs snabbt kan utsläppen från sjötransporter komma att 
öka med mellan 50 % och 250 % fram till 20507, vilket äventyrar målen i Parisavtalet.

E. Det är nödvändigt att begränsa och reglera alla utsläpp från sjöfartssektorn som är 
skadliga för luftkvaliteten och medborgarnas hälsa.

F. Investeringar i anslutning till minskningen av koldioxidutsläpp inom sjöfartssektorn 
måste följa huvudprinciperna för en rättvis omställning, såsom skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen och strukturella hälso- och säkerhetsåtgärder för alla arbetstagare.

Incitamentsystem för ren energi

1. Europaparlamentet beklagar snedvridningen av konkurrensen på den europeiska 
marknaden mellan fossila bränslen, som drar nytta av en mer gynnsam skattebehandling, 
och rena alternativa bränslen från förnybara källor. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att åtgärda detta genom att föreslå att man återinför rättvisa konkurrensregler genom att 
tillämpa principen att förorenaren betalar på sjötransporter och genom att främja 
användningen av dessa alternativa förnybara bränslen inom sjöfartssektorn.

2. Europaparlamentet betonar nödvändigheten att förbjuda användningen av tung 
eldningsolja, som fortfarande används av ett stort antal fartyg. Parlamentet beklagar att 
oljebolagen för närvarande använder sjötransporter som ett sätt att bli av med sitt avfall.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera den europeiska sjöfartssektorn, 
enligt definitionen i förordning (EU) 2015/757, i EU:s utsläppshandelssystem8 senast 
i januari 2022. Parlamentet föreslår att sjöfartsrelaterade intäkter från 
utsläppshandelssystemet ska inriktas på finansiering av forskning och innovation för att 
minska koldioxidutsläppen från sjötransporter och hamnar i Europa.

4. Europaparlamentet noterar att FuelEU-sjöfartsinitiativet inte bara bör inriktas på bränslen 
utan även på fartygens effektivitet och deras verksamhet. Parlamentet påminner om att det 
i samband med översynen av förordning (EU) 2015/757 efterlyste ett effektivitetsmål på 
-40 % för fartygsägare senast 2030. Parlamentet tillägger att initiativet även bör omfatta 
en livscykelstrategi som omfattar alla utsläpp av växthusgaser.

Hamnar och frakt

5. Europaparlamentet påminner om behovet av att stimulera samarbete mellan alla berörda 
parter för att utveckla en allmän politik för minskade koldioxidutsläpp i hamnar och 
kustområden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom lagstiftning stödja målet om 
nollutsläpp i hamn och att främja utvecklingen och spridningen av rena lösningar inom 
sjöfartssektorn. Parlamentet uppmanar i synnerhet kommissionen att vidta snabba 

6 Internationella sjöfartsorganisationen tredje rapport om utsläpp av växthusgaser.
7 Internationella sjöfartsorganisationen tredje rapport om utsläpp av växthusgaser.
8 Direktiv 2003/87/EG.



PR\1215040SV.docx 5/9 PE658.855v01-00

SV

åtgärder för att reglera de mest förorenande fartygens tillträde till hamnar, särskilt 
kryssningsfartyg, och att införa en skyldighet för fartyg som ligger vid kaj att ansluta sig 
hamnens gröna elnät eller till andra förnybara energikällor. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att föreslå en översyn av direktiven 2014/94/EU och 2003/96/EG.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja närsjöfart i den gröna given, på 
samma grunder som järnvägar och inre vattenvägar, som ett hållbart alternativ till gods- 
och passagerartransporter på väg och i luften.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omdefiniera begreppet 
höghastighetsleder till sjöss genom att förenkla tillträdeskriterierna, särskilt förbindelser 
mellan hamnar utanför stomnätet, och genom att ge betydande ekonomiskt stöd till 
sjöförbindelser som ett alternativ till landtransporter.

Utsläppskontrollområden och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)

9. Europaparlamentet betonar det brådskande hälso- och miljöbehovet av att inrätta 
ett område med kontroll av svavelutsläpp i Medelhavet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att aktivt stödja att ett sådant område läggs fram för 
IMO före 2022. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att också stödja 
principen om ett snabbt antagande av ett kväveoxidkontrollområde (Neca) som syftar 
till att minska kväveoxidutsläppen i Medelhavet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att dessa 
utsläppskontrollområden utvidgas till att omfatta alla EU:s hav för att på ett enhetligt 
sätt minska tillåtna nivåer på för kväveoxid- och svaveloxidutsläpp från fartyg.

Fartyg och drivsystem

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera genomförandet av alla 
operativa och tekniska åtgärder som finns tillgängliga för att uppnå energieffektivitet, 
särskilt sänkning av marschhastigheten, optimering av navigerbara rutter, införande av 
nya framdrivningssätt och bättre optimering av logistiken. 

12. Europaparlamentet konstaterar att digitaliseringen av sjöfartssektorn, hamnar och fartyg 
måste bidra till en minskning av utsläppen inom sektorn, särskilt genom ökat utbyte av 
uppdaterade och kontrollerade uppgifter och bättre samarbete mellan aktörer inom 
sektorn.

13. Europaparlamentet välkomnar det nya gränsvärdet för svavelhalten i bränsle på 0,5 %, 
som infördes av IMO den 1 januari 2020, och betonar att det inte bör leda till att 
föroreningar flyttas över från luft till vatten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att i enlighet med direktiv 2019/883/EU förbjuda skrubbrar och utsläpp i havet av 
avloppsvatten och annat restavfall och att se till att det samlas in och behandlas på ett 
korrekt sätt i mottagningsanordningar i hamn. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
rikta samma begäran till IMO, eftersom skyddet av haven kräver globala åtgärder.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera framdrivning med hjälp av 
segel i FuelEU-sjöfartsinitiativet.
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15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att miljöanpassa den 
europeiska varvsindustrin och stödja övergången till en cirkulär ekonomisk modell som 
tar hänsyn till fartygens hela livscykel. Parlamentet betonar vikten av att stödja och 
utveckla hållbara lösningar inom EU för nedmontering av fartyg.

Europeisk finansiering

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för sina 
EU-finansieringsprogram, särskilt programmet Horisont Europa, stödja forskning om 
och spridning av ren teknik och rena bränslen. Parlamentet framhåller potentialen hos el 
som uteslutande kommer från förnybara källor: förnybar vätgas, ammoniak och 
vindkraft. Parlamentet anser att hamnarna är naturliga knutpunkter för produktion, 
distribution och transport av förnybara bränslen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra projekt som syftar till att minska 
koldioxidutsläppen från sjötransporter och minska förorenande utsläpp stödberättigade 
inom sammanhållningspolitiken och genom de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna samt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 
och den gröna given.

18. Europaparlamentet påminner om att målen för minskade koldioxidutsläpp och för 
trafikomställningen ska stödas av FSE, som bör tilldelas ökade budgetmedel.

19. Europaparlamentet påminner om att metanutsläppen har en betydande inverkan på 
klimatförändringarna, och betonar att de europeiska skattebetalarnas pengar endast bör 
användas för långsiktiga och hållbara alternativ som inte riskerar att skapa 
inlåsningseffekter, vilket är fallet med kondenserad naturgas (LNG).

Kontroll och genomförande

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns tillräcklig insyn i och 
tillgång till information om fartygens miljöprestanda genom att inrätta ett europeiskt 
märkningssystem, och att genomföra begreppet ”gröna fartyg”.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om hamnstatskontroll 
för att möjliggöra en effektivare och mer fullständig fartygskontroll, som omfattar 
efterlevnad av miljömässiga, sociala, folkhälsorelaterade och arbetsrättsliga normer 
samt möjligheter till effektiva sanktioner, särskilt upprättandet av en europeisk svart 
lista med beaktande av miljöskydds-, folkhälso- och sociallagstiftning samt skatterätt.

22. Europaparlamentet framhåller potentialen hos Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa), 
och dess satellitsystem Safe Sea Net, när det gäller att övervaka olagliga utsläpp av 
bränslerester till havs och tillämpningen av förordning (EU) 2015/757.

23. Europaparlamentet betonar att det partnerskap som planeras i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur EU bör säkerställa lika och lämpliga konkurrensvillkor 
i miljöfrågor och sociala frågor mellan hamnarna i Förenade kungariket och hamnarna 
i unionen.

°
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24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Trots att sjötransporter spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin, eftersom 90 % av alla 
varor anländer till unionen sjövägen och via hamnarna, är de bortglömda i Parisavtalet om 
klimatförändringar och EU:s lagstiftning om minskade växthusgasutsläpp. Fartygen är också 
det transportmedel som använder ett av de mest förorenande bränslena på marknaden: tung 
eldningsolja.

Eftersom sjötransporterna ger upphov till 940 miljoner ton koldioxid per år och står för 2,5 % 
av de globala växthusgasutsläppen är insatserna höga. Detta gäller i än högre grad eftersom de 
framtida utsläppen beräknas öka explosionsartat med + 50 % och + 250 % fram till 2050 om 
inga drastiska åtgärder vidtas.

Man får inte heller glömma denna sektors inverkan på luftföroreningarna. Faktum är att det 
finns en otvetydig koppling mellan avgaser från fartyg och flera hjärt- och kärlsjukdomar och 
luftvägssjukdomar. Utsläppen från sjötransporter orsakar varje år nästan 60 000 dödsfall 
i Europa och kostar hälso- och sjukvården 58 miljarder euro.

Det är därför nödvändigt att begränsa och reglera utsläpp från sjötransporter och att inte 
stanna vid koldioxidutsläpp utan också reglera utsläppen av svavel, metan, kväveoxid och 
partiklar.

Investeringar i samband med minskningen av koldioxidutsläpp inom sjöfartssektorn måste 
också följa huvudprinciperna för en rättvis omställning, såsom skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen och hållbara hälso- och säkerhetsåtgärder för alla arbetstagare.

Syftet med detta initiativbetänkande är att föreslå en färdplan på EU-nivå med konkreta 
åtgärder för att begränsa utsläppen från sjöfartssektorn. Enligt min mening var det viktigt att 
genom detta betänkande visa att åtgärder på unionsnivå är nödvändiga för att göra denna 
sektor miljövänligare, en sektor som alltför ofta betraktas som rent internationell.

Föredraganden föreslår att man tar itu med flera viktiga frågor för att verkligen integrera 
sjötransporter i den gröna given.

Energi är en nyckelfråga, och det är nödvändigt att göra användningen av förnybara bränslen 
obligatorisk och mer attraktiv. Föredraganden välkomnar därför den ståndpunkt om 
förordningen om övervakning, rapportering och verifiering som Europaparlamentet antog vid 
sitt plenarsammanträde i september 2020, i vilken man stöder att sjöfartssektorn fullt ut 
inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem senast den 1 januari 2022.

Även om bränsleregleringen är nödvändig, måste den också kombineras med åtgärder för att 
minska utsläppen från fartyg. Därför anser föredraganden att det är mycket viktigt att 
i kommissionens kommande förslag om FuelEU-sjöfartsinitiativet inkludera ett dubbelt 
utsläppsminskningsmål som tar hänsyn till både bränslen och fartygens effektivitet.

Vi måste se över fartygens hela livscykel, från utformning till nedmontering. I detta 
sammanhang uppmanar föredraganden kommissionen att inrätta en europeisk industri för 
nedmontering av fartyg och att sluta utlokalisera denna extremt förorenande verksamhet till 
tredjeländer.
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För att minska sjöfartssektorns inverkan på luftkvaliteten och medborgarnas hälsa krävs också 
lägre utsläpp i hamnar och kustområden. Jag uppmanar därför kommissionen att göra det 
obligatoriskt för fartyg som ligger vid kaj att ansluta sig hamnens elnät eller att använda 
energi från andra förnybara energikällor, vilket skulle göra det möjligt att uppnå målet om 
nollutsläpp vid kaj och att utarbeta en utsläppsfri hamnstrategi.

Kommissionen har vid upprepade tillfällen åtagit sig att lägga fram ett initiativ som begränsar 
tillträdet till hamnar för de mest förorenande fartygen. Föredraganden kan bara uppmuntra 
kommissionen att vidta snabba åtgärder i detta avseende, särskilt när det gäller stora 
kryssningsfartyg.

Inrättandet av ett utsläppskontrollområde i Medelhavet, men också i alla andra europeiska 
hav, är en viktig åtgärd för att minska denna sektors inverkan på medborgarnas hälsa och på 
den biologiska mångfalden i EU:s hav, och för att harmonisera utsläppsgränserna för 
kväveoxid och svaveloxid i alla europeiska hav.

Slutligen måste dessa förändringar åtföljas och stödjas av omfattande EU-finansiering som 
inriktas på en minskning av koldioxidutsläppen inom sektorn och ett bättre samarbete mellan 
dess olika aktörer.


