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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 
2009/16/EG
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0562),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0333/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den irländska senaten som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 8 december 20211,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

– med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2022), och 
av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sjötransporter står för omkring 
75 % av EU:s utrikeshandel och 31 % av 
EU:s interna handel sett till volym. 
Samtidigt står fartygstrafiken till och från 
hamnar i EES för cirka 11 % av alla 
koldioxidutsläpp från transporter i EU 
och 3–4 % av de totala koldioxidutsläppen 
i EU. 400 miljoner passagerare går ombord 
eller stiger i land varje år i 
medlemsstaternas hamnar, varav cirka 14 
miljoner på kryssningsfartyg. 
Sjötransporter är därför en viktig del av 
Europas transportsystem och spelar en 
avgörande roll för den europeiska 
ekonomin. Marknaden för sjötransporter är 
utsatt för hård konkurrens mellan 
ekonomiska aktörer i unionen och utanför 
den, och för dessa är lika villkor absolut 
nödvändigt. Stabiliteten och välståndet på 
marknaden för sjötransporter och dess 
ekonomiska aktörer är beroende av en 
tydlig och harmoniserad politisk ram där 
sjötransportoperatörer, hamnar och andra 
aktörer inom sektorn kan verka på 
grundval av lika möjligheter. Om 
marknaden snedvrids riskerar detta att 
missgynna fartygsoperatörer eller hamnar 
jämfört med konkurrenter inom 
sjötransportsektorn eller inom andra 
transportsektorer. Detta kan i sin tur leda 
till minskad konkurrenskraft för 
sjötransportindustrin och sämre 
konnektivitet för människor och företag.

(1) Sjötransporter står för omkring 
75 % av EU:s utrikeshandel och 31 % av 
EU:s interna handel sett till volym. 400 
miljoner passagerare går ombord eller 
stiger i land varje år i medlemsstaternas 
hamnar, varav cirka 14 miljoner på 
kryssningsfartyg. Sjötransporter är därför 
en viktig del av Europas transportsystem 
och spelar en avgörande roll för den 
europeiska ekonomin. Marknaden för 
sjötransporter är utsatt för hård konkurrens 
mellan ekonomiska aktörer i unionen och 
utanför den, och för dessa är lika villkor 
absolut nödvändigt. Stabiliteten och 
välståndet på marknaden för sjötransporter 
och dess ekonomiska aktörer är beroende 
av en tydlig och harmoniserad politisk ram 
där sjötransportoperatörer, hamnar och 
andra aktörer inom sektorn kan verka på 
grundval av lika möjligheter. Om 
marknaden snedvrids riskerar detta att 
missgynna fartygsoperatörer eller hamnar 
jämfört med konkurrenter inom 
sjötransportsektorn eller inom andra 
transportsektorer. Detta kan i sin tur leda 
till minskad konkurrenskraft för 
sjötransportindustrin, färre arbetstillfällen 
och sämre konnektivitet för människor och 
företag.

Or. en

Motivering

Flyttas till ett nytt skäl.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Sjöfartssektorn sysselsätter 2 
miljoner européer och bidrar med 149 
miljarder euro till ekonomin. För varje 
miljon euro som genereras inom 
sjöfartsindustrin genereras 1,8 miljoner 
euro någon annanstans i EU-ekonomin.1a

__________________
1a Rapporten The Economic Value of the 
EU Shipping Industry, European 
Community Shipowners’ Association, 
2020. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Sjötransporter är det 
miljövänligaste transportsättet, med 
betydligt lägre växthusgasutsläpp per ton 
transporterat gods jämfört med andra 
transportsätt. Enligt Europeiska 
miljöbyråns briefing nr 01/2021 av den 24 
mars 2021, med titeln Rail and 
waterborne – best for low-carbon 
motorised transport, står fartygstrafiken 
till eller från hamnar i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet för 11 % 
av EU:s totala koldioxidutsläpp från 
transporter och mellan 3 % och 4 % av 
EU:s totala koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
19 COM(2020)0563. 19 COM(2020)0563. 
20 COM(2020)0562. 20 COM(2020)0562. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Eftersom denna förordning 
kommer att medföra ytterligare 
efterlevnadskostnader för sektorn bör 
kompensationsåtgärder vidtas för att 
förhindra att den totala regelbördan ökar. 
Kommissionen bör därför vara skyldig att, 
innan denna förordning börjar tillämpas, 
lägga fram förslag för att kompensera de 
regelbördor som införs genom denna 
förordning, genom översyn eller 
avskaffande av bestämmelser i andra 
unionsrättsakter som skapar 
efterlevnadskostnader för sjöfartssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Denna förordning bör vara nära 
anpassad till och förenlig med förordning 
XXXX-XXX (förordningen om 
infrastruktur för alternativa bränslen), 
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direktiv 2003/87/EG (direktivet om EU:s 
utsläppshandelssystem), direktiv XXXX-
XXX (direktivet om förnybar energi) och 
direktiv 2003/96/EG 
(energiskattedirektivet) för att säkerställa 
att sjöfartsekosystemet har en enhetlig 
rättslig ram som bidrar till kraftigt ökad 
produktion av alternativa bränslen, 
säkerställer utbyggnad av nödvändig 
infrastruktur och skapar incitament för 
användning av dessa bränslen i en stadigt 
ökande andel fartyg.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Hamnarnas skyldighet att 
tillhandahålla landströmsförsörjning bör 
kompletteras med motsvarande skyldighet 
för fartygen att ansluta till denna 
laddningsinfrastruktur när de ligger i 
hamn för att säkerställa användning av 
infrastrukturen och undvika strandade 
tillgångar. Kostnaderna i samband med 
laddning på land bör minskas genom att 
el som tillhandahålls fartyg i hamnar 
permanent undantas från beskattning 
genom relevanta bestämmelser i direktiv 
XXXX-XXX (energiskattedirektivet).

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att säkerställa lika villkor för 
fartyg som konstrueras för sjöfart i vatten 
som täcks av is på sin väg till, från eller 
mellan hamnar i medlemsstaterna bör 
specifik information om ett fartygs isklass 
och dess framförande genom is beaktas 
vid beräkningen av minskningen av 
växthusgasutsläpp på fartygsbasis samt de 
data som övervakas och rapporteras i 
enlighet med förordning (EU) 2015/757.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) En särskild fond för sjöfartens 
omställning bör inrättas så att intäkterna 
från auktioneringen av utsläppsrätter för 
sjöfart inom utsläppshandelssystemet 
kanaliseras tillbaka till sjöfartssektorn. 
Medel som tillhandahålls inom ramen för 
fonden för sjöfartens omställning bör 
användas för att stödja projekt och 
investeringar som rör förbättring av 
fartygs och hamnars energieffektivitet, 
innovativ teknik och infrastruktur för 
minskade koldioxidutsläpp inom 
sjöfarten, produktion och användning av 
hållbara alternativa bränslen och 
utveckling av utsläppsfri 
framdrivningsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bränslen omfattas av bestämmelserna. I 
synnerhet är hållbara marina bränslen som 
produceras från råvaror som förtecknas i 
del B i bilaga IX till direktiv (EU) 
2018/2001 avgörande, eftersom de för 
närvarande utgör den mest kommersiellt 
mogna tekniken för att minska 
koldioxidutsläppen från sjötransporter 
redan på kort sikt.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Indirekt ändring av 
markanvändning inträffar när odling av 
grödor för biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen 
tränger undan traditionell produktion av 
livsmedels- och fodergrödor. Denna ökade 
efterfrågan ökar trycket på marken och 
kan leda till att områden med stora 
kollager, som skogar, våtmarker och 
torvmark omvandlas till jordbruksmark, 
vilket leder till ytterligare 
växthusgasutsläpp och förlust av 
biologisk mångfald. Forskning har visat 
att effekternas omfattning beror på en rad 
olika faktorer, bland annat vilken typ av 
råvara som används för 
bränsleproduktion, den ytterligare 
efterfrågan på råvaror till följd av 
användningen av biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen, och i 
vilken utsträckning mark med stora 
kollager är skyddad i hela världen. Nivån 
på växthusgasutsläppen till följd av 
indirekt ändring av markanvändning kan 
inte entydigt fastställas med den 
noggrannhet som krävs för att fastställa 
de emissionsfaktorer som krävs för 
tillämpningen av denna förordning. Det 

utgår
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finns dock belägg för att alla bränslen 
som produceras från råvaror orsakar 
indirekt ändring av markanvändning i 
olika grad. Förutom de växthusgasutsläpp 
som är kopplade till indirekt ändring av 
markanvändning – som kan omintetgöra 
en del eller alla minskningar av 
växthusgasutsläpp för enskilda 
biodrivmedel, flytande biobränslen eller 
biomassabränslen – så utgör indirekt 
ändring av markanvändningen en risk för 
den biologiska mångfalden. Denna risk är 
särskilt allvarlig i samband med en 
potentiellt stor produktionsökning som 
följd av en betydande ökning av 
efterfrågan. Bränslen från foder- och 
livsmedelsgrödor bör därför inte främjas. 
Direktiv (EU) 2018/2001 begränsar redan 
och fastställer ett tak för bidraget från 
sådana biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassa till målen för 
minskade växthusgasutsläpp inom väg- 
och järnvägstransportsektorn med tanke 
på deras lägre miljöfördelar, lägre 
prestanda i fråga om 
växthusgasminskningspotential och 
bredare hållbarhetsproblem.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Detta tillvägagångssätt måste dock 
vara mer rigoröst inom sjöfartssektorn. I 
dagsläget är efterfrågan på biodrivmedel, 
flytande biobränslen och 
biomassabränslen som baseras på 
livsmedels- och fodergrödor obetydlig 
inom sjöfartssektorn, eftersom mer än 
99 % av de marina bränslen som för 
närvarande används är fossila. Därför 
minimerar det faktum att biodrivmedel 

utgår
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baserade på livsmedels- och fodergrödor 
inte omfattas av denna förordning också 
risken att bromsa utfasningen av fossila 
bränslen i transportsektorn, vilket annars 
skulle kunna bli följden om 
användningen av grödobaserade 
biodrivmedel flyttas från vägtransporter 
till sjöfartssektorn. Det är viktigt att 
minimera en sådan omställning, eftersom 
vägtransporter för närvarande 
fortfarande är den överlägset mest 
förorenande transportsektorn och 
sjötransporterna just nu huvudsakligen 
använder fossila bränslen. Det är därför 
lämpligt att undvika att skapa en 
potentiellt stor efterfrågan på 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen baserade på livsmedels- 
och fodergrödor genom att främja deras 
användning genom denna förordning. De 
ytterligare utsläpp av växthusgaser och 
förlust av biologisk mångfald som orsakas 
av alla typer av bränslen baserade på 
foder- och livsmedelsgrödor kräver därför 
att dessa bränslen anses ha samma 
emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma produktionskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De långa ledtiderna för utveckling 
och spridning av nya bränslen och 
energilösningar för sjötransporter kräver 
snabba åtgärder och inrättande av ett 
tydligt och förutsägbart regelverk på lång 
sikt som underlättar planering och 
investeringar från alla berörda parter. Ett 
tydligt och stabilt regelverk på lång sikt 
kommer att underlätta utvecklingen och 
spridningen av nya bränslen och 

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

energilösningar för sjötransporter och 
uppmuntra till investeringar från berörda 
parter. Ett sådant regelverk bör fastställa 
gränsvärden för växthusgasintensiteten i 
den energi som används ombord av fartyg, 
både till sjöss och i hamn, fram till 2050. 
Dessa gränsvärden bör med tiden bli mer 
ambitiösa för att återspegla den förväntade 
tekniska utvecklingen och den ökade 
produktionen av marina förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen. För att 
säkerställa rättssäkerhet och ge sektorn 
tillräckligt med tid att planera och 
förbereda på lång sikt, samt för att 
undvika strandade tillgångar, bör möjliga 
framtida översyner av denna förordning 
begränsas i omfattning och undvika 
avsevärda ändringar av kraven.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Prestanda från källa till kölvatten 
(well-to-wake) för marina bränslen bör 
fastställas med hjälp av normalvärden för 
emissionsfaktorer eller faktiska och 
certifierade emissionsfaktorer som omfattar 
utsläpp från källa till tank (well-to-tank) 
och från tank till kölvatten (tank-to-wake).

Or. en

Motivering

Faktiska utsläpp är det som räknas. Det bör vara möjligt att använda certifierade verkliga 
värden för alla bränslen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Användningen av 
landströmsförsörjning minskar 
luftföroreningarna från fartyg och minskar 
utsläppen av växthusgaser från 
sjötransporter när fartygen ligger i hamn. 
Landströmsförsörjning innebär en allt 
renare energiförsörjning för fartyg i hamn, 
med tanke på den ökande andelen förnybar 
energi och fossilfria energikällor i EU:s 
elmix. Medan endast tillhandahållande av 
anslutningspunkter för 
landströmsförsörjning omfattas av direktiv 
2014/94/EU (direktivet om infrastruktur 
för alternativa bränslen) har efterfrågan på 
och, som ett resultat av detta, 
användningen av denna teknik varit fortsatt 
begränsad. Därför bör särskilda regler 
fastställas med krav på att de mest 
förorenande fartygen använder 
landströmsförsörjning i situationer när 
detta konkret minskar utsläppen till en 
rimlig kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Undantag från kravet på 
användning av landströmsförsörjning bör 
också kunna ges av ett antal objektiva skäl, 
certifierade av hamnledningen och 

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

terminaloperatören eller den behöriga 
myndigheten, beroende på 
styrningsmodellen för hamnar i de olika 
medlemsstaterna. Dessa undantag bör 
vara begränsade till oplanerade hamnanlöp 
som görs av säkerhetsskäl eller för att 
rädda liv till sjöss, för kortare vistelser i 
hamn på mindre än två timmar eftersom 
detta är den minimitid som krävs för 
anslutning, och för användning av 
energigenerering ombord i nödsituationer. 
Om det är omöjligt att tillhandahålla 
tillräckligt med landström på grund av 
svag kapacitet inom det lokala nät som är 
anslutet till hamnen ska detta inte 
betraktas som underlåtenhet att uppfylla 
kraven i denna förordning vare sig från 
hamnens, fartygsägarens eller 
fartygsoperatörens sida, förutsatt att den 
otillräckliga lokala nätkapaciteten 
vederbörligen styrks av nätförvaltaren till 
kontrollörerna.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör begränsas efter det 
att fartyg och hamnoperatörer har haft 
tillräckligt med tid för att göra de 
nödvändiga investeringarna. Detta i syfte 
att ge nödvändiga incitament för sådana 
investeringar och undvika illojal 
konkurrens. För att säkerställa full 
driftskompatibilitet bör hamnar utrusta 
sina kajplatser, och fartygsägare sina 
fartyg, med kraftanläggningar som 
uppfyller tillämpliga standarder. Från och 
med 2035 bör fartygsoperatörer noggrant 
planera sina anlöp till TEN-T-hamnar som 
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undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör bibehållas för att ge 
möjlighet till tillfälliga ändringar i sista 
minuten av planerade hamnanlöp och anlöp 
i hamnar med inkompatibel utrustning.

omfattas av förordning XXXX-XXX 
(förordningen om infrastruktur för 
alternativa bränslen) för att se till att de 
kan genomföra sin verksamhet utan att 
släppa ut luftföroreningar och växthusgaser 
i hamn och äventyra miljön i kustområden 
och hamnstäder. Ett begränsat antal 
undantag i händelse av att 
landströmsförsörjning inte är tillgänglig 
eller inkompatibel bör bibehållas för att ge 
möjlighet till tillfälliga ändringar i sista 
minuten av planerade hamnanlöp och anlöp 
i hamnar med inkompatibel utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) De mål för tillhandahållande av 
landströmsförsörjning som fastställs i 
förordning XXXX-XXX (förordningen om 
infrastruktur för alternativa bränslen) tar 
hänsyn till de typer av fartyg som försörjs 
och de respektive trafikvolymerna i 
kusthamnarna. Kravet på att fartyg ska 
ansluta till landströmsförsörjning när de 
ligger i hamn bör inte gälla för fartyg som 
anlöper hamnar som är undantagna från 
kraven om landströmsförsörjning enligt 
den förordningen, såvida inte hamnen 
har installerad och tillgänglig 
landströmsförsörjning. Om ett fartyg 
anlöper en hamn utanför TEN-T där 
landströmsförsörjning är tillgänglig bör 
fartyget anslutas till 
landströmsförsörjning.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) Även om landströmsförsörjning är 
ett viktigt verktyg för att minska lokala 
utsläpp av luftföroreningar beror dess 
potential att minska växthusgaserna helt 
på den energimix som levereras genom 
kablarna. För att uppnå 
landströmsförsörjningens fulla klimat- 
och miljöpotential bör medlemsstaterna 
fortsätta att minska 
växthusgasintensiteten i sina energimixer 
och förse hamnarna med prisvärd, 
planerbar och fossilfri el.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 24c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24c) Vid genomförandet av denna 
förordning bör vederbörlig hänsyn tas till 
olika styrningsmodeller för hamnar runt 
om i unionen, särskilt när det gäller 
ansvaret för att utfärda intyg om att 
undanta ett fartyg från skyldigheten att 
ansluta till landströmsförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 24d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24d) Samordning mellan hamnar och 
fartygsoperatörer är avgörande för att 
säkerställa smidiga förfaranden för 
landströmsanslutning i hamnar. 
Fartygsoperatörer bör informera de 
hamnar som de anlöper om sin avsikt att 
ansluta till landström och kvantifiera sina 
elbehov under anlöpningen, särskilt om 
de överskrider det uppskattade behovet för 
denna fartygskategori.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Tillförlitlig information om 
bränsleegenskaper är av stor betydelse för 
genomförandet av denna förordning. 
Bränsleleverantörer som har påvisats 
lämna vilseledande eller felaktig 
information om växthusgasintensiteten i 
de bränslen de levererar bör betala en 
straffavgift. Bränsleleverantörer som 
upprepade gånger har lämnat falsk eller 
vilseledande information bör svartlistas 
från de certifieringssystem som fastställs i 
direktiv (EU) 2018/2001. I sådana fall bör 
alla bränslen som bunkrats från dess 
anläggningar anses ha samma 
emissionsfaktor som det minst 
gynnsamma fossila bränslet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Företag och bränsleleverantörer 
skulle på avtalsbasis kunna enas om 
ömsesidiga åtaganden om att producera, 
leverera och köpa förutbestämda mängder 
av vissa bränslen. Sådana 
avtalsarrangemang skulle också kunna 
fastställa ansvarsförhållanden och villkor 
för ekonomisk ersättning i de fall då 
bränslen inte finns tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Inkomsterna från betalningarna av 
straffavgifter bör användas för att främja 
distributionen och användningen av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen 
inom sjöfartssektorn och hjälpa 
sjöfartsoperatörer att uppfylla sina klimat- 
och miljömål. Inkomsterna från dessa 
straffavgifter bör allokeras till den 
innovationsfond som avses i artikel 10a.8 i 
direktiv 2003/87/EG.

(37) Inkomsterna från betalningarna av 
straffavgifter bör användas för att främja 
distributionen och användningen av 
förnybara och koldioxidsnåla bränslen och 
framdrivningstekniker inom 
sjöfartssektorn och hjälpa 
sjöfartsoperatörer att uppfylla sina klimat- 
och miljömål. Inkomsterna från dessa 
straffavgifter bör allokeras till den 
innovationsfond som avses i artikel 10a.8 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Med tanke på de konsekvenser som 
de åtgärder som kontrollörerna vidtar enligt 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(40) I syfte att upprätthålla lika villkor 
genom en effektiv tillämpning av den här 
förordningen bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på att fastställa regler om verifiering av 
faktiska utsläpp från källa till tank (well-
to-tank), regler för utförande av 
laboratorieprovning och direkta 
utsläppsmätningar, ackreditering av 
kontrollörer samt villkor för betalning av 
straffavgifter. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
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förberedande arbete, inbegripet på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(42) Med tanke på sjöfartssektorns 
internationella dimension är ett globalt 
tillvägagångssätt för att begränsa 
växthusgasintensiteten hos den energi som 
används av fartyg att föredra. En sådan 
skulle vara betydligt mer effektiv eftersom 
den har ett bredare tillämpningsområde. I 
syfte att underlätta utarbetandet av 
internationella regler inom Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) bör 
kommissionen därför dela relevant 
information om genomförandet av denna 
förordning med IMO och andra relevanta 
internationella organ och relevanta 
handlingar bör lämnas till IMO. Om en 
överenskommelse om en global strategi nås 
i frågor av betydelse för denna förordning 
bör kommissionen se över denna 
förordning för att anpassa den till de 
internationella reglerna.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) livsmedels- och fodergrödor: 
livsmedels- och fodergrödor enligt 
definitionen i artikel 2.40 i direktiv (EU) 
2018/2001.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) ersättningskällor för energi: 
förnybar vind- eller solenergi som 
produceras ombord eller el som levereras 
genom landströmsförsörjning.

(h) ersättningskällor för energi: 
förnybar eller fossilfri energi som 
produceras ombord eller el som levereras 
genom landströmsförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) fartyg i hamn: fartyg i hamn enligt 
definitionen i artikel 3 n i förordning 
(EU) nr 2015/757.

(m) fartyg i hamn: ett fartyg som är 
säkert förtöjt längs en kaj i en hamn inom 
en medlemsstats jurisdiktion medan det 
lastar eller lossar eller endast ligger i 
hamn, inklusive den tid då det inte 
hanterar last.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 38

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

(qb) sjöfart i isförhållanden: sjöfart 
med ett isklassat fartyg i ett havsområde 
innanför isgränsen.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – led qc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(qc) isgräns: gränsen vid en given tid 
mellan öppet hav och havsis av något 
slag, antingen fast is eller drivis.

Or. en

Motivering

Enligt definitionen i punkt 4.4 i WMO:s nomenklatur för havsis, mars 2014.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) landströmsförsörjning: system för 
att leverera el till fartyg i hamn, med låg- 
eller högspänning, växelström eller 
likström, inbegripet installationer på fartyg 
och på land, när fartygets huvudeltavla 
matas direkt, för annan verksamhet än 
lastning och lossning, t.ex. servicearbeten 
eller laddning av sekundärbatterier.

(r) landströmsförsörjning: system för 
att leverera el till fartyg i hamn, med låg- 
eller högspänning, växelström eller 
likström, inbegripet installationer på fartyg 
och på land, för matning av fartygets 
huvudeltavla, för annan verksamhet än 
lastning och lossning, t.ex. servicearbeten 
eller laddning av sekundärbatterier.

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Asterisk: Referensvärdet, som kommer att 
beräknas i ett senare skede i 
lagstiftningsförfarandet, motsvarar 
fartygsflottans genomsnittliga 
växthusgasintensitet från fartygs 
energianvändning ombord under 2020, 
fastställd på grundval av data som 
övervakas och rapporteras inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 och med 
användning av den metod och de 
standardvärden som anges i bilaga I till den 
förordningen.]

[Asterisk: Referensvärdet, som kommer att 
beräknas i ett senare skede i 
lagstiftningsförfarandet, motsvarar 
unionsfartygsflottans genomsnittliga 
växthusgasintensitet från fartygs 
energianvändning ombord under 2019, 
fastställd på grundval av data som 
övervakas och rapporteras inom ramen för 
förordning (EU) 2015/757 och med 
användning av den metod och de 
standardvärden som anges i bilaga I till den 
förordningen.]

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Växthusgasintensiteten från ett 
fartygs energianvändning ombord ska 
beräknas som mängden växthusgasutsläpp 
per energienhet enligt den metod som 
anges i bilaga I. För isklassade fartyg ska 
en korrektionsfaktor tillämpas för att dra 
av den högre bränsleförbrukning som 
beror på sjöfart i isförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 43

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

3a. Standardvärden anges i bilaga II 
till denna förordning för att ligga till 
grund för beräkningen av 
emissionsfaktorer. Dessa standardvärden 
kan ersättas av faktiska värden som 
certifieras genom laboratorietester eller 
direkta utsläppsmätningar.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 januari 2030 
ska ett fartyg i en anlöpshamn som 
omfattas av artikel 9 i förordning XXXX-
XXX (förordningen om infrastruktur för 
alternativa bränslen) ansluta till 
landströmsförsörjning och använda den för 
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hela sitt elbehov när fartyget ligger i hamn, 
med undantag för hjälppannor. Om en 
hamn utanför TEN-T frivilligt har 
installerat landströmsförsörjning ska 
fartyg som anlöper den hamnen ansluta 
till landströmsförsörjning om den är 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) beräknades ligga i hamn i mindre 
än två timmar men hindrades från att 
avgå inom den tidsramen på grund av 
oförutsedda händelser bortom 
operatörens kontroll,

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fartygsoperatörer ska informera 
de hamnar som de har för avsikt att 
anlöpa om att de planerar att ansluta till 
landström och ange den mängd el som de 
behöver under anlöpningen.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den ytterligare energi som 
krävs på grund av fartygets isklass ska 
undantas från den energi som används 
ombord, ska övervakningsplanen även 
innehålla
(a) uppgifter om fartygets isklass,
(b) en beskrivning av förfarandet för 
övervakning av den tillryggalagda 
sträckan för hela resan, och
(c)vid sjöfart i isförhållanden
i)datum och tidpunkt för sjöfart i 
isförhållanden, bränsleförbrukning och 
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energi från alternativa energikällor, eller 
ii) en utsläppsfri teknik enligt 
specifikationerna i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biodrivmedel och biogas som inte 
uppfyller kraven i led a eller som 
produceras från livsmedels- och 
fodergrödor ska anses ha samma 
emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma produktionskedjan för fossila 
bränslen för denna typ av bränsle.

(c) Biodrivmedel och biogas som inte 
uppfyller kraven i led a ska anses ha 
samma emissionsfaktorer som den minst 
gynnsamma produktionskedjan för fossila 
bränslen för denna typ av bränsle.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Certifiering av fossila bränslen

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

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om den ytterligare energi som 
krävs på grund av fartygets isklass ska 
undantas från den energi som används 
ombord, ska övervakningsplanen även 
innehålla
(a) fartygets isklass,
(b) datum och tidpunkt för sjöfart i 
isförhållanden, 
(c) mängden av varje typ av bränsle som 
förbrukas vid sjöfart i isförhållanden,
(d) mängden av varje typ av energi från 
ersättningskälla som förbrukas vid sjöfart 
i isförhållanden, 
(e) tillryggalagd sträcka vid sjöfart i 
isförhållanden, tillryggalagd sträcka 
under resan, 
(f) mängden av varje typ av bränsle som 
förbrukas till sjöss, och 
(g) mängden av varje typ av energi från 
ersättningskälla som förbrukas till sjöss.

Or. en
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Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) sammanställa den information 
som lämnats i enlighet med artikel 14.1 
och lämna in den till medlemsstatens 
behöriga myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Flyttad.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På grundval av den information 
som lämnas av kontrollören ska 
medlemsstatens behöriga myndighet 
beräkna beloppet för de straffavgifter som 
avses i artikel 20.1 och 20.2 och 
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underrätta företaget om detta.

Or. en

Motivering

Flyttas.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fartyget har ett 
överensstämmelseunderskott för 
rapporteringsperioden får företaget låna 
motsvarande summa i förskott från nästa 
rapporteringsperiod. Förskottet på 
överensstämmelseöverskottet ska läggas 

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

till fartygets saldo för 
rapporteringsperioden och dras av från 
samma fartygs saldo för nästa 
rapporteringsperiod. Den mängd som ska 
dras av för nästa rapporteringsperiod ska 
vara lika stor som förskottet på 
överensstämmelseöverskottet. Förskottet 
på överensstämmelseöverskottet får inte 
utlånas

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om fartyget den 1 maj året efter 
rapporteringsperioden har ett 
överensstämmelseunderskott ska företaget 
betala en straffavgift. Medlemsstatens 
behöriga myndighet ska, på basis av den 
information som lämnas av kontrollören, 
beräkna straffavgiftens belopp på grundval 
av den formel som anges i bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Företaget ska betala en straffavgift 
för varje regelvidrigt hamnanlöp. 
Medlemsstatens behöriga myndighet ska, 
på basis av den information som lämnas 
av kontrollören, beräkna straffavgiftens 
belopp genom att multiplicera ett belopp på 
250 EUR i 2022 års priser med antalet 
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megawatt installerade ombord och med 
antalet hela timmar som tillbringats i hamn. 
För denna beräkning ska den tid som 
krävs för anslutning till 
landströmsförsörjning anses vara två 
timmar, och denna tid ska automatiskt 
dras av från de timmar som tillbringas i 
hamn för att ta hänsyn till den tid som 
krävs för anslutning till 
landströmsförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Inkomsterna från de straffavgifter 
som avses i punkt 1 ska allokeras till den 
innovationsfond som avses i artikel 10a.8 i 
direktiv 2003/87/EG för att främja 
distribution och användning av förnybara 
och koldioxidsnåla bränslen och 
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artikel 21.5 i budgetförordningen och ska 
användas i enlighet med de regler som 
gäller för innovationsfonden.

framdrivningstekniker inom 
sjöfartssektorn. Dessa inkomster ska 
utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.5 i budgetförordningen och ska 
användas i enlighet med de regler som 
gäller för innovationsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företagen ska ha rätt att ansöka om 
en prövning av de beräkningar och åtgärder 
som kontrollören meddelat dem enligt 
denna förordning, inbegripet nekande att 
utfärda ett FuelEU-intyg om 
överensstämmelse i enlighet med 
artikel 19.1.

1. Företagen ska ha rätt att ansöka om 
en prövning av de beräkningar och åtgärder 
som medlemsstatens behöriga myndighet 
eller kontrollören meddelat dem enligt 
denna förordning, inbegripet nekande att 
utfärda ett FuelEU-intyg om 
överensstämmelse i enlighet med 
artikel 19.1.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9.3 , 9a.3, 13.3 
och 21.3 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med [den dag då denna 
förordning träder i kraft].

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9.3, 9a.3, 13.3 och 21.3 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9.3, 9a.3, 13.3 och 21.3 ska träda 
i kraft endast om vare sig 
Europaparlamentet eller rådet har några 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska senast den 1 
januari 2030, och därefter vart tredje år 
fram till 2051, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av en utvärdering av denna förordnings 
funktion och utvecklingen av tekniken och 
marknaden för förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen för sjötransporter 
och dess inverkan på sjöfartssektorn i 
unionen. Rapporten ska särskilt 
uppmärksamma denna förordnings 
inverkan på den inre marknadens 
funktion, sektorns konkurrenskraft, 
fraktsatser och koldioxidläckagets 
omfattning. Kommissionen ska överväga 
eventuella ändringar av

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det gränsvärde som avses i artikel 
4.2,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 71

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

(aa) tillämpningsområdet för denna 
förordning med avseende på
- det tröskelvärde för bruttodräktighet som 
avses i inledningen till artikel 2,
- den andel energi som används av ett 
fartyg på resa till och från tredjeländer 
som avses i artikel 2 c.

Or. en

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska föreslå 
ändringar av denna förordning om 
Internationella sjöfartsorganisationen 
antar globala standarder om 
koldioxidutsläpp, för att fullt ut anpassa 
förordningen till dessa standarder.

Or. en

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska senast den 1 
januari 2030, och därefter vart femte år 
fram till 2050, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
resultaten av en omfattande utvärdering 
av de aggregerade makroekonomiska 
effekterna av den lagstiftning som ingår i 
55 %-paketet1a. Rapporten ska särskilt 
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uppmärksamma effekterna på unionens 
konkurrenskraft, skapandet av 
arbetstillfällen, fraktsatser, hushållens 
köpkraft och koldioxidläckagets 
omfattning.
__________________
1a Kommissionens meddelande 
(COM(2021)0550) av den 14 juli 2021.

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska överväga 
eventuella ändringar av denna förordning 
i fråga om förenkling av lagstiftningen. 
Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ska fortlöpande anpassa 
sig till bästa praxis för administrativa 
förfaranden och vidta alla åtgärder för att 
förenkla tillämpningen av denna 
förordning och begränsa den 
administrativa bördan för fartygsägare, 
operatörer, hamnar och kontrollörer till 
ett minimum.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Kompensation i form av minskad 

regelbörda
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Kommissionen ska senast den 1 januari 
2024, och i linje med sitt meddelande om 
tillämpningen av ”en in, en ut”-principen, 
lägga fram förslag för att kompensera för 
de regleringsbördor som införs genom 
denna förordning, genom revidering eller 
avskaffande av bestämmelser i andra 
unionslagstiftningsakter som leder till 
efterlevnadskostnader i sjöfartssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – tabell 2 – rad 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mi,j A
Justerad massa av det specifika bränsle ”i” som oxideras i enheten ”j” [gFuel] på grund av sjöfart i 
isförhållanden när det gäller fartyg i isklass IC, IB, IA eller IA Super eller motsvarande isklass och på grund av 
de tekniska egenskaperna hos ett fartyg i isklass IA eller IA Super eller motsvarande isklass. Den justerade 
massan Mi, j A används i ekvation (1) i stället för massan Mi, j när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fossila bränslen ska de normalvärden 
som anges i bilaga II användas.

För fossila bränslen bör de normalvärden 
som anges i bilaga II användas, såvida inte 
faktiska värden kan erhållas genom 
laboratorietester eller direkta 
utsläppsmätningar.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall ersättningskällor för energi är 
installerade ombord kan en belöningsfaktor 
för ersättningskällor för energi användas. 
För vindkraft fastställs en sådan 
belöningsfaktor enlig följande:

I de fall ersättningskällor för energi är 
installerade ombord kan en belöningsfaktor 
för ersättningskällor för energi användas. 
Denna belöningsfaktor kan tillämpas på 
alla typer av fossilfri energi som 
produceras ombord, inbegripet men inte 
begränsat till vindkraft. För vindkraft 
fastställs en sådan belöningsfaktor enlig 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 13a (nytt)

Kommissionens förslag
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Ändringsförslag

För andra fossilfria energikällor fastställs en sådan belöningsfaktor enligt följande:

Belöningsfaktor för ersättningskällor 
för energi- FOSSIL FREE (fFossilFree)

𝑷𝑭𝒐𝒔𝒔𝒊𝒍𝑭𝒓𝒆𝒆

𝑷𝑻𝒐𝒕

0,99 0,1

0,97 0,2

0,95 ⩾ 0,3

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 8 – tabellen – kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De normalvärden som anges i tabell 1 i den 
här förordningen ska användas

De normalvärden som anges i tabell 1 i den 
här förordningen ska användas, såvida inte 
faktiska värden kan erhållas genom 
laboratorietester eller direkta 
utsläppsmätningar.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Emissionsfaktorerna för alla typer av 
bränslen kan alternativt fastställas på 
grundval av faktiska värden som 
certifieras genom laboratorietester eller 
direkta utsläppsmätningar.
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Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 4 innehåller utsläppsvärden 
uttryckta som koldioxidekvivalenter 
[gCO2eq/MJ]. För fossila bränslen ska 
endast normalvärdena i tabellen användas. 
För alla övriga bränslen (undantaget där 
det uttryckligen anges) ska värden 
beräknas med den metod eller de 
normalvärden som anges i direktiv (EU) 
2018/2001 med avdrag för utsläpp vid 
förbränning som antas ske med fullständig 
oxidation av bränslet4.

Kolumn 4 innehåller utsläppsvärden 
uttryckta som koldioxidekvivalenter 
[gCO2eq/MJ]. För fossila bränslen ska 
normalvärdena i tabellen användas, såvida 
inte faktiska värden kan erhållas genom 
laboratorietester eller direkta 
utsläppsmätningar. För alla övriga 
bränslen (undantaget där det uttryckligen 
anges) ska värden beräknas med den metod 
eller de normalvärden som anges i direktiv 
(EU) 2018/2001 med avdrag för utsläpp 
vid förbränning som antas ske med 
fullständig oxidation av bränslet4.

__________________ __________________
4 Se direktiv (EU) 2018/2001, bilaga V.C.1 
a och uttrycket ”eu | = | utsläpp från bränsle 
som används”.

4 Se direktiv (EU) 2018/2001, bilaga V.C.1 
a och uttrycket ”eu | = | utsläpp från bränsle 
som används”.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga III – tabellen – rad 4

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

Elproduktion ombord med vindenergi, solenergi 
och/eller andra fossilfria energikällor.

Fartyg som kan uppfylla sina energibehov i hamn 
med vindenergi, solenergi och/eller andra 
fossilfria energikällor.

Or. en
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA Va
BERÄKNING AV DEN JUSTERADE BRÄNSLEMASSAN

För det första beskrivs i denna bilaga hur den justerade bränslemassan beräknas utifrån 
den extra energi som beror på de tekniska egenskaperna för ett fartyg i isklass IA eller IA 
Super eller motsvarande isklass1a och den extra energi som används av ett fartyg i isklass 
IC, IB, IA eller IA Super eller motsvarande isklass till följd av sjöfart i isförhållanden. För 
det andra beskrivs hur den extra energin ska beräknas.
Justerad massa [Mj A]
Den justerade bränslemassan [Mi A] beräknas på grundval av den extra energi som används 
för sjöfart i isförhållanden och den extra energi som används på grund av tekniska 
egenskaper hos ett fartyg i isklass IA eller IA Super eller motsvarande isklass. Företaget 
kan välja vilket bränsle ”i” den extra energin ska allokeras till. Valt bränsle ”i” måste vara 
ett av de bränslen som fartyget har förbrukat under rapporteringsperioden. Den mängd 
energi som motsvarar den förbrukade massan av bränsle ”i” får vara mindre än mängden 
extra energi.
Den justerade massan av bränsle ”i” [Mi A] beräknas enligt följande:

𝑴𝒊 𝑨 = 𝑴𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 ― 𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (Ax.1)

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

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

𝑳𝑪𝑽𝒊
 (Ax.2)

där Eadditional due to ice class är den extra energiförbrukningen på grund av de tekniska 
egenskaperna hos ett fartyg i isklass IA eller IA Super eller motsvarande isklass och LCVi 
är det lägre energivärdet för bränsle ”i”.
På samma sätt beräknas bränslemassan på grund av extra energiförbrukning till följd av 
sjöfart i isförhållanden med hjälp av
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𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑳𝑪𝑽𝒊
 (Ax.3)

där Eadditional due to ice conditions är den extra energiförbrukningen till följd av sjöfart i 
isförhållanden.
Extra energi på grund av isklass och till följd av sjöfart i isförhållanden
Den extra energiförbrukningen på grund av tekniska egenskaper hos ett fartyg i isklass IA 
eller IA Super eller motsvarande isklass beräknas enligt följande

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 =  𝟎.𝟎𝟓 × (𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔) (Ax.4)

där Evoyages, total betecknar den totala energi som förbrukas för alla resor och Eadditional due to ice 

conditions den extra energiförbrukning till följd av sjöfart i isförhållanden.
Den totala energi som förbrukas för alla resor beräknas med hjälp av

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

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

𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔, 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝟎.𝟓 ∙ (𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺  + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺) 
(Ax.6)

där Mi, voyages between MS betecknar den sammanlagda bränslemassan som förbrukas vid alla 
resor mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, Mi, voyages from MS den sammanlagda 
massan bränsle som förbrukas vid alla resor som avgår från hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion, och Mi, voyages to MS den sammanlagda massan bränsle som förbrukas vid resor 
till hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion. Den förbrukade mängden elektricitet som 
levererats till fartyg Eelect., voyages total kan beräknas på samma sätt.
Extra energikonsumtion på grund av sjöfart i isförhållanden beräknas enligt följande

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 = 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 ―
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔,   𝒂𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 (Ax.7)

där Evoyages, open water betecknar den energi som förbrukas under resor i öppet vatten och 
Evoyages, ice conditions, adjusted den justerade energi som förbrukas i isförhållanden.
Den energi som förbrukas för resor som endast inbegriper sjöfart i öppet vatten beräknas 
enligt följande

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 = 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (Ax.8)

där Evoyages, ice conditions betecknar energi som förbrukas för sjöfart i isförhållanden, vilket 
beräknas enligt följande

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 = ∑𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒍
𝒊 = 𝟏 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 × 𝑳𝑪𝑽𝒊 + 𝑬 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕.,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔  

(Ax.9)
där Mi, voyages, ice conditions betecknar massan av bränsle ”i” som förbrukas för sjöfart i 
isförhållanden, och Eelect., voyages, total betecknar den mängd elektricitet som levereras till 
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fartyget och som förbrukas vid sjöfart i isförhållanden.
Massan av bränsle ”i” som förbrukas för sjöfart i isförhållanden beräknas enligt följande

𝑴𝒊,   𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. = 𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. + 𝟎.𝟓 ∙
(𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.  + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)  

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

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

𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓
(Ax.11)

med tillryggalagd sträcka vid sjöfart i isförhållanden Dice conditions och energiförbrukning per 
tillryggalagd sträcka i öppet vatten (𝑬

𝑫)
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

.

Tillryggalagd sträcka vid sjöfart i isförhållanden Dice conditions beräknas enligt följande

𝑫 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. = 𝑫𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. + 𝟎.𝟓 ∙
(𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.  + 𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)  

(Ax.12)
där Dvoyages between MS, ice cond. betecknar den totala tillryggalagda sträckan vid sjöfart i 
isförhållanden mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, Dvoyages from MS den totala 
tillryggalagda sträckan vid sjöfart i isförhållanden när det gäller alla resor som avgår från 
hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, och Dvoyages to MS den totala tillryggalagda 
sträckan vid sjöfart i isförhållanden när det gäller resor till hamnar inom en medlemsstats 
jurisdiktion.
Det senare ska fastställas enligt följande

(𝑬
𝑫)

𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓
=

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ―  𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,   𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑫𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
(Ax.13)

där Evoyages, ice conditions betecknar energiförbrukningen vid sjöfart i isförhållanden och Dtotal 
den totala tillryggalagda sträckan per år.
Den totala tillryggalagda sträckan per år beräknas enligt följande

𝑫 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑫  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝟎.𝟓 ∙ (𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺  + 𝑫𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺)  (Ax.14)

där Dvoyages between MS betecknar den sammanlagda tillryggalagda sträckan mellan hamnar 
inom en medlemsstats jurisdiktion, Dvoyages from MS den sammanlagda tillryggalagda sträckan 
när det gäller alla resor som avgår från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, och 
Dvoyages to MS den sammanlagda tillryggalagda sträckan när det gäller resor till hamnar inom 
en medlemsstats jurisdiktion.
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1a Se Helcoms rekommendation 25/7 på http://www.helcom.fi för ytterligare information 
om motsvarighet mellan isklasser.

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

Förslaget till förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom 
sjöfarten (FuelEU Maritime) ingår i 55 %-paketet. I kommissionens förslag fastställs en 
gemensam EU-ram för att öka utvecklingen, produktionen och användningen av 
koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten. I förslaget fastställs en teknikneutral 
utsläppsminskningsbana som tvingar fartygsägare och operatörer att gradvis minska utsläppen 
från sina fartyg. I förslaget fastställs också ett krav på att fartyg ska ansluta till 
landströmsförsörjning i vissa situationer för att begränsa skadliga luftföroreningar.

Förslagets ekonomiska kontext

Sjötransporter står för omkring 75 % av EU:s utrikeshandel och 31 % av EU:s interna handel 
sett till volym. 400 miljoner passagerare går ombord eller stiger i land varje år i 
medlemsstaternas hamnar, varav cirka 14 miljoner på kryssningsfartyg. Sjötransporter är 
därför en viktig del av Europas transportsystem och spelar en avgörande roll för den 
europeiska ekonomin.

För att sjöfartssektorn ska kunna bidra till de övergripande insatserna för minskade 
koldioxidutsläpp måste nya bränslen och framdrivningstekniker införas, och sektorn har 
långtgående ambitioner i detta avseende. Det är dock både komplicerat och dyrt att genomföra 
omställningen. Bränslekostnaderna utgör mellan 35 % och 53 % av de totala 
driftskostnaderna inom sjöfarten. Den föreslagna förordningen skulle avsevärt öka 
bränslepriserna och därmed ha stor inverkan på de totala transportkostnaderna. Föredraganden 
betonar dessutom att merkostnaderna under transportfasen går vidare till tillverknings- och 
detaljhandelsfaserna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna. De ekonomiska bördorna 
kommer att slå hårdast mot industrier med låg marginal och låginkomsthushåll, vilket kräver 
kompensationsåtgärder för att hålla nere fraktpriserna och skydda människors köpkraft. 
Föredraganden föreslår en skyldighet för kommissionen att lägga fram åtgärder som 
kompenserar de nya efterlevnadskostnaderna, för att förhindra att den totala regelbördan ökar.

Omfattning och ambitionsnivå

Kommissionens utsläppsminskningsbana är inriktad på fartyg över 5 000 bruttoton och 
omfattar 100 % av deras resor inom EU och 50 % av deras resor mellan hamnar i EU och 
hamnar i tredjeländer. Föredraganden stöder kommissionens föreslagna ambitionsnivå, liksom 
fartygstypen och det geografiska tillämpningsområdet. Sjöfartssektorns inneboende globala 
karaktär understryker vikten av lika villkor, med regler som gäller lika oavsett fartygets 
flaggstat. Att söka internationella lösningar som tillämpas lika i hela världen kommer att vara 
avgörande för att uppnå de stora utsläppsminskningar som krävs. Föredraganden ser denna 
förordning som ett viktigt verktyg för att påskynda förhandlingarna inom Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) om globala normer för växthusgaser och för att stimulera en 
beteendeförändring när det gäller användningen av koldioxidsnåla och förnybara bränslen 
bland sjöfartsoperatörer som är verksamma i europeiska hav och som anlöper EU:s hamnar.

Med tanke på att förordningen är den första i sitt slag, med en risk för okända biverkningar, 



PR\1253534SV.docx 55/58 PE729.908v02-00

SV

anser föredraganden att fokus bör ligga på de största aktörerna, som genererar lejonparten av 
utsläppen, samtidigt som man ser till att efterlevnadskostnaderna inte drabbar de minsta 
rederierna. Tydliga översynsklausuler kommer dock att införas i förordningen för att övervaka 
om det finns tvingande skäl att ändra tillämpningsområdet, inte minst om IMO antar bindande 
globala växthusgasstandarder. I så fall föreslår föredraganden att reglerna bör samordnas fullt 
ut för att undanröja konkurrensnackdelar för europeiska rederier.

Beräkning av emissionsfaktorer och efterlevnad

Förordningen innehåller tabeller med standardreferensvärden för beräkning av 
emissionsfaktorer för bränslen från källa till tank (well-to-tank) och från tank till kölvatten 
(tank-to-wake). Dessa standardvärden bör, beroende på den bränslemix som ett fartyg 
bunkrar, ligga till grund för fastställandet av ett fartygs efterlevnad eller bristande efterlevnad. 
Föredraganden föreslår att användningen av bilagornas standardvärden bör kompletteras med 
en möjlighet för en fartygsägare eller fartygsoperatör att använda verkliga värden för utsläpp 
från källa till tank (well-to-tank) och från tank till kölvatten (tank-to-wake), förutsatt att de 
faktiska värdena certifieras genom laboratorietester eller direkta utsläppsmätningar. 
Standardvärdena kan sedan bidra till att undvika långdragna och byråkratiska testförfaranden 
för de allra flesta ägare och operatörer, medan de som är föregångare när det gäller teknisk 
utveckling och koldioxidsnål framdrivning kan belönas om de överträffar standardvärdena.

Landströmsförsörjning

Att stimulera användningen av landströmsförsörjning när fartyg ligger i hamn kan avhjälpa 
skadliga lokala luftföroreningar och vara en av många åtgärder för att minska sjöfartssektorns 
koldioxidavtryck. I FuelEU Maritimes systerförordning om infrastruktur för alternativa 
bränslen (AFIR) fastställs bestämmelser om att hamnar ska ge anslutningsmöjligheter, medan 
man i FuelEU Maritime ålägger fartygsägare och operatörer att ansluta när de ligger i hamn. 
De respektive bestämmelserna i dessa två förordningar måste samordnas fullständigt för att 
undvika strandade tillgångar och för att säkerställa att investeringar görs där de är rimliga och 
verkningsfulla. Föredraganden föreslår att skyldigheten att ansluta till landströmsförsörjning 
bör gälla fartyg som anlöper hamnar som omfattas av AFIR, och inte alla EU-hamnar, för att 
skydda konkurrenskraften för mindre hamnar utanför TEN-T och undvika en dramatisk 
omfördelning av trafiken som skulle skada konnektiviteten och den ekonomiska situationen i 
regioner som är beroende av sådana hamnar. Föredraganden ser ett behov av att sänka den 
ekonomiska tröskeln för införande och användning av landströmsförsörjning genom ett 
permanent skatteundantag för el som levereras genom landströmsförsörjning.

Slutsatser

Föredraganden delar ambitionen att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten och uppskattar 
den av kommissionen föreslagna teknikneutrala strategin, som kommer att säkerställa att 
berörda parter inom sektorn kan använda de effektivaste lösningarna utan politisk 
detaljstyrning. Flaggneutralitet och tillämpning även utanför EU ökar chanserna att nå en 
internationell lösning inom IMO. Föredraganden upprepar att Europas globala 
konkurrenskraft måste skyddas och att återkommande rapporterings- och översynsförfaranden 
kommer att vara av största vikt för att identifiera eventuella oönskade följder och förhindra att 
utsläppen, investeringarna och jobben flyttar någon annanstans. Föredraganden understryker 
att utsläppsgränserna måste fasas in gradvis, i en takt som gör det möjligt för berörda parter 
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att anpassa sig på ett kostnadseffektivt sätt och säkerställa minskade koldioxidutsläpp till ett 
pris som är rimligt för konsumenterna.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Clean Air Task Force
CLECAT
Costa Group
Cruise Lines Industry Association (CLIA)
D´Amico Shipping Group 
Danish Shipowners' Association
DFDS 
EU-kommissionens generaldirektorat för klimat (GD CLIMA) 
EU-kommissionens generaldirektorat för transporter (GD MOVE)
Eurogas
European Biodiesel Board
European Community Shipowners' Association 
European Energy Forum 
European Sea Ports Organisation
European Transport Workers' Federation
Feport 
Finlands EU-representation
Finlands miljödepartement 
Finlands transport- och kommunikationsdepartement
Finnish Shipowners' Association
FuelsEurope
Future Proof Shipping 
Gas Infrastructure Europe
Gasum
GoodFuels
Grimaldi Group 
Hydrogen Europe
International Shipowners´ Association of Portugal
Kongsberg Maritime
Liquid Wind
Maersk 
Methanol Institute
MSC Group 
Nederländernas EU-representation
Norges EU-representation 
Norges miljödepartement 
North Sea Port 
Port of Rotterdam 
Research Institutes of Sweden (RISE)
Rina Services 
Scandlines
Sea Europe (Shipyards and Maritime Equipment Association)
Sea-LNG



PE729.908v02-00 58/58 PR\1253534SV.docx

SV

Siemens Energy 
Skogsindustrierna
Stena
Svensk Sjöfart
Sveriges EU-representation
Tärntank Rederi Donsö
Teneo 
Tjeckiens EU-representation
Trafigura 
Transport & Environment 
Wärtsilä
World Shipping Council
X Shore Electric Boats
Yara


