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Sveriges Redareförening (SRU) har fått möjighet att lämna synpunkter på ruhricerat förslag. och
vill framföra följande.

Sammanlattnina

Ett sent förslag på onihiindertagande vilket remissas 1 små bitar omöjliggör en helhetssyn för
industrin

Rddets direktiv 1999/32111(3 innelialier regler om svavelhalt i marint bränsle liksom regler för hur
EU:s medlemsstater ska införa detta direktiv i form av kontroll, tillsyn och sanktioner. En av
kommissicrens mälsättningar med det reviderade direktivet var just att sf LIrka systemet ft$r
övers akning och erksUtiJighet och direkthet kräver att staternas sanktioner ska vara effektiva.
proportionella t’ch a skräckande och fdr omfatta böter som beräknas på ett sädant satt alt det
säkerställer efter.evnad. Trots detta har regeringen vak att behandla frLgorna separat 1 frilgan om
införIi ande. nagot som SRF finner mycket olämpligt och olyckligt. Det blir i och med detta
omcliliut f(”r ‘ss inom industr’n att ‘a et’ hJhJs’rspckt v flcr ‘n’’rhvande’ av krtj,en it. ,fl vet
Till detta kommer au remssen avseende andnngar i ro’rd!tgen (1998:946) om s4avelhaltigt
bränsle saknar en konsekvensanalys trots att SRT tillsammans med svensk hasindustri under
rndriga år har päpekat konsekvenserna med de regler som regeringen nu föresl& !rflSrih1asi svensk
rätu.

Att få en remiss om til1s n och efterlevnad sex mdnader innan ett ikrafurädande är alldeles rör
sent. Detta arbete skWle ha pkhöijat IZSr länge sedan. SIW saknar en tydlig ddplan för hur stiaea
ska klara sju ansvar för kontroll och efterlevnad i Ud till ikrafurädaade:. l)et [fr ocksk
an:närkningsv[irt att flera viktiga friigor rörande införivandet ‘vad gäller rent tekniska friigor ännu

‘iralikanalvs studie (R.appon 2013:10): Ko:i%ekw;isrii.z av skiElpa kw” iZr svawihalten 1 marint hrllns!e
visar att kostnaderna för industrin isarpa betydliga kustnadsöknin.ar mr savill industrin som
sjOfartsn[iringcn.
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in tt’ ii I(t ( \ . rgan )in ppnu kiubb’i ). V i utgii. Frin ut 1 det la iktum r ngo[ Sverige tar ii
i lfl’lk1Ufl(k’ nir xiiIva k)n(roIlen av ef(’Ile\L1ndc( ska IiIiiupax.

‘Fl•( )( S (tell SCfl re inissen \ i S 1<1 {tiinlia at ‘1ianspoii s(yi.c!sen Itr gjort en bit genongLing ‘er
de iI1pIc’1leI1eIi1istittL!()r soni c[’ei. lösas. 1 )e( ur doe1 1vckEig( att en rapport soi skrevx i
(IL’CL’IllbCl iflÉC koiutuH ul iä ienixs 1riin i mars nir LIs( tiden ir av ä sor vikt. I\4yckeL av de
liLigOr S(HU 1ru1xI)rts(yre Isen belyser har ut veeldaÉs bely(1 1ig sedan iLlpporen skrevs. V i 1rstr
all ‘I’1Il1S[B)11SIV1(.’ISL’fl skii ei. i en ijpFd)jnini... av rapporten i den!1 sIun(1 som se(hIn oeksi
k()1fl111e1 it 1 reinissux. 1 (t hel heIsiepp hade varit viii koiiinei i 1gaii ixiH) Id för del uppdelade
reiuissaiide( SOIH Ilu sker vi 1 ket i del niiiuaste oindj Iigdr iudj lighelen at( Ci en helhetssyn.
Ieeiin.en bel5ver ta ett hehhie(s.irepp i li-dgan lr att uppnd ett system SOIfl ur ldrutshhart och
pLilil higi . 1 )eIla Ui. guLinden lr en luningsrik iipheiuenering a’’ (llrekt:\’ets ‘ce( Linggiende
kra.

sii anser vidare alt:

. Vi delar ‘Fransporlstyrehsens uppfattning att det finns stora ekoroiniska inciainent att [‘ta
OR)t s\’aVeh besliinnehseriia ellersoin kostnaden Cdr lägsvavhigt brLinse Li a\seviirt högre än
kostnaden fdr hsvavhii..t linxle.

. •\/j de har Franxportstyrexens uppfitlning att en verkiiiiigsfu och e1Tekdv tu
bestäitiehserna är ytterst iilvLihi fr aU siikersU a efterevnaden. och däi2enon även
konkurrensneurahiteten inon det oiuride soi reheras ( SI (‘J\—(Urädet).

. SR! insläiner i ‘Fransj)rtsyfelsens helduning allt tillsynen sli vaa riskhaserad. 1 )et är
viktigt at suhLihheis resurser 1kiiseras de som ian bedömer kan ii in“itiie aH
bryta Hu)l reglerna. I)elta ör sanordnas inoi raien Fdr 1 Ii (hanr1satsKonaoJ sdireLLive
Paris l’4oU etc).

• Ski ‘a. L.( L 0L .. 50 0 s0a. uO 1 5 S. . 5 5
som är iodkänd samt underhätis och sköts i enliahiet med i11 erkarens irsti ukdonr mR
halls msva ig o ii tot dlu ii ut lO 01 ftdTL s o 11101 DL w id 1 L 1 0

laastifnimen som bara mcder lindrinu om (hat sker a forca majeure.
• Ski stöder ‘Fransporislyrelsen i deras upniat ln ingar och ocksä i deras förslag om ämpga

iLi udci i 1om r co ny luttlo o cimis xa0t Dc n d hO 1

och avskräckande samt är nronortonerhga mcd dc heionp s va ev. Lv’ faflcflt or ‘arai pä
att fuska.

• Fn harmomseraci ti15y smvcrkan med ancira änder är ocksa en ti ncke hr au fn
till en eiTekiv tillsyn inom hcfa kontroUomriide. Ovarvukning är n hg nä sw orcaa
iflo:ii 1-ILäcont OC :Occi 5orcshaäncternL. 1fl011 1 L Saint inom rca far Pars lvi af.

• För fartyg som väller en ekisk lösning är det vikägi nä dei finns tid för anpassning av
tekniken. Det är fn känt. aU. skruhher:ekni KCfl soni nu önns 1 yLi1T ännu inta fr fullt

\ecklad och fLLrerar cndasi i heuränsad oifliattriiag nder issa rlL andan som Lex. i
faratten mccl lag aJkalinite: . 1 firordnngen och införhvandct behöver La hötd far detta OCh
Ski rekommenderar aU. regeringen avvaktar det arbeta som nu pägär inom 1 IF 1 danna .iol

• Sinien maste se till air resurser för au sifaarsihi la en nisKnJscran ii syn finns avampa ä is i
form as snifferu irustning pä fasta insaiiaiioner, nä ssavol provar kan tas ii ia 1 kort svart id,
iOiL1serud kon troll as bränsiet även nu fartyg i transi etc.

• SRI anser au optisk tillsyn frän flyg och fasta instaHaiorer är en effektiv metod dir
Iljd\ kO (1 1 lya \ ht ii’ c 1 L1 1 i (L 111 tuff ch 1 fff 101 fn \
mcd denna motod skall vöras iiI ä4inuliua.

• Transportsty.rclsen har dennueraL ett behov dir nya ntetocer tör nit knanollora att tun[
opot 01 at med korreci oransta anernLtnv: tam SiRe[ Ski nr anina mcc.
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SRI’ reiiiiss’ar

1IHflS[)( )r(S1’IC1Sefl 1ic1 i jUfli 2() 1 3 i 1Ip!rau av regeringen a(( utreda (iHsynen av c1cie\’n11den av
(le sIirp1a i•egleriia (r iiuin( bd[nslc (N2() 1 3l3cJ5OfFI ). I)en delrappoii so nu ieiuissas. ur
dL[erad decciuber 20 1 3. och rus all rapnoiien !iiniides över t [1 regeringen i decciber har inge
huini i I.ian (n)Is ( (let nu bara uir 6 niiiader k’var Ii 1 1 i kiifl Eriidaiide a\’ (le lya hexiuiiiueIserna.
Sluklaluin lr reiisseii sker saintidiul xoi ‘Fransporislyrelsen skickar in xiii slutrapport ung.
iv’geri ngsuppd1LgeI som se(Ian ska reiissas gOr (let o11j hg! all fi cii helheisbi kl Cör industrin.
Stora Iöriin(Iri ngar SOIN dL’fl 50111 nu inf5rs i och med de nya svavel kraven kruiver Ud för
uinsiud ming. stöd och föiutsuigbar1et gt hett saknas klag.

I:?1(j, /V/(’/(Of1 1 (ilie r

1 )e uiiidringar solu nu inflrs är (lels (le ICIE1 regionala krLIvCfl ino1 Si CA onlrLi(1et sai1 de glohala
kra’c.n. Kraven SOIfl dc ir 1Itk)rIIad Lir iiiIbaserade dvs. ett fartyg kan antingen anvLnda sig av
hgsavIigt hriinsle. anvLinda teknisk rcningsurusning idag s.k. skrubbers) a!tcrnativa
hruinslcn ( 1 N( i. Nietatiol etc). SkI et aH \ira ic1eintr konincr att behöva ait dessa tre
dteriitiv 1öi att kunna :ja de nya su11gtre ra en . in iedningsv s koiLr ii kar T1torIte( av
fartygen a(t n\uir1d sg av tei1vt !gsva 1it v e1 s:ra kst1L[dshöningtr
[•öi• vaije resa.

‘I’ranspor(styrelsen anger i sin rapjort att 1gsvavIig hräns!e beruiknas nedföra en kosnadsökning
1-vt 340—4() LS ) iei (oil janör ueci den [joCKo4a (1-Ii illed 1 .00 pree savHna 1) sona
in v uds id t DL ( n i 1 u pi so v ni vis IL v u r LO 50 75 n oc t ( 1 npoi ÉL n
tranigdr att detta kumt.IL’r utr inneiura k st radsök:uinar för i.n 1 r:’oassa rarkr1yg pk en sil.tcku
av 1 000 km vilket ur Lineefiiv mois arande Steckho m — l—Iesi nbrs pk 225 001) — 320 000 kronor.
Reglerna kommer alt leda till avsevuLrda kostnadsnönmgur vilke i sin wr ökar incf tainentet att inte
följa reglerna enligt Transorts relsens hedör ring. SRI delar denna bild. T)e anger vjdure att det
loi ut s iL ist i r Itu IL vn tdL u och k a LO ii vn kO kai t Lfl SPL att dl 1LLL n not i Si ( A miii aic 1
ur ytterst viktigt med en \ erkningsfut och efföktiv 1. syn över besfanrmel serna. Vi delar
l’ranspor(styveTserappfatt:tfrig.

ii

Ski insimmer 1 Tmnsrtstyt.ilscns OeLIöm.ninn att ii vie1 sku \iuru vtskaaserita. Dci kr \ iklivl
ttti san hidleis resurser lokuseras pu de som man luckOr te: kan ha 1 neit anlant au bryta mot r termin.
l)etta bör sarrordnas inom ramen för Lik (hwurnsrams kar rot sk: retar vet. lkri MaL etc,

Transportst yrelsen har idan ifierat ek beluo\ för nya metoder löv LIII kon iroHem’tt att. tart.yg opererar
med korrekt hrknslu ni tarnar Vi ik ii vilket 5 kl1 Si ödter. lm vet au vI en Le! Lintpr nugsnretod S( )1 ii
enigt uppgift tll]\ utmls i Tyskland för fartyc som e urvitmLr sig d\ an s, tu skruluher el er
at mrnaiivi Lifars Le kr au last ki! ta telaperat uran pa hrLin ertren vi Lat ger an snabb mctikaran on
Ofli fartyget LUT\ Linder sig a T.SM( 10 s lIken till skillnad Iran NIO (Haavy lual Ok) inte krfö er
uppvilillining. Dock bör det beaktas titt av sv avlad 1-11 Oförecomm Ct pa ttmarknJen kLen Ibrisatt
ittpLtrmnn Denna mame hur Sv armas Radarelören ing n’ 1 Igen diskLt levat ack
Tmanspristyralsen och det hur tagits emot pasitivt.

\‘idare ur se’ SR! au mi Rk tillsyn ‘fan ‘tyg tit levrar V lasta nitil tationer n broar ock fasta
:n:a!Iatianer 1r en etktiv ratml för tillsynen av iart ii vilka me bauer i hamn ucit att tiltrekifau
medel för e fatal va iii v r tt ted denna ra lod skull alrus lit uiing
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‘I’iII siM hör dci tilläggas all en harmonisering mellan HÄnderna i SI(’A onirildc( Ur en nCkI’iinc1iIw(
för alt silkersWlla en gemensam och effekdv tillsyn.

Saiikiioiwr

Av artikel 11 i direktivet framgår kraven för sanktioner. Där fraiugdr all:

1. Medlem.sstaterna ska fastställa sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som
antas enligt della direktiv.
2. l)e fastställda sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och får omfatta
böter som beräknas på ett sådant sätt att det säkerställs att de åtminstone berövar de ansvariga det
ekonomiska utbytet at den öertr&e1se de begått. och att böterna ska öka gratMs id upprepade
övertrildelser.

SRF ser inget i denna rapport som tyder på att sådana effektiva. proportionella och avskräckande
sanktioner kommer att finnas pil plats den 1januari 2015 trots att regeringen redan i juni 2013 gav
‘I’ransportstyrelscn i uppdrag att göra denna utredning. Det blir än mer oroande när
Transportstyrelsen vidare i rapporten konstaterar att en ökad omfattning av den befintliga tillsyn
som styrelsen bedriver behöver införas vid tidpunkten för de skärpta kraven samt att ny
tillsynsmetodik behöver utvecklas och tillämpas.

‘I’ransportstyrelsen konstaterar också att det finns stora problem med det nuvarande
sanktionssystemet för svae1öerträdelser. Det visar sig att hittills har ingen blivit fälld med
dagens straffrättsliga sanktioner trots Transporistyrelsens försök till detta. l)etta leder enligt
Transportstyrelsen till att det i nutäget inte finns eftbktiva sanktioner vilket bidrar till att nela
systemet urholkas.

Som visats i rapporten kommer kostnaderna öka avsevärt för de sm avser att använda sig a
alternativet lågsvavlig bränsle. Detta gäller natur!igtvis också för de rederier som väljer att
investera i skrubbers eller alternativa bränslen. Dessa lösningar kräver stora investeringar som
också ökar kostnaderna för rederierna och därmed också för transportköparna. I)essa
kostnadsökningar kommer i vissa fall bli sLi stora att vissa linjer tvingas läggas ner vi!ket tyvärr
redan b1iit erkligbct. Vid samnianviigning a nuUiget, avseende såväl tillsyn Och
sanktionssystern. och av vad soni kommer kriivas för få till effektiv tillsyn och verkningsfulla
sanktioner för att säkerställa att de skärpta svin eireg!erra efterievs. ser Tmnportqyre!ser hv!ov
av att alla delar i nuarande systern ses över och förbättras. SR!1stödjer det förslag till
“iuftföroreningavgiW. motsvarande nuvarande vatentilroreningsavgift. vid ö’er:ritdeser av
svavelförordningens förbud som föreslits i rapporten. SRF delar tmaysen att detta är den
!Lirnpl!ga’ae sanktkm:n och !Zirutsätter att regeringens sqcdsa:t:t wrkar rör att ert sådan hrä:tas.

För dessa lärtyg Ur det helt tLvgrande att avskräckande sanktioner för eventuella överträdelser
utdelas. Exempelvis kan nhim.nas att en nwnuistor rLba i trafik mellan Stockholm—Åbo—Stockholm
lbr öka& bränslekostnader med 65 000 kr per resa når de k3r på brätsle enligt direktivet. Denna
typ av litja gör cirka 350 resor per år.

Rede;7c’r med :40(111 inwndc;ner xÅra (nie ;zdllc,s cuixvaria

Det är ocksa ‘iktigt att en ftniygCgar: som har intentioren att göra rätt d. .s. köper ett britnse
som klarar regel kra’ en inte hålls ansvarig om det sedan visar sig att bränslet inte håller den
kvalitet oni Liverenkunimct. Den frågan ntkte 1sas iPnan reglerna. iinns pd plats.

Uör ttrtyg som väljer en :eknisk ksning kr det v!kUgt att det finns tid för anpassning av :eknflzen.
l)et är vill känt at: den teknik som pit marknaden idag tyvärr inte är ftt[it utvecklad att fungera
under alla förhållanden. Detta behöver reflekteras i de svenska reglerna - något som diskuteras

7IwSwnIishShipownrrsAawrisainn
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mOll IliH(’fl k)1• 1 1 i(IH1 ( 1 SS 1 ) ii’n son Ue( in(e (as lijd Ii i 1 3 i rege 1 1.is laget . /\‘‘ den
nii.agi.a1en 11-!Näi aU det enbail ir om de finns en skada uriistiii nen son utxIiipp kan Éi 1IiIa.
i\Hu experter ir ()VeI•CflS 0111 aU den tekniska sning oiu idag finns i tunn a skiibberekni k inte
tuneiai ‘1(1 al la .zi nti tiutsiiI tniIH2ai (lot s ut 1 systemet skiits ( )ch iLnderlt1 Is en ligi al la krav och
iflstiu ktioner. 1 )et iii ‘iktit att det i iege laibetet gis ktart al 1 en redare som försöker gira rutt
gel-loili att intdrskaffa och opeieii utrustiling enligt direkt ivets IKit\’ inte Ii11s aiixvari. för
eVentLlelILt brister i en O1fl(O.!Cfl utrus(nini. i valt tall LIfl(ICf CO jnkörningsperj()d. SI.1 rcnIar att
i.egei.ingen LI\\’Uk1Hr ut tal let uv aihee noni ranen Iir koiniuissionens arhetxgiipper i denna del.

S’k iib/’r,s’

Vad giller higan om skrubbers hr det viktigt att det hnns klara [örutsiiitnngar för vad som
kommer att d [lhas i framtiden. 1 )etta gul ler inte minst vad ghl ler möj ligheten att operera öppna
skrubbers. Vi förstir blir att det lnns en konflikt med 1 IU:s yat tendirektiv. 1 )etta gör det juridiska
Iliget mycket osiikert. Vad kommer att gul la i framtiden för de öppna skrubbers Som redan
installerats ombord’? Kommer de att kunna operera i svenskt vatten överhuvudtaget’? I)et hr viktigt
att de pionjlirer som lagt ner mycket tid och resurser pil att utveckla dessa produkter inte straffas i
framtiden genom att inte tillilta dem att operera sin utrustning. l)elta riskerar all hihnma
teknikutvecklingen. niigot som inte var tanken bakom direktivet. Syftet i direktivet hr att ha ett
system som godkhnner utrustning el ler metoder som godklinns inom ramen för 1 iL—systemet (ex.
genom det marina utrustningsdirektivct eller inom ramen för COSS). Ski stödjer alt alla typer av
avgasreningssystem kan anviindas i enlighet med de operativa krav som stiiils i direktivet (dvs.
bilde öppna. slutna och hybrider). 1 ‘öru(siigharhel hr mycket viktigt i dessa friigor blide vad guiller
teknik men ocksli anvuindning. Som sagts ovan hr det vidare viktigt att det fartyg som anvhnder
denna utrustn:ng inte stratfas för nagot som huinder Litantör dennes komroa.

Som ntitalats . at ett flertat til[lallen, och styrkts av ett ferLf konsekvenssaidier, kunimer
konkurrenskraflen för siöfarten och basindustrin lorstiniras dli regeln införs. Sjöfartens fl5rsL[snrude
konkurrenskrai resulterar i oörskad överfyuning av gods frön fartyg till andra trafkslag. l)etta
parallellt med att sjöfarten hr det trafikslag som de facto har kapaci tel att avlasta oca kompet tera
tn’r!ga tralhkslag. Det kommer krdvas titgiirder för att motverka detta. [)en lista pa n öfi atgulrder
SRI (hri fl oh ‘) tS Rr. nsk L 2(113 blio2 e 1 fl v’LdLb e nj n at

i LItet med ad If n [afa redan meddeLL Lniftig reducera fa:1edsa gi fairra.

SR1 hl fag u:ven 1 tu rope isLa RmtaretJreuingens (ItCSA), vari SRI uu medlemmar och nycket
uLf va. öppna hrc i hugat om iför livancie a sva\ eatirektivet.

( kLenorg den 23 juni 2() 14

Pm Berg d
Vcrksthi!andc l3irektör
S\crhcs Redtta’föenina
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Nedan S\ crigc’ 1chireIrenings (R1x) “lwuflolistu” utgLialer utt rCdUCLra ncgati a c1]kicr id
inlorandet U\ de rLmionala s\ a elreulerna .2() 15. Med neLati\ a effekter u ses förimrad
koflkurreflsklaft dels för \ tim kunder (hir a’ seense s ensk sjölarisberoende industri), dels för njr— och

kustxjöfarten ( a’ seende oonskad ö erflvttning tu gods frun fart g till jlirn\ ig eller lastbil).

A iflei

• 1 arledsa\ ni fterna maste reduceras med procent.

• 1 ransportstielsen unslunsflranseras
• SR..! önskar all Sjötbrlsx erket omedelbart meddelar alt ‘oekt inom ramen lön ./V 1’ helt

undantas 1bn1cdsa niler.
• (SR! ber hamnarna reducera sina a gi (ler för projekt inom ramen för ZV 1 samt pabörja

iwoeess att lördela sina kostnader ö\ er samtliga tmafikslug erksamma i en hamn)
• ( l’art gs samhillsekonomiska kostnader och jimföre1ser med \ ilka tu gifter andra

konkurerande iralikslag betalar, behandlas i 1’oL—proekt inom 1 ighthouse 2.U.

i3idr

• SR.ls önskan ir att 1ruflk\ erket och ljölörts erket lön uppdrag att. inom ramen för
/V 1 omedelbart puböija arbeta med att bsta i ansökn ingsurbete för kommanec
utl\ sningur inom len— 1’ och andra möjli tt Fl —bidrag.

• Vid sidan a ‘stöd att söka stöu” frun l-.L. önskar SR1 danoa mcc icger ert om
natonelu stöd.

• S etiska Skepp’b :iotek skalle kunna hista s cn’k cderlnkr:t ULSlrkCkn r
ad som ir (bIld idnu. i)etta skulle kinr, Nke. oa ;nai i; i ,t’7:’.g ibg. om Skeppet
enhuJlcr möjlighet till stadig :skax lieH ing.

• SRF komner (innan. 2(1)14 fn ner sf mia fökus pf ener:c ‘ka.l iering. \4cJ rclati\ t sina
insuttser, kan ökad eneraleibek i\itet uppnas. T)essa in csteninnar mdste dock linan siemes
och e 1 n i s i 1 ed S iska 0 ek lot ii ni eh mi
encreiin ester in and’ bekö s i den del dur skJ inte kan e :iaai las.

• l’ör att försöka und\ k oönsk1d d\ er!a ttfl iii a Ll5 rar arL till undra tmaliksiun.

nnste dun’ jeaN kusnader NJnkJN st m eei Nom ‘nd i. 1 )e nom bitar en

)cmunnmgs smnudcrna. 1 ‘ön att niöj ubra denn. mustc,
— kra\ el nu sm s sr’ ku i 4 kap. 3 1 aru nsbkerhetsfbmraninnen

ocl
— ingen mi lilisinnc: för ansibfin nu. u alt 1riemsmill5anal fl tC kLi’ 5 tör

(1 «‘c sa e...eJk:’a et pi SflU n\ skt srtra:< 5tr S 1

1 art tLssu\e1’helsl innunncn oca Linea mii ttIiittid kr untlil imnn pa uri)
iindrns.
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tHtl iL![ stöd till sjftrtsk)rskflini
• Bcho cl w std till sjöhiristorskning och demonsrotionsanlLiggningir ir akut.

M ndighctcrnas gcmcnsamma hcdömning a hcho’ cl (1 00—300 Ml K/ar) niastc
stdjas a\ icgcrincn.

1 Jiid il.a o)nsl’aLd cr11vltnnc a aods
• 1 Jtnvtta dc vcrkt inom hl J som [in:is Rr att krhindra onskad crf’lvttninm a uods

1an 1irt g (1co—oonus).
• crige mistc inom IM() ak[i\ 1 mcd\ crkur i att hitta Rsningar att mj uklanda

a clrcglcmna 2015.

Ox riga finansiella möjligheter

• Äterthrande ax obeskattade reserx er (tmnageskatte1iagun)
• 1 )ri lstöd

SR.l trittsitter...

• att m udigheter har tilIs n öx er att svax elreglema fhljs
• att myndighet ge i uppdrag att mita eYekterna ax xx axelbesiutet i termer ax oönxkad

öx erllyttning ax aods frai ftutg.

SRF ber om...

• övergangsregler 1:a kx artalet 2015 (grace period) r skifte ax brinsle.
• ö’ ergingreg1er och stöd för ‘eurlv mox ers’

J ) tjQ]4



ECSA
** European Community Shipowners’ Assodations

Brussels, 18 June 2014

Open tetter to EU Mem ber States and the European Commission

Implementation of the EU Sulphur Directive must be harmonised and realistic

Dear Madam, Dear Sir,

Today is the deadline by which EU Member States have to transpose the European Sulphur
Directive into national legislation. The provisions of this Directive will enter into force on 1
January 2015. In practice, this means that ships sailing in Emission Control Areas (ECA5)
will then have to ensure that bunker fuels with a sulphur content of maximum 0.l% are
used or that the same level of emissions is reached by the use of alternative fueis or
compliant abatement techniques.

The introduction of low sulphur fuel norms in ECAs marks an important period of change for
the shipping industry whereby environmental regulation has become a prime driver. This
however cannot be to the detriment of competitiveness. Establishing egal certainty about
proper compliance and enforcement together with a fair level playing ieId between sh;pping
operators and between transport modes are therefore a must.

European shipowners, represented through ECSA, are committed to fully comply with the
requirements of the Sulphur Directive and with the corresponding requirements of MARPOL
Annex VI,

However, in order to comply, we urge Member States and the Commission to darify without
any further delay how they inteno to appy and harmonise enforcement poHcies.

WhHe the priority off Port State Control should lie on any non-compliance with
Directive, vesses that are experiencing contaminations off compiant ffuel by
Heavy Fuei OH (HFO) during the switch-over process, or that encounter
operational problerns that may ead to in cidental non-compliance should be
compliant and should not be faced with draconian measures or penalties.

the Sulphur
residues off

technical or
recardea as

In this respect, we believe that the Commission’s proposal to establish a wide targeting
Drogramme based on sampling is rnis!eading, since isolated samp!ings do not effffectively
reect the ffuel quality and may cause problerns at random. Sampling should only be used
if there are clear grounds off non-compliance. Control of bunker delivery notes and oH record
books shoutd prevail, in accordance with the current provisions off the Suiphur Directive
tselff.

With about six months to go beffore the implementation deadiine efapses, a number of other
ffundarnentar reguatory and practicat uncertainties continue to exist, which, if not urgently
resolved, will make compliance a most challenging task.

V/w ECSA asb, Rue Duce, Heroqstraat 67/52, 1000 Brsss Belgium 1 +32 2 511 300 F +3: 2 511 392 maVä)ecsa.eu .ww ecsa.eu



European Community Shipowners’ Associations

The following points are most pressing and need a dear and common stance from frlember
States and/or the Commission:

- The acceptance of any unntended operationa non-comptance situations related to
marginal deviation in suiphur emissions. These are mainly due to momentary
malfunctioning of equivalent abatement methods (Le. scrubbing technoiogy or boH
off/HFO mixture by steam LNG carrier vessels) or deviation of the sulphur content in
the otherwise compliant fuel by potential contamination during bunkering operations
or during the process of switching fuel onboard in a safe manner.

- The acceptance of the use of open-loop and/or closed-loop scrubber systems in EU
waters and port areas. The current uncertainty not only jeopardises investments
already made by operators, but also hampers the commissioning of future
instaliations.

- WhHst considered as a rather medium-term option, the uptake of LNG as an
alternative fuel should receive proper attention for a smooth and easy interaction
between shipowners, ports and LNG suppliers. A similar approach should also be
taken to aliow the realistic use of any other alternative fuels (e.g. methanol).

Operational and commercial reaUties furthermore dictate that decisions about compUance
options need to be taken weil in advance of the implementation deadline. In this respect, a
concrete bottleneck for retrofitting vesseis with scrubber equipment may resuit from
congestion of orders for relevant technoiogy supply and modification siots at shipyards. This
could in tum lead to speculation risks and costs and may create disturbances in tonnage
availability and schedules by the end of 2014.

In general, we believe tnat shipowners that have made irrevocabe investments n good
faith to be compliant in time, but are facing some of the uncertainties and problems isted
above, should be abie to reiy on well-defined and strictly Nmited transitory exemptions, such
as extended compliance paths.

Finauy, we must emphasise that financing alternative compliant technologies stiH represents
a huge challenge: public financial aid comes ate and is limited and financial institutions are
very reluctant to cover the risk of green shipping loans.

In view of the second plenary meeting of the European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
on 26 June, we ca upon Member States and the Commission to take their responsibilities
in providing adequate and unequivocai answers on these outstanding points within the
shortest delays possibie. We reconfirm our commitment to contrbute constructveiy to the
work of the ESSF, whereDy we especiaHy focus on ways and means to ensure that shipping
remains both sustainable and competitive and does not ose out to other transport modes.

We must nevertheless issue a firm warning that time is running out fast.

Sincerely yours,

1) ;.
1 Å / 7:

Patrick Verhoeven
Secretary Gereral
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