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SØTRANSPORT: STRATEGISK TILGANG

EU-bestemmelserne om søtransport handler hovedsagelig om anvendelsen af princippet om
fri udveksling af tjenesteydelser og korrekt anvendelse af konkurrencereglerne, samtidig med
at der sikres et højt sikkerhedsniveau samt gode arbejdsforhold og miljøstandarder.

RETSGRUNDLAG OG MÅL

Artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) er
retsgrundlaget, suppleret af traktatens generelle bestemmelser om konkurrence og fri udveksling
af tjenesteydelser (3.1.4.). Målet er at anvende princippet om fri udveksling af tjenesteydelser
på Unionens søtransportindustri og sikre overholdelse af konkurrencereglerne. Søfarten udgør
ligeledes en af hovedbestanddelene af den integrerede havpolitik (5.3.8). Unionens politik for
sikkerheden til søs behandles i et særskilt kapitel (5.6.11).

RESULTATER

A. Den overordnede politik
Søtransport blev behandlet i et memorandum fra Kommissionen fra 1985 med titlen »Fremskridt
hen imod en fælles transportpolitik — transport ad søvejen« og i en meddelelse fra
1996 med titlen »Mod en ny søfartsstrategi«. Kommissionens grønbog om søhavne og
skibsfartsinfrastruktur (COM(1997) 0678) indeholdt en indgående analyse af denne sektor med
særlig vægt på havneafgifter og markedsorganisering, herunder inddragelse af havnene i de
transeuropæiske transportnet (TEN-T).
I januar 2009 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om EU's søtransportpolitiks
strategiske mål og anbefalinger frem til 2018 (COM(2009) 0008). Der blev identificeret en lang
række forestående udfordringer:
— EU's søfart på globaliserede markeder med øget konkurrence.

— menneskelige ressourcer, sømandskab og maritim knowhow: blandt de mulige
strategiske foranstaltninger, der kunne træffes, var bl.a. at gøre søfartserhvervene
mere attraktive, forbedre beskæftigelsessituationen for søfolk, fremme livsvarige
beskæftigelsesmuligheder inden for de maritime sektorer samt forbedre søfartens image

— de langsigtede mål om en søtransport uden affald og emissioner samt foranstaltninger til
forbedring af sikkerheden til søs og til at forhindre terrorisme og sørøveri

— udnyttelse af potentialet inden for nærskibsfarten, f.eks. gennem etablering af et europæisk
søtransportområde uden barrierer, den fuldstændige gennemførelse af projekter vedrørende
oprettelse af sømotorveje eller forbindelserne til havnebaglandet

— forskning og innovation på søfartsområdet: fremme af innovation og teknologisk
forskning og udvikling med henblik på at forbedre skibes energieffektivitet, mindske
miljøbelastningen og forbedre livskvaliteten til søs.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.6.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/HIS/?uri=COM:1997:0678:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008
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B. Markedsadgang
Den første lovpakke om søtransport blev vedtaget den 22. december 1986 og består af følgende
forordninger: Forordning (EØF) nr. 4055/86, som ophævede de restriktioner, der gjaldt for
rederierne i EU, forordning (EØF) nr. 4057/86, der drejede sig om illoyal priskonkurrence inden
for søtransport, og forordning (EØF) nr. 4056/86, der gjorde det muligt for Fællesskabet at
modvirke trejdelandes »protektionistiske« foranstaltninger.
I juni 1992 vedtog Rådet en anden søtransportpakke med foranstaltninger til gradvis
liberalisering af national cabotage, dvs. adgang for rederier til det maritime fragtmarked mellem
havne i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende), navnlig forordning (EØF) nr. 3577/92
af 7. december 1992.
C. Konkurrenceregler
Forordning (EØF) nr. 4056/86 blev ophævet ved forordning (EF) nr. 1419/2006, hvorved
anvendelsesområdet blev udvidet til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart.
Kommissionen vedtog den 1. juli 2008 et sæt retningslinjer for anvendelse af EF-traktatens
artikel 81 (senere erstattet af artikel 101 i TEUF) på søtransport. I september 2013 besluttede den
ikke at forny retningslinjerne om karteller på søtransportområdet, da den fandt, at deres mål, som
var at lette ændringen af ordningen for anvendelse af konkurrencereglerne på søfartsområdet,
var nået. Med hensyn til statsstøtte havde Kommissionen allerede (i 1997) vedtaget en retlig
ramme, der gav medlemsstaterne lov til at indføre statsstøtteordninger i søtransportsektoren. I
2004 bekræftede Kommissionen denne ramme i form af reviderede retningslinjer for statsstøtte
til søtransportsektoren (Kommissionens meddelelse C(2004)0043). Den præciserer, hvilken
støtte — især til fremme af registreringen af fartøjer i medlemsstaternes registre eller en
tilbagevenden til registrering under deres flag — der er forenelig med traktaten.
Åbningen for konkurrence af markedet for havnetjenester er imidlertid stadig ikke tilendebragt.
I februar 2001 forelagde Kommissionen en meddelelse om bedre tjenesteydelseskvalitet i
søhavne (COM(2001)0035) og et forslag til direktiv om markedsadgang for havnetjenester
(»første havnepakke«). Efter næsten tre år nåede Parlamentet og Rådet frem til en aftale i
Forligsudvalget, men Parlamentet forkastede aftalen den 20. november 2003. Derefter forsøgte
Kommissionen igen at behandle emnet og forelagde den 13. oktober 2004 et nyt forslag
(COM(2004)0654), som Parlamentet også forkastede, denne gang ved førstebehandlingen den
18. januar 2006. Den 23. maj 2013 forelagde Kommissionen en ny pakke om liberalisering af
havnetjenester: en meddelelsen med titlen »Havnene som vækstfaktor« (COM(2013)0295) og
et forslag til forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og
finansiel gennemsigtighed for havne (COM(2013)0296). Den 15. februar 2017 blev Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352, vedtaget. Denne nye EU-strategi indgår i
de reviderede TEN-T-retningslinjer (5.8.1) og omfatter 319 vigtige søhavne. Formålet er at
skabe lige konkurrencevilkår i sektoren, beskytte havneoperatører mod usikkerhed og skabe et
klima, der er mere befordrende for effektive offentlige og private investeringer. Forordningen
fastlægger de betingelser, der gælder for friheden til at levere havnetjenester, f.eks. typen af
minimumskrav, der kan pålægges ud fra sikkerheds- eller miljømæssige hensyn, de tilfælde,
hvor antallet af operatører kan begrænses, og proceduren for udvælgelsen af operatørerne i
sådanne tilfælde. Den indfører fælles regler om gennemsigtighed i den offentlige finansiering
og afgifter for brug af havneinfrastruktur og havnetjenester, navnlig ved at sikre, at brugerne
af havnen bliver hørt. Den indfører en ny mekanisme i hver enkelt medlemsstat til at håndtere
klager og tvister mellem havneinteressenter. Endelig kræver den, at alle leverandører af
havnetjenester sørger for passende uddannelse af de ansatte.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1986%3A378%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1986%3A378%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52004PC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52013DC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52013PC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.8.1.pdf
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De sociale bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår i havne bliver drøftet af sektordialogudvalget
for havne, der blev indført i 2013 og er sammensat af havnemyndigheder, terminaloperatører
og havnearbejdere.
D. Arbejdsvilkår
Direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 var baseret på en aftale mellem den europæiske
rederiforening ECSA og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF). Det regulerede
arbejdstidens varighed for søfolk om bord på skibe, som sejler under en EU-medlemsstats
flag, mens direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 supplerede den til også at omfatte
skibe, der sejler under et tredjelands flag, og som anløber en EU-havn. Den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO) vedtog den 23. februar 2006 konventionen om søfarendes
arbejdsforhold for at etablere ét enkelt, præcist og homogent instrument, som omfatter alle
aktuelle normer med henblik på erhvervsarbejde til søs: søfolks ret til en sikker og risikofri
arbejdsplads i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsnormer, anstændige ansættelses-
og levevilkår, sundhedsbeskyttelse, lægebehandling og socialsikring. Direktiv 2009/13/EF
om ændring af direktiv 1999/63/EF gennemfører aftalen om konventionen om søfarendes
arbejdsforhold.
I direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv bestemmes det, at uddannelse af og
udstedelse af beviser til søfarende er reguleret ved Den Internationale Søfartsorganisations
(IMO's) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (»STCW-
konventionen«). Den blev vedtaget i 1978 og trådte i kraft i 1984, men den blev ændret betydeligt
i 1995 og igen i 2010.
Direktiv 2013/38/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2009/16/EF om
havnestatskontrol bringer teksten i overensstemmelse med ovennævnte konvention om
søfarendes arbejdsforhold af 2006. Det ændrede direktiv henviser også til: i) den internationale
konvention om begrænsning af skadelige antifouling-systemer på skibe (»AFS-konventionen«,
2001) og ii) den internationale konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader
forårsaget af bunkerolie (»bunkeroliekonventionen«, 2001).
Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse
af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes
arbejdsforhold gennemførtes den aftale, der var indgået mellem ECSA og ETF om denne
konvention fra 2006.
Endelig ændrer direktiv 2015/1794/EU af 6. oktober 2015 teksten til fem direktiver
(direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF) om information
og høring af arbejdstagerne, samarbejdsudvalg, kollektive afskedigelser, overførsel af
virksomheder og arbejdsgiverens insolvens, således at alle medlemsstaterne integrerer søfolk i
anvendelsesområdet for disse direktiver.
E. Miljøstandarder for skibsfarten
I de seneste år er der truffet forskellige foranstaltninger med henblik på at beskytte havmiljøet.
Disse foranstaltninger omfatter navnlig:
— Direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald

og lastrester fra skibe, som fastlægger obligatorisk bortskaffelse af olie, olieholdige
blandinger, driftsaffald og lastrester fra skibe i EU-havne og håndhævelse af reglerne på
dette område.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32009L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32000L0059
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— Forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser
på skibe. Disse forbindelser blev hovedsageligt anvendt som antifouling-middel for
at forhindre, at der vokser organismer på skibsskrogene, men de forårsager alvorlige
miljøskader. Med denne forordning gennemføres AFS-konventionen, der blev vedtaget af
IMO den 5. oktober 2001.

— Direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om havforurening fra skibe og om indførelse af
sanktioner for overtrædelser. Direktivet indeholder præcise definitioner på overtrædelser
og sikrer endvidere, at sådanne overtrædelser fører til sanktioner, der er effektive, står
i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og som kan omfatte
strafferetlige eller administrative sanktioner. Det blev ændret ved direktiv 2009/123/EF
af 21. oktober 2009, således at de ansvarlige for udslip af forurenende stoffer pålægges
passende sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner (selv i mindre alvorlige tilfælde).

— Direktiv 2012/33/EU af 21. november 2012 (»svovldirektivet«) bestemmer, at fragtskibe,
der sejler i medlemsstaters havområder, ikke længere kunne anvende brændstof med
et svovlindhold på over 0,1 vægtprocent fra den 1. januar 2015. Disse havområder
klassificeres i henhold til bilag VI til Marpol-konventionen som SECA-områder (sulphur
emissions control area). Se også direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning
af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

I sin beslutning af 12. april 2005 om nærskibsfart krævede Parlamentet yderligere fremme
af nærskibsfarten, en reduktion af de administrative procedurer, udvikling af korridorer af
høj kvalitet mellem medlemsstaterne og en prioritering af investeringerne i infrastruktur med
henblik på at forbedre adgangen til havne.
I sin beslutning af 5. maj 2010 om EU’s søtransportpolitik frem til 2018 støttede Parlamentet
principielt Kommissionens forslag. Det forlangte også yderligere indgreb mod misbrug
af bekvemmelighedsflag, nye regler om statsstøtte samt retningslinjer for havne, større
hensyntagen til søtransporten i forbindelse med de transeuropæiske transportnet (TEN-T)
(især via sømotorvejene), forbedring af bæredygtigheden inden for søfarten ved hjælp af
nedbringelse af skibsemissioner og udvikling af en europæisk søtransportpolitik som led i et
fælles søfartsområde.
Den 15. december 2011 vedtog Parlamentet en betænkning om en »køreplan for et fælles
europæisk transportområde« som svar på Kommissionens hvidbog fra 2011. Med hensyn til
skibstransport opfordrede Parlamentet til:
— fremsættelse af et forslag om det såkaldte »Blue Belt« inden 2013 (se COM(2013)0510

af 8. juli 2013)

— iværksættelse af en europæisk politik for søtransport på korte og mellemlange distancer og

— fordeling af mindst 15 % af TEN-T-finansieringen til projekter, der forbedrer bæredygtige
og multimodale forbindelser mellem sø- og indlandshavne samt multimodale platforme.

Den 2. juli 2013 fulgte Parlamentet op på dette med en betænkning om blå vækst, som
fremlægger Parlamentets køreplan for fortsatte fremskridt og stiler mod at genoplive den
integrerede havpolitik. Parlamentet henstillede til iværksættelse af et system for maritim fysisk
planlægning, modernisering af infrastruktur og fremme af adgang til faglige kvalifikationer.
Parlamentet understregede navnlig også endnu en gang den afgørende betydning af maritime

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM:l24256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32005L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52010IP0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//DA
http://eur-lex.europa.eu/procedure/DA/1041063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
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færdigheder og beskæftigelse, forskning og innovation og EU’s andel af skibsfart og
skibsbygning.
Den 28. april 2015 vedtog Parlamentet en lovgivningsmæssig beslutning, hvorved det
uden ændringer godkendte Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af
CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF.
Christina Ratcliff
06/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
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