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POMORSKI PROMET: STRATEŠKI PRISTOP

Predpisi EU o pomorskem prometu so osredotočeni zlasti na uporabo načela
prostega pretoka storitev ter pravilno uporabo pravil o konkurenci, hkrati pa
zagotavljajo visoko raven varnosti, dobre delovne pogoje in okoljske standarde.

PRAVNA PODLAGA IN CILJI

Pravna podlaga je člen 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),
dopolnjujejo ga splošne določbe Pogodbe o konkurenci in svobodi opravljanja
storitev (gl. 2.1.4.). Cilj je uporaba načela svobode za opravljanje storitev v sektorju
pomorskega prometa EU ter upoštevanje pravil o konkurenci. Pomorski promet je tudi
osrednji del celostne pomorske politike (gl. 3.3.8.). Politika EU glede pomorske varnosti
je obravnavana v ločenem poglavju (gl. 3.4.11.).

DOSEŽKI

A. Splošna usmeritev
Pomorski promet je obravnavan v memorandumu Komisije iz leta 1985 z naslovom
Napredek na poti k skupni prometni politiki – pomorski promet ter v sporočilu Komisije
iz leta 1996 z naslovom Na poti k novi pomorski strategiji. Zelena knjiga Komisije
o morskih pristaniščih in pomorski infrastrukturi (COM(1997)0678) je ponudila pregled
sektorja ter posebno pozornost namenila težavam s pristaniškimi pristojbinami in tržno
ureditvijo, vključno z vključevanjem pristanišč v vseevropsko prometno omrežje (TEN-
T).
Komisija je januarja 2009 objavila sporočilo o strateških ciljih in priporočilih za pomorsko
prometno politiko EU do leta 2018 (COM(2009)0008). V njem je opredelila obsežen
nabor neizbežnih izzivov, med njimi tudi:
— pomorski promet EU na globaliziranih trgih in ob povečani konkurenci;

— človeški viri, pomorska praksa in pomorsko strokovno znanje: možni strateški
ukrepi so zadevali predvsem večjo privlačnost pomorskih poklicev, boljše
usposabljanje pomorščakov, spodbujanje vseživljenjskih zaposlitvenih možnosti
v pomorskih sektorjih in izboljšanje podobe pomorskega prometa;

— dolgoročni cilj pomorskega prometa brez odpadkov in emisij, izboljšanje pomorske
varnosti ter preprečevanje terorizma in piratstva;

— izkoriščenost vseh možnosti pomorskega prometa na kratkih razdaljah,
npr. z oblikovanjem evropskega prostora za pomorski promet brez meja ter
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celovitim izvajanjem projektov za izgradnjo pomorskih avtocest ali za povezavo
pristanišč z zaledjem;

— pomorske raziskave in inovacije: spodbujanje inovacij ter tehnoloških raziskav in
razvoja, da bi tako izboljšali energijsko učinkovitost ladij, zmanjšali njihov vpliv na
okolje ter izboljšali kakovost življenja na morju.

B. Dostop do trga
Prvi zakonodajni sveženj o pomorstvu je bil sprejet 22. decembra 1986 in je vseboval
naslednje uredbe: Uredbo (EGS) št. 4055/86, ki je odpravila ovire za lastnike ladij
iz EU, Uredbo (EGS) št. 4057/86, ki se nanaša na nepošteno prakso oblikovanja
cen v pomorskem prevozu, in Uredbo (EGS) št. 4056/86, ki je Skupnosti omogočila
preprečevanje protekcionističnih ukrepov tretjih držav.
Svet je leta 1992 sprejel drugi pomorski sveženj ukrepov za postopno liberalizacijo
nacionalne kabotaže (dostop prevoznikov brez sedeža v zadevni državi članici do trga
storitev v pomorskem prometu med pristanišči te države članice), 7. decembra 1992
pa Uredbo (EGS) št. 3577/92.
C. Pravila o konkurenci
Uredba (EGS) št. 4056/86 je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1419/2006, hkrati
pa se je povečalo področje uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih
storitev v prosti plovbi.
Komisija je 1. julija 2008 sprejela smernice o uporabi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti (ki ga je nadomestil člen 101 PDEU) za storitve pomorskega
prometa. Septembra 2013 je sklenila, da ne bo razširila smernic na sporazume
o pomorskem prevozu, ker je menila, da je bil dosežen njihov cilj, in sicer omogočiti
spremembo sistema z uporabo pravil o konkurenci v pomorskem sektorju. Komisija je
že leta 1997 glede vprašanja državne pomoči sprejela pravni okvir, ki državam članicam
dovoljuje izvajanje shem državne pomoči v pomorskem sektorju. Leta 2004 je ta okvir
potrdila v obliki revidiranih smernic o državni pomoči za pomorski promet (sporočilo
Komisije C(2004)0043). V smernicah je pojasnjeno, katere vrste pomoči so v skladu
s Pogodbo, zlasti da bi spodbudili vpis ladij v register držav članic ali vrnitev pod njihovo
zastavo.
Odprtje pristaniških storitev konkurenci pa ostaja odprto vprašanje. Komisija je
februarja 2001 predstavila sporočilo o izboljšanju kakovosti pristaniških storitev
(COM(2001)0035) ter predlog direktive o dostopu do trga teh storitev (prvi pristaniški
sveženj). Po skoraj treh letih je bil v spravnem postopku dosežen dogovor med
Parlamentom in Svetom, vendar je Parlament 20. novembra 2003 sporazum zavrnil.
Komisija je nato znova poskusila obravnavati to vprašanje in je 13. oktobra 2004
predložila nov predlog (COM(2004)0654), ki ga je Parlament prav tako zavrnil,
tokrat v prvi obravnavi 18. januarja 2006. Komisija je 23. maja 2013 predložila nov
sveženj ukrepov za liberalizacijo pristaniških storitev: sporočilo z naslovom Pristanišča:
gonilo rasti (COM(2013)0295) in predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop
do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč (COM(2013)0296).
februarja 2017 je bila sprejeta Uredba (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in
Sveta. Ta nova strategija EU je del revidiranih smernic TEN-T (gl. 3.5.1.) in zajema
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319 glavnih morskih pristanišč. Cilj je ustvariti enake pogoje za vse v tem sektorju,
zaščititi upravljavce pristanišč pred negotovostjo in ustvariti okolje, ki bo ugodnejše za
učinkovite javne in zasebne naložbe. Uredba določa pogoje za uveljavljanje svobode
pri opravljanju pristaniških storitev, na primer vrsto minimalnih zahtev, ki se lahko
uvedejo zaradi varnosti ali okolja, okoliščine, v katerih je mogoče omejiti število
izvajalcev, in postopek za izbor izvajalcev v takih primerih. Uvaja tudi skupna pravila
o preglednosti javnega financiranja in pristojbin za uporabo pristaniške infrastrukture
in pristaniških storitev, predvsem prek posvetovanja z uporabniki pristanišča. V vsaki
državi članici uvaja nov mehanizem za obravnavo pritožb in sporov med deležniki
v pristaniščih. Nazadnje pa od vseh ponudnikov pristaniških storitev zahteva, da
zaposlenim zagotovijo ustrezno usposabljanje.
V odboru za socialni dialog v pristaniškem sektorju, ki je bil ustanovljen leta 2013 in
združuje pristaniške organe, upravljavce terminalov ter različne kategorije pristaniških
delavcev, poteka razprava o socialnih določbah, ki urejajo sistem pristaniškega dela.
D. Delovni pogoji
Direktiva 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 temelji na dogovoru med Združenjem
ladjarjev Evropske skupnosti in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske
unije. Obravnava delovni čas pomorščakov na krovu ladij, ki plujejo pod zastavo države
članice EU, medtem ko Direktiva 1999/95/ES z dne 13. decembra 1999 določa, da
enaka ureditev velja tudi za ladje tretjih držav, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti.
Mednarodna organizacija dela je 23. februarja 2006 sprejela konvencijo o delovnih
standardih v pomorstvu in tako vzpostavila enoten, celovit instrument, ki zajema vse
veljavne standarde v zvezi z delom v pomorstvu: pravico pomorščakov do varnega
delovnega mesta brez nevarnosti, kjer se upoštevajo veljavni varnostni standardi, do
ustreznih delovnih in življenjskih pogojev, varovanja zdravja, zdravstvene oskrbe ter
socialne zaščite. V skladu z Direktivo 2009/13/ES, ki spreminja Direktivo 1999/63/ES,
se izvaja konvencija o delovnih standardih v pomorstvu.
Direktiva 2012/35/EU z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES
o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov določa, da usposabljanje in izdajanje
spričeval pomorščakom ureja Konvencija Mednarodne pomorske organizacije
o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov
(konvencija STCW). Sprejeta je bila leta 1978, veljati pa je začela leta 1984, vendar
je bila bistveno spremenjena leta 1995 in ponovno leta 2010. Z Direktivo (EU)
2019/1159 z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni
ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem
priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, so se pravila EU
uskladila s posodobljeno konvencijo STCW in se je pojasnilo, katera spričevala je treba
vzajemno priznavati, da lahko pomorščaki, ki jim je spričevalo izdala ena država EU,
delajo na ladjah, ki plujejo pod zastavo druge države EU. Direktiva je začela veljati
2. avgusta 2019, države članice pa so morale ustrezno prilagoditi nacionalna pravila
do 2. avgusta 2021.
Z Direktivo 2013/38/EU z dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2009/16/
ES o pomorski inšpekciji države pristanišča je bilo besedilo v večji meri usklajeno
z navedeno konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006. Spremenjena
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direktiva se sklicuje tudi na: (i) Mednarodno konvencijo o nadzoru škodljivih sistemov
proti obraščanju na ladjah (konvencija AFS iz leta 2001) in (ii) Mednarodno konvencijo
iz leta 2001 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom.
Z Direktivo 2013/54/EU z dne 20. novembra 2013 o nekaterih odgovornostih države
zastave za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu se
je začel izvajati sporazum, dosežen med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti
in Evropsko federacijo delavcev v prometu o Konvenciji o delovnih standardih
v pomorstvu iz leta 2006.
Nazadnje Direktiva 2015/1794/EU z dne 6. oktobra 2015 spreminja besedilo petih
direktiv (2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES) o svetih
delavcev, kolektivnih odpustih, prenosu podjetij, plačilni nesposobnosti delodajalca,
obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi, da se pomorščaki v vseh državah
članicah vključijo v področje uporabe vseh teh direktiv.
E. Okoljski standardi za pomorski prevoz
V zadnjih letih so bili sprejeti številni ukrepi za varstvo morskega okolja. To so
predvsem:
— Direktiva 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za

sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki določa obvezno odstranjevanje
olj, oljnih mešanic, ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pristaniščih EU ter
nadzorni mehanizem za izvrševanje. Ta pravila so bila posodobljena z Direktivo
(EU) 2019/883 z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za
oddajo odpadkov z ladij, ki je bila v Uradnem listu objavljena 7. junija 2019, njen
namen pa je boljše varstvo morskega okolja z zmanjšanjem izpustov odpadkov
v morje;

— Uredba (ES) št. 782/2003 z dne 14. aprila 2003 o prepovedi organokositrnih spojin
na ladjah. Pred začetkom veljavnosti te uredbe so se take spojine uporabljale zlasti
kot premazi proti obraščanju ladijskih trupov, vendar povzročajo veliko okoljsko
škodo. S to uredbo se izvaja konvencija AFS, ki jo je Mednarodna pomorska
organizacija sprejela 5. oktobra 2001;

— Direktiva 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in
uvedbi kazni za kršitve, ki vsebuje natančne opredelitve kršitev in za kršitev pravil
določa učinkovite, odvračilne in sorazmerne kazni ter kazenske oziroma upravne
sankcije. Spremenjena je bila z Direktivo 2009/123/ES z dne 21. oktobra 2009,
na podlagi katere se osebe, odgovorne za izpuste onesnaževalnih snovi, ustrezno
kaznuje, tudi s kazenskimi sankcijami (celo v manj resnih primerih);

— Direktiva 2012/33/EU z dne 21. novembra 2012 (direktiva o žveplu) določa, da
tovorna plovila, ki plujejo po morskih ozemljih držav članic, od 1. januarja 2015
ne smejo več uporabljati goriva, ki vsebuje več kot 0,1 % mase žvepla. Te vode
spadajo v območje nadzora nad emisijami SOx v skladu s Prilogo VI Mednarodne
konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL).
Glej tudi Direktivo (EU) 2016/802 z dne 11. maja 2016 glede zmanjšanja vsebnosti
žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva.
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F. Odziv na krizo zaradi covida-19
Po izbruhu pandemije covida-19 je bilo sprejetih več ukrepov za odzivanje na težave,
s katerimi se sooča pomorski sektor:
— Komisija je 8. aprila 2020 objavila Smernice za varovanje zdravja, repatriacijo in

ureditev potovanj za pomorščake, potnike in druge osebe na ladjah, v katerih je
države članice pozvala, naj oblikujejo mrežo pristanišč za hitro izmenjavo posadk;

— Uredba (EU) 2020/698 z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih
zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil,
spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj
in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje; Glede na
sanitarne razmere je bila ta uredba februarja 2021 dodatno spremenjena (Uredba
(EU) 2021/267), s čimer se je omogočilo, da taki dokumenti ostanejo veljavni še
10 mesecev, če prenehajo veljati med 1. septembrom 2020 in 30. junijem 2021;

— Uredba (EU) 2020/697 z dne 25. maja 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/352,
da se upravnemu organu pristanišča ali pristojnemu organu dovoli zagotavljanje
prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha
COVID-19;

— Komisija je za obravnavanje tveganj hude gospodarske recesije objavila začasni
okvir za ukrepe državne pomoči (C/2020/1863) (večkrat je bil posodobljen, da
upošteva spreminjajoče se razmere), ki državam EU ob možnostih, ki so jim
na voljo v okviru sedanjih pravil glede državne pomoči, omogoča zagotavljanje
pomoči podjetjem. Države članice so nato predlagale več ukrepov za celotno
gospodarstvo in nekaj sektorskih ukrepov.

G. Evropski zeleni dogovor in sveženj „Pripravljeni na 55“
Komisija je 14. julija 2021 v okviru evropskega zelenega dogovora sprejela sveženj
predlogov za prilagoditev politik EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč,
prometa in obdavčevanja, da bo z njimi mogoče doseči neto zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990 (znan tudi
kot sveženj „Pripravljeni na 55“). Nekateri predlogi v celoti ali delno zajemajo pomorski
promet in vključujejo:
— predlog, da bi se emisije iz pomorskega prometa prvič vključile v sistem EU za

trgovanje z emisijami (COM(2021)0551);

— predlog revidirane uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva, ki zlasti določa,
da imajo ladje dostop do oskrbe s čisto električno energijo v večjih pristaniščih
(COM(2021)0559);

— predlog o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prevozu ter
spremembi Direktive 2009/16/ES (COM(2021)0562).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

V svoji resoluciji z dne 12. aprila 2005 o pomorskem prevozu na kratkih razdaljah
je Parlament pozval k večjemu spodbujanju prevoza po morju na kratkih razdaljah,
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poenostavitvi upravnih postopkov, vzpostavitvi visokokakovostnih koridorjev med
državami članicami ter prednostnemu obravnavanju naložb v infrastrukturo za
izboljšanje dostopa do pristanišč.
V svoji resoluciji z dne 5. maja 2010 o strateških ciljih in priporočilih za pomorsko
prometno politiko EU do leta 2018 je Parlament načeloma podprl pristop Komisije.
Pozval je tudi k nadaljnjim ukrepom proti zlorabam zastav ugodnosti; k novim pravilom
o državni pomoči in smernicam za pristanišča; boljšemu upoštevanju pomorskih poti
v omrežju TEN-T (zlasti prek pomorskih avtocest); izboljšanju trajnosti pomorskega
prometa z zmanjšanjem emisij z ladij in razvoju pomorske prometne politike EU za
skupno pomorsko območje.
Parlament je 15. decembra 2011 sprejel resolucijo o načrtu za enotni evropski prometni
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu ter se
tako odzval na belo knjigo Komisije iz leta 2011 z istim naslovom. Glede pomorskega
prometa je Parlament zahteval, da:
— se do leta 2013 predloži predlog v zvezi z modrim pasom (gl. COM(2013)0510

z dne 8. julija 2013);

— se uvede politika EU za prevoz po morju na kratkih in srednjih razdaljah;

— se najmanj 15 % sredstev, dodeljenih omrežju TEN-T, nameni projektom za
izboljšanje trajnih in večmodalnih povezav med morskimi pristanišči, rečnimi
pristanišči ter večmodalnimi platformami.

Parlament je 2. julija 2013 sprejel resolucijo o modri rasti – krepitvi trajnostnega razvoja
v morskem sektorju, sektorju pomorskega prometa in turističnem sektorju EU, v kateri
je predstavil svoj načrt za nadaljnje spodbujanje in oživitev celostne pomorske politike.
Priporočil je vzpostavitev sistemov za pomorsko prostorsko načrtovanje, posodabljanje
infrastrukture in zagotovitev dostopa do poklicnih znanj in spretnosti. Prav tako je
ponovno poudaril izjemen pomen pomorskih znanj in spretnosti, zaposlovanja, raziskav
in inovacij ter pomembno vlogo, ki jo ima EU v pomorskem prometu in ladjedelništvu.
Parlament je 28. aprila 2015 sprejel zakonodajno resolucijo, s katero je brez sprememb
odobril stališče Sveta v prvi obravnavi za sprejetje Uredbe (EU) 2015/757 z dne
29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza,
poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES.
Parlament je 22. novembra 2016 sprejel resolucijo o sprostitvi potenciala prevoza
potnikov po vodnih poteh, da bi spodbudil uporabo razpoložljivih presežnih zmogljivosti
infrastrukture in plovil na področju obalne plovbe oziroma prevoza po morju na kratkih
razdaljah, trajektov za plovbo po morju in celinskih plovnih poteh, mobilnosti v mestih
in obrobnih krajih, križarjenj in turizma.
Parlament je 27. aprila 2021 sprejel resolucijo o tehničnih in operativnih ukrepih za
učinkovitejši in čistejši pomorski promet, v kateri je zlasti opozoril, da bi moral pomorski
sektor prispevati k prizadevanjem EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
hkrati pa zagotoviti konkurenčnost sektorja. Poudaril je tudi potrebo po učinkovitem
obravnavanju emisij iz goriv ladij in postopni odpravi uporabe težkega kurilnega
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olja v pomorskem prometu ter pozval Komisijo, naj pripravi projekte za razogljičenje
pomorskega prometa in zmanjšanje emisij onesnaževal.
Po izbruhu pandemije covida-19 in zaradi njenih posledic za promet je Parlament
19. junija 2020 sprejel resolucijo o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje, v kateri
je pozval k hitri, kratko- in dolgoročni podpori za prometni in turistični sektor, da bi
zagotovil njuno preživetje in konkurenčnost.
Parlament je od marca 2020 sprejel tudi več zakonodajnih resolucij po nujnem
postopku, da bi se spopadel z neposrednimi negativnimi učinki pandemije na prometni
sektor.

Ariane Debyser
03/2022
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