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12.12.92 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 364/7

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92
av den 7 december 1992

om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötrans
portområdet inom medlemsstaterna (cabotage)

registrerade . Under en övergångsperiod bör denna förord
ning även gälla rederier inom gemenskapen vilkas fartyg
är registrerade i en medlemsstat men som inte har rätt att
utföra cabotage i denna stat.

Genomförandet av denna frihet bör ske gradvis och inte
nödvändigtvis på samma sätt för alla de berörda tjänsterna,
varvid hänsyn bör tas till vissa tjänsters speciella karaktär
och till den insats som, beroende på utvecklingsnivån,
krävs av de olika ekonomierna inom gemenskapen .

För att säkerställa tillräckliga och regelbundna transporter
till , från och mellan öar kan det vara berättigat att införa
allmän trafik som medför speciella rättigheter och skyl
digheter för de berörda rederierna, förutsatt att ingen
åtskillnad görs på grundval av nationalitet eller hemvist .

Bestämmelser bör antas som gör det möjligt att vidta
skyddsåtgärder om en sjötransportmarknad utsätts för
allvarliga störningar eller i händelse av en nödsituation . I
detta syfte bör lämpliga förfaranden för beslutsfattande
införas.

För att säkerställa att den inre marknaden fungerar till
fredsställande och mot bakgrund av eventuella anpass
ningar som utvecklingen motiverar bör kommissionen
rapportera om genomförandet av denna förordning och
om nödvändigt föreslå ytterligare åtgärder.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i
detta,

med beaktande av kommissionens ändrade förslag ('),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och

med beaktande av följande :

Den 12 juni 1992 antog Europaparlamentet en resolution
om liberalisering av sjöfartscabotage och de ekonomiska
och sociala följderna av detta .

Enligt artikel 61 i fördraget skall friheten att tillhanda
hålla tjänster på sjötransportområdet regleras av bestäm
melserna i avdelningen om transporter.

Inför förverkligandet av den inre marknaden är det
nödvändigt att avveckla inskränkningar i friheten att till
handahålla tjänster på sjötransportområdet inom
medlemsländerna . Den inre marknaden skall utgöra ett
område inom vilket fri rörlighet för varor, personer,
tjänster och kapital säkerställs .

Principen om frihet att tillhandahålla tjänster bör därför
tillämpas på sjöfartstransporter inom medlemsstaterna .

Denna frihet bör gälla rederier inom gemenskapen vilkas
fartyg är registrerade i en medlemsstat och för denna stats
flagg, oavsett om staten har en kustlinje .

Friheten skall utsträckas till att gälla fartyg som också är
registrerade i Euros, så snart detta register godkänts .

För att undvika att konkurrensen snedvrids bör rederier
inom gemenskapen som utnyttjar friheten att tillhanda
hålla cabotagetjänster uppfylla de villkor för att få utföra
cabotage som gäller i den medlemsstat där deras fartyg är

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 . Fran och med den 1 januari 1993 skall frihet att till
handahålla tjänster på sjötransportområdet inom en
medlemsstat (cabotage) gälla för rederier inom gemen
skapen vilkas fartyg är registrerade i en medlemsstat och
förs under denna stats flagg, förutsatt att fartygen
uppfyller de villkor för att få utföra cabotage som gäller i
den sistnämnda medlemsstaten , inberäknat fartyg registre
rade i Euros så snart detta register godkänts av rådet .

2 . Med avsteg från detta skall tillämpningen av den
föreskrift i punkt 1 , som kräver att ett fartyg uppfyller vill
koren för att få utföra cabotage i den medlemsstat där
fartyget är registrerat vid den aktuella tidpunkten, tillfäl
ligt skjutas upp till och med den 31 december 1996 .

(') EGT nr C 73, 19.3.1991 , s . 27 .
(2) EGT nr C 295, 16.11.1990 , s . 687 och yttrande avgivet den 20
november 1992.

n EGT nr C 56, 7.3.1990, s . 70 .
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Artikel 2 — kan leda till ett allvarligt och eventuellt ihållande
utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan,

— beror på, eller förvärras av, cabotageverksamhet,
och,

— utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabili
teten och överlevnaden hos ett betydande antal
rederier inom gemenskapen .

Detta gäller förutsatt att prognoser på kort och medel
lång sikt för marknaden i fråga inte tyder på några
avsevärda och ihållande förbättringar.

I denna förordning används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:

1 . Sjötransporttjänster inom en medlemsstat (cabotage):
tjänster som normalt utförs mot ersättning, i synnerhet
a) fastlandscabotage: sjötransport av passagerare eller
gods mellan hamnar på en och samma medlems
stats fastland eller huvudområde utan att anlöpa öar,

b) offshorecabotage: sjötransport av passagerare eller
gods mellan en hamn i en medlemsstat och anlägg
ningar eller konstruktioner på medlemsstatens
kontinentalsockel,

c) öcabotage: sjötransport av passagerare eller gods
mellan

— hamnar på en medlemsstats fastland och på en
eller flera av dess öar,

— hamnar på en och samma medlemsstats öar.
Ceuta och Melilla skall behandlas som öhamnar.

Artikel 3

2. Rederier inom gemenskapen:
a) medborgare i en medlemsstat som har etablerat sig i
en medlemsstat enligt den senare statens lagstift
ning och som bedriver sjöfartsverksamhet,

b) rederier etablerade i enlighet med en medlemsstats
lagstiftning och som har huvudkontor i en
medlemsstat, där också den faktiska kontrollen
utövas,

1 . För fartyg som utför fastlandscabotage och för kryss
ningslinjefartyg gäller, i alla frågor som rör bemanning,
bestämmelserna i den stat där fartyget är registrerat (flagg
staten), utom i fråga om fartyg som är mindre än 650
bruttoton , där värdstatens bestämmelser får tillämpas .

2. För fartyg som utför öcabotage gäller, i alla frågor
som rör bemanning, bestämmelserna i den stat där
fartyget utför en sjötransporttjänst (värdstaten).

3 . För fraktfartyg över 650 bruttoton som utför öcabo
tage, när resan i fråga följer efter eller föregår en resa till
eller från en annan stat, gäller dock från och med den 1
januari 1999, i alla frågor som rör bemanning, bestämmel
serna i den stat där fartyget är registrerat (flaggstaten).

4. Kommissionen skall göra en grundlig uppföljning av
de ekonomiska och sociala följderna av liberaliseringen av
öcabotage och skall överlämna en rapport till rådet före
den 1 januari 1997.

På grundval av denna rapport skall kommissionen till
rådet överlämna ett förslag som får innehålla ändringar av
de bestämmelser om bemanning som fastställs i punkt 2
och 3 , så att det slutgiltiga systemet skall kunna
godkännas av rådet i rätt tid och före den 1 januari 1999 .

eller

Artikel 4

c) medborgare i en medlemsstat som är etablerade
utanför gemenskapen eller rederier som är etable
rade utanför gemenskapen och kontroll utövas av
medborgare i en medlemsstat, om deras fartyg är
registrerade i en medlemsstat och för denna stats
flagg i enlighet med statens lagstiftning.

3 . Avtal om allmän trafik: avtal som ingåtts mellan de
behöriga myndigheterna i en medlemsstat och ett
rederi inom gemenskapen i syfte att förse allmänheten
med tillräckliga transporttjänster.
Ett avtal om allmän trafik kan i synnerhet innefatta
— transporttjänster som uppfyller fastställda normer

för kontinuitet, regelbundenhet, kapacitet och
kvalitet,

— särskilda transporttjänster,
— transporttjänster med speciella tariffer och speciella
villkor, i synnerhet för vissa kategorier passagerare
eller vissa sträckor,

— anpassning av tjänster till verkliga behov.

4 . Förpliktelser vid allmän trafik: skyldigheter som
rederiet i fråga, om det tog hänsyn till sina egna
kommersiella intressen, inte skulle uppfylla över
huvud taget eller inte skulle uppfylla i samma utsträck
ning eller på samma villkor.

5 . Allvarlig störning på den nationella transportmark
naden: uppkomst av problem på marknaden som är
specifika för denna och som

1 . En medlemsstat far inga avtal om allmän trafik med
rederier som utför regelbundna transporttjänster till , från
och mellan öar, eller ange förpliktelser vid allmän trafik
som villkor för rätten att tillhandahålla sådana cabotage
tjänster.

När en medlemsstat ingår avtal om allmän trafik eller
ålägger ett rederi förpliktelser vid allmän trafik skall detta
ske på icke-diskriminerande grund med hänsyn till alla
rederier inom gemenskapen .

2. När de ålägger rederier förpliktelser vid allmän trafik
skall medlemsstaterna begränsa sig till krav om vilka
hamnar som skall anlöpas, regelbundenhet, kontinuitet,
turtäthet, kapacitet att utföra tjänsten, fraktsatser och
bemanning av fartyget.

Om detta är tillämpligt måste en eventuell ersättning för
förpliktelser vid allmän trafik vara tillgänglig för alla rede
rier inom gemenskapen .
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3 . Existerande avtal om alllmän trafik far fortsätta att
gälla fram till det datum då de löper ut.

Artikel 5

— regelbunden passagerar- och färjetrafik, fram till den 1
januari 1999 .

2. öcabotage i Medelhavet och cabotage till och från
Kanarieöarna, Azorerna och Madeira, Ceuta och Melilla,
de franska öarna längs Atlantkusten och Frankrikes
utomeuropeiska departement är tillfälligt undantagna från
tillämpningen av denna förordning fram till den 1 januari
1999 .

3 . Med hänsyn till den ekonomiska och sociala
sammanhållningen utsträcks undantagen i punkt 2 vad
gäller Grekland fram tilll den 1 januari 2004 för regel
bunden passagerar- och färjetrafik och för trafik som
utförs av fartyg som är mindre än 650 bruttoton .

Artikel 7

Artikel 62 i fördraget skall tillämpas på de förhållanden
som täcks av denna förordning.

1 . Om det uppstår en allvarlig störning pa den natio
nella transportmarknaden som orsakas av liberaliseringen
av cabotage får en medlemsstat begära att kommissionen
beslutar om skyddsåtgärder.

Efter samråd med de övriga medlemsstaterna skall
kommissionen vid behov fatta beslut om nödvändiga
skyddsåtgärder, inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av
en begäran från en medlemsstat. Sådana åtgärder kan
innebära att ett tillfälligt undantag från denna förordnings
tillämpning görs för det berörda området under högst 12
månader.

Kommissionen skall underrätta rådet och medlemssta
terna om varje beslut som den fattat om skyddsåtgärder.

Om kommissionen inte har fattat beslut i frågan efter 30
arbetsdagar har den berörda medlemsstaten rätt att införa
de begärda skyddsåtgärderna fram till dess att kommis
sionen har fattat sitt beslut.

I en nödsituation får dock en medlemsstat ensidigt
besluta om lämpliga tillfälliga åtgärder som får gälla i
högst 3 månader. I ett sådant fall måste medlemsstaten
genast underrätta kommissionen om åtgärderna. Kommis
sionen får upphäva åtgärderna eller bekräfta dem med
eller utan ändringar tills den fattar sitt slutgiltiga beslut
enligt andra stycket.

2. Kommissionen får också besluta om skyddsåtgärder
på eget initiativ, efter samråd med medlemsstaterna.

Artikel 8

Utan att det paverkar tillämpningen av fördragets bestäm
melser om etableringsrätten eller av denna förordning får
en person som utför en sjötransporttjänst tillfälligt fort
sätta sin verksamhet i den medlemsstat där tjänsten utförs,
på samma villkor som gäller för statens egna medborgare .

Artikel 9

Medlemsstaterna skall samrada med kommissionen innan
de antar lagar och andra författningar för att genomföra
denna förordning. De skall underrätta kommissionen om
de åtgärder som de sålunda beslutat om .

Artikel 6

Artikel 10

Före den 1 januari 1995 och därefter vartannat ar skall
kommissionen till rådet överlämna en rapport om
genomförandet av denna förordning samt vid behov
föreslå nödvändiga åtgärder.

1 . Följande sjötransporttjänster, som utförs i Medel
havet och längs Spaniens, Portugals och Frankrikes kuster,
är tillfälligt undantagna från tillämpningen av denna
förordning:

— kryssningstrafik, fram till den 1 januari 1995,
— transport av strategiska varor (olja, oljeprodukter och
dricksvatten), fram till den 1 januari 1997,

— trafik som utförs av fartyg mindre än 650 bruttoton,
fram till den 1 januari 1998 ,

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 1992.

På rådets vägnar
J. MacGREGOR

Ordförande


