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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 9 april 1996 förordnade chefen för Kommunika-
tionsdepartementet, statsrådet f.d.Ines Uusmann, kammarrätts-
presidenten Nils O. Wentz särskild utredare med uppdrag attsom
analysera hur svensk skall till EG:s rättsakterrätt anpassas om

på inre lägga fram förslag tillvattenvägartransport samt att
nödvändig lagstiftning.

Samtidigt förordnades avdelningsdirektören Elisabeth Aspegren,
direktören och hovrättsassessornPer Jessing Mats Sandmark att

biträda utredningen.expertersom
Till sekreterare i utredningen förordnades kammar-dagsamma

Lars-Olof Norgren.rättsassessorn
Elisabeth och Jessing harAspegren Per särskildaavgett

yttranden till utredningen.
fårUtredningen härmed överlämna betänkandet EU, Sverige

och de inre SOU 1996:183.vattenvägarna
härmed slutfört.Uppdraget är

Göteborg i december 1996

N. O. Wentz

Lars-Olof Norgren
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Sammanfattning

Europeiska unionen,och med Sverige gick in medlemI att som av
olika regler EG:s inre mark-blev vårt land underkastatEU, om

inrebl.a. EG-reglerna pånad, vattenvägar.transporterom
Utredningen konstaterar det föreligger väsentliga skillnaderatt

transportkultur beträffande inlandssjöfartenmellan den som av
rådandehävd gäller kontinenten och den hittills har varitsom

regelverk på detta område byggeri Sverige. Eftersom EG:s
uppstår vissa svårigheter detförhållandena kontinenten, när
lagstiftningen tillgäller den svenska EG-systemet.att anpassa

Utredningen har funnit svårigheterna med anpassningen inteatt
flera fall EG:s regelverk möjlighet tillbör överskattas. I ger

gäller bl.a. i del fall medlemsstats inreundantag. Detta nären en
står i förbindelse med inlandsvattenvägarinte direktvattenvägar

föreslåri någon medlemsstat. Utredningen Sverige skallattannan
möjligheter till undantag.utnyttja dessa

fall behövs det lagstiftningsåtgärder från svensk sida förI andra
för-leva till förpliktelsen sittSverige skallatt attupp anpassa

fattningsstoff till EG:s regelverk. De lagstiftningsåtgärder som
behövs emellertid varken särskilt omfattande eller nämnvärtär av

Utredningen visserligen deingripande konstaterar attnatur.
lagstiftningsåtgärderna del fall kommersålunda "nödtvungna" i en

förordaspraktisk betydelse. Det kan likväl intesakna attatt
underlåter genomföra dem.Sverige att
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Utredningsuppdraget och1

utredningsarbetet

uppgift enligt direktiven bil. analyseraUtredningens se lär att
svensk skall till EG:s rättsakter läggahur rätt samt attanpassas

fram förslag till nödvändig svensk lagstiftning.
arbete har till del bestått i studiumUtredningens stor av

från rättsakter rörande Rhensjöfarten.rättsakter EG samt
åtta tillfällen.Utredningen har vidsammanträtt

haft överlägg-och har den 19 juli 1996Utredaren sekreteraren
RaimoHelsingfors biträdande avdelningschefenningar i med

avdelningen vid FinlandsKurki på Trafikekonomiska transport-
för sjöfartsadministrationen iministerium och andra företrädare

Finland.
haft överlägg-Jessing har den 31 oktober 1996Experten Per

för kommis-ningar i Bryssel med den tidigare generaldirektören
Steele.sionens sjunde generaldirektorat DG VII John

Generaltullsty-Samråd har med Kommerskollegium ochägt rum
varit i kontakt med Sverigesrelsen. Vidare har utredningen

denrepresentation hos i Bryssel med företrädare förEU samt
sjöfartsadministrationen.danska
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inlandssjöfarten2 Allmänt om

kontinenten.2.1 Förhållandena på

på inre sjöar,EG:s bestämmelser rörande vattenvägartransporter
huvudsakligen med tanke pâ defloder och kanaler har tillkommit

framför allt i Tyskland,förhållanden råder pâ kontinenten,som
Frankrike, Belgien och Holland.

imedlemsstater har dock inte inre denAlla EU:s vattenvägar
bestämmelser. Danmarkmening i EG:s utgör ettsom avses

exempel land sakna inre vattenvägar.ett som anses
omfattar flod- ochkontinentala inlandssjöfartenDen ett

från ingårkanalsystem cirka 000 km. Bodensjön25 Bortsettom
däremot sjöar vilket utmärksinte några istörre systemet, attav

står i förbindelse med varandra.dess olika delar i utsträckningstor
Till exempelvis floder Rhöne, Garonne, Seine,hörsystemet som

Elbe ochSchelde, Waal, Rhen, Lek, Ems, Hunte, Weser,Maas,
Kielkanalen, Mittellandkanalen, Twente-Donau kanalersamt som

år invigda Rhen-Donaukanalen.kanalen och den sâ 1992sent som
kontinentalhanmarnaViktiga knutpunkter i detta ärtransportsystem

och Amsterdam.Rotterdam, Antwerpen
kontinen-gods årligen400 milj.Drygt ton transporteras nu

godsmängdenden totalainre Drygt 80vattenvägar.tens procent av
olje- ochråvaror, främst kol, järnmalmsand,utgörs samtgrus,av

helfabrikat ökar dockjordbruksprodukter. Andelen halv- och
godsmängdendensnabbt. Cirka 80 totalarelativt procent av

be-vilken den i särklasspå floden Rhen, utgörtransporteras
tydelsefullaste delen systemet.av

i fyradrag indelaskontinentala inlandssjöfarten kan iDen grova
varandra.marknadsområden, vilka dock i viss mån överlappar

dede nedre delarnaDet första området störreutgörs av av
område harfloderna i Nordsjön. dettaInomutmynnarsom

med s.k.floderna djup kan utförassådant att transporternaett
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river-seafartyg. Dessa fartyg något mindreär typiskaän kustfrakt-
fartyg coasters. De har normalt lastkapacitet på cirka 2 000en
dödviktston och djupgående på 3--4ett De vanligtvisärmeter.
utformade så deras höjdatt över inte överstigervattenytan 5

De är förmeter. trafikerastora att öppet samtidigtnog vatten men
så grundgående de kan segla deatt djupare delarna de störreav
floderna i Holland och Tyskland. Fördelen med river-seafartyg är

dyra och tidskrävandeatt omlastningar till del kan undvikas.stor
dagslägetI cirkaär 540 sådana fartyg verksamma inom den

kontinentala inlandssjöfarten. Större delen dessa fartyg för tyskav
eller holländsk flagg.

Det andra området omfattar floden Rhen. Normaldjupet flodeni
ligger 3,5-4 detrunt varierar kraftigtmeter, året.övermen
Huvuddelen utförs härtransporterna med motordrivna pråmar.av
Dessa kan ha lastkapacitetstörre normalstoraän river-seafar-en

de kan i regel intetyg, trafikera farvattenmen med vâghöjden
över 1 En normalstormeter. motorprâm cirkaär 100 lång,meter
cirka 11 bred och drar djupmeter cirka 3,5ett Störremeter.om
delen inom dettatransporterna område råvarorav frånavser
Rotterdam till stålindustrierna i Duisburgomrâdet och färdigt stål
i retur.

Det tredje området omfattar floden Donau och Rhen-Donau-
kanalen. Denna grundarevattenväg är Rhen,än normaldjupet är
cirka 2-2,5 varför godset, huvudsakligenmeter, brunkol och
jordbruksprodukter, främsttransporteras pråmar, både drag-
och skjutpråmar. Dessa vanligtvisär mindre än motorpråmarna
och används, likt de sistnämnda, inte för övertransporter öppna

I och med Rhen-Donaukanalenvatten. att öppnades år 1992 kan
på inretransporteras dennu varor vattenvägar 350 milänmer

långa sträckan från Rotterdam till Svarta haveLTrañken över
kanalen dockär ännu tämligen begränsad och transittiden relativt
lång, cirka 17 dagar.

Det fjärde området övrigautgörs floder och kanaler. Dessaav
ivattenvägar allmänhetär så smala och grunda att transporter

vanligtvis kan utföras endast med drag- eller skjutpråmar.
Flodsjöfarten har under de åren40 kontinuerligt förloratsenaste

marknadsandelar vägtrafiken. I förhållandegentemot till järn-
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vunnitperiodunderdock flodsjöfartenvägstrafiken har samma
kontinentenråder emellertidnärvarandemarknadsandelar. För

inreförbeträffandeavsevärd överkapacitet transporttonnageen
ålderstiget. Endock till delTonnaget är ut-vattenvägar. stor

EEGförordningjfr bl.a. rådetsfår stöd EGskrotning, nravsom
pågårinlandssjöfartenstrukturella förbättringar inom101/89l om

inreförEfterfråganemellertid. vatten-transporttonnage
inte minstöka. EG stödjeremellertidförväntasvägar avnu -

vidareutvecklaförbetydandemiljöskäl attsatsasatt resurser-
skapandet93/630/EEGrådets beslutinlandssjöfarten jfr t.ex. om

Europaparlamen-ochtranseuropeiskt inre vattenvägarnätett avav
juli 1996231692/96/EG denrådets beslutochtets omnr av

transeuropeiskariktlinjer för utbyggnadgemenskapens trans-av
portnätet.

SverigeiFörhållandena2.2

inlandssjöfarttill denmotsvarighetnågonSverige har knappast
sjöar,Våra inrekontinenten. vattenvägarförekommersom

ofta falletskillnad vadsaknar tilloch kanaler ärfloder mot som
inremed andra ländersförbindelserdirektapå kontinenten
inresvenskagodstrafikenkommersiellaDenvattenvägar.

omfattandesåeller relativa talvarken i absolutavattenvägar är
BelgienHolland,i Tyskland,betydelsefull falleteller är t.ex.som

Frankrike.och
betydelse förekommergodstrafik någonKommersiell numeraav

älv,dels Götanämligentvåi Sverige endast vattensystem,
och Mäla-Södertälje kanaldelskanal och Vänern,Trollhätte

Är Karlstad denvilkaVänerhamnarna, ärlastades i1995 avren.
lossadesoch070 000sammanlagt lbetydelsefullaste, ton

Västerås och Köpingvilka årI Mälarhamnarna,2 071 000 ton. av
000sammanlagt 1 026årbetydelsefullaste, lastadesde tonsamma

bådaGodstrafiken på delossades 3 219 000och vatten-ton.
liknandeellerpråmaremellertid inte medutförsvägssystemen

praktisktvanligt kontinenten,farkoster, tagetär utansom
s.k.medhuvudsakligenhavsgående fartyg,meduteslutande
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På dessa båda förekommer ocksåcoasters. vattenvägssystem
kommersiell passagerartrafik. Sådan trafik förekommer även
vissa andra svenska inre såsom Göta kanalvattenvägar, och
Dalslands kanal. Den kommersiella passagerartrafiken svenska
inre emellertidvattenvägar är mycket begränsadnumera av en
omfattning.
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3 Allmänt EG-lagstiftningenom

Europeiska unionen, EU, övergripande politiskt begrepp.är ett
Det täcker den helhet dels Europeiska gemenskaper-utgörssom av

EG Europeiska kol- och stålgemenskapen, Europeiskana,
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, dels den
påbyggnad och fördjupning gemenskapsarbetet i formav av en

utrikes- och säkerhetspolitik och samarbete rättsligagemensam om
och inrikes frågor infördes Europeiska enhetsakten årsom genom
1986 och fördraget Europeiska årunionen 1991 Maastricht-om
fördraget. Det emellertid endast harEG normgivnings-är som
makt.

januariDen 1 1995 blev Sverige medlem i Europeiska unionen,
ÖvergripandeEU. bestämmelser detta finns i lagenom

1994: 1500 med anledning Sveriges anslutning till Europeiskaav
unionen.

Som huvudregel gäller Sverige efter anslutningen kommeratt att
fullt påverkas EG-rätten, rättskällor brukar dela inut av vars man
i följande fyra kategorier.

primärrätten,a med vilken framför allt de grundläggandemenas
fördragen, framför allt Romfördraget och Maastrichtfördraget,
inklusive alla ändringar, och alla anslutningsfördragsenare
b sekundärrätten, regler institutionerEG:santagnam.m. av

internationella avtal ingångnac gemenskapernaav
d Domstolens rättspraxis

Särskilt3.1 sektmdärrättenom

Sekundärrätten kan indelas i
a förordningar
b direktiv
c beslut
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d rekommendationer och yttranden
andra meningsyttringare

Förordningar
I artikel 189 andra stycket Romfördraget förordning"Enanges:
skall ha allmän giltighet. skallDen till alla delar bindandevara
och direkt tillämplig i varje medlemsstat."

Förordningar kan jämföras med lagar. riktadeDe till allaär
medlemsstater och gäller omvandling till nationell lagstift-utan
ning. blirDe omedelbart gällande i hela Gemenskapen från
ikraftträdandet och blir då del i varje medlemsstat. Enrättenen av
medlemsstat skyldig tillämpa förordning i ochdess helhetär att en
får inte välja vissa delar bättre andra. Enänut som passar
förordning skall således tillämpas medlemsstaternas domstolarav

nationell dock med företräde för-försätt rätt,samma som
ordningen vid konflikt med inhemsk lagstiftning. förordningEn
har förmåga skapa individuella rättigheter nationellaatt som
domstolar måste skydda. förordning varken skall eller fårEn
inkorporeras i eller tilltransformeras nationell för blirätt att
gällande. En förordning emellertid föranleda nationellakan
anpassningsâtgärder. ocksåEn medlemsstat kan på handegen
införa sanktioner för säkerställa förordning efterlevs iatt att en
medlemsstaten.

Direktiv
Beträffande direktiv i artikel 189 tredje Romför-stycketanges
draget: direktiv"Ett skall med avseende det resultat skallsom
uppnås bindande för varje medlemsstat till vilken det ärvara
riktat, skall överlåta de nationella myndigheterna attmen
bestämma form och förtillvägagångssätt genomförandet.

Till skillnad förordningar har direktiv inte någon direktmot
motsvarighet eller förebild inomstatlig lagstiftning.i Direktiven är
visserligen bindande för medlemsstaterna vad gäller de mål som
skall uppnås och den föreskriftertidsfrist inom vilken direktivens
skall genomföras, får själva bestämma formmedlemsstaternamen
och tillvägagångssätt för beakta direktivens påbud. Direktivenatt
riktas normalt till samtliga medlemsstater kan också begränsasmen
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eller medlemsstatertill enda enbart vissa Ettgemensamt.en
direktiv innehåller regel tidsfrist inom vilken direktivetssom en
regler skall ha beaktats medlemsstaterna. medlemsstatFörav en
innebär direktiv ofta befintliga författningar och praxisett att

löpermåste ändras innan den i direktivet angivna tidsfristen ut.
fördragen tillMedlemsstaterna nämligen skyldigaär attgenom se

inhemska överensstämmelse medde bestämmelserna står iatt
direktiven vid implementeringstidens utgång. tidpunktenEfter den
kan enskild medlemsstat åberopa enligtsin rättmotpersonen en

direktiv detta inte alls har implementerats eller harävenett om
implementerats felaktigt En medlemsstat kan blisätt.ett
skadestândsskyldig tredje grund brister igentemot man av
implementeringen direktiv.ettav

Beslut
artikel fjärdeI 189 stycket Romfördraget skall"Ett beslutanges:

till alla delar bindande för dem det riktat till."ärvara som
beslut kanEtt innehålla förpliktelser olika slag kan tillav men

skillnad direktiv också innehålla bemyndiganden ellermot
tillstånd. Genom beslut kan förhållande regleras i detalj.ett
Adressater för beslut kan medlemsstater ocksåett vara men
enskilda företag eller individer. beslut skall inte omformasEtt av
nationella myndigheter. i denDet sin helhet bindande för tillär
vilken det riktar sig. Indirekt kan beslut beröra andraäven änett
adressaterna det leder till lagstiftning andraellerattgenom
åtgärder.

Rekommendationer och yttranden
artikelI 189 femte stycket Romfördraget "Rekommendatio-anges:

och yttranden skall inte bindande."ner vara
Rekommendationer och yttranden saknar således rättsligt

bindande verkan. De endast uttryck för åsikter policy.ochutgör
Rekommendationer har dock beaktats domstolen vid tolkningav

egentliga rättsakter, de skapar i sig inte några rättigheterav men
enskild kan stödja sig på. Rekommendationernassom en person

väsentligaste uppgift har blivit bereda förmarkenatt senare
lagstiftning

.
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Andra meningsyttringar
Utöver de i EG-fördraget angivna rättsakterna har i praxis
tillkommit rad akter med varierande beteckningar, varien
Gemenskapens institutioner uttryck för avsiktersina ochger
synpunkter. Som exempel kan resolutioner, meddelanden,nämnas
tillkännagivanden och riktlinjer. Inga dessa akter dockärav
rättsligt bindande.
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4 Det svenska regelsystemet och

inlandssjöfarten

Till skillnad vad fallet kontinenten,är i likhetmot som men
med vad gäller exempelvis i Finland, har i Sverigesom man
hittills aldrig betraktat sjöfarten landets inre vattenvägar som en
del landtransportsystemet. Den svenska inlandssjöfarten har iav
stället del sjöfarten i övrigt. Inlandssjöfarten harsetts som en av
således i princip inte varit föremål för någon särreglering förutan
den har gällt i huvudsak författningar för sjöfarten isamma som
övrigt. finnsDet anledning här några de viktigareatt ange av av
dessa författningar och mycket kort redogöra för deras innehåll.

Sjölagen 1994: 1009g
I denna lag, indelad i avdelningar, finnsär bestämmelsersom sex

både civilrättslig offentligrättsligoch Avdelning kapitelnatur.av
1-4, innehåller bl.a. bestämmelser vilka fartyg skallom som

svenska, bestämmelser skeppsregistrering ochanses som om
inskrivning äganderätt, regler skeppshypotek och sjöpants-av om

bestämmelserrätt kvarstad fartyg i internationellasamt om
rättsförhållanden. Avdelning II, kapitel 5-6, innehåller be-
stämmelser partrederi och befälhavares rättigheter ochom om
skyldigheter, avdelning III, kapitel 7-12, innehåller bestämmelser

redares för skada och inskränkningar dettaom ansvar om av
Avdelning IV, kapitel 13-15, lagensutgöransvar. mest om-

fattande del och innehåller bestämmelser olikarörande slag av
avtal befordran. Avdelning V, kapitel 16-18, innehållerom
bestämmelser rörande sjöolyckor medan avdelning kapitelVI,
19-22, innehåller bestämmelser preskription vissaom av
fordringar, straffbestämmelser, forabestämmelser m.m.



20 SOU 1996:183

Fartvgssäkerhetslagen 1988:49
Denna lag, i princip gäller alla fartyg används till sjöfartsom som
inom Sveriges sjöterritorium, svenska fartyg används tillsom
sjöfart utanför sjöterritoriet, svenska rederier utländskasamt
rederier, bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller användersom

fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, innehållerannat
bestämmelser angående fartygs sjövärdighet, fartygs lastning,
passagerarfartyg, fartygs bemanning, arbetsmiljön fartyg,
Sjöfartsverkets tillsynsverksamhet, inskränkningar i rätten att
använda fartyg ansvarsbestämmelser.samt

Fartvgssäkerhetsförordningen 1988:594
Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till fartygs-
säkerhetslagen bemyndigande för Sjöfartsverket i vissa fallsamt att
utfärda föreskrifter.

Förordnin 1982:892 behöri heter för sö ersonalen om
I denna förordning finns bestämmelser rörande olika slag av
behörigheter för fartygsbefäl och fartygspersonal samtannan
bemyndigande för Sjöfartsverket i vissa fall utfärda föreskrifter.att

Sjötrafikförordningen 1986:300g
Av förordningen framgår bl.a. för sjötrafik inom Sverigesatt
sjöterritorium skall huvudregel tillämpas internationelladesom
sjövägsreglerna. Förordningen innehåller bemyndigande föräven
Sjöfartsverket meddela de föreskrifter behövs mednärmareatt som
hänsyn till sjösäkerheten.

Lagen 1982:821 farligt godstransportom av
I denna lag, måste betecknas ramlag, finnssom som en en
uppräkning vilka slag gods skall farligt godsav av som anses som
i lagens mening. Lagen innehåller säkerhetsbestämmelser,även
bestämmelser tillsyn ansvarsbestämmelser Den ärsamtom m.m.
tillämplig med fartyg endast i den mån dettransporter trans-

farligt gods i förpackad form, i i flyttbaracontainrar,porteras
fordontankar eller används för eller ivägtransportsom

eller i järnvägsvagnar eller på andra spårbundna fordon.terräng
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godsfarligt1982:923Förordningen transport avom
till lagenanslutningibestämmelserinnehållerförordningDenna

framgår bl.a.förordningen attgods. Avfarligttransport avom
sjötransporterfrågatransportmyndigheV iSjöfartsverket är om

vilkaföreskriftermeddelaålagtsådanverket äroch att omatt som
gods.farligtskall utgöraansessomvaror

från fartygvattenföroreningåtgärder1980:424Lagen motom
frånföroreningförbudbestämmelserfinnslag motI denna om
kon-fartygsfartyg,frånskadligamottagning ämnenfartyg, av
ellerförebyggaföråtgärderandraochtillsyn attstruktion samt

fartyg.frånföroreningbegränsa

frånvattenföroreningåtgärder1980:789Förordningen motom
fartyg

till lagenanslutningbestämmelser iinnehållerförordningDenna
bemyndigan-fartygfrånvattenföroreningaråtgärder samtmotom

föreskrifter.fall utfärdai vissaSjöfartsverketde för att
stödmedSjöfartsverket,kansammanhanget nämnas attl av

bl.a.meddelatharförordningar,nämndabemyndiganden i ovan
ÖFSkanal, SJTrollhättekanal ochSödertäljetrafikföreskrifter för

SJÖFS harSjöfartsverket1983:10.för Vänern,1993:28, samt
vattenföroreningåtgärderföreskrifterutfärdat mott.ex.även om

och Vänern,kanalTrollhätteMälaren,trafikerarfartygfrån som
SJÖFS 1994:25.
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Regleringen sjöfarten5 på Rhenav

gammalRhen kontinentens viktigaste inre Av hävdär vattenväg.
har sjöfarten Rhen varit föremål för omfattande nationella och
internationella regleringar.

Sedan år 1869 gäller för sjöfarten Rhen nedströms från
Basel, olika flodmynningar och inkl. biflodernainkl. Rhens Lek
och den år ingångna s.k. reviderade Rhenkonventio-Waal, 1868

ibland kallad Mamiheim-konventionen. Konventionenävennen,
har under åren ändrats i åtskilliga hänseenden. Bl.a utgörs numera
de fördragsslutande dels fem medlemsstater i EU,staterna av
nämligen Belgien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och

Ursprungligen ingicks revideradeTyskland, dels Schweiz. den
konventionen Frankrike, Storhertigdömet Baden, Bayern,av
Storhertigdömet Nederländerna detHessen, och Preussen. När
gäller kraven båtförare finns reglerna inte längre revidera-i den
de konventionen i särskild konvention år 1922.utan en av

bärande tanken i konventionen RhenDen sjöfartenär att
skall för alla fartyg tillhör Rhensjöfarten i denfrivara som
meningen alla sådana fartyg, inkl. deras laster, skall behandlasatt
lika fördragsslutande tillhör.vilken de fartygetoavsett staternaav
Ett fartyg skall tillhöra Rhensjöfarten, det berättigatäranses om

föra fördragsslutande flagga och detta framgåratt stats etten av
dokument myndighetenhar utfärdats "den behörigasom av
artikel 2.

Rhensjöfarten ha fullI enlighet härmed skall fartyg tillhörsom
frihet två punkteroch mellantransporteraatt varor personer

revideradebelägna vid de inre omfattas denvattenvägar som av
villkorRhenkonventionen. Andra fartyg har bara på dedenna rätt

Rhensjöfartenbestäms den centrala kommissionen försom av
CCR artikel 4.

fartyg sin första ellerInnan Rhen är ägarengörett resa
skyldig skaffa certifikat fartyget denpå haratt ett attrorsmannen

denstyrka i konstruktionen "structural strength" och utrustning
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flodennödvändig för fart på den del fartygetär ärav som av-som
utfärdas, efterför. Ett sådant certifikat inspektionsett en av exper-

behörig myndighet någon strandstaterna artikel 22.iter, avav
båtförare från Duisburg-fråga krävs för fartI uppströmsom

Hochfeldbron innehav s.k. Rhenbåtförarcertifikat,ett somav
myndigheten i någon de fördragsslu-utfärdas den behöriga avav

Rhen ellertande sådant certifikat kan gälla för helaEttstaterna.
och 1922 årsför bara särskilda delar floden artiklarna 2 i1av

konvention i ämnet.
för administrering sjöfarten enligt den revidera-Högsta organ av

Rhenkommissionen i Strasbourgde konventionen den centralaär
tilloch de fördragsslutandeCCR. Var staterna utser enen av

Kommissionen beslutar i frågorfyra kommissionärer artikel 43.
förbindelser med internationella eller europeiskaandra organom

"deliberatebl.a. överläggaartikel 44. Den har vidare att om
ochfrämjaförslag från strandstaterna gåron ut attsom

ändringRhensjöfarten, särskilt förslag till tillägg ellerutveckla av
konventionen artikel 45 b.

finnasi strandstaternaRhensjöfarten skall det vidareFör
angåendedels i brottmåldomstolar med uppgift dömasärskilda att

delsoch ordningsregler,överträdelser navigations- genomav
tillanknytning"civila" tvister medjudgements i"summary

ochhamnavgifterrörande lots- ellerdenna sjöfart, såsom tvister
artikel 32-34.grund kollisionertvister skadestånd avom

särskildaför mindre belopp får deMed undantag mål gällersom
högreöverklagas antingen tillRhendomstolarnas avgöranden en

appella-eller till den särskildanationell domstol i strandstatresp.
denAppeal" skall finnas inom"Chamber oftionskarnrnare som

skallAppellationskammarencentrala Rhenkommissionen CCR.
sexför och dedomare jämtebestå ersättare var en avav en

och fördomarnafördragsslutande CCR ersättarnastaterna. utser
deförslag ochår i grundvaltaget som en avvarsex av
fårfördragsslutandefram. Enfördragsslutande lägger statstaterna

bis.kandidat artikel 45dock avstå från föreslå någonatt
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farligt gods5.1 Transport av

utfärdatRhenkommissionen årcentrala CCR har 1977Den en
farligt gods Rhen ADNR.förordning transport avom

säker-detaljrik regleringFörordningen innehåller mycket aven
sjöfarten Rhen. läggshetsfrågorna i samband med Den

det gäller regleringdessutom i många fall till grund när av
inre imotsvarande frågor andra Europa.vattenvägar

gjordestyska förordning, varigenom ADNR år 1977denAv
Rhentrafiken andra tyska inretillämplig den tyska och vatten-

på inreinte gäller för havsgående fartygframgår ADNRvägar, att
Seeschiffahrt-Seeschiffe aufför sådana fartygvattenvägar

strassen.
huvudfarligt gods in i sådantEnligt ADNR delas översom

fårfår befordras Rhen och sådantinte transporterastaget som
kategorienbestämda villkor. Till denpå Rhen under senare
petroleum-lättantändliga såsom olikahänförs bl.a. olika ämnen,

ifarligt gods skall avsändaren,produkter. varjeFör transport av
föreskrifterna i och därtill hörande bilagor,enlighet med ADNR

följa under helabefordringsdokument skall godsetutställa ett som
transporten.

regelfarligt gods ivillkor gäller förDe ärtransport avsom
bl.a. i frågaomfattande. kan innehålla kravmycket De om

driftenföreskrifteroch utrustningfartygets konstruktion samt om
handhavande och stuvninglastning, lossning,fartyget ochav om

någonstans i ADNRSåvitt har kunnat det intelasten. utrönas ärav
skall försettkrav fartygeteller i dess bilagor uppställt att vara

dubblamed skrov.
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6 Inlandssjöfart river-seafartygmed och
andra havsgående fartyg

Som inledningsvis har förekommer det inlandssjöfart ocksåsagts
med havsgående fartyg, mestadels med s.k. Den svenskacoasters.
inlandssjöfarten på de två Göta älvstora vattensystemen -
Trollhätte kanal Vänern och Södertälje kanal Mälaren är- -
väsentligen denna karaktär. variantEn denna typav av av
inlandssjöfart den sker med river-seafartyg,är dvs. fartygsom

byggda för trafik på inreär också kanvattenvägarsom men som
på öppet vatten.

Enligt vad uppgivits för utredningen de havsgåendesom anses
fartygen, sig de river-seatyp eller inte, fallaär utanför detvare av

regelsystemet för inlandssjöfart.gängse Varje slag fartyg,av som
certifierat för gång till havsär enligt registret i det land vars

flagga det för, sålunda enligt praxis berättigat vidareatt utananses
formaliteter trafikera floder och andra inre frånpåvattenvägar väg
eller till måsteFartygetöppet naturligtvis följa devatten. t.ex.
lokala trafikföreskrifterna, det behöver inte några ytterligaremen
certifikat beträffande konstruktion eller bemanning.

När det gäller sjöfarten Rhen gäller dock, i enlighet med vad
har i kap. kravet särskilt certifikat enligt artikel 22sagts ett
i den reviderade Rhenkonventionen.
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i SverigesEG-författningar vid7 kraft
inträde i AnpassningenEU. detav

svenska regelsystemet

Sveriges anslutning till år fanns antal EG-Vid EU 1995 ett stort
förordningar föroch EG-direktiv gällande områdena transport-
policy och shipping. Endast fåtal dessa berör dockett trans-av

på inre vattenvägar.porter
kapitel redovisar utredningen innehållet i varje "EG-I detta

författning sålunda kan intresse iantas samtsom vara av
anslutning därtill relevanta svenska förhållanden. Vidare redogörs
för vad har inhämtats från finskt håll hur Finland harsom om
förhållit sig med anledning de olika EG-författningarna".av
Slutligen preliminär bedömning vilka åtgärdergörs en av som

sådan författning påkalla från svensk sida.varje kan anses
början år fanns, såvitt utredningen har kunnat finna,I 1995av

följande förordningar direktiv direkt beröroch trans-som mer
på inre vattenvägar.porter

EG-förordningar1

Rådets förordning EEG 1017/68 den 19 juli 1968 omnr av
tillämpning konkurrensregler på på järnväg,transporterav
landsväg och Kompletteras dels förordningeninre vattenvägar. av

1629/69, ändrats förordningen 3666/93, delsnr som genom
förordningen 1630/69nr

Huvudregeln enligt förordningen artikel 2 alla avtal mellanär att
företagssammanslutningar samord-företag, alla beslut och allaav

förfarandennade kan påverka handeln mellan medlemsstater-som
och har till syfte hindra, begränsa eller snedvridaattna som

konkurrensen inom den marknaden på ifrågavarandegemensamma
områden förbjudna. Från denna huvudregel gäller antalär ett

missbrukundantag artikel 3-6. Vidare förbjuder förordningen
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dominerande ställning artikel 8.av
skallFör det materiella innehållet i förordningen kunnaatt

medgenomföras föreskrivs EG-kommissionen skall samverkaatt
medlemsstaternas behöriga myndigheter och samråda med sär-en
skilt inrättad rådgivande kommitté för kartell- och monopolfrågor
inom tvåtransportsektorn till vilken varje medlemsstat skall utse
tjänstemän artikel 16. På begäran kommissionen skallav
dessutom behöriga myndigheter genomföra demedlemsstaternas
undersökningar kommissionen påkallade artikel 20.som anser

Svenska förhållanden. Konkurrenslagen 1993x20 har tillkommit
konkurrensregler, däribland ifrågavarande förordning,med EG:s

således medförebild. Konkurrenslagen välöverensstämmersom
Regeringen har ocksåförordningens materiella bestämmelser.

rådgivandeenligt förordning tjänstemän för denaktuell utsettnu
och monopolfrågor inom transportsektorn.kommittén för kartell-

följande. Bedömningen förord-Från Finland har inhämtats är att
det uppkommerningen inte anpassningkräver än näratt,annan

samverka medlämplig myndighetskäl till det, Finland attutser
kommissionen.

gjort,Sverige såsom Finland harPreliminär bedömning. bör,
skall samverkaden eller de myndigheteravvakta med att utse som

konkurrensfrågor till dess det uppstårmed kommissionen i att ett
Förordningen kräverkonkret behov sådan samverkan.av en

anpassning.således i förevarande sammanhang inte någon

19691191/69 den 26 juniRådets förordning EEG omnr av
trafikplikt pååtgärder fråga allmänmedlemsstaternas i om

Ändrad förordningarnaoch inrejärnväg, våg vattenvägar. genom
3572/90 och 1893/91nr nr

trafikföretag intetrafikplikt skyldigheterMed allmän ettsomavses
fullgöra i utsträckning elleralls skulle fullgöra eller inte samma

affärsintres-till sinadet hänsyn enbartsätt, tog egnasamma om
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skyl-Definitionen innebär skyldighet bedriva verksamhet,attsen.
utföra och skyldighet följa taxebestämmel-dighet attatt transporter

vilken utsträckning ochartikel 2. förordningen behandlas iIser
ellervillkor medlemsstaterna bibehållaunder vilka rättäger att

trafikplikt för transportföretag.besluta allmänom

regler allmänSvenska förhållanden. I Sverige finns inga om
trafikplikt för trafik inre vattenvägar.

finskaFinland inhämtats följande. FörFrån har transporter
meninggäller inte någon allmän trafikplikt i deninre vattenvägar

Förordningen har därför intei förordningen. ansettssom avses
kräva någon anpassning.

bedömning. Förordningen kräver i detta sammanhangPreliminär
anpassning.inte någon svensk

1970Rådets förordning EEG 1107/70 den 4 juniav omnr
Ändradtill på järnväg, och inrestöd väg vattenvägar.transporter

1658/82, 1100/89,förordningarna 1473/75,nr nr nr nrgenom
2255/963578/92 och nr

inte föreskrivs iartikel 92 i RomfördragetEnligt är, annatom
hjälpfördraget, medlemsstat eller medstöd avsom ges av en

det snedvrider eller hotarmedel, vilket slagstatliga än är, somav
företag ellervissasnedvrida konkurrensen attatt genom gynna

med marknaden iviss produktion, oförenligt den gemensamma
handeln Stödden utsträckning det påverkar mellan staterna. som

eller innebärtillgodoser behovet samordning transporter somav av
för dock, enligt artikel 77,allmän transportpliktersättning är

medförenligt fördraget.
emellertidförordningen förbjudsden ifrågavarandeGenom

vidtauppräknade fall,vissa särskiltmedlemsstaterna iatt, utom
skyldighetersådana samordningsåtgärder eller ålägga sådana som

till stöd enligttrafikplikt medföringår allmäni begreppet rättsom
Romfördraget.artikel i77
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Svenska förhållanden. I 1997 års budgetproposition föreslås att
drygt 62 milj. kr skall anslås för bidrag till Sjöfartsverket för drift

Trollhätte kanal och Säffle kanal ersättning till Vänernssamtav
seglationsstyrelse för dess arbete med utmärkning farleder,av
lotsning i Vänern.m.m.

Från Finland har inhämtats följande. Något stöd till transporter
finska inre utgår Förordningenvattenvägar har därför inte
föranlett någon finsk anpassning.

Preliminär bedömning. Nämnda bidrag till Sjöfartsverket kan
möjligen stöd till inlandssjöfarten. Bidraget kanettses som
emellertid inte under några förhållanden snedvrida eller hotaanses

snedvrida konkurrensen i den meningen det påverkaratt att
handeln mellan Förordningen, i vilken hänvisning tillstater.
artikel 92 i Romfördraget för övrigt kan därför integörs, anses
tillämplig detta bidrag. Med hänsyn härtill och då, såvitt
utredningen kunnat något bidragutröna, tillannat transporter
svenska inre inte förekommervattenvägar kräver förordningen inte
någon svensk anpassning.

4. Rådets förordning EEG 1108/70 den 4 1970juninr av om
införande redovisningssystem för infrastrukturkostnader förettav

Ändradpå järnväg, och inreväg vattenvägar.transporter genom
förordningarna 1384/79, 3021/81 och 35 72/90. Komplet-nr nr nr

förordningen 281/71teras av

Genom förordningen infördes standardiserat ochett permanent
redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter
bl.a. inre Medlemsstaterna skall årligenvattenvägar. redovisa
dessa kostnader till kommissionen.

Redovisning skall inte för inregöras där trafikenvattenvägar är
begränsad till fartyg på mindre 250 dödviktston eller förän

för havsgående sjöfart.vattenvägar Det sistnämnda slaget av
i särskild förteckningvattenvägar enligt förordningentas upp en

281/71.nr
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anslutningsfördragetiSverige har angettförhållanden.Svenska
kanal ochSödertäljeälv, Vänern,kanal och GötaTrollhätte

skallsjöfarthavsgåendeför upptasMälaren vattenvägar somsom
inreandrapåNågraförteckningen.nämndai den transporter

före-däröverellerdödviktstonpå 250med fartygvattenvägar
dagsläget.iinteutredningen har kunnatsåvitt utröna,kommer,

anslutningsför-iFinland harföljande.Finland har inhämtatsFrån
vattendrag vattenvägaroch SaimensSaima kanaldraget angett som

någrakrävahar inteFörordningensjöfart.havsgåendeför ansetts
anpassningsåtgärder.finska

sammanhangkräver i dettaFörordningenbedömning.Preliminär
anpassning.svenskinte någon

oktober 1985den2919/85 17förordning EEGRådets avnr
slutitsde avtaltillträde tillförvillkorenfastställande somavom

för fartygpå Rhensjöfartenkonventionenrevideradeenligt den om
Rhensjofartentillhörsom

revideradei denändringsamordnad medFörordningen är en
Ändringenkap. 5. ärRhen sesjöfartenkonventionen om

någotsåledes inteinnebärtilläggsprotokoll ochgjord i form ettav
ändringenEnligtkonventionen.självaordalagen iingrepp i

med de sexi EUmedlemsstaternalikställstilläggsprotokollet
tillhörfartygfrågangällerdetkonventionsstaterna när ettom

skall ha ettfartygHärvid skall krävasRhen.sjöfarten att
Likabehandlingenfråga.imedlemsstatensamband medverkligt

cabotageutföraberättigadefartyg blirsådanainnebär attt.ex. att
kon-hemmahörande ifartygvillkorRhen somsamma

ventionsstaterna.
Enligttillämpningsförordning.knutenTill förordningen är en

fördragsslutandemyndigheterna i dendet endast statdenna är
fartygdärmedlemsstat i EU ärlikställdadärmedden ettresp.

behörighethaskallregisteroffentligt attiregistrerat ett som
tillhördetför fartygetdokumentoch återkallautfärda attom
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Rhensjöfarten artiklarna 1 och 2.1. Varje fördragsslutande stat
medlemsstat i EU skall den centrala kommissionenresp. genom

för sjöfarten Rhen CCR delge övriga fördragsslutande
stater/medlemsstater i EU förteckning de behörigaöveren
myndigheter den artiklarna Vidare skall de1 och 2.4.utsettsom
fördragsslutande föreskrifterstaterna/medlemsstaterna i deEU anta

behövs för särskilttillämpning tillämpningsförordningen,som av
det gäller förfarande Föreskrifterna skalloch bevisbörda.när

fördragsslutandeanmälas till de övriga staterna/medlemsstaterna
i EU den centrala kommissionen för sjöfarten på Rhengenom
CCR artiklarna och 8.11

Svenska förhållanden. dagsläget finns inte något svenskflaggatI
fartyg Rhensjöfarten".med dokument utvisar det tillhörattsom

Från inhämtats följande. FinlandFinland har I attanser man
förordningen hari och för sig kräver implementering, men man

praktiska skäl till dags dato låtit bero. Ansökningarsaken omav
utfärdande ifrågavarande inte förekommitslag dokument harav av
i Finland.

anpassningPreliminär bedömning. Förordningen kräver svensken
lämpligenså bör myndighet,till vida det uppdrasatt en

utfärdandeSjöfartsverket, för Sveriges del meddela beslutatt om
sjöfartendokument fartyg tillhöroch återkallande att ettav om

för sjöfartenden kommissionenRhen. Härutöver krävs centralaatt
enligthärom. Några förskrifterRhen CCR underrättas som

tillämpningsför-utfärdas för tillämpningendet sagda avovan
svensk del.utredningen däremot inte behövas förordningen anser

den 27 april 1989Rådets förordning EEG 1101/89 omnr av
Ändradinlandssjofarten.strukturella förbättringar inom genom

3314/94844/94, 2812/94,förordningarna 3572/90, nrnr nrnr
1102/89,kompletterad förordningen2254/96och samt nravnr
3039/943433/93 ochförordningarnavilken ändrats nrnrgenom
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strukturellatill med denFörordningen syftar till komma rättaatt
trafikerar kontinen-överkapacitet finns inom de flottor somsom

fartyg används föroch gällerinre vattenvägar transporttens som
imellan två eller flera punkter inregods vattenvägarav

Förordningen gäller däremot inteartikelmedlemsstaterna 1.1.
förbindelseenbart inrikesfartyg trafikerar vattenvägar utansom

artikeli gemenskapen 2.2.med andra vattenvägar

förhållanden. Sverige har inga inreSvenska ärvattenvägar som
andra länder.förbundna med inre ivattenvägar

följande. Förordningen inteFrån Finland har inhämtats anses
därför föranlettvidkommande och har intetillämplig för finskt

någon anpassning.

endast fartygbedömning. Förordningen berörPreliminär som
inom gemenskapentrafikerar inre i länder ärvattenvägar som

länder inom gemenskapen.förbundna med inre i andravattenvägar
därför någon svensk anpassning.Den kräver inte

den 16 december 1991Rådets förordning EEG 3921/91nr av
transportföretag utföra inrikesvillkoren för skallattom

pågods eller inre ivattenvägartransporter passagerare enav
medlemsstat den där de hemmahörandeäränannan

varje gods ellerEnligt förordningen skall transportör passagera-av
tillåtas utföra nationellapå inre vattenvägar att transporter avre

trafik ii yrkesmässiggods eller inre vattenvägar enpassagerare
cabotage,inte etablerat, s.k.där transportföretagetmedlemsstat är

med-transportföretaget etablerat iunder förutsättning äratt en
så tillämpligt,enlighet med dess lagstiftning och, därilemsstat är

internationellautföratransportföretaget berättigat därär att
Omgods eller på inre vattenvägar. etttransporter passagerareav
utföravillkor får dettransportföretag uppfyller dessa temporärt

ellermedlemsstat hacabotage i ifrågavarande säteutan att
medUtförandet cabotage skall,driftställe där artikel 1. av



36 1996:183SOU

degemenskapsreglerna, underkastasförbehåll för tillämpningen av
värdmedlemsstaten inomandra författningar gäller ilagar och som

villkorföljande områden: Fraktsatser ocha transport-styrsom
Tekniskadriftsförfarande; bbefraktnings-kontrakt ochsamt

specifikationer skalltekniskaspecifikationer för fartyg. De som
skallför utföra cabotageuppfyllas fartyg används att varaav som

för utföra in-fartyg godkändagäller fördem är attsomsom
polisiäraSjöfartsbestämmelser ochternationella ctransporter;

Momsoch viloperioder ebestämmelser;. d Gångtid samt
skall förbestämmelserartikel 3.1. Dessatransporttjänster
tillämpasmedlemsstatenetablerade itransportföretag inte ärsom

för sinauppställervillkor dem medlemstaten egnasamma som
inteförordning skall dockIfrågavarandeartikel 3.2.medborgare

revideradeenligt denexisterarpåverka de rättigheter som
Mannheim-konventionen,sjöfarten Rhen,konventionen om

devederbörlig ordningskall iartikel 6. Medlemsstaterna anta
tillämpanödvändiga förförfattningarlagar och andra är attsom

däromkommissionenunderrättaoch skall dessutomförordningen
artikel 7

i Sverigebedriva cabotageSvenska förhållanden. Rätten att
angående främman-november 1724förordningen den 10regleras i

produktplakatet ochs.k.Finland detSwerige ochdes Fahrt
Enligtförordning.1726 dennaden 28 februarii förklaringen över

främmandeförbudprincipielltförfattningar råderdessa mot attett
kungörel-Kungl. Maj:tsEnligtbedriver cabotage i Sverige.fartyg

trafik med utländsktinrikestill sjöfart itillstånd1974:235 omse
Sjöfarts-förbudetfrånfrågor undantagfartyg prövas avomm.m.
cabotagetillstånd tillavgifter förfastställerverket, ävensom

förordning-iändringförordningen 1995:961Genom§.1 om
medi inrikes trafiktill sjöfart1974:235 tillstånden" om

paragraf, i denna.linfördesutländskt fartyg aen nym.m.
därtilloch denproduktplakatetparagrafen gällerEnligt den nya

omfattas rådetsför fartygförklaringen inteanknytande avsom
principentillämpning3577/92förordning EEG omavomnr

sjötransportområdet inompåtillhandahålla tjänsterfrihet att
omfattarEG-förordningDennacabotage.medlemsstaterna
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och gällerkustnära sjöfartemellertid bara sjöfart till havs och
inte inlandssjöfarten.således

föranlettFörordningen harFinland har inhämtats följande.Från
År finskanämligen 4 i denanpassning. 1995 ändrades §finsk

tillhänvisninginnehåller direktnäringslagen så denatt ennu
bestämmelserna i nämnda förordning.

anpassningFörordningen svenskPreliminär bedömning. kräver en
därtillproduktplakatet och deneftersom den står i strid med

sågenomförasförklaringen. Anpassningen kan lämpligenhörande
tillstånd tillförordningen 1974:235undantaget i §latt oma

tillutvidgassjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg attm.m.
ifrågavarande EG-förordning 3921/91.ocksåavse

EG-direktiv7.2

november 1980Rådets direktiv 80/1119/EEG den J 7 omav
statistisk varutransporterpå inrerapportering vattenvägarom

enligtkunna fullgöra sina uppgifter måste kommissionen,För att
motivkaraktär tillvilken delvisvad i ingressen ärsägs avsom

uppgifterdirektivet, till statistiskaha tillgång konsistenta som
omfattningen ochinsamlats regelbundet rörandesamtidigt och

i medlems-utvecklingen inre vattenvägarvarutransporterav
staterna.

eller flera inreEnligt direktivet skall medlemsstater med en
för inrefartygutarbeta statistikvattenvägar transporterom

registrerade ellerland fartygeni vilket ärvattenvägar oavsett
godkända. Statistiken skall omfatta mottransporterasvaror som

transporterandetransporterade för detochersättning varor
lossas i landetlastas ellerföretagets räkning samtegen varor som

statistiskatransiteras via inre artikel 1.1. Deeller vattenvägar
möjligt ochkommissionen såskall lämnas tillresultaten snart som

artikelundersökningsperiodens utgångmånader efterfemsenast
3.1.
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Med "inre vattenväg här vattendrag, kanal eller insjöavses
eller grund människans åtgärder lämpar signaturensom av av

för sjöfart, i första hand med fartyg för inre sjöfart. Med "fartyg
för inre sjöfart" fartyg, med eller framdrivning,utanavses egen

registrerat eller godkänt fartyg för inre sjöfart ochärsom som
kan inte behöver pråm kan lastas ettsom men vara somen

fartyg och på grund sin utformning eller konstruk-större som av
tion lämpar sig för sjöfartendast i skyddade artikel 1.2.vatten

Direktivet skall inte tillämpas varutransporter
fartyg mindremed 50 dödvikt,än tons-
fartyg används huvudsakligen för passagerarbefordran,som-
färjor,-
fartyg används uteslutande för icke-kommersiella ändamålsom-
harrmförvaltningar och myndigheter,av
fartyg, inte för fiskefartyg,används såsomvarutransport,som-

mudderverk, flytande verkstäder, husbåtar och nöjesbåtar artikel
1.3.

Direktivet allt dömagäller inte heller medatt varutransporterav
bl.a.havsgående fartyg inre framgårDettavattenvägar. av en

bestämmelse efterartikel 5.3 rådet inom två år det attattom
det ifrågavarande direktivet har i kraft skall beslutaträtt om
införande dock intesådan statistik. Något sådant beslut harav
fattats the Europeansåvitt kan utläsas "Official journal ofav

forceCommunities, of community legislation in andDirectory
other uppl..of the Community institutions, 26acts

De uppgifter skall registreras bl.a.:ärsom
a Varornas vikt i ton.
b trafikströmmarna, nämligenDe viktigaste

inom deninrikestrafik, där både lastas och lossasvarorna-
rapporterande medlemsstaten, vilken fartyget följer,oavsett rutt

internationell trafik, där endera lastas eller lossas,varorna men-
inte varvidbäggedera, inom den rapporterande medlemsstaten,

lastas i landet och lossas i landet skallvaror som varor som
redovisas separat,

transittrafik, där den rapporterandevarorna passerar genom-
ellermedlemsstaten där lastas, lossas omlastas.utan att
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c Varuslag.
d nationalitetFartygets

artikele Fartygets 2.1.typ

Medlemsländer där den totala årligenvarumängden trans-som
inre internationell trafik ellervattenvägarporteras som

transittrafik inte överstiger miljon skyldigainte lämnaärton atten
den statistik föreskrivs i detta direktiv artikel 2. 2.som

Svenska förhållanden. På Sveriges inre torde såvattenvägar gott
alla ske med havsgående fartyg. denI månvarutransportersom

sådana utförs fartygmed andra kan räkna medtransporter attman
sig inhemskadet i den meningenrör rent transporter attom
både lastas och lossas i jfr artikelSverige 2.2.varorna

Från Finland har inhämtats. Direktivet har under nuvarande
förhållanden inte någonkräva finsk anpassning.ansetts

Preliminär bedömning. På Sveriges inre torde såvattenvägar gott
alla ske med havsgående fartyg. Varutrans-varutransportersom

på sådana med icke havsgående fartyg kanvattenvägarporter
förutsättas praktiskt aldrig handla internationell trafiktaget om
eller transittrafik och faller därmed utanför tillärnp-direktivets
ningsområde artikel 2.2. Vid sådant förhållande är

inteSverige skyldigt företa någon statistikrapportering enligtatt
direktivet. Detta därför inte föranleda frånbör någon anpassning
svensk sida.

Rådets direktiv 19762. 76/135/EEG den 20 januari omav
fartcertifikat inlandssjöfart.ömsesidigt erkännande för fartyg iav

Ändrat direktivet 78/1016/EEGgenom

två grundläggande tankar,Direktivet bygger nämligen 1 att
varje enskild medlemsstat skall utfärda särskilda fartcertifikat för
sina fartyg inlandssjöfart under förutsättningi fartygenatt

krav haruppfyller de tekniska själv ställt förstatensom upp
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sådana fartyg och 2 sålunda utfärdat fartcertifikat skallatt ett
berättiga till fart också andra medlemsstaters inre vattenvägar.

Direktivet skall tillämpas fart inre medvattenvägar
fartyga används för godstransport, med samlad dödviktsom en
20 metriska eller däröver, inklusive bogserbâtar och skjut-ton

bogserare, och b fartyg används för äntransportsom av mer
12 Direktivet påverkar dock inte tillämpningenpassagerare. av
föreskrifterna i förordningen tillsyn sjöfarten på Rhen ellerom av
i överenskommelsen farligt gods på Rhen, ADNRtransportom av
artikel l.

Direktivet till delar direktivet 82/714/EEGär stora ersatt av
behandlassom efter detta direktiv och i praktikennärmast är

tillämpligt bara pâ passagerarfartyg.numera
Medlemsstaterna skall i den omfattning krävs beslutasom om

förfaranden nödvändiga för utfärda fartcertifikat. Enär attsom
medlemsstat får dock undantag från direktivet för fartyggöra som
inte lämnar inre artikel 2.1.vattenvägarstatens

Fartcertifikatet skall utfärdas medlemsstatden där fartyget ärav
registrerat eller har sin eller, såhemort inte kan ske, denom av
medlemsstat fartygetsdär har sin hemort. Varje medlemsstatägare
får begära fartcertifikatmedlemsstat utfärdar föratt en annan
fartyg drivs den förstnärrmda medborgare. artikelstatenssom av
2.2.

Fartcertifikatet skall avfattas något gemenskapens språkav
innehålla minst de uppgifter i bilaga tillsamt som anges en

direktivet artikel 2.3.
Huvudregeln sinavarje medlemsstat skall för fartär att

nationella godta de fartcertifikat utfärdatsvattenvägar avsom en
medlemsstat enligt artikel 2 grunder denannan omsamma som

förstnämnda själv hade utfärdat certifikatet artikel 3.1.staten
Detta gäller dock endast certifikatet utfärdats eller senastom
förlängts mindre fem år dessförinnan och inte upphörtän ännu att
gälla.

Från huvudregeln gäller vissa undantag artikel 3.3-3.6, av
vilka punkt 4 och punkt 5 andra stycket saknar betydelse.numera
En medlemsstat får sålunda de tekniska specifikationerkräva att

fastställts förordningeni tillsyn sjöfarten på Rhen skallsom om av



41SOU 1996:183

uppfyllas artikel enlighet härmed skall fartyg3.3. I de som
uppfyller kraven i förordningen sjöfarten Rhentillsynom av
tillåtas trafikera alla inre i gemenskapen artikel 3.5vattenvägar
första stycket. Slutligen får medlemsstat ytterligarebegära atten
villkor, motsvarande dem fartyg, skallkrävs för desssom egna
uppfyllas inre fartyg.används havsgåendevattenvägar som av
Medlemsstaterna skall därför sinaunderrätta kommissionen om
inre för havsgående fartyg kommissionen skallochvattenvägar

förteckning dessa frångrundval uppgifternaupprätta överen av
medlemsstaterna artikel 3.6.

Varje fårmedlemsstat återkalla fartcertifikat den harett som
utfärdat artikel Varje medlemsstat fartygs4. l. får avbryta ett

fartyget vid inspektion befinns skicki sådantettresa, om vara som
klart för omgivningenfara och då fartyget eller dessutgör en
utrustning vid inspektion visar sig inte i fart-uppfylla kraven
certifikatet eller någoti i enlighet med direktivet föreskrivetannat,
dokument fartcertifikatetartikel 4.2. Den medlemsstat där eller
det i sammanhanget relevanta dokumentet har utfärdats skall
underrättas beslutet artikel 4.3om

Svenska förhållanden. fartcertifikat enligt fartygssäker-Ett är
hetslagen 1988:49 bevis fartyg vid tillsyn har befunnitsett att ett
sjövärdigt. Huvudregeln svenskt fartyg skall ha fart-är att ett
certifikat, det bruttodräktighet ellerhar minst 100om en om om
det passagerarfartyg. fartcertifikat utfärdas för visstEttär ett ett
fartområde fartygssäkerhetsförordningen finnsenligt 1988:594-

åttadet olika fartområden eller för fartområde ochdel etten av--
för bestämd tid. får inte användas i vidsträckt fartFartyget änmer

fartcertifikatetvad anger.
Beträffande utländska fartyg har Sjöfartsverket bemyndi-getts

föreskriva vilka certifikat utfärdade behöriggande att av en
utländsk myndighet eller krävs vidmotsvarande handlingar som

fartygssäker-sjöfart inom Sveriges sjöterritorium jfr kap. 6 §1
hetsförordningen.

l fartygssäkerhetslagens kap. finns bestämmelserll om
inskränkningar i använda fartyg. svenskt ellerEtträtten att

fartygsutländskt får sålunda förbjudas tills rättelse har skett,resa
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bl.a. det finns skälig anledning fartyget inte äratt anta attom
sjövärdigt för i den avsedda farten, det i något väsentligtattresa
avseende har brister i fråga skyddet ohälsa eller olycksfallmotom
eller det medför högsta tillåtna antalet.utöveratt passagerare

Den enda svenska inlandssjöfart direktivet kansom vara
tillämpligt passagerartrafiken inreär vattenvägar, t.ex.
Vänern, Vättern, Göta kanal och Dalslands kanal. Dessa inre

saknar förbindelse med inre ivattenvägar andravattenvägar
medlemsstater. Någon passagerartrafik svenska inre vattenvägar
förekommer inte i dag med utländska fartyg.

Sverige har i avtalet anslutningen till i enlighet medEU,om
artikel 3.6, anmält följande nämligen Trollhätte kanalvattenvägar,
och Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal
och Sotenkanalen, sådana inre för havsgåendevattenvägarsom
fartyg i direktivet.som avses

Från Finland har inhämtats följande. Direktivet har inte föranlett
någon finsk anpassning.

Preliminär bedömning. Direktivet gäller i praktiken endast
passagerarfartyg i inlandssjöfart.
Sådan sjöfart förekommer i Sverige, den går inte på andramen
inre de inhemska. trafik inte lämnarFörvattenvägar än som en
medlemsstats inre finns det möjlighetvattenvägar göraatt
undantag från direktivets tillämpning. möjlighet tillDenna
undantag bör utnyttjas för Sveriges del. innebär bl.a.Detta att
samtliga passagerarfartyg inte lämnar inrelandets vattenvägarsom
skall uppfylla de krav gäller enligt den inhemska lagstift-som
ningen. seglar på såväl svenska inreFartyg vattenvägarsom som

hav berörs, enligt utredningens mening, inte allsöppet av
direktivet.

Direktivet kan emellertid tillämpligt på kanDetsätt.annatvara
inte helt uteslutas något rederi i framtiden kant.ex. att vara

intresserat med svenskflaggade fartyg utföra passagerartrafikattav
på inre fartygeni andra EU-stater. Principen ivattenvägar är att
sådana fall skall försedda med svenskt fartcertifikatvara som

direktivets föreligger enligt artikelkrav. Emellertid detmotsvarar
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för medlemsstat2.2 möjlighet medlemsstat hosatten en annanen
utfärdar fartyg drivs "denbegära den fartcertifikat föratt som av

rim-förstnämnda medborgare". möjlighet,Dennastatens som
börligtvis fartyg drivs juridiskabör även personer,avse som av

för händelse något svenskt rederiutnyttjas Sverige den attav
härskulle för etablera passagerartrañk detvisa intresse att av

behovåsyftade slaget. Med andra ord finns det inte något attav
försvensk myndighet skall kunna utfärda fartcertifikat passagerar-

trafik inre i andra EU-stater.vattenvägar
sammanfattande bedömningen således ifrågavarandeDen är att

direktiv inte kräver någon svensk anpassning undantagsmöjlig-om
heten artikeli 2.1 utnyttjas.

oktober 1982Rådets direktiv 82/714/EEG den 4av om
föreskrifter inlandssjáfarttekniska för fartyg i

Direktivet går de tekniska kraven för fartyg i inlands-ut att
sjöfart inom gemenskapen skall lika vilken med-oavsettvara
lemsstats fartyget ändamålet skall fartygenflagga för. För det vara
försedda certifikat. inre skall vidare,med De vattenvägarna
medlemsstat för medlemsstat, indelade i Ett certifikatzoner.vara
kan berättiga till fart i alla eller bara i vissa zoner.zoner

inom gemenskapen indelade i fyraVattenvägarna zonär zoner
finns omfattar den del1-4. Därutöver R vatten-en avzon som

regleras i den reviderade Rhenkonventionen artikelvägarna som
1.

fartyg inre iHuvudregeln vid fart på vattenvägarär att ett zon
gemenskapscertifikat. gäller1-4 skall försett med I Rett zonvara

i den revideradedet certifikat utfärdas enligt artikel 22endast som
medsjöfarten Rhen Rhencertifikat. Fartygkonventionen för

gemenskapscertiñkat.Rhencertifikat behöver normalt inte något I
Rhencertifikatet enklare s.k.vissa fall krävs det dock utöver ett

nämnda certifika-kompletterande gemenskapscertifikat. deUtöver
förordningenenlighet medfinns certifikat utfärdas iten ett som

farliga ADNR.på Rhenämnentransport avom
dödviktgäller för fartyg med total 15 ellerDirektivet tonomen
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eller, det fråga fartyg inte föravseddaär ärmer om om som
gods, med deplacement kubikmeter eller15transport ettav

för bogserfartyg och skjutbogserare de harävensamt ettmer om
deplacement mindre kubikmeter artikel15 2. l.än

Direktivet omfattar dock passagerarfartyg, färjor,inte flytande
utrustning, flytande anläggningar och materiel, nöjesbåtar,
tillsynsmyndigheters tjänstefartyg och brandbekämpningsfartyg,

bogserbåtarmilitärfartyg, havsgående fartyg, inklusive havs gående
trafikskjutbogserare beroende tidvattnet för sinoch ärsom av

giltigatillfälligtvis trafikerar och hareller inre vattenvägar som
deplace-fartcertifikat bogserbåtar och skjutbogserare medsamt ett

för uteslutandepå mindre kubikmeter, byggda15änment att
fartyg med mindre 15 kubikmeter,bogsera deplacement änett

artikelför framför eller dem vid sidanskjuta dem sig bogseraatt
2.2.

princip trafikera allamedför Rhencertifikat får iFartyg ettsom
med certifikatgemenskapens inre enbart försedda dettavattenvägar

stödartikel Dock skall i vissa fall fartyg med4.1. ett som av
också dettrafikerar andra medföraRhencertifikatet Ränzoner

gemenskapscertifikatet artikel 4.2.kompletterande
föreskrifternaföljer iVarje medlemsstat får, inte annat avom

samrådsjöfarten på Rhen, efterreviderade konventionenden om
föreskrifter dekommissionen ytterligare tekniskamed utöveranta

dess territoriumenligt direktivet gäller för fartyg inomsomsom
ytterligareoch 2. Sådanatrafikerar i 1vattenvägarna zonerna

och kommissionenföreskrifter skall delges övriga medlemsstater
i kraft artikel Ommånader innan de träder 5.1. ettsenast sex

iföreskrifterna skall dettafartyg uppfyller de ytterligare anges
gemenskapscertifikatet eller det kompletterandeantingen gemen-

artikelskapscertifikatet 5.2.
farligtmedför ADNR-certifikat får fraktaVarje fartyg ettsom

territorium på de villkorgods överallt inom gemenskapens som
det gällercertifikat artikel första stycket. Näri detta 6anges

ADNR-certifikat har varje medlemsstatinte har någotfartyg som
territorium fårföreskriva frakt farligt gods inom dessrätt attatt av

fartyget uppfyller ytterligare krav demske endast utöver somom
skall tilldirektiv. föreskrifter anmälasi detta Sådanaanges
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stycket.artikel 6 andraövriga medlemsstaterkommissionen och
delarhela ellerfår från tillämpningenMedlemsstaterna avav

direktivet undanta
förbindelsetrafikerar farbarafartyg vattenvägara utansom
inremedlemsstateri övrigamed vatten-vattenvägarna genom en

vag,
före densjösattadödvikt högst 350b fartyg med ton,omen

nationelltrafikeraroch enbart vattenvägjanuari 1950,1 ensom
artikel 7.1.

från eller flerafår undantagmedlemsstat medgeEn en av
nationellatrafik dessföreskrifter i frågadirektivets om

lokaltbegränsadeundantaget gällervattenvägar, när resor av
Undantagen ochhanmornråden.intresse eller trafik inom resan

certifikatfartygetsde gäller skall ieller området angessom
undantagartikel Kommissionen skall underrättas7.2. somom

artikelstöd denna artikel 7.3.medgivits med av
har medgivitsgrund undantagmedlemsstatEn somsom, av

har några fartygartikel och 7.2, intemed stöd 7.1 somav
föreskrifterna i direktivet i trafik på sinaomfattas vattenvägarav

här nedan redovisade artiklarna 9 och 10.inte följa debehöver
utfärdas behörig myndighet i denGemenskapscertifikat av

eller, registreringfartyget registreratmedlemsstat där är om
hemmahanm eller,där det har sinsaknas, i den medlemsstat om

etablerad.medlemsstat därsaknas, i denhemmahamn ägaren är
fall begärafår i förekommandebehöriga myndighetenDen att

utfärdamedlemsstat skallibehöriga myndigheter annanen
förteckningmedlemsstat skallcertifikatet. Varje upprätta somen

utfärdahar behörighetdess myndighetervilka attsomavanger
kommissionen ochförteckningen tilloch översändacertifikaten

artikelmedlemsstat med stödVarjeövriga medlemsstater. avsom,
myndighet får begäranågon behöriginte har7.1 och 7.2, attutsett

sina behörigamedlernstatema anmodarde övrigaeller flera aven
gemenskapscertifikat för fartygutfärda ärmyndigheter att som

ellerhemmahanm inom dess territorium,har sinregistrerade eller
etablerade där artikel 9.ärägs personer somsom av

vilkaförteckningskallmedlemsstatVarje upprätta angeren som
tekniskahar behörighet utförai landetmyndigheter attsom
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inspektioner och överlämna den till kommissionen övrigaoch
medlemsstater artikel 10 andra stycket.

De behöriga myndigheterna i medlemsstat får helstnären som
kontrollera fartyg medför certifikat enligtgiltigtäratt ett ett som
villkoren i detta direktiv och uppfyller föreskrifterna i certifikatet
artikel 17.1. Om myndigheten, den utför inspektion enligtnär
punkt finner certifikatet inte finns ombord eller fartygetatt att

uppenbar fara, får denutgör stoppaen
fartygets vidare till dess nödvändiga åtgärder vidtagits förattresa

råda bot på situationen artikel 17.3att

Svenska förhållanden. Sverige har i avtalet anslutning till EU,om
i enlighet med artikel direktivet,l i Trollhätte kanal ochangett
Göta älv, Vänern, Södertälje kanal, Mälaren, Falsterbo kanal och
Sotenkanalen hänförliga till Göta kanal och Vätternsom zon

hänförliga till 3 alla övriga floder, kanalersvenskasamtsom zon
insjöaroch hänförliga till 4.som zon

Sveriges inre saknar förbindelse medvattenvägar vattenvägarna
i övriga medlemsstater i inre Sverige harEG vattenväg.genom en
därför beslut den 16 oktober 1996 EUK96/3027/RS, medgenom
stöd artikel i förevarande direktiv undantagit fartyg7.1av som
trafikerar farbara förbindelse med ivattenvägar vattenvägarutan
övriga medlemsstater inre från tillämpningenvattenväggenom en

hela direktivet.av
författnings-kan tilläggas det enligt SjöfartsverketsDet att

ÖFSsamling SJ 1994:25 gäller vissa föreskrifter åtgärder motom
vattenförorening från fartyg trafikerar Mälaren, Trollhättesom
kanal och Vänern. Bl.a. föreskrivs oljetankfartyg medatt en

skalldödvikt minst 600 under hela sin lasttanklängdtonav vara
med ellerförsedda dubbel botten för förvaring barlastvattenav

andra tankar för olja eller kemikalier 2 kap. §.än lutrymmen
Vidare skall oljetankfartyg dödviktmed minst 0005 tonen av

sin förseddalängs hela lasttanklängd i sidan med vingtankarvara
förvaringför barlastvatten eller andra förtankaränutrymmenav

olja eller kemikalier kap.2 2 §.
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Från Finland har inhämtats följande. Finland har i skrivelseen
den 20 februari 1996 till kommissionen anmält undantag från
direktivet.

Preliminär bedömning. Tillämpningen direktivet skulle kunnaav
innehålla problem för Sveriges del. Sålunda skulle de nyligen
införda kraven på dubbla skrov för oljetankfartyg vid fart på
vattenområdena Göta älv Trollhätte kanal Vänern och- -
Södertälje kanal Mälaren kunna komma stå i strid medatt-
föreskrifterna i direktivet. Såvitt har kunnat utläsas uppställer inte

ADNR några sådana krav.ens
Emellertid har Sverige nyligen begagnat sig den möjlighetav

direktivet erbjuder för medlemsstat från dess till-attsom en
lämpning undanta "fartyg trafikerar farbara vattenvägar utansom
förbindelse med i övrigavattenvägarna medlemsstater genom en
inre Direktivetvattenväg". innebär därför inte något problem när
det gäller sjöfarten de svenska inre vattenvägarna.
Sverige kan alltså alltjämt hävda sina inhemska fartygkrav på i
inlandssjöfart.

I direktivet finns föreskrifter medlemsstaternas myndig-attom
heter skall utfärda och återkalla certifikat. Frågan Sverigeär om

anslutningen till harEU blivit skyldigt i någon meningattgenom
vidta lagstiftningsâtgärder eller bygga organisation förupp en
dessa uppgifter. och förI sig torde det inte fråga någravara om
särskilt omfattande lagstiftningsmässiga, organisatoriska eller
administrativa arrangemang.

Till bilden hör Sverige knappast har någon inlandssjöfart iatt
den mening åsyftas i direktivet. I fall detta förhållan-ärvartsom
det såsom nyligen har skett, Sverige enligt artikel helt7.1om,
undantar de fartyg trafikerar våra inre vattenområden frånsom
tillämpningen direktivet. Att Sverige etablerar administrativav en
organisation för certifiering fartyg i enlighet med direktivetsav
föreskrifter framstår den bakgrunden överlopps-mot som en
gärning.

Man kan emellertid inte utesluta fråndet den svenskaatt
rederinäringens sida kan finnas intresse bedriva sjöfartett attav
på de inre i andra medlemsstater och i så fallvattenvägarna kunna
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få sina fartyg certifierade svensk myndighet. Såvitt känt harav en
dock svenska redare hittills bedrivit sådan inlands-inte någon
sjöfart, och det torde inte heller för dagen föreligga några planer
i riktningen.den

Emellertid likvälbör det stå för den svenska sjöfartsnä-öppet
ringen villkor gäller för sjöfartsnäringen andraiatt samma som
medlemsstater bedriva sjöfart dessa inre vattenvägar.staters
Härför det dock inte nödvändigt fartygen kan certifieras iär att
hemlandet Sverige. Enligt artikel 9 i direktivet gäller en

förmöjlighet certifiering anlita myndigheterna i med-andraatt
Härför endastlemsstater. behövs Sverige hosatt en annan

medlemsstat begär den amnodar sina behöriga myndigheteratt att
utfärda gemenskapseertifikat för svenska fartyg. Sverige bör vid
behov utnyttja denna möjlighet.

Sammanfattningsvis kräver direktivet inte någon svensk an-
passning.

Rådets direktiv 87/540/EEG den 19879 novemberav om
tillstånd utföra på nationellinomvattenvägarvarutransporteratt

och erkännandeoch internationell ömsesidigttransport om av
utbildnings- andra behörighetsbevisochexamens-,

Syftet med direktivet höja "fraktförarnas kompetensnivåär att
därigenomoch bidra till sanering marknaden atten av genom

försvinner kvalitetstrukturell överkapacitet och tjänsternas
förbättras. ändamål skall införasFör detta reglergemensamma

inlandssjöfart vidbeträffande utföra irätten att varutransporter
nationell och internationell fraktförare" tordetransport". Termen

sjölageni sammanhanget väsentligen kunna de imotsvaraanses
"bortförare"1994: 1009 använda transportör ochtermerna

såsom dessa definierade i 13 kap. respektive kap.14ärtermer
utföraRätt yrkesmässigt i inlandssjöfart vidatt varutransporter

föreskrifternationell och internationell skall detransport styras av
har antagits medlemsstaterna i enlighet med desom av gemensam-

regler fastställts direktivethar i artikel 1.1.ma som
Fysiska eller företag yrkesmässigt utföraönskarpersoner som
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i inlandssjöfart fartygmed medvarutransporter dödvikten
överstigande 200 skall uppfylla kravet på yrkeskompetens.ton
Direktivet gäller dock inte fysiska eller företagpersoner som
bedriver färjetrafik artikel 2. Vidare får medlemsstat, efter atten
ha rådfrågat kommissionen, från tillämpningen direktivetav
undanta sådana fraktförare enbart verksamma inomär desssom
territorium, på saknar förbindelsevattenvägar med vatten-som

i någonvägssystem medlemsstat artikel 3.3.annan
Kravet på yrkeskompetens innebär vederbörandes kompetensatt

i de juridik, företagsledning,ämnen marknadstillträde, tekniska
och säkerhet i bilaga till direktivet skall nånormer som anges en

till den nivå godtas den myndighet eller detupp som av organ som
varje medlemsstat för ändamålet artikel 3.2. Av bilaganutsett
framgår kompetenskraven för fraktförareär störreatt har försom
avsikt utföra internationella föratt de fraktförareäntransporter

enbart utför nationella transporter.som
De nödvändiga kunskaperna skall förvärvas antingen genom

deltagande i kurser eller praktisk erfarenhet inom ettgenom
transportföretag verksamtär ellervattenvägar,som genom en
kombination dessa. Efter kunskapskontroll skall härtill utseddav
myndighet eller utfärda intyg artikel 3.2.ettorgan

Medlemsstaterna skall erkänna sådana intyg i artikelsom avses
3.2 och utfärdadeär medlemsstat tillräckligtav en annan som
bevis på yrkeskompetens artikel 7.

Om medlemsstat ställer vissa krav på sina medborgareen egna
frågai anseende frånvaroeller konkurs skall dennagottom av

det gällernär medborgare i andra medlemsstater,stat, som
tillräckligt bevis godta utdrag domstolsprotokoll eller, i bristett ur
därpå, likvärdig handling utfärdats behörig domstolen som av
eller förvaltningsmyndighet i det land där hör hemmapersonen
eller tidigare varit etablerad och visar villkoren ärattsom
uppfyllda. Om någon sådan handling inte utfärdas den därstatav

hör hemma eller tidigare varit etablerad, får handlingenpersonen
förklaringersättas under ed eller sanningsförsäkranav en av en
den berörda inför behörig domstol ellersom avges av personen

förvaltningsmyndighet eller, det lämpligt, inför notariusärom
publicus i det land där hemmahörande eller tidigareärpersonen
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varit etablerad. Denna myndighet eller notarius skallpublicus
utfärda intyg bestyrker förklaringen under elleredett som
sanningsförsäkran. Förklaringen beträffande konkurs får också

inför behörig organisation näringsidkare i statavges en av samma
artikel 8.l-8.3.

Om medlemsstat ställer vissa krav i fråga sina med-en om
ställningborgares ekonomiska och kräver intyg bevis,ett som

skall denna betrakta motsvarande intyg, utfärdade bankerstat av
tidigare etableringsland, elleri hemlandet eller andraav organ som

den likvärdiga med intyg utfärdats inomutsetts staten,av som som
den territorium artikel l. Om bevis på kravenstatens attegna

sådan handlinguppfyllda inte kan lämnasär genom en som avses
i punkt skall tillräckligt bevis godtas intyg, utfärdatett avsom
behörig förvaltningsmyndighet i hemlandet eller tidigare etable-
ringsland, visar kraven i fråga uppfyllda. Sådana intygärattsom
skall de särskilda förhållanden värdstaten relevantasomavse anser
artikel 9.2.

förhållanden: Sverige finns för inte någraSvenska l närvarande
förlegala på fraktförare" skall ha viss kompetenskrav attatt en

yrkesmässigt utföra på inre Intevattenvägar.varutransporter
fraktförare ställt kravheller det för några särskilda legalaär upp

frånvaro på visspå god vandel, tidigare konkurs ellerav
svenskaekonomisk ställning. l enlighet härmed saknas det i den

lagstiftningen regler utfärdande intyg yrkeskompetensom av om
ekonomisk"fraktförare liksom anseende ochgottomsom

gäller tidigare konkursställning. det däremot frånvaroNär av
möjlighet ed inför domstol bekräftaerbjuds medatt attnumera en

konkurs lagen 1946:819inte har varit försatt i se 1 § omman
rättighets tillvaratagande i utlandet.upptagande ed förav

Direktivet harFinland har inhämtats följande. inteFrån ännu
några anpassningsátgärder.föranlett finska

Direktivet gäller utföraPreliminär bedömning. rätten att varutrans-
inlandssjofart. ligger i detta begrepp framgåri Vadporter som

Utredningeninte med full klarhet direktivtexten. sig böraanserav
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tolka uttrycket avseende så uteslu-transporter gottsom som som
tande pågår inre med fartygvattenvägar avsedda förärsom
inlandssjöfart. På grund härav drar utredningen slutsatsen denatt
trafik på inre sker med havsgåendevattenvägar fartyg intesom
omfattas direktivet.av

Direktivet gäller inte heller fraktförare använder fartygsom
med dödvikt högst 200 I Sverige torde i dagslägetton.en om
"ren inlandssjöfart med dennaöver ske endast medgränstonnage
de s.k. Vänerskyttlarna. Dessa emellertidär verksamma enbart på
inhemska inre Direktivet tillåtervattenvägar. emellertid att en
medlemsstat från tillämpning direktivet, efter konsultation medav
kommissionen, undantar sådana fraktförare enbart verk-ärsom

på inhemska inre saknar förbindelsevattenvägarsamma som
underförstått inre vattenvägar med ivattenvägssystemgenom
någon medlemsstat. Denna möjlighet till undantag börannan
Sverige utnyttja, efter vederbörliga konsultationer med kommissio-
nen.

Man bör alltså kunna slå fast efter det frånsammantaget att, att
svensk sida gjorts sådant undantag rekommenderats, detsom nyss
på de svenska inre inte förekommer någravattenvägarna varut-

omfattas direktivet.ransporter som av
Emellertid kan inte utesluta det från svenska fraktföra-attman

res" sida kan finnas intresse utföra iett att varutransporterav
inlandssjöfart andra medlemsstaters inre sådanFörvattenvägar.
verksamhet kan då med stöd direktivet ställas krav på attav
"fraktföraren" försedd med intyg frånär svensk myndighet dels

sin allmänna kompetens för verksamhet ifrågavarande slag,om av
dels sin allmänna vandel gott anseende och frånvaroom om av
konkurs. Vidare skall i vissa fall fraktförare kunna avkrävasen
bevis sin ekonomiska ställning. Som framgår det förutom av
sagda saknar den svenska lagstiftningen i reglerstort sett om
utfärdande intyg hithörande områden. Det därförav synes
ofrånkomligt det svenska regelsystemet i lämpligatt m.m.
omfattning till direktivet. I det följande utredningengöranpassas

genomgång hur de olika krav uppställs i direktivet skallen av som
kunna uppfyllas från svensk sida.
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yrkeskompetensallmänIntyg om
fraktföraren"redogörelsen måsteden tidigareframgårSom av

kunskaps-hanutvisarhemlandetfrånvisa intygkunna attsomupp
dentillnårföretagsledningjuridik,frågamässigt i upposv.om

landeteller detmyndighetdengodtasnivå somorganavsom
ändamålet.förutsett

innefattarkravetnämndai detliggeranpassningDen nusom
ellermyndighetvilkengällerproblem. Dethuvudsakligen två ena
Detutfärda intygen.uppgiftenskall havilket attannat somorgan

skall gåfrågaimyndigheten ellerhurproblemetandra är organet
bådakravnivån. Degodtagbarafastställa denförtill väga att

varandra.medmåni visshängerproblemen samman
alternativfyraharellermyndighetgäller valdetNär organav

Generaltullstyrelsen,nämligenutredningen,inomdiskuterats
och handelskamrarna.SjöfartsverketKommerskollegium,

dennaförhållandetdettalarGeneraltullstyrelsen attFör
förövertagit1992januaridenfr.o.m. l ansvaretmyndighet

medsambandyrkestrafik iutrikesför viss atttillståndsgivning
Generaltullstyrelsenfrågorned. DeTransportrådet lades som

0.d. ochtillståndkvoteradetilldelningemellertidövertagit rör av
lämplighetsprövning göra.ellermed kompetens- attnågothar inte

arbetsuppgifternuvarandeGeneraltullstyrelsensBland synes
aktuella.med de härlikartadeärendeningå hanterasålunda inte att

denkollegiettalar ärKommerskollegiumväljaFör attatt
internationellapå denfrågorhandallmänt harmyndighet omsom

kollegietsmedsålunda i linjeliggerområde. Dethandelns
i frågorställningdetverksamhetsprofilallmänna att tar om
"fraktförareverksamhetfåförkornpetenskrav utövaatt som

Sverige.utanför
verksamhetsighärdetSjöfartsverket talar rörFör att om en

inriktningklarverketEmellertid harområde.sjöfartensinom en
ifrågavarandedemedansjöfarten,tekniska sidanden av

sidankommersiellagäller denhuvudsakligenkompetenskraven av
verksamheten.

lämpligasigoch förkan iHandelskamrarna organanses vara
kommadet inteEmellertid kanifrågavarande intyg.utfärdaför att

läggaintyg. Attkravnivåerna förfastställerocksådei fråga att
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den sistnämnda uppgiften på Kommerskollegium ocht.ex.
uppgiften utfärda intyg handelskamrarna framståratt som en
byråkratisk omgång, allra helst det finns anledning räknaattsom
med ansökningar intyg kommer höra till de absolutaatt attom
sällsyntheterna.

Sammantaget finner utredningen uppgiften utfärda intygatt att
sökandes allmänna kompetens "fraktförare" börom en som

anförtros Kommerskollegium liksom uppgiften fastställa deatt
nivåer skall gälla för intyg skall kunna utfärdas. detNärattsom
gäller den sistnämnda uppgiften bör det tillräckligt iatt,vara
enlighet med vad i direktivet, i vilkasägs hänseendensom ange
den sökande skall ha kompetens kan godtas kollegiet.en som av

Intyg anseendegottom
En sådan intyg lämpar sig i och för sig väl utfärdastyp attav av

handelskammare. Med hänsyn till intygen allt dömaatt atten av
kommer bli högst sällsynta det lämpligare ocksåatt attsynes
denna uppgift läggs Kommerskollegium, i förekommandesom
fall bör inhämta yttrande i ärendet från den eller de handelskam-

inom område den sökande har verkat.mare vars

Intyg frihet från konkursom
Bevis frihet från konkurs bör anskaffas vederbörande självom av
hos tingsrätten med stöd den förutnärnnda lagen 1946:819av om
upptagande ed för rättighets tillvaratagande i utlandet.av

Bevis ekonomisk ställningom
kravet på bevisFör tilltänkt "fraktförares" ekonomiskaom en

ställning det inte krävas någon svensk anpassning. Det fårsynes
nämligen förutsättas svenska banker kan utfärda erforderligtatt
intyg eller företags ekonomiska ställning.ettom en persons

Sammanfattningsvis bör från svensk sida, efter konsultationman
med kommissionen, undantag från tillämpning direktivetgöra av
för fraktförare endast verksamma på inhemska inreärsom

Vidare bör det uppdrasvattenvägar. Kommerskollegium att
utfärda intyg, för utförande på inretransporter vatten-m.m., av
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inom EU.vägar

detRådets direktiv 91 /6 72/EE G den 16 december 1991 omav
ömsesidiga erkännandet båtförarcertifikat för godstransportav av

påoch inre vattenvägarpassagerare

båtförarcertifikat förGrundtanken i direktivet är att transport av
gods och inre utfärdatsvattenvägar, enpassagerare som av

godtas övriga medlemsstater.medlemsstat, skall av
de nationella båtförar-Vid tillämpningen direktivet skallav

på inrecertifikaten för gods och vatten-transport passagerareav
två gäller för inreindelas i Avägar vattenvågar avgrupper: som

för övriga inre inomhavskaraktär och B gäller vattenvägarsom
artikelgemenskapen med undantag för Rhen, Lek och Waal l.

båtförarcertifikaten navigering på Rhen enligtbildar förHärutöver
sjöfarten särskildreviderade konventionen på Rhenden om en

gälla för alla inre inomi princip skall vattenvägargrupp som
gemenskapen artikel 2.

hänförliga tillBåtförarcertifikat A dessaär upptasgruppsom
skall varjesärskild till direktivet, bilaga l erkännasi bilaga aven

navigering på inremedlemsstat giltiga för vattenvägar avsom
bilaga,i särskildhavskaraktär dessa vattenvägar är upptagna en

certifikatetmedlemsstaten själv hade utfärdatbilaga 2, omsom
artikel 3.1.

hänförliga tillbåtförarcertifikatPå motsvarande skall ärsätt som
bilaga erkännasdessa i direktivets lB även upptas avgrupp

för navigering de inregiltigavarje medlemsstat vatten-som
revideradeomfattas denhavskaraktär ellerintevägar är avavsom

självmedlemsstatensjöfarten Rhen,konventionen som omom
artikel 3.2.utfärdat båtförarbeviset i fråga

båtförarcertifikatskyldighet erkännaEn medlemsstats ettatt som
dock inte absolut.utfärdats medlemsstathar ären annanav

ellerbåtförarcertifikat tillhörande A BErkännandet ett gruppav
minimiåldervillkor angåendesåledesfår underkastas somsamma
sådana båtförar-för utfärdandemedlemsstaten fastställthar av

begränsas till deErkännandet fårcertifikat artikel 3.3. även
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kategorier fartyg för vilka certifikatet gäller i medlemsstatdenav
har utfärdat det artikel 3.4.som

En medlemsstat kan vidare, efter samråd med kommissionen
och de övriga medlemsstaterna, för navigering på vissa vatten-

havskaraktär,vägar, vattenvägar kräva båtförare frånutom attav
andra medlemsstater skall uppfylla de ytterligare villkor rörande
kännedom de lokala förhållandena de kunska-motsvararom som

krävs båtförare artikel 3.5.statenssomper av egna
Direktivet hindrar inte heller medlemsstat från krävaatten

ytterligare kunskaper båtförare, framför fartyg med farligav som
last inom dess territorium. Medlemsstaterna skall dock erkänna det
certifikat utfärdats i enlighet med 10170 i ADNRsom nummer
förordningen farligt gods Rhen bevis påtransportom av som
dessa kunskaper artikel 6.

Svenska förhållanden: Sverige saknar båtförarcertifikat den typav
behandlas i direktivet, dvs. certifikat närmasttypsom en av som

liknaär vid "körkort för båt". Det svenskaatt ett systemet, som
gäller både för fartyg inlandssjöfarti och för fartyg i havssjöfart,
bygger i stället på två samverkande regelsystem, detvarav ena
handlar examina och examenskrav för personal inom sjöfartenom
och det andra de krav behörighet hos besättningenom som
skall gälla för olika fartyg. Det förstnämnda området regleras i
förordningen 1982:892 behörighet för sjöpersonal isamtom
föreskrifter har meddelats Sjöfartsverket. Uttrycketsom av
behörighet i förordningenpå inte helt adekvat,namnet synes
eftersom den väsentligen handlar examina ochsagtsom om
examenskrav. Det sistnämnda området regleras bestämmelserav

minimibesättning och bemanning, i följande.detom varom mera
Enligt den förordningennämnda de svenska "behörig-utgörs

hetsbevisen" för fartygsbefäl av:
Bevis behörighet sjökaptenom som
Bevis behörighet Astyrmanom som
Bevis behörighet Bstyrmanom som

4. Bevis behörighet skeppare Aom som
Bevis behörighet skeppare Bom som
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huvudregelbevis krävserhålla något dessaFör attatt somav
sjöbefälsskolautbildning vid högskola,teoretiskvederbörande har

iomfattningi dengymnasieskola och praktikeller angessom
vederbörande harkrävskapitel Vidareförordningens att

hörselförmåga.ocherforderlig syn-
uppfylldabehörighetsvillkoren" ärSjöfartsverket prövar om

medförsådant bevisInnehavbehörighetsbevis".utfärdaroch av
utsträckningfartyg i denpåuppehålla befattningarrätt somatt

ochminimibesättning be-bestämmelsernabeslut enligti omanges
manning.

finns ibemanningminimibesättning ochBestämmelserna om
fartygssäkerhetsförordningenochl988:49fartygssäkerhetslagen

varjeförSjöfartsverket skallföljande.innebäroch1988:991
medsvenskt fartygför varjeochpassagerarfartygsvenskt annat en

gods eller20minstbruttodräktighet transporterar passage-somav
besättnings-minsta antaldvs. detminimibesättning,fastställarare

frånbetryggandekanbefattningari olikamän anses varasom
i ellerfartyget användsfart äri densjösäkerhetssynpunkt som

mini-ingår ibefattningvarjeanvändas Föravsett att som
specialbehörighetbehörighet ochskall denmibesättningen anges

andrabefattningen. Förskall fåför någonfordras utövaattsom
bemanningsföreskrifter.fastställaSjöfartsverketfartyg fårsvenska

ocksådärvidskallsäkerhetssynpunktfrånnödvändigtdetOm är
märka iAttbefattningshavareolikaförbehörighetskraven anges.

utbildningellererforderligenbartsammanhanget är att examen
svensktbefattning påvissuppehållaföralltid räcker ettinte att en

gällerfartygssäkerhetsförordningen§Enligt 5 kap. 1fartyg.
ochhandelsfartygpåbefälhavareexempelvis ettettatt en

svenskskallminst 20bruttodräktighetfiskefartyg med varaaven
särskildaSjöfartsverketintefyllt 20 år,och hamedborgare avom

medgerskäl annat.
sjöpersonal harbehörighet för1982:892förordningenl om

vilka1994:1455,förordningenförändringarföretagits genom
rådetsexamina ierkännandeömsesidigtreglerföranletts avomav

skall denSålunda är92/51/EEG.och89/48EEGdirektiv som
vissbehörighet föroch harunionen EUEuropeiskaimedborgare

ellerutbildnings-grundfartygbefattning examens-,av
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kompetensbevis behörighetsgivande högre utbildning frånöver ett
medlemsland i EU Sverige ansökan hos Sjöfartsverketänannat

få behörighetsbevis för motsvarande behörighet här i landet, om
uppfyllersökanden villkoren enligt verkets föreskrifter.

Sverige har i avtalet anslutning till EU anmält Trollhätteom
kanal och Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo
kanal och Sotenkanalen Sveriges inre havska-vattenvägarsom av

direktivetsraktär i mening. Sverige har vidare anmält samtligaatt
fem svenska behörighetsbevis för fartygsbefäl enligt förordningen
1982:892 hänföra till såväl A B.är att grupp som grupp

Från Finland har följande:inhämtats Direktivet har inteännu
föranlett till några finska anpassningsåtgärder.

Preliminär bedömning: Direktivet innebär Sverige skyldigtäratt
i princip vidare befälhavare på svenskt eller utländsktatt utan som

fartyg godta den innehar utfärdat ochEG-statettsom av en annan
fortfarande båtförarcertifikat förgällande gång antingen svenska
inre havskaraktär eller, innehavarens båtförar-vattenvägar närav
certifikat hänförligt till för gång de svenska inreär grupp

inte havskaraktär. Undantag härifrån kanvattenvägar ärsom av
endast sådana förhållanden föreligger i artikelgöras om som anges

3.3-3.6, vederbörande vad de svenskaär änt.ex. om yngre
bestämmelserna medger eller det gäller farligttransportom av
gods. Däremot torde undantag inte kunna vederbörandegöras om
exempelvis inte uppfyller de föreskrivna kraven ochsyn-
hörselfönnåga för erhållande motsvarande svenskt behörighets-av
bevis för fartygsbefäl.

De gällande svenska reglerna uppfyller inte de kravnu som
ställs i direktivet på båtförarcertifikat från skallandra EU-stateratt

direkt giltiga för fart på svenska inre måsteDevattenvägar.vara
därför till direktivet, så sådana båtförarcertifikat fårattanpassas

giltighet de svenska behörighetsbevisen för fartygsbe-samma som
fäl fråga fart svenskapå inrenär är vattenvägar.om

Anpassningen till direktivet författningsändringar. Enligtkräver
utredningens bedömning tillgodoser de nuvarande bestämmelserna

förordningen behörighet för sjöpersonali § 1982:892 inte1 om
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direktivets krav. Förordningen bör ändras liksom fartygssäkerhets-
förordningen 1988:594.

Sammanfattning7.3 preliminäradenav
bedömningen

Utredningen har föregående gåtti det igenom och devar en av
EG-författningar inlandssjöfart gällde vid Sveriges inträdeom som
i EU. anslutning till genomgångenI har gjorts preliminären
bedömning anpassningsåtgärdervilka från svensk sidaav som
varje enskild författning kan kräva. Det sammantagnaanses
resultatet såsomhärav det, utvecklas i det följande,är närmareatt

sig begränsade och i intet fall särskilt långtgående ellerrör om
omfattande åtgärder.

de EG-färordningarAv sju kan betydelse isom vara av
förevarande enligtsammanhang det den preliminära bedöm-är
ningen anpassningsåtgärderendast två kräver från svensksom

försida, förordningen EEG 2919/85 villkorennämligen nr om
tillträde Rhensjöfarten och förordningen 3921/91till EEG omnr

inrevillkoren för utföra cabotage medlemsstatsatt annan
vattenvägar.

De åtgärder behövs det gäller förordningennär omsom
villkoren för tillträde till Rhensjöfarten svenskär att utse en

dokumentmyndighet skall kunna utfärda och återkalla attomsom
kommis-fartyg tillhör Rhensj öfarten meddela den centralaett samt

för sjöfarten CCR härom. Uppgiften utfärdasionen Rhen att
återkalla ifrågavarande slag dokument bör, såsom ioch sagtsav

den läggas Sjöfartsverket. börpreliminära bedömningen, Den
för verket med hänsyn tillinte innebära någon arbetsbelastning att

inteden rederinäringen hittills inte har visat och sannoliktsvenska
förframtid kommer visa något intresseheller under överskådlig att

bedriva inlandssjöfart Rhen.att
bedrivadet förordningen villkoren förNär gäller attom

preliminä-cabotage såsom framhållits i denpå inre vattenvägar är,
det i denbedömningen, anpassningsåtgärd krävsden attsomra

från principiellasvenska lagstiftningen undantag detgörs ett



SOU 1996:183 59

förbud cabotage, gäller enligt produktplakatet och denmot som
därtill anknytande förklaringen från år 1726, för fartyg som
omfattas ifrågavarande EG-förordning. Undantaget kanav
lämpligen fogas in tillägg till förordningenl §ettsom a
1974:235 tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländsktom
fartyg m.m.

Vad härefter gäller de fem EG-direktiv kan betydel-som vara av
i förevarande sammanhang det enligt den preliminäraär trese som

bedömningen kräver anpassningsåtgärder från svensk sida.
Direktivet 76/ l35/EEG, i praktiken gäller endastsom numera

inlandssjöfart med passagerarfartyg, möjlighet till undantag förger
fartyg inte lämnar medlemsstats inre Såsomvattenvägar.som en

i den preliminära bedömningen bör Sverige utnyttja dennasagts
möjlighet. Undantaget bör formen beslut regeringenettges av av

tillställs Sjöfartsverket. Som framgår den preliminärasom av
bedömningen kräver det nämnda direktivet därefter inte någon
ytterligare anpassningsåtgärd från svensk sida.

Det andra EG-direktiv kräver anpassningsåtgärder ärsom
87/540/EEG tillstånd för "fraktförare utföraatt varutrans-om

på inom nationell internationellvattenvägar ochporter transport
och ömsesidigt erkännande utbildnings- ochom av examens-,
andra behörighetsbevis. Såsom utvecklats i den preliminära
bedömningen, tillåter direktivet medlemsstat från tillämpningatt en

direktivet undantar sådana fraktförare enbart verksammaärav som
inhemska inre förbindelsesaknar inrevattenvägar som genom

medvattenvägar i någon medlemsstat.vattenvägsystem Somannan
också bör Sverige utnyttja denna möjlighet. Ett sådant beslutsagts
skall emellertid föregås konsultation med EG-kommissionen.av en
Regeringen bör således, efter vederbörlig konsultation, besluta om
undantag ifrågavarande slag.av

Som utvecklats i den preliminära bedömningen kräver det
nämnda direktivet svenska företagare/företag skall kunnaatt ett
bevis svensk myndighet sin allmänna kompetens detnärav en om
gäller bedriva verksamhet "fraktförare" liksom sinatt som om
vandel goda anseende. Uppgiften bör, tidigare läggassagts,som
på Kommerskollegium. Detta bör ske lämplig för-genom en
fattningsbestämmelse.
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bedömningen,preliminärai denutvecklatskräver,Slutligen som
skeböranpassning. Dennaviss91/672/EEGdirektivetockså en

behörig-1982:892förordningeniändringarlämpliga omgenom
1982:892.fartygssäkerhetsförordningensjöpersonal och iförhet

EG-för-aktuellasammanhangetbör de iSammanfattningsvis
sida.svenskfrånåtgärderföljande slagföranledafattningarna av

Ändringar nämligenförfattningar,svenskagällandei
inrikessjöfart itillstånd till1974:235förordningena om

förordningengrundpåutländskt fartygmedtrafik avm.m.
3921/91,EEG nr

grundpå1988:594fartygssäkerhetsförordningenb av
och91/672/EEGdirektiv

sjöpersonal påförbehörighet1982:892förordningenc om
91/672/EEG.direktivetgrund av

dokumentåterkallaochutfärdaSjöfartsverketUppdrag2. att
förordningengrundpåRhensjöfartentillhörfartyg avattom

2919/85.EEG nr

återkallaochutfärdaKommerskollegiumUppdrag att
EEG87/540direktivgrundpådokument av

tillämpningenfrånregeringenBeslut4. att avav
lämnarintefartygundanta76/l35/EEGdirektiveta som

ochSveriges inre vattenvägar
enbart ärfraktförareundanta87/540/EEGdirektivetb som

svenska inre vattenvägar.verksamma

b.4beslut enligtföreEG-kommissionenmedKonsultation

EEGförordningengrundpåtill CCRUnderrättelse nrav
2919/85
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8 Senare tillkomna EG-författningar

Under den tid Sverige har varit medlem i EU har, med bortseende
från ändringar i tidigare EG-författningar,antagna EG-för-en
ordning och EG-direktiv tillkommit,tre vilka berör transporter
inre Dessavattenvägar. är:

Rådets förordning EG 1356/96 den 8 juli 1996nr av om gemen-
bestämmelser för gods ellersamma transport påav passagerare

inre mellanvattenvägar medlemsstater, i syfte införa frihetatt att
tillhandahålla sådana transporttjänster

Enligt denna förordning skall varje transportföretag trans-som
gods ellerporterar inre havattenvägar rättpassagerare att

mellan medlemsstater eller dem utföra sådanagenom transporter
diskriminering på grundutan nationalitet eller etableringav

förutsatt bl.a. han etablerad iär medlemsstatatt i enlighet meden
dess lagstiftning och där har utförarätt internationellatt transport

gods eller på inre hanav vattenvägar, använderpassagerare att
fartyg är för på inreavsett ochtransport vattenvägar hansom att
uppfyller de krav i artikel i2 rådets förordning EEGsom anges

3921/91.nr

Rådets direktiv 96/35/EG den 3 juni 1996 utnämning ochav om av
kompetens hos säkerhetsrädgi för farligt gods påtransportvare av

järnvägväg, eller inre vattenvägar

Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkoren i detta direktiv,
vidta nödvändiga åtgärder för varje företag i sin verksam-att som
het utför farligt gods påtransport järnvägväg, eller inreav

eller lastningvattenvägar, eller lossning i samband med sådana
den 31 decembertransporter, 1999senast eller flerautser en
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uppdraggods, medfarligtförSäkerhetsrådgivare atttransport av
egendomför människor ellerde riskerförebyggamedverka till att

Rådgivarenssådan verksamhet.förenade medmiljöneller i ärsom
medföretagsledningensunderhuvuduppgift skall att ansvarvara

för företagetsinomoch åtgärdermedeltillämpligaalla ramen
godsfarligtvarmedverksamhetberörda transport avavses-

nationellförmed undantageller inre vattenvägar,järnvägväg,
med andra medlemssta-förbindelseinte står iinre vattenväg som

medsambandlossning ilastning ellerinre vattenvägar, samtters
verksamhetdennafullgörandetunderlättadessa transporter av-

möjligaunder bästabestämmelser ochtillämpligamedi enlighet
utbildningsintygskall innehaRådgivarensäkerhetsförhållanden. ett

intygtransportslagen. Dettade berördaellergäller för detsom
ändamåletförmyndighet ellerbehörigutfärdasskall ettavav

måsteerhålla intygetmedlemsstat. Förvarjei attutsett organ
och avläggautbildninggenomgå somexamenenenpersonen

Utbildningenmyndighet.behörigamedlemsstatensgodkänns av
säkerhetsrådgivarenden blivandetillhuvudsakligensyftar att ge

medförenadede riskerkunskaper ärerforderliga somom
föreskrifterförordningar ochlagar,gods,farligttransport omav

transportslagenberördaeller deför dettillämpliga samtär omsom
Säkerhetsrådgivareankommersärskiltuppgifterde somensom

direktivet.tillbilagaangivna iär en

harmonisering1996den juli2396/50/EGdirektivRådets omav
ellergods-förförarbevisnationellaerhållaförvillkoren attav

gemenskapens inrepå vattenvägarpersonbefordran

svenskfråganpåverkarvilket intedirektiv,dettaGenom enom
bestämmelserinförtshar9l/672/EEG,direktivanpassning till som

minimikrav förenhetligaskapagemenskapensyftar till inomatt
enligtbåtförarcertifikat,sådanasidanerhållande å somav ena
sidanoch å andratill A,hänförliga9l/672/EEGdirektiv är grupp

direktivnyssnämnda ärenligtbåtförarcertifikat,sådana som
princip allasåledes iDirektivet innebärB.hänförliga till attgrupp

nämndaerhållandeförvillkoruppställaskallEG-stater avsamma
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slag båtförarcertifikat. En medlemsstat får dock efter samrådav
med kommissionen lämna dispens från tillämpningen direktivetav
till befälhavare fartyg enbart använder inreöver vattenvägarsom

inte förbundna med medlemsstats inlandsvatten-ärsom annan
vägar.

Nämnas bör i sammanhanget följande protokollsanteckningatt
gjordes vid rådets antagande ifrågavarande direktiv.av

Direktivetl i dess helhet

Rådet och kommissionen erkänner de särskilda förhållandena i
fråga sjöfarten och tillämpningen sjöfartsreglerna på allaom av
inre i Finland och Sverige.vattenvägar De medger detatt
ömsesidiga direkta erkännandet båtförarcertifikat i dettaav
sammanhang skulle kunna orsaka ökad risk för säkerheten ochen
miljön. Till följd härav, och intrång förfång direktivetutan
91/672/EG, antecknar Rådet och Kommissionen Finland ochatt
Sverige har för avsikt utnyttja de möjligheter till förundantagatt
de nationella inre erbjuds artikelvattenvägarna 2som genom
i direktivet ursprunglig lydelse: " 91/672/EG, medger- - -
Rådet och Kommissionen Finland och Sverige harinte inreatt

förevarandei direktivsvattenvägar mening

Rådet och Kommissionen konstaterar likaledes Finlandatt
ursprungligen: "och Sverige " inte förhar avsikt utnyttja deatt
rättigheter beviljats det ursprungligen: "dem " på grundsom av
direktivet 91/672/EG Rådet och hemställer till Kommissionenav

så möjligt bringa det direktivet i överensstämmelseatt snart som
med det sagda.
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för1996november96/75/EG den 19Rådets direktiv systemomav
området nationella och in-och prissättning inombefraktning

inompå inre vattenvägarternationella transporter av varor
gemenskapen

utsträckningtillämpas i vissinte i Sverige,kontinenten,På ettmen
vidtill fastställda priserturordningmed befraktning isystem

Tour-de-Röle. Turordningssystemen,på inre vattenvägar,transport
för taxi,här tidigare gälldeliknar deti mycket ansessomsom

transportmöjlig-utnyttjandeeffektivtemellertid motverka ett av
därförgrundtankeDirektivets ärinreheterna vattenvägar. att

områdetförekomma.bör få Inominte längreturordningssystem
på inre vattenvägarinternationellanationella och varutransporter

berördaingås fritt mellanskall avtalgemenskapen,inom parter
övergångstid, framUnderfritt artikel 2.priser förhandlasoch en

under vissadock medlemsstaterna,2000, fårjanuaritill den l
ochminimitaxormed obligatoriskavillkor, upprätthålla system

i turordning.med befraktningsystem
svenskdirektiven krävaförst nämndatvâDe an-synes en

deteftertillkommittill dehänsyn bl.a.passning. Med attatt
utredningenfinner dockGemenskapenblivit medlemSverige av

vilkautredasammanhangi förevarandeskäl närmareatt
påkallade.svensk sida kanåtgärder från varaansessom
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överväganden9 och förslag

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem EU och därmedav
underkastat olika regler EG:s inre marknad.om

Sedan länge finns det på kontinenten, och inte minst inom EG-
utbyggda inre floder, sjöarstaterna, vattenvägar ochsystem av

kanaler. Systemen i utsträckningär internationell karaktärstor av
i den meningen i många fallvattenvägarna berör fleraatt av
medlemsstaterna. De nationella regelsystemen för inlandssjöfarten
har därvid kompletterats med internationella överenskommelser.
Ett exempel härpå betydelse överenskommelsernaärstorav
rörande Rhensjöfarten, där den centrala rättsakten denutgörs av
"reviderade konventionen sjöfarten Rhen från år 1867.om

De har utvecklats på de inretransportsystem vattenvägarnasom
har också blivit föremål för lagstiftning på EG-planet. Denna
lagstiftning del iär EG:s allmänna strävandenatt attse som en
undanröja handelshindren inom gemenskapen. innebärDen sålunda
bl.a. förbud konkurrenshindrande åtgärder på inlandssjöfar-mot

område. Vidare innehåller den regler syftar tilltens göraattsom
olika certifikat, såsom certifikat för fartyg, certifikat för båt-
förare.och certifikat för "fraktförare", generellt giltiga inom
gemenskapen. Det kan tilläggas inlandssjöfarten i EG, iatt
enlighet med kontinenten,gängse isynsätt många stycken
jämställs landtransportsystemen.med

och medI Sverige blev medlem EU blev EG:s regelsys-att av
tillämpliga också på de svenska inre Sverigetem vattenvägarna. är

således skyldigt sina regler området till denatt anpassa nya
situationen. SverigeI har det, i till vad har varit detmotsats som

på kontinenten,gängse imönstret princip inte gjorts någon
skillnad mellan inlandssjöfarten och den maritima sjöfarten.
Kort och kan densägas svenska inlandssjöfarten uppvisargott att
betydande kulturella och strukturella skillnader jämfört med
förhållandena i många kontinentala medlemsstater.

Det kan konstateras de föreliggande skillnaderna mellanattnog
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kontinental inlandssjöfart inte uppmärksammades isvensk och
visserligenvid Sveriges inträde i EU. Sverige hartillräcklig grad
sig till denvederbörlig ordning tagit vissa föri steg att anpassa
EG-direkti-anledning tvåsituationen. Sålunda har med av avnya

havskaraktär.svenskaanmälts vissa vattenvägar äratt avven
direktiv indelat sinamed anledningVidare har Sverige ett annatav

behörig-olika klasser och anmält vilka svenskainre ivattenvägar
fartygsbefäl hänföra till olikahetsbevis för är att grupper avsom

EG-kommis-därvid Frånbåtförarcertifikat. Men har det stannat.
ytterligare anpassningsåt-det emellertid efterlystssionens sida har

harmoni medsvenska lagstiftningen igärder för bringa denatt
uppgifter analysera behovetEG-reglerna. utredningensEn är attav

åtgärder.sådanaav
dessförinnan, har detutredningens arbete,Under ävenmen

rimligt de svenska inredet huvuddiskuterats äröver taget attom
uppfattningomfattas EG:s regelsystem. Enligtvattenvägarna enav

har inrefrån svensk sida hävda Sverige inteborde attman
EG-lagstiftningen, eftersomi den mening ivattenvägar som avses

skiljer sig från de kontinentalade svenska förhållandena
såledessvenska inre bordeavgörande punkter. De vattenvägarna

dockutanför regelsystem. Detta förutsätterlämnas helt EG:s att
sådanförhandlingar, kan därom. EnSverige EU, efteroch enas
vidtaföljd Sverige inte behöverskulle få tillöverenskommelse att

administrativaorganisatoriska och allmäntlagstiftningsmässide ga,
de i detkunna nödvändigaingrepp skulle trots attannars varasom

Vårinlandssjöfart.skulle sakna betydelse för vårhelastora
bibehållen vid allasamtidigtinhemska sjöfartsnäring skulle vara

verksamhetför sådanmöjligheter i fall intresseatt av --
medlemsstater. Eni andrabedriva inlandssjöfart på vattenvägarna

i detSverigelösning skullefördel med sådan attvaraannan en
inte skulleinom EGframtida lagstiftningsarbetetpågående eller

sina speciella intressen ibevakabehöva sätt som nusamma
Å det inte uteslutasinlandssjöfarten. andra sidan kanfråga attom

negativamedföra konsekven-också skulle kunnasådan lösningen
möjligheterna tillbli betagetskulle exempelvis kunnaSverigeser.

utbyggnad inre Detbidrag från för vattenvägar.EU somav
diskuterade lösningendenemellertid framför allt talar äremot nu
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utsikterna uppnåkunna erforderlig överenskommelse medatt att
EU inte framstår ljusa. I samband tillkomstenmed direktivsom av
96/50 EG gjordes från svensk och finsk sida uppenbarligen
ansträngningar för få rådet Sverige och Finlandatt att acceptera att
saknar inre i direktivets mening, ansträngningarvattenvägar som
dock visade sig fruktlösa.

Såsom framgår de redovisningar och preliminära bedömning-av
har gjorts i kap. kräver7 anpassning det svenskaar som en av

regelsystemet till de EG-författningar gällde vid Sverigessom
inträde i EU tämligen begränsade åtgärder. kanDet visserligen

åtgärderna i vissa fall meningslösa i sak,sägas är närmastatt men
de innebär sidanå andra inte några omfattande ingreppmera av
lagstiftningsteknisk, organisatorisk eller allmänt administrativmera
art.

Emellertid det enligt utredningens mening betydande viktär av
fortsättningsvis från sidasvensk bevakar EG:satt man noga

lagstiftningsverksamhet rörande inlandssjöfarten och därvid särskilt
betonar inrede svenska i jämförelse demedvattenvägarnas särart
kontinentala. Därvid bör efter uppnå sådanasträva attman
undantag Sverige möjligheter inte vidta anpassningsåt-attsom ger
gärder i praktiken ringa eller ingen betydelse.ärsom av

Sammanfattningsvis finner utredningen anledning utifrånatt
de EG-författningar gällande vid utgången novembersom var av
månad 1996 föreslå Sverige förhandlingar med EU iatt upptar
syfte generellt ändra de svenska inre vattenvägarnasatt status som
inre i mening.EG:s Utredningen i stället vidvattenvägar stannar

föreslå Sverige vidtar de anpassningsåtgärder prelimi-att att som
förordats i kap. 7. Utredningen inte det för Sverigesnärt attanser

del behövs något särskilt sammanhållet regelverk rörande transport
inrepå det följande återkommer till deI utredningenvattenvägar.

författningsändringar föranleds den förordadesom av anpass-
ningen.

De åtgärder utredningen föreslår innebär inte någrasom
åtagandenoffentliga det slag eller den räckvidd finnsdetattav

anledning ytterligare belysa dem i enlighet med vad sägsatt som
i regeringens direktiv 1994:23. heller föreligger någonInte det
anledning för utredningen redovisa konsekvenser förslagenatt av
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direktivregeringensmedenlighetihänseenderegionalpolitiskti
medenlighetihänseendejämställdhetspolitisktieller1992:50

1994: 124.direktivregeringens
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Särskilt yttrande

ElisabethAv Aspegrenexperten

Inledningsvis vill jag klargörande framhålla vadett attsom som
nedan bara gäller trafik uteslutande går på de inresägs som

Den s.k. river-seatrafiken, behandlas ivattenvägarna. som
betänkandets avsnitt berörs således inte. faller,Den som
utredningen konstaterar, utanför det regelsystemet förgängse
inlandssjöfart". Detta begränsar trafikden berörsavsevärt som av
EG:s regelverk för de inre regelverketvattenvägarna, utgörmen
icke desto mindre problem från såväl rättssäkerhetssynpunktett

administrativ synvinkel. Jag därför svårigheternaattsom ur anser
med anpassning till regelverket inte bör underskattas, ochen
skulle för del ha dessa hade analyseratsgärna attsettegen
ytterligare.

inreDe kontinenten ocksåvattenvägarna utgör nämnssom-
i betänkandet del EU:s landtransportsystem, vilket haren av-

sin prägel den lagstiftning gäller området. Trans-satt som
på inre i Sverige har aldrig varit föremål förvattenvägarporter

någon motsvarande lagstiftning hanteras i alla avseendenutan som
sjötransporter. innebärDetta två helt skilda heltoch ställersynsätt
olika krav på den trafik bedrivs på kontinenten respektive påsom

svenska inrede jagDet därvid i första hand syftarvattenvägarna.
depå rättsakter reglerar fartygens tekniska standard ochär som

besättningens behörighet, också vad skall gälla vidt.ex.men som
farligt gods.transport av

Utredningen har tagit fasta de möjligheter till undantag som
finns i vissa direktiv och Sverige då denna möjlighetattanser -
utnyttjas inte behöver vidta några anpassningsåtgärder. Jag år-
inte övertygad sådant förhållningssätt ståkommer sigatt ett attom
vid eventuell framtida prövning. Det löser kanske vissaen
problem för stunden kan knappast hållbar lösningmen ses som en
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samtidigtomfattas regelsystem, iför framtiden. Att ettav men
frånsammanhang undantagen detsamma, kommervissa attvara

harättstillämpningen kan kommaosäkerhet iskapa attsomen
sjösäkerheten. Om Sverige på dettaeffekter bl.a.negativa sätt

erforderligalla omständigheterlär underingår i systemet en
i praktiken endastbyggaskompetens behöva även enupp, om

kommerfartygstrafiken berörs. kompetensDennamindre del av
för hanteraför hemmaplansåväl arbetetkrävas attatt som

förespråkadeHuruvida den utredningeni Bryssel.frågorna av
framtagandetvinna gehör vid"undantagsvägen" kommer kunnaatt

osäkert.måste bedömasframtida rättsakter ytterstsomav
efterhandmin mening, i förstabör därför, enligt strävaSverige

kommissionen ochöverenskommelse meduppnåförsökaatt en
regelver-kontinentalagår detmedlemsländer,övriga attutsom

dettainre Ide svenskaket inte skall gälla vattenvägarna.
medlemsländernastillsesdock särskiltsammanhang bör att

och medinte irespektiveömsesidiga tillträde till vattenvägssystem
ifrågasatt.detta blir
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JessingAv Perexperten

direktiven till utredningen står det visarI Om det sig deatt
svenska inte in i gällande EG-rätt skallvattenvägarna passar
utredaren lämna förslag till regeringen hur Sverige på siktom
skall frigöra sig frånkunna sitt åtagande tillämpa EG:satt
regelverk på inre vattenvägar." Enligt min mening ärtransport
antagandet och jag vill därför peka de möjlighetersantovan

till frånträdastår buds vårt åtagande.attsom
I samband med Sveriges ansökningsfördrag till deklareradeEU

vi vi har inre och vi förbandDetta riktigtvattenvägar. äratt oss
dessutom harmonisera vårt förordningarregelverk med de ochatt
direktiv, gäller på den europeiska kontinenten. Vi skallsom
fortsatt hävda vi har inre EG:s regelverkvattenvägaratt attmen

otidsenligt då Sverige kommit längre i regelutvecklingen.är
Sverige hade uppenbara problem med harmoniseringen av

regelverket varför det efter påminnelse från Kommissionen
tillsattes utredning för hur detta skulle ske bästa sätt.atten se

utredningen,I till vilken jag kallats har vi funnitexpert, attsom
regelverket otidsenligt och för förhållande-olämpligt de svenskaär

gjortUtredningsmannen har allt för med undantagsreglerattna.
minimera de lagändringar måste ske. tekniska närmandeDettasom
till problemställningen erkänner visserligen det olämpliga i
regelverket vi binder för framtidall att accepteramen oss genom
detta handlingssätt.

EU:s liksom våra inre för sea-river-trafik,vattenvägar är öppna
vilket framgår kapitel flertalet våraI grannländerav av som
Danmark och harUK valt principen deklareraatt attman man

i Danmark inte har inre eller inte harUKvattenvägarsom som
inre i den mening i EU:s regelverk. Vivattenvägar som avses
borde därför erkänna det olämpliga i vårt tidigare agerande och
hävda vi efter inträdet då vi haft tid studera de aktuellaatt att
förordningar och direktiv gäller hävda vi redan dessaatt utansom
regler uppnått högre säkerhet, bättre miljöstandard t.ex.en en
dubbelskrov för farlig last i Vänern och Mälaren, Utanm.m.
svårighet kan det ledas i bevis EU:s regelverk har änatt en mer
hundraårig historia och har vad beträffar avreglering, kompetens-
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nivålyfta sig tillteknisk standard, behovbevis och att somenav
kräver fortsattDei våra inreuppnåttssedan länge t.ex.vatten. en

blandförkompetenscertifiering redaren operatörerna.att saneraav
redanoch finnskvalitetsmässigt med rågedettaISM-koden ersätter

lagstiftning.i svensk
utveckla deomfattande arbete medpågår inom EUDet attett

del detEuropasjöfartenochinre trans-vattenvägarna som en av
moderniserassammanhangetnätverket I deteuropeiska TEN.

aktivtmåstesjöfart. Sverigeregelverket för dennaockså typ av
från Sverigetydlig signalarbetet. Endelta i detfortsatt att

regelverketnuvarandefrån in detavstårdeltar,gärna att tamen
tillvisida måsteFrån svenskpositivt.säkerligenskulle tamottas

trafikenoch med sea-river-imöjligheter kommerde attsomvara
utvecklas.

till deTillträdesea-river-trafiken.kan delta irederierSvenska
undersannolikt svåraretrafik blirlokalför heltinre vattenvägarna

våra inre vattenvägar ärhävdaVi kan docksvensk flagg. att
medlokaltvilja seglanågonSkulleandra EU-flaggor.föröppna

ändå bästsäkerligensigdeteller frakt lämpar attpassagerare
där.etablera sig
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

inreTransport på Behovvattenvägar Dir.-
anpassning till EG:s bestämmelser 1996:36av

Beslut vid regeringssammanträde den ll april 1996

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare skall tillkallas med uppgift analysera huratt
svensk skallrätt till EG:s rättsakter på inretransportanpassas om

lägga fram förslagvattenvägar till nödvändig lagstiftning.samt att

Bakgrund

Inom EU det finns på de s.k. inretransportsystemanses som
dvs. sjöar, flodervattenvägarna, och kanaler, delutgöra en av

landtransportsystemet. Det omfattas därmed Romfördragetsav
transportkapitel och det finns dessutom viss sekundärlagstiftning

inrerör vattenvägar.som
Genom det svenska medlemskapet i EU har EG:s rättsakter

angående på inre blivit bindande för Sverige.transport vattenvägar
I anslutningsfördraget Trollhätte kanal och Göta älv,anges
Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal och Sotenkana-
len i vissa fall svenska inre vattenvägar.som
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förhållandenSvenska

svenskaDe inlandsvattenvägar där kommersiell sjöfart före-
kommer främst Trollhätte kanal, Göta älv, Vänern, Södertäljeär
kanal och Mälaren. sjöfart förekommerDen dessasom

har emellertid inte speciella karaktärvattenvägar samma av
inlandstransport sjöfarten övriga medlemsstaters inresom

Med undantag för de s.k. skyttlarna" Vänern ochvattenvägar.
Trollhätte kanal bedrivs nämligen trafiken på inrede svenska

huvudsakligen med används ivattenvägarna tonnagcsamma som
den svenska kustfarten och inte med särskilt anpassade fartyg,
vilket det vanligast förekommande övriga inreEuropasär

de svenska inre gäller i dag iFör vattenvägarnavattenvägar.
princip regelsystem för den övriga sjöfarten.samma som

Även Sverige intressen marginelltoch svenska endastom
kommer beröras regleringen de inre vatten-att transportav om

krävs svensk till relevanta rättsakter.vägarna rättatt anpassas
medlemsstater SverigeI anslutningsfördraget mellan EU:s och

har förteckning svenska inre Medupprättats över vattenvägar.en
hänsyn till skillnader råder mellan de inlands-de svenskasom

dock deoch övriga medlemsstaters börvattenvägarna vattenvägar
förstnämndas framtida liksom frågan vad måniövervägasstatus
det behövs särskilt regelverk för dessa vattenvägar.ett

Uppdraget

rättsakterskall EG:sUtredaren samladgöra översyn omen av
förslag tillinre och, i de fall så krävs,vattenvägartransport ge

utredarenför ihur svensk skall till dessa. En frågarätt anpassas
lagstiftning skall inarbetas idetta sammanhang nödvändigär om

det befintliga på sjöfartens område ellerredan regelsystemet
tillskall utarbeta förslagsamlas i särskild ordning. Utredaren

författningstext så långtgående delegeringoch därvid eftersträva en
utgångspunkt förnorrngivningskompetensen möjligt. Ensomav

tillutredningen bör regelverket hänsyn svenskaatt tarvara
tillgångrederiers eventuella intresse till övriga med-attav
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Utredaren skall vidare belysa fråganlemsstaters inre vattenvägar.
hanteringen i rättsligtfortsatta hänseende de svenskaden avom

Om det visar sig de svenskainre vattenvägarna. vattenvägarnaatt
gällande förslag tillin i EG-rätt skall utredaren lämnainte passar
hur Sverige sikt skall kunna frigöra sig från sittregeringen om

EG:s regelverk inreåtagande tillämpaatt transport vatten-
i Sverige.vägar

Övrigt

gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéerutredarenFör
offentliga åtaganden dir.särskilda utredareoch prövaattom

dir.redovisa regionalpolitiska konsekvenser1994:23, att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.1992:50 och att

1994:124.
oktoberarbete skall redovisas den 1996.Utredarens lsenast
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Bilaga 2

Författningsförslag med kommentarer

till förordning intygFörslag tillhörl fartygattom
Rhensjöfarten

föreskrivsHärigenom följande.

Sjöfartsverket utfärdar, rådets1 § i enlighet med förordning EG
2919/85 den fastställande17 oktober 1985 villkorennr av om av

för tillträde till de avtal slutits enligt den reviderade kon-som
sjöfartenventionen på Rhen för fartyg tillhör Rhensjöfar-om som

på ansökan intyg fartyg i skepps-ärten, att ett upptagetom som
registret tillhör Rhensjöfarten.

Om fartyget inte längre i skeppsregistret, skallär upptaget
Sjöfartsverket återkalla intyget.

Kommentar

till förslaget finnsSkälen redovisade i den allmänna motiveringen
deni del avsnitt 7.1 den ovannämnda EG-förordningenrörav som

kan tilläggas5. Härutöver följande.
kap. sjölagen finnsI 1 1994: 1009 bestämmelser vilkaom

fartyg skall svenska vilka dessa skallsamtsom anses som av som
införda i det svenska skeppsregistret. Fartyg är upptagetvara som

böri detta register ha verkligt"ett samband med Sverige"anses
därmed berättigat till dokument utvisar "tillhöroch detattsom

Rhensj öfarten"
.

har inte förseDet behövligt förordningen med regleransetts att
överklagande, eftersom utfärdande och återkallande intygom av

expeditionsâtgärder.är att se som rena
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iändring förordningenförordningtillFörslag2 om
i inrikes trafik medtill sjöfarttillstånd1974:235 om

fartygutländskt m.m.

förordningen 1974:235föreskrivs 1 a§Härigenom att om
skallmed utländskt fartyginrikes trafiktill sjöfart itillstånd m.m.

lydelse.följande11a

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1a§
den 10Förordningenden 10Förordningen no-no-

angående främ-1724vemberangående främ-1724vember
Swerige ochFahrt pâmandeSwerige ochFahrtmande

denoch förklaringenFinlanddenförklaringenFinland och
1726 dennafebruari28 överdennafebruari 172628 över

förinteförordning gällerinte förgällerförordning
rådetsomfattasfartygrådetsomfattasfartyg avsomsom av

3577/92förordning EEG3577/92förordning EEG nrnr
1992decemberden 7december 1992den 7 omavomav

principentillämpningprincipentillämpning omavomav
tjänstertillhandahållafrihettillhandahålla tjänsterfrihet attatt

inomsjötransportområdetsjötransportområdet inom
rådetsellermedlemsstaternacabotage.medlemsstaterna

3921/91förordning EEG nr
1991decemberden 16 omav

förvillkoren transport-att
inrikesutförafåskallföretag

ellergodstransporter av
på inre vatten-passagerare

medlemsstativägar annanen
hemmahö-där deden ärän

cabotage.rande
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Kommentar

Skälen till förslaget finns redovisade i den allmänna motiveringen
i den del avsnitt 7.1 denrör ovannämnda EG-förordningenav som
7.
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visst slagutfárdandeförordningtillFörslag3 avavom
inre vattenvägarpåutförandeförintyg transporterav

unionenEuropeiskadeninom

följande.föreskriverRegeringen

intygsådantansökanutfärdarKommerskollegium som§1
1987novemberden 987/540/EEGdirektivrådetsi omavavses
nationellinomvattenvägarutföratillstånd varutransporteratt

erkännandeömsesidigtochinternationelloch avtransport om
inteochbehörighetsbevisandraochutbildnings- somexamens-,
inteochkonkursförsatt ivaritharellerintesökanden ärgäller att

ställning.ekonomiskasökandensheller

skallsökandenkravvilkabestämmerKommerskollegium2§
intyg.kunnaföruppfylla ettatt

denintyg,återkallafårKommerskollegium§ ett avses3 somom
intyg.förkravenuppfyllerinte längre attintygetmed

överklagasförordningdennaenligtbeslutKommerskollegiums§4
förvaltningsdomstol.hos allmän

Kommentar

motiveringenden allmännaredovisade ifinnsförslagettillSkälen
EG-direktivetovannämndadetavsnitt 7.2 rörden deli somav

4-
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till4 Förslag förordning ändring i fartygssäkerhets-om
förordningen 1988:594

Härigenom föreskrivs i fråga fartygssäkerhetsförordningenom
1988:594 kap.1 6 § skall ha följande lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Sjöfartsverket får föreskriva vilka certifikat utfärdade av en

behörig utländsk myndighet eller vilka motsvarande handlingar
utländska fartyg skall inneha vid sjöfart inom Sverigessom

sjöterritorium.
Sjöfartsverket får föreskriva vilka dokumentäven angående

godkänd säkerhetsorganisation, utfärdade behörig utländskav en
myndighet, eller vilka motsvarande handlingar utländskasom
rederier, bedriver sjöfart med svenskt fartyg ellerettsom an-
vänder fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium,ett annat
skall inneha.

Ett certifikat utfärdatssom
enligt 10170 i ADNR Vör-nr
ordningen transportom av

farligt gods på Rhen skall, i
enlighet med rådets direktiv
91/672/EG den 16 decem-av
ber 1991 det ömsesidigaom
erkännandetavbåtförarcertüi-
kat för gods ochtransport av

på inre vatten-passagerare
vägar, bevisutgöraanses om
innehavarens kompetens att

föra fartyg med farlig last på
svenska inre vattenvägar.
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Kommentar

redovisade denSkälen till förslaget finns i allmänna motiveringen
avsnitt det ovannämnda EG-direktiveti den del 7.2 rörav som

5.
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5 Förslag till förordning ändring i förordningenom
1982:892 behörighet för sjöpersonalom

Härigenom föreskrivs i l kap. förordningen 1982:892att om
behörighet för sjöpersonal skall införas paragraf, benämnden ny
5 följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §a
Den innehar båtfö-ettsom

rarcertifikat, har utfär-som
dats medlemstatav en annan
i den Europeiska unionen
EU enligt rådets direktiv
91/672/EG den 16 decem-av
ber 1991 det ömsesidigaom
erkännandet båtförarcertiji-av
kat för gods ochtransport av

på inrepassagerare vatten-
ellervägar omfattassom av

den reviderade konventionen
sjöfarten på Rhen, skall,om

med de begränsningar som
gäller i den utfärdande med-
lemsstaten i fråga fartygs-om

ha behörig-typ, anses samma
het båtförare påatt vara sven-
ska inre denvattenvägar som

innehar någon desom av
behörigheter i 2som anges
kap. 4 Dock skall båt-ett
förarcertijikat A enligttypav
nämnda direktiv behörighetge

båtförare endast påatt vara
Trollhätte kanal och Göta älv,
Vänern, Målaren, Södertälje
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ochkanal, Falsterbokanalen
Sotenkanalen inre vatten-

havskaraktär.vägar me-av
båtjförarcertijfikat Bdan typav

be-skallenligt direktivet ge
båtförarehörighet att vara

de svenska inreendast på
icke ärvattenvägar avsom

havskaraktär.

Kommentar

motiveringenallmännaredovisade i denfinnstill förslagetSkälen
ovannämnda EG-direktiv 5.denavsnitt 7.2del röri den somav

finner anledningutredningen intekan tilläggas attHärutöver att
innehar sådantinförs beträffande denföreslå undantagatt som

intei fråga,härbåtförarcertifikatutländskt är men somsom
motsvarandeförfastställtSverige harminimiålderuppnått den som

denjämförelse kanbåtförarcertifikat. Som nämnasslag att somav
berättigad körahuvudregelutländskt körkort ärinnehar är attsom

körkortsål-svenskinte uppnåttvederbörandebil i Sverige även om
der.

JBL

ewa
bcm-iov
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