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Høring om Kommissionens lovpakke om ren luft i Europa 

Overordnet set er det Danske Havnes holdning, at en hensigtsmæssig transportpolitik 

bør afveje de samfundsmæssige fordele og ulemper ved forskellige former for 

transport. Det gælder også for udledning af luft for at undgå konkurrenceforvridning 

mellem transportformerne. 

 

Europa-Kommissionens foreslåede lovpakke er et fornuftigt redskab til at opnå renere 

luft i Europa. 

 

Lovpakken består af: 

1. Kommunikationen om et rent luft program for Europa, der knytter nye mål 

for luftkvaliteten frem til 2030, 

2. En revidering af direktivet om at reducere nationale emissioner fra seks 

kilder, 

3. Forslag til nyt direktiv om emissioner fra mellemstor fyringsanlæg, og 

4. Forslag til EU’s ratifikation af Gøteborg protokollen. 

 

Skønt maritime aktiviteter ikke specifikt nævnes, så indeholder lovpakken elementer, 

der kan have indflydelse på den maritime transport sektor, herunder havne. For havne 

er direktivet om nedbringelse af de nationale emissioner mest relevant. De nedenfor 

følgende kommentarer knytter sig derfor til pkt. 2 i lovpakken. 

 

Kvoteregnskab – land og sø 

Artikel 5. Forslaget muliggør, at medlemsstater, hvis det i 2025 står klart, at de 

nationale 2030 mål for emissionsreduktioner ikke kan opfyldes, har lov til at bruge 

reduktioner af emissioner fra skibsfart, som opstår i medlemslandenes 

territorialfarvande, eksklusive økonomiske zoner eller i emissionskontrolområde (ECA) 

til at udligne emissionerne fra landbaserede kilder. Dette svarer til den eksisterende 

handel med kvoter. Det børe undersøges og dokumenteres, at det ikke resulterer i 

konkurrenceforvridning imellem transportformer til søs og til lands, da dette kan hindre 

en mere energieffektiv godstransport. Investeringer i energieffektiv godstransport er 

ikke mindst vigtig ved EU’s forventede godsstigninger frem mod 2030. 
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Udvidet emissionskontrolområde kan dække hele EU 

Danske Havne ser gerne, at der også klimamæssigt gælder samme konkurrencevilkår for 

havne i EU. Det ændrede direktiv lægger op til frivillige tiltag men åbner samtidig en 

dør for at udvide de eksisterende emissionskontrolområde som fastsat af FN’s maritime 

organisation, IMO, således at andre dele af EU kan omfattes. Det støtter Danske 

Havne. Det emissionskontrolområde (ECA), der omfatter Østersøen, Nordsøen og 

Den Engelske Kanal, er et område, der kun dækker omkring 0,3 pct. af verdens 

vandoverflade. Derfor kan EU’s initiativer ikke alene ændre emissioner til søs. EU bør i 

højere grad lægge pres på IMO for at tage initiativ til at sænke emissionsniveauer af 

svovl og kvælstofoxider.  

 

Grønne havnebyer 

Danske havne ligger langt overvejende i tilknytning til en by. Men det er ikke kun 

maritim transport, der har miljøskadelige emissioner. Emissioner fra industri, transport 

og boliger er med til at skabe klimaforandringer. Trafikkens luftforurening er en 

væsentlig miljøbetinget dødsårsag i større byer. Trafikken i Danmark har længe været 

stigende, og sektorens energiforbrug har derfor været tiltagende. Transportsektorens 

øgede forbrug af energi bidrager til en stigende belastning af miljøet. Sektoren udleder 

især en stigende mængde CO2. 

 

Danske Havne ønsker, at landets transportpolitikere tænker på energieffektiv transport, 

når de skal opbygge central dansk infrastruktur i form af veje, jernbaner og havne. På 

en lang række områder er der miljømæssige fordele ved at transportere gods med skibe 

frem for landtransport. Men det skal være i samspil med byudviklingen. 

 

Klimaforandringer og øget vandstand 

Samlet set er lovpakkens formål at reducere EU’s udledning af skadelige stoffer og 

derved mindske EU’s påvirkning af de globale klimaforandringer. Klimaforandringer 

fører til forøget vandstand. Verdenshavenes stigning vil på lang sigt være en stor 

udfordring for de danske havne. Men også verdenshandlen påvirkes, da havne med sin 

rolle midt i transportens værdikæde faciliteterer 80 pct. af verdenshandlen. Den 

maritime handel er derfor særlig vigtig i forhold til at omstille godstransporten til  mere 

energieffektiv transport. 

 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk rådgiver, Danske Havne 


