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Miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe  

Vedr. Europa-Parlamentets plenar afstemning den 18. april forud for førstebehandling af 

”proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ship recycling” 

(COM(2012)0118 – C7 0082/2012 – 2012/0055(COD)) med Carl Schlyter som ordfører. 

 

Danske Havne deler Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets Miljøudvalgs ønske 

om, at ophugning af skibe skal ske miljømæssigt forsvarligt. 

 

Derfor ser Danske Havne også positivt på Hong Kong-Konventionen, der har til formål at 

sikre, at ophugning af skibe foregår på ophugningsfaciliteter, der er certificerede. Det sidste 

skal netop sikre, at arbejdsmiljøet er i orden, og at de farlige materialer håndteres 

miljømæssigt forsvarligt.  

 

Det er beklageligt, at ikke et eneste land har ratificeret konventionen, men EU kan gå forud 

ved at ratificere den vedtagne konvention uden yderligere stramninger. Danske Havne forstår 

godt ønsket i EP’s Miljøudvalg om, at EU skal presse på for ratificering, men finder ikke, at 

det er vejen frem at ønske regionale særkrav, hvor havnen udpeges som opkræver. 

 

Danske Havne ønsker en opsplittet afstemning i Europa-Parlamentet under afstemningen 

den 18. april. De maritime organisationer i Danmark og EU er enige om at stemme nej til 

forslagene 31 og 32 vedr. gebyr. Danske Havne bakker op omkring PPE-Gruppens 

anmodning om en særskilt afstemning om ændringsforslag 4, 5, 31 og 32 . Det giver 

mulighed for at komme af med både fond og den kontroversielle afgift og forholde sig til den 

oprindelige konventionsvedtagelse. 

 

PPE skyggeordfører (Fjellner) har også stillet et nyt ændringsforslag 120, som ville gælde, 

hvis ændringsforslag 4, 5, 31 og 32 falder. Det nye ændringsforslag overlader det til 

Kommissionen at udvikle et passende incitament-baseret system. Dette bør være acceptabelt 

for den maritime branche. 

 

Den foreslåede tonbaserede skibsafgift vil have negative konsekvenser, der står i stærk 

kontrast til EU’s strategi om blå vækst. 
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Med Miljøudvalgets vedtagne forslag, tvinges alle europæiske havne til at opkræve 0,05 Euro 

pr. ton i afgift for alle skibsanløb til en fond for miljørigtig skibsophugning. 

 

Som vi forstår forslaget, betyder det, at havne bliver pålagt at opkræve afgiften på al aktivitet  

og for alle typer skibsanløb. Fx vil dette betyde at brugere af danske havne vil opleve en 

prisstigning på mellem 9-11 pct. (se venligst eksempler i bilag). Det vil skabe incitament til 

at flytte mere af det tunge gods over på vejtransport. 

 

Havne bliver desuden pålagt at overføre disse midler til fonden. Det er et problem, at havne 

bliver pålagt en myndighedsopgave med at opkræve afgifter. Danske havne er ikke 

skatteopkrævere og en sådan afgift er en afgift på skibstransport, der vil forrykke 

skibstrafikkens konkurrenceevne regionalt.  

 

Omkostninger stemmer desuden ikke overens med princippet om, at forurener betaler, da 

gebyrer til skibsredere og operatører er langt mindre end omkostninger til at administrere 

gebyrer i transaktionskæden fra havne over staten og til EU-fonden.  

 

Danske havne driver forretninger med en bred portefølje af kunder. De kunder ønsker 

havnene naturligvis at yde den bedst mulige service. Det skal være let og smidigt at komme i 

havn. Samtidig kæmper danske havne for at holde udgifter ved havneanløb nede, så 

søtransportkæden bliver så billig som mulig. Det betyder også, at havne ikke bør bruges 

hverken som afgiftsobjekt eller som afgiftsopkræver for myndighederne.  

 

ESPO’s holdning –  kort oprids:  

De positive miljøgevinster opvejer ikke, at EU-havne taber konkurrencekraft i forhold til 

ikke-EU havne, bureaukratiske og administrative byrder for erhvervet, indgriben i de 

forretningsmæssige linjer mellem havne og deres kunder og sammenhængen med andre EU-

politiske miljø- og markedsstrategier. 

 

- Anløbsomkostninger i EU havne stiger 

- Parallelle miljøinitiativer som svovl og drivhusgasser fra skibsfart øger omkostninger 

- Væsentlig godsaktivitet forventes at flytte til Tyrkiet og Nordafrika 

- Nordeuropæisk gods vil rykke fra sø til vejtransport 

- Genanvendelse af skibe er primært rederiers ansvar samt operatører og ophuggere 

- Havne er ikke afgiftsopkrævere for myndighederne 

- Havnes administrative byrde stemmer ikke overens med princippet om, at forurener 

betaler 

 Separat afstemning om forslag 31 og 32 – ikke en samlet vedtagelse/forkastelse 

 At stemme nej til forslag 31 og 32 – og stemme ja til forslag 120 
 



  

Bilag: Eksempler på prisstigninger i danske havne  

Ordfører Carl Schlyter (Greens EFA) har ikke fundet negative konsekvenser ved forslaget. 

En enkel beregning viser et andet billede. Hertil kommer uforholdsmæssige omkostninger til 

administration af afgifterne. 

ADP (Fredericia, Middelfart og Nyborg) 

 

 

 

Afgift på enkeltanløb: 3,47 kr. pr. ton 

Ny ophugningsafgift: 0,38 øre pr. ton 

Prisstigning for brugere af havnen: 9,9 % 

Randers Havn 

 

 

 

Afgift på enkeltanløb: 3,70 kr. pr. ton 

Ny ophugningsafgift: 0,38 øre pr. ton 

Prisstigning for brugere af havnen: 9,3 % 

CMP (Copenhagen-Malmø Ports) 

 

 

 

Afgift på enkeltanløb: 3,40 kr. pr. ton 

Ny ophugningsafgift: 0,38 øre pr. ton 

Prisstigning for brugere af havnen: 10,1 % 

Esbjerg Havn 

 

 

 

Afgift på enkeltanløb: 3,12 kr. pr. ton 

Ny ophugningsafgift: 0,38 øre pr. ton 

Prissstigning for brugere af havnen: 10,9 % 

Kolding Havn 

 

 

 

Afgift på enkeltanløb: 3,73 kr. pr. ton 

Ny ophugningsafgift: 0,38 øre pr. ton 

Prissstigning for brugere af havnen: 9,2 % 

 

 

 

 

 

 

 



  

Økonomisk pres på maritim fragt (eksempler fra Danmarks Rederiforening) 

 

Emma Maersk 

 

Container vessel trading globally 

Maersk Line 

GT: 170,794 

LDT: 60,000 

Approximate number of calls per year: 75 

 

Cost for Emma Maersk under proposed article 5a paragraph 6: 

€640,477 per year 

 

Cost for Emma Maersk under proposed article 5a paragraph 7: 

€151,395 per year 

 

Ficaria Seaways 

 RORO Cargo vessel trading only in EU short sea shipping 

DFDS Seaways 

GT: 37,939 

LDT: 7,000 

 

 

Cost for Ficaria Seaways under proposed article 5a paragraph 6: 

€ 379,390 per year 

 

Cost for Ficaria Seaways under proposed article 5a paragraph 7: 

€ 17,500 per year 

Crown Seaways 

 

Cruise-Ferry sailing between Copenhagen and Oslo (Oslobåden) 

DFDS Seaways 

GT: 35,498 

LDT: 14,104 

 

Cost for Crown Seaways under proposed article 5a paragraph 6: 

€ 647,838 per year 

 

Cost for Crown Seaways under proposed article 5a paragraph 7: 

€ 35,260 per year 

 

 

 

 


