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Samarbejde til søs:
Europæisk samarbejde om
kystvagtfunktioner

Hvad er kystvagtfunktioner?
Kystvagtfunktioner forstås som de funktioner, der almindeligvis henvises til af de tre agenturer og er
skitseret i Kommissionens henstilling (EU) 2021/1222 af 20. juli 2021 om udarbejdelse af en "praktisk
håndbog" om europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner:

Søfartssikkerhed,
herunder
skibstrafikstyring

Assistance ved skibsforlis
og søulykker

Fiskeriinspektion og
-kontrol
Grænsekontrol til søs

Havmiljøbeskyttelse og
-beredskab
Maritim overvågning og
rekognoscering
Eftersøgning til søs og
søredning

Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner
beskriver EFCA's, EMSA's og Frontex' ambitioner om en fælles
strømlinet indsats til støtte for nationale myndigheder, der
udfører kystvagtfunktioner, på lands- og EU-plan og, i givet
fald, på internationalt plan.

Beredskab til ulykker og
katastrofer på havet
Toldeftersyn til søs

Søfarts-, skibs- og
havnesikkerhed

Forebyggelse og
bekæmpelse af
menneskehandel og smugleri
samt dermed forbundet
håndhævelse af havretten

Hvilke agenturer
beskæftiger sig med
kystvagtfunktioner på
europæisk plan?
Tre europæiske agenturer støtter de nationale myndigheder i udførelsen
af deres kystvagtopgaver:
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Det Europæiske Agentur for
Grænse- og Kystbevogtning
EFCA fokuserer på operationel koordinering af
fiskerikontrol- og -inspektionsaktiviteter rettet mod
bedre overholdelsesniveauer og lige konkurrencevilkår
inden for fiskerisektoren og i sidste ende mod
bæredygtigt fiskeri.
EMSA tjener EU's maritime interesser og arbejder for
en sikker og forsvarlig maritim sektor, der er både
grøn og konkurrencedygtig. Det fungerer som
et pålideligt og respekteret referencepunkt
for den maritime sektor i Europa og på
verdensplan.
Frontex har til formål at styrke
forvaltningen af de ydre grænser for at
opnå et højt sikkerhedsniveau i EU og
bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet.

Hvorfor samarbejder vi?
Farvandene omkring Europa er et travlt sted og skueplads for en lang række
aktiviteter såsom international og indenlandsk gods- og passagertransport, fiskeri,
olie- og gasproduktion samt turisme og rekreative aktiviteter. Samtidig er det maritime
domæne udsat for en række farer såsom forlis, havforurening, ulovligt fiskeri, terrorisme,
piratvirksomhed, menneskesmugling og anden grænseoverskridende kriminalitet.
I Den Europæiske Union er der mange myndigheder med ansvar for forskellige
kystvagtfunktioner. Mere end 300 civile og militære myndigheder i medlemsstaterne
arbejder sammen døgnet rundt for at garantere, at de aktiviteter, der finder sted til søs,
er sikre, forsvarlige, lovlige og miljømæssigt bæredygtige.
For at udføre opgaven med at overvåge maritime aktiviteter og støtte
operationelle missioner til søs har EFCA, EMSA og Frontex styrket deres
samarbejde til gavn for alle de involverede myndigheder.

Hvordan samarbejder vi?
EFCA, EMSA og Frontex støtter det europæiske samarbejde om kystvagtfunktioner på
en koordineret måde, hvor hvert agentur arbejder inden for sit mandat og ansvarsområde.
Disse tre EU-agenturer samarbejder om at støtte nationale myndigheder, der udfører
kystvagtfunktioner, i at udveksle maritim information, levere overvågnings- og
kommunikationstjenester, opbygge kapacitet, analysere operationelle udfordringer og
fremvoksende risici på det maritime domæne, og dele kapacitet ved at udvikle maritime
operationer til flere formål.

Informationsudveksling

Overvågningstjenester

Kapacitetsopbygning

Risikoanalyse

Kapacitetsdeling

Hvad er retsgrundlaget?
EFCA, EMSA og Frontex har arbejdet sammen i mange år.
I 2016 blev deres samarbejde formaliseret med et
lovgivningsforslag fra Europa-Kommissionen, der førte til
ændringen af de tre agenturers oprettelsesforordninger
med indføjelsen af en fælles artikel om "Europæisk
samarbejde om kystvagtfunktioner".
I 2017 tog agenturerne et betydeligt skridt i
retning af at strukturere deres samarbejde ved
at undertegne en trepartssamarbejdsordning.
Den 18. marts 2021 styrkede
agenturerne det europæiske samarbejde
om kystvagtfunktioner yderligere, da
trepartssamarbejdsordningen blev
fornyet på ubestemt tid.

www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu
www.frontex.europa.eu
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