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Arbeta tillsammans till havs:
Europeiskt samarbete om
kustbevakningsuppgifter

Vilka är kustbevakningens
uppgifter?
Kustbevakningens uppgifter är de uppgifter som de tre byråerna vanligen hänvisar till och som
beskrivs i kommissionens rekommendation (EU) 2021/1222 av den 20 juli 2021 om inrättande av
en praktisk handbok om europeiskt samarbete om kustbevakningsuppgifter:
Sjösäkerhet, inbegripet
trafikledning för fartyg
Tjänster för fartygsolyckor
och sjöräddning
Fiskeriinspektion och
fiskerikontroll
Kontroll av sjögränserna

Skydd av och insatser för
havsmiljön
Sjöövervakning

Sjöräddning

Europeiskt samarbete om kustbevakningsuppgifter
beskriver de ansträngningar som EFCA, Emsa och Frontex
gör för att samarbeta och effektivisera verksamheten
för att stödja nationella myndigheter som utför
kustbevakningsuppgifterpå nationell nivå och EU-nivå,
och i tillämpliga fall på internationell nivå.

Sjöolyckor och
katastrofinsatser
Sjötullens verksamhet
Förebyggande och bekämpande
av människohandel och
smuggling och därmed
Sjöfartsskydd, fartygs- och

sammanhängande

hamnsäkerhet

brottsbekämpning på det
sjörättsliga området

Vilka byråer deltar i
kustbevakningsuppgifter på
europeisk nivå?
Tre EU-byråer stöder de nationella myndigheternas utförande av
kustbevakningsuppgifter:
Europeiska fiskerikontrollbyrån,
Europeiska sjösäkerhetsbyrån,
Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån
EFCA fokuserar på operativ samordning av kontroll- och
inspektionsverksamhet när det gäller fiske, och bidrar till
förbättrad efterlevnad och lika villkor för fiskeindustrin
och i slutändan till ett hållbart fiske.
Emsa tjänar EU:s sjöfartsintressen för att skapa
en säker, tillförlitlig, grön och konkurrenskraftig
sjöfartssektor. Emsa verkar som en tillförlitlig
och respekterad referenspunkt i sjöfartssektorn
i Europa och globalt.
Frontex har som mål att förbättra
förvaltningen av de yttre gränserna för
att säkerställa en hög nivå av inre
säkerhet i EU och för att bekämpa
gränsöverskridande brottslighet.

Varför samarbetar vi?
Vattnen runt omkring Europa är hårt trafikerade, och utgör skådeplats för
många olika verksamheter såsom internationella och nationella godstransporter
och persontransporter, fiske, olje- och gasproduktion, liksom turism- och
fritidsverksamhet. Samtidigt utsätts havsområdena för många olika risker såsom
olyckor, havsföroreningar, olagligt fiske, terrorism, piratdåd, människosmuggling
och andra gränsöverskridande brott.
Inom EU finns det många olika myndigheter som har ansvar för olika
kustbevakningsuppgifter. Över 300 civila och militära myndigheter i
medlemsstaterna samarbetar dygnet runt för att säkerställa att verksamheterna
till havs är säkra, tillförlitliga, lagliga och miljömässigt hållbara.
För att utföra denna uppgift att övervaka havsbaserade verksamheter
och stödja operativa uppdrag till havs har EFCA, Emsa och Frontex ökat
sitt samarbete till fördel för de inblandade myndigheterna.

Hur samarbetar vi?
EFCA, Emsa och Frontex stöder det europeiska samarbetet om
kustbevakningsuppgifter på ett samordnat sätt. Varje byrå arbetar inom
områdena för sitt mandat och ansvar.
Dessa tre EU-byråer samarbetar för att stödja de nationella myndigheternas
utförande av kustbevakningsuppgifter när det gäller utbyte av sjöfartsinformation,
och tillhandahåller övervaknings- och kommunikationstjänster, bygger upp kapacitet,
analyserar operativa utmaningar och nya risker på det maritima området samt
utbyter kapacitet genom att utveckla multifunktionella insatser till havs.

Informationsutbyte

Övervakningstjänster

Kapacitetsuppbyggnad

Riskanalys

Kapacitetsutbyte

Vilken är den rättsliga grunden?
EFCA, Emsa och Frontex har samarbetat i många år.
År 2016 formaliserades deras samarbete genom ett
lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen som ledde
till att de tre byråernas inrättandeförordningar inrättades
genom införandet av en gemensam artikel om ”europeiskt
samarbete om kustbevakningsuppgifter”.
År 2017 tog byråerna ett avgörande steg i
struktureringen av sitt samarbete genom att
underteckna en trepartsöverenskommelse.
Den 18 mars 2021 förstärkte byråerna
det europeiska samarbetet om
kustbevakningsuppgifter ytterligare,
då trepartsöverenskommelsen
förnyades för obestämd tid.

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