Regeringens Lovprogram for Folketingssamling 2016/2017 (Oktober 16)

Der er kun umiddelbart to lovforslag og en redegørelse af direkte interesse for
Færgesekretariatets medlemmer. Det første lovforslag omhandler kun nogle mindre
indberetningskrav om søfarende fra kommunerne (jfr. lovforslaget, som er i høring også
hos Færgesekretariatet). Det andet forslag giver mulighed for at afgifterne på el fra land
også kan fjernes for skibe på mindre en 400 BT. Endelig kommer Erhvervsministeren med
en redegørelse om Landdistrikterne til foråret.

1.Ændring af visse ansættelsesretlige love (Implementering af direktiv om søfarendes
rettigheder) (Jan I)
EU har i oktober 2015 vedtaget et direktiv (EU) 2015/1794 om søfarendes rettigheder.
Formålet med lovforslaget er at implementere direktivet i dansk lov. Med forslaget vil en
række undtagelsesbestemmelser i relation til søfarende, der i dag findes i en række
ansættelsesretlige
love, blive ophævet eller ændret.

2. Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II)

3. Ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af
lønsum
m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om
registrering
af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til EuropaKommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse
undervisningsaktiviteter,
ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe,
tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne
for registrering
og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har bl.a. til formål at etablere den fornødne hjemmel til SKATs
indhentning
og offentliggørelse af oplysninger om statsstøtte i form af afgiftsnedsættelser- og
fritagel29
ser til EU-Kommissionen. Desuden foreslås en ophævelse af grænsen på 400 ton for
anvendelsen
af reduceret elafgiftssats for el til erhvervsmæssige skibe ved kaj og en fritagelse
af erhvervs- og produktionsskoler, universiteter m.fl. for lønsumsafgift af deres
undervisningsaktiviteter.
Endvidere foreslås en ændring af lov om registrering af køretøjer, hvorefter
blokvogne kan blive indsat i Køretøjsregisteret og få udskrevet en
EUregistreringsattest.

