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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2001

av den

om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg

med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 212 E, 25.7.2000, s. 121 och EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 41.
2 EGT C 14, 16.1.2001, s. 22.
3 EGT C 22, 24.1.2001, s. 19.
4 Europaparlamentets yttrande av den 30 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Ytterligare åtgärder måste vidtas inom ramen för den gemensamma transportpolitiken för att

förbättra säkerheten och förebygga föroreningar vid sjötransport.

(2) Gemenskapen är allvarligt bekymrad över de olyckor där oljetankfartyg varit inblandade och

de därmed förknippade föroreningarna av gemenskapens kuststräckor, som skadar flora och

fauna och andra marina resurser.

(3) I sitt meddelande om en gemensam politik för säkerhet till sjöss betonade kommissionen

uppmaningen från rådets extra möte om miljö och transport den 25 januari 1993 om att stödja

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) åtgärder för att minska säkerhetsgapet mellan

nya och existerande fartyg genom uppgradering och utfasning av befintliga fartyg.

(4) Europaparlamentet välkomnade i sin resolution om en gemensam politik för säkerhet till

sjöss1 kommissionens meddelande, och ansåg särskilt att åtgärder skulle vidtas för att

förbättra säkerhetsnormerna för tankfartyg.

(5) I sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam politik för säkerhet till sjöss2 stödde rådet

helt och hållet de mål som ställdes upp i kommissionens meddelande.

                                                
1 EGT C 91, 28.3.1994, s. 301.
2 EGT C 271, 7.10.1993, s. 1.
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(6) I sin resolution om oljeutsläppet utanför den franska kusten, som antogs den 20 januari 2000,

välkomnade Europaparlamentet alla åtgärder från kommissionens sida att tidigarelägga det

datum från och med vilket alla oljetankfartyg skall ha dubbelskrov.

(7) Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) fastställde i 1973 års internationella konvention

till förhindrande av förorening från fartyg och 1978 års protokoll till denna konvention

(MARPOL 73/78) internationellt överenskomna bestämmelser till förhindrande av förorening

som påverkar konstruktionen och driften av oljetankfartyg. Medlemsstaterna är parter

i MARPOL 73/78.

(8) Enligt artikel 3.3 i MARPOL 73/78 är den konventionen inte tillämplig på örlogsfartyg,

militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av staten och som endast används

i statlig, icke-kommersiell tjänst.

(9) En jämförelse mellan fartygålder och olycksstatistik visar att äldre fartyg oftare är inblandade

i olyckor. Det är internationellt erkänt att 1992 års ändringar av MARPOL 73/78, som innebär

att existerande oljetankfartyg med enkelskrov måste uppfylla kraven på dubbelskrov eller

likvärdig konstruktion när de uppnått en viss ålder, kommer att ge dessa oljetankfartyg ett

bättre skydd mot oavsiktliga utsläpp av olja vid kollision eller grundstötning.

(10) Det ligger i gemenskapens intresse att vidta åtgärder för att säkerställa att dels oljetankfartyg

som anlöper hamnar och terminaler till havs som omfattas av medlemsstaternas behörighet,

dels oljetankfartyg som för en medlemsstats flagg uppfyller bestämmelserna i regel 13 G i

bilaga I till MARPOL 73/78, ändrad 2001 genom resolution MEPC 95(46), för att minska

risken för oavsiktliga utsläpp av olja i europeiska vatten.
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(11) IMO antog den 6 mars 1992 ändringar av MARPOL 73/78 som trädde i kraft den 6 juli 1993.

Dessa bestämmelser är avsedda att förebygga oljeutsläpp vid kollision eller grundstötning och

innebär att oljetankfartyg som levererats från och med den 6 juli 1996 måste ha dubbelskrov

eller likvärdig konstruktion. Ändringarna innehåller också en tidtabell för utfasning av

oljetankfartyg med enkelskrov som levererats före den 6 juli 1996, vilken trädde i kraft

den 6 juli 1995 och innebär att oljetankfartyg som levererats före den 1 juni 1982 måste

uppfylla kraven på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion senast 25 år eller i vissa fall 30 år

efter det att de levererades. Existerande oljetankfartyg med enkelskrov skulle inte tillåtas

i drift efter 2007 eller i vissa fall 2012 om de inte uppfyller kraven på dubbelskrov eller

likvärdig konstruktion i regel 13 F i bilaga I till MARPOL 73/78. För existerande

oljetankfartyg med enkelskrov som levererats efter den 1 juni 1982 eller sådana som

levererats före den 1 juni 1982 och byggts om, vilka uppfyller kraven i MARPOL 73/78 om

segregerade barlasttankar och skyddande placering av sådana tankar, kommer tidsfristen att

löpa ut senast 2026.

(12) I sin resolution MEPC 95(46) antog Kommittén för skydd av den marina miljön (MEPC-46)

vid sitt 46:e möte den 27 april 2001 nya viktiga ändringar av regel 13 G i bilaga I till

MARPOL 73/78 som kommer att träda i kraft den 1 september 2002 och genom vilka en ny

påskyndad tidsplan för utfasning av oljetankfartyg med enkelskrov införts. De respektive

tidpunkter då tankfartyg slutgiltigt måste uppfylla bestämmelserna i regel 13 F i bilaga I till

MARPOL 73/78 är avhängiga av fartygets storlek och ålder. Oljetankfartyg har därför i den

tidsplanen delats in i tre kategorier utifrån deras dräktighet, konstruktion och ålder. Alla dessa

kategorier, inklusive den lägsta (3), är viktiga för handeln inom gemenskapen.
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(13) Tidsfristen för utfasning av ett oljetankfartyg med enkelskrov är årsdagen för fartygets

leveransdatum, enligt en tidsplan som börjar 2003 och löper till 2007 för oljetankfartyg

i kategori 1 och till 2015 för oljetankfartyg i kategorierna 2 och 3.

(14) I den ändrade regeln 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 behålls kravet på att tankfartyg i

kategori 1 efter 25 år skall vara utrustade med vingtankar eller dubbel botten på sådana

skyddat placerade utrymmen som inte används för transport av last eller endast transporterar

hydrostatiskt balanserad last.

(15) I samma regel har en bestämmelse införts om att oljetankfartyg i kategorierna 1 och 2 endast

får fortsätta att vara i drift efter årsdagen för deras leveransdatum 2005 respektive 2010 om de

uppfyller kraven i det särskilda system för bedömning av fartygets skick (CAS) som IMO

antog den 27 april 2001 i resolution MEPC 94(46). CAS medför en skyldighet för

flaggstatens myndighet att utfärda ett intyg om överensstämmelse och att delta i förfarandena

för CAS-bedömningen.

(16) I punkt 5 i den ovannämnda regeln görs under vissa förhållanden ett undantag för driften av

oljetankfartyg i kategorierna 2 och 3 efter tidsfristen för deras utfasning. I punkt 8b i samma

regel ges parterna i MARPOL 73/78 dock rätt att vägra oljetankfartyg, som enligt denna

undantagsbestämmelse tillåtits att vara i drift, tillträde till sådana hamnar eller terminaler till

havs som omfattas av deras behörighet. Medlemsstaterna förklarade att de hade för avsikt att

använda sig av denna rättighet. IMO skall underrättas om beslut att använda denna rättighet.
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(17) Det är viktigt att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning inte leder till att besättning

eller oljetankfartyg som söker säkerhet i hamn eller en skyddad plats utsätts för fara.

(18) För att varv i medlemsstaterna skall ges möjlighet att reparera oljetankfartyg med enkelskrov

får medlemsstaterna undantagsvis tillåta att sådana fartyg anlöper deras hamnar, förutsatt att

de inte har någon last.

(19) Vissa bestämmelser i denna förordning bör kunna ändras så att de anpassas till internationella

instrument som antas, ändras eller träder i kraft efter det att denna förordning har trätt i kraft,

utan att dess tillämpningsområde utökas. Sådana ändringar bör antas i överensstämmelse med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(20) Med tanke på att tidsfristen närmar sig för oljetankfartyg med enkelskrov som inte uppfyller

kraven i MARPOL 73/78 på segregerade barlasttankar och skyddande placering av sådana

tankar, och med beaktande av att detta är av betydelse främst för oljetankfartyg i kategori 1,

finns det ingen anledning att behålla det system för differentiering av avgifter som föreskrivs i

förordning (EG) nr 2978/942 mellan dessa oljetankfartyg och oljetankfartyg som uppfyller de

ovannämnda kraven efter 2007. Förordning (EG) nr 2978/94 bör därför upphävas.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Rådets förordning (EG) nr 2978/94 av den 21 november 1994 om genomförande av

IMO-resolution A.747(18) om tillämpningen av mätning av dräktighet av barlastutrymmen i
oljetankfartyg med segregerade barlasttankar (EGT L 319,12.12.1994, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att påskynda införandet av tillämpningen av kraven på dubbelskrov

eller likvärdig konstruktion enligt MARPOL 73/78 på oljetankfartyg med enkelskrov.

Artikel 2

Räckvidd

1. Denna förordning skall tillämpas på oljetankfartyg med minst 5 000 ton dödvikt som

− anlöper hamnar eller terminaler till havs som omfattas av en medlemsstats behörighet,

oavsett vilken flagg fartyget för, eller

− för en medlemsstats flagg.

2. Denna förordning skall inte tillämpas på örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg

som ägs eller drivs av staten och som för närvarande endast används i statlig, icke-kommersiell

tjänst. Medlemsstaterna skall, så långt det är rimligt och genomförbart, sträva efter att respektera

denna förordning för de fartyg som det hänvisas till i denna punkt.
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Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1. MARPOL 73/78: 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från

fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till denna konvention, inbegripet de ändringar som

trädde i kraft den ...1

2. reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13 G i bilaga I

till MARPOL 73/78 och i tillägget till IOPP-certifikatet, som antogs genom

resolution MEPC 94(46) av den 27 april 2001, som träder i kraft den 1 september 2002.

3. oljetankfartyg: oljetankfartyg enligt definitionen i regel 1.4 i bilaga I till MARPOL 73/78.

4. dödvikt: dödvikt enligt definitionen i regel 1.22 i bilaga I till MARPOL 73/78.

5. nytt oljetankfartyg: nytt oljetankfartyg enligt definitionen i regel 1.26 i bilaga I till

MARPOL 73/78.

                                                
1 Datum för förordningens antagande.
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6. oljetankfartyg i kategori 1: oljetankfartyg med minst 20 000 tons dödvikt som transporterar

råolja, brännolja, tung dieselolja eller smörjolja som last och oljetankfartyg med minst

30 000 tons dödvikt som transporterar annan olja än de ovan nämnda, som inte uppfyller

kraven för nya oljetankfartyg enligt definitionen i regel 1.26 i bilaga I till MARPOL 73/78.

7. oljetankfartyg i kategori 2: oljetankfartyg med minst 20 000 tons dödvikt som transporterar

råolja, brännolja, tung dieselolja eller smörjolja som last och oljetankfartyg med minst

30 000 tons dödvikt som transporterar annan olja än de ovan nämnda, som uppfyller kraven

för nya oljetankfartyg enligt definitionen i regel 1.26 i bilaga I till MARPOL 73/78.

8. oljetankfartyg i kategori 3: oljetankfartyg med minst 5 000 tons dödvikt men som är mindre

än den dödvikt som avses i punkterna 6 och 7.

9. oljetankfartyg med enkelskrov: oljetankfartyg som inte uppfyller kraven på dubbelskrov eller

likvärdig konstruktion enligt regel 13 F i bilaga I till MARPOL 73/78.

10. oljetankfartyg med dubbelskrov: oljetankfartyg som uppfyller kraven på dubbelskrov eller

likvärdig konstruktion enligt regel 13 F i bilaga I till MARPOL 73/78.

11. ålder: fartygets ålder uttryckt i antal gångna år sedan den dag då fartyget levererades.
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12. tung dieselolja: dieselolja enligt den ändrade regeln 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78.

13. brännolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter enligt

den ändrade regeln 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78.

Artikel 4

Uppfyllande av kraven på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion

beträffande oljetankfartyg med enkelskrov

1. Oljetankfartyg skall inte tillåtas att segla under en medlemsstats flagg eller, oberoende av

flagg, tillåtas att anlöpa hamnar eller terminaler till havs som omfattas av en medlemsstats

behörighet efter årsdagen för det leveransdatum för fartyget som anges nedan, om oljetankfartygen

inte har dubbelskrov.

a) För oljetankfartyg i kategori 1:

− 2003 för fartyg som levererats 1973 eller tidigare,

− 2004 för fartyg som levererats 1974 och 1975,

− 2005 för fartyg som levererats 1976 och 1977,

− 2006 för fartyg som levererats 1978, 1979 och 1980,

− 2007 för fartyg som levererats 1981 eller senare.
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b) För oljetankfartyg i kategori 2:

− 2003 för fartyg som levererats 1973 eller tidigare,

− 2004 för fartyg som levererats 1974 och 1975,

− 2005 för fartyg som levererats 1976 och 1977,

− 2006 för fartyg som levererats 1978 och 1979,

− 2007 för fartyg som levererats 1980 och 1981,

− 2008 för fartyg som levererats 1982,

− 2009 för fartyg som levererats 1983,

− 2010 för fartyg som levererats 1984,

− 2011 för fartyg som levererats 1985,

− 2012 för fartyg som levererats 1986,

− 2013 för fartyg som levererats 1987,

− 2014 för fartyg som levererats 1988,

− 2015 för fartyg som levererats 1989 eller senare.

c) För oljetankfartyg i kategori 3:

− 2003 för fartyg som levererats 1973 eller tidigare,

− 2004 för fartyg som levererats 1974 och 1975,

− 2005 för fartyg som levererats 1976 och 1977,

− 2006 för fartyg som levererats 1978 och 1979,

− 2007 för fartyg som levererats 1980 och 1981,

− 2008 för fartyg som levererats 1982,

− 2009 för fartyg som levererats 1983,

− 2010 för fartyg som levererats 1984,

− 2011 för fartyg som levererats 1985,

− 2012 för fartyg som levererats 1986,

− 2013 för fartyg som levererats 1987,

− 2014 för fartyg som levererats 1988,

− 2015 för fartyg som levererats 1989 eller senare.
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2. Ett oljetankfartyg i kategori 1 som uppnått en ålder av 25 år eller mer räknat från

leveransdatum skall uppfylla någon av följande bestämmelser, nämligen

a) vara utrustat med vingtankar eller dubbelt bottenutrymme som inte används för transport av

olja och som uppfyller bredd- och höjdkraven i regel 13 E.4 i bilaga I till MARPOL 73/78,

och täcka minst 30 % av Lt utmed fartygets hela djup på varje sida eller minst 30 % av den

projicerade bottenbordläggningens ytan inom Lt-längden enligt definitionen av Lt i

regel 13 E.2 i bilaga I till MARPOL 73/78, eller

b) ha hydrostatiskt balanserad last i enlighet med de riktlinjer som utarbetas av

IMO-resolution MEPC 64(36).

Artikel 5

Uppfyllande av villkoren i systemet för bedömning av fartygets skick

avseende oljetankfartyg i kategori 1 och kategori 2

1. Ett oljetankfartyg skall inte tillåtas att anlöpa hamnar eller terminaler till havs som omfattas

av en medlemsstats behörighet efter årsdagen för fartygets leveransdatum år 2005 för fartyg i

kategori 1 och år 2010 för fartyg i kategori 2, såvida det inte uppfyller villkoren i systemet för

bedömning av fartygets skick i artikel 6.

2. De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får tillåta fortsatt drift för ett oljetankfartyg som

för den medlemsstatens flagg efter årsdagen för fartygets leveransdatum år 2005 för fartyg i

kategori 1 och år 2010 för fartyg i kategori 2, men endast om de uppfyller villkoren i systemet för

bedömning av fartygets skick i artikel 6.
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Artikel 6

System för bedömning av fartygets skick

I enlighet med artikel 5 i denna förordning skall det system för bedömning av fartygets skick som

antogs genom MEPC:s resolution 94(96) av den 27 april 2001 tillämpas.

Artikel 7

Tidsfrist

Efter årsdagen av fartygets leveransdatum år 2015 skall

– fortsatt drift i enlighet med punkt 5 i den ändrade regeln 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78

för oljetankfartyg i kategori 2 och kategori 3 som för en medlemsstats flagg, och

– tillträde till hamnar eller terminaler till havs som omfattas av en medlemsstats behörighet för

andra oljetankfartyg i kategori 2 och kategori 3, oberoende av omständigheten att de fortsätter

att segla under ett tredjelands flagg i enlighet med punkt 5 i den ändrade regeln 13 G i bilaga I

till MARPOL 73/78,

inte längre tillåtas.
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Artikel 8

Undantag för fartyg i svårigheter eller fartyg som skall repareras

1. Genom undantag från artiklarna 4, 5 och 7 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat,

om inte annat föreskrivs i nationella bestämmelser, under exceptionella omständigheter tillåta ett

enskilt fartyg att anlöpa hamnar eller terminaler till havs som omfattas av den medlemsstatens

behörighet, när

− ett oljetankfartyg har råkat i svårigheter och söker nödhamn,

− ett olastat oljetankfartyg är på väg till hamn för reparation.

2. Medlemsstaterna skall i god tid, men före den 1 september 2002, till kommissionen

överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de skall tillämpa under de

omständigheter som anges i punkt 1. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om

detta.

Artikel 9

Underrättelse till IMO

1. Rådets ordförandeskap skall på medlemsstaternas vägnar tillsammans med kommissionen

gemensamt underrätta IMO om att denna förordning antagits, och därvid hänvisa till artikel 211.3 i

Förenta nationernas havsrättskonvention.
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2. Varje medlemsstat skall underrätta IMO om sitt beslut att vägra oljetankfartyg, i enlighet med

artikel 7 i denna förordning, som drivs i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i den ändrade

regeln 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 att anlöpa hamnar eller terminaler till havs som omfattas

av dess behörighet, på grundval av punkt 8b i den ändrade regeln 13 G i bilaga I till

MARPOL 73/78.

3. Varje medlemsstat skall underrätta IMO om den tillåter, upphäver, drar tillbaka eller nekar

drift av oljetankfartyg i kategori 1 eller kategori 2 med rätt att föra dess flagg, i enlighet med

artikel 5 i denna förordning, på grundval av punkt 8a i den ändrade regeln 13 G i bilaga I till

MARPOL 73/78.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1 Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 12.1 i rådets

direktiv 93/75/EEG1, nedan kallad kommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas i

enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall anta sin arbetsordning.

                                                
1 Rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper

eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenat gods (EGT L 247,
5.10.1993, s. 19). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG
(EGT L 276, 13.10.1998, s. 7).
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Artikel 11

Ändringsförfarande

Hänvisningarna i artiklarna i denna förordning till reglerna i bilaga I till MARPOL 73/78 och

resolutionerna MEPC 94(46) och 95(46) skall om nödvändigt ändras i enlighet med förfarandet i

artikel 10.2 för att anpassa hänvisningarna till ändringar i dessa regler och de resolutioner som

antagits av IMO, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att räckvidden för denna

förordning utökas.

Artikel 12

Upphävande

Rådets förordning (EG) nr 2978/94 skall upphöra att gälla från och med den 31 december 2007.
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Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

Inom ramen för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) och som följd av

Europaparlamentets första behandling den 30 november 20001, antog rådet den 7 augusti 2001

sin gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning

om påskyndat införande av bestämmelser om dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för

oljetankfartyg med enkelskrov, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94.

Utkastet till förordning har till syfte att förbättra skyddet av den marina miljön genom
användning av säkrare oljetankfartyg.

När rådet fastställde sin ståndpunkt beaktades resultatet av Europaparlamentets första
behandling såväl som Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2, Regionkommitténs
yttrande3 samt kommissionens ändrade förslag4. Rådet beaktade dessutom resultatet av
förhandlingarna i Kommittén för skydd av den marina miljön i Internationella
sjöfartsorganisationen i samma fråga, särskilt denna organisations antagande av ändringar av
regel 13G i bilaga I i MARPOL-konventionen5.

II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rådet godkände den allmänna principen i kommissionens förslag, som syftar till att påskynda

förbudet mot oljetankfartyg med enkelskrov enligt en tidsplan som liknar den som USA har

antagit, dvs. 2005, 2010 eller 2015 beroende på tonnage.

Med tanke på den internationella sjöfartens internationella karaktär, har rådet beslutat gynna

en strategi inom Internationella sjöfartsorganisationens vidare ram för i denna process få med

så många som möjligt av de stater vars fartyg kan innebära risk för den marina miljön och för

kustsamhällena. Rådet fastställde därför i oktober 2000 en gemensam strategi som unionens

medlemsstater skall försvara inom Internationella sjöfartsorganisationen.

                                                
1 Dok. 14078/00 CODEC 951 MAR 65, ännu inte offentliggjord i EGT.
2 EGT C 14, 16.1.2001, s. 22.
3 EGT C 22, 24.1.2001, s. 19.
4 EGT C 154E, 29.5.2001, s.41.
5 Resolution MEPC 95(46) om ändringar i bilagan till 1978 års protokoll om den internationella

konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, 1973, och MEPC 94(46) om ett
"besiktningssystem", antagna den 27 april 2001.
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Vid avslutningen av förhandlingarna som fått viktigt stöd från Europeiska unionens

medlemsstater, antog IMO i april 2000 två resolutioner som syftar till att ändra de berörda

bestämmelserna i MARPOL-konventionen. Det bör noteras att de väsentliga delarna i

unionens strategi- till vilka parlamentet lagt uppgifter om årsdagen för fartygets

leveransdatum − har tagits med i de internationella texterna.

Rådet har sedan överfört det avtal som ingåtts vid IMF till gemenskapslagstiftningen genom

att anta den gemensamma ståndpunkten.

III. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

Parlamentet följde, när yttrandet vid första behandlingen antogs, föredraganden,

Konstantinos Hatzidakis, som ansåg "att det var önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt

vidta och genomföra åtgärder för att förbättra sjösäkerheten på internationell nivå eftersom

sjöfartsindustrin såväl som de hav där den till stor del verkar är internationell till sin natur"

och underströk följaktligen vikten av att "finna lösningar på internationell nivå".

Yttrandet vid första behandlingen i parlamentet avspeglar att detta är angeläget och

delresultatet av de förhandlingar som då fördes inom IMO finns i stort del upprepade liksom

de väsentliga delarna i rådets gemensamma strategi.

Rådet haft samma uppfattning som Europaparlamentet och skillnaderna mellan yttrandet vid

parlamentets första behandling och rådets gemensamma ståndpunkt beror på fortsättningen

och slutförandet av förhandlingarna inom IMO. Därför har till exempel en bestämmelse

införts i den gemensamma ståndpunkten som gäller att medlemsstaterna skall vägra

oljetankfartyg med enkelskrov att anlöpa hamnar eller terminaler till havs under deras

behörighet efter 2010 och 2015.

En bestämmelse har lagts till i den gemensamma ståndpunkten, som ger medlemsstaterna

möjlighet att under exceptionella omständigheter tillåta fartyg i svårigheter att söka nödhamn

eller olastade fartyg som måste repareras att anlöpa en hamn.
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om påskyndat införande av bestämmelser om dubbelskrov eller

likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 2978/94

1. BAKGRUND

Datum då förslaget överlämnades till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2000)142 slutlig – 2000/0067 COD): 22.03.2000

Datum för Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 19.10.2000

Datum för Regionkommitténs yttrande: 21.09.2000

Datum för Europaparlamentets yttrande i den första behandlingen: 30.11.2000

Datum då det ändrade förslaget lades fram (KOM(2000)848 slutlig): 13.12.2000

Datum då den gemensamma ståndpunkten antogs: 07.08.2001

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med det ursprungliga förslaget var att tidigarelägga utfasningen av
oljetankfartyg med enkelskrov jämfört med de datum som fastställs i MARPOL-
konventionen 73/781, så att datumen överensstämmer med dem som anges i Förenta
Staternas OPA 902. Enligt förslaget skall MARPOL-konventionens bestämmelser
också gälla mindre fartyg som i dagsläget inte omfattas av konventionen.

I detta första förslag lade kommissionen fram en förordning som

- innebär att införandet av kraven på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion
påskyndas jämfört med vad som fastställs i MARPOL-konventionen 73/78,

- innebär att det skall upprättas ett system för ekonomiska incitament för att
stödja åtgärderna, som grundas på differentiering av hamn- och lotsavgifter,

1 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års
protokoll till denna konvention, inbegripet ändringar som trätt i kraft.

2 Oil Pollution Act, 1990.
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- upphäver bestämmelserna i förordning (EG) nr 2978/94 om tillämpningen av
mätning av dräktighet av barlastutrymmen i oljetankfartyg med segregerade
barlasttankar,

- gäller oljetankfartyg på minst 600 ton dödvikt,

- gäller oljetankfartyg som för någon medlemsstats flagg,

- gäller oljetankfartyg som går in i en medlemsstats hamn eller inre vatten,
oavsett flagg.

Kommissionens ändrade förslag överensstämmer i hög grad med parlamentets
yttrande och innebär att förordningen ändras på följande sätt:

- De ursprungliga bestämmelserna om utfasning ersätts med bestämmelser för
successiv utfasning av oljetankfartyg med enkelskrov enligt det förslag till
tidsplan som föreslogs vid det 45 mötet i Internationella sjöfartsorganisationens
(IMO:s) kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC).

- Tankfartyg i kategori 3 och 4 samlas i en grupp (kategori 3) och den lägre
gränsen vad gäller storlek för dessa tankfartyg höjs från 600 ton dödvikt till
3 000 ton dödvikt.

- Man stryker systemet med ekonomiska incitament för att stödja åtgärderna,
som grundas på en differentiering av hamn- och lotsavgifter.

- Det fastställs att tankfartyg i kategori 1 och kategori 2 får användas efter 2005
respektive 2010 fram till det slutgiltiga utfasningsdatumet,endast om de
uppfyller kraven i ett särskilt system för bedömning av fartygens skick.
Kriterierna för detta system anges i den nya bilagan I.

- Oljefartyg i kategori 1 får användas längre än 25 år fram till det slutgiltiga
utfasningsdatumet,endast om det är utrustat med vingtankar eller dubbla
bottenutrymmen som inte används för transport av olja, eller har hydrostatiskt
balanserad last.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna kommentarer till den gemensamma ståndpunkten

Syftet med parlamentets yttrande i den första behandlingen och kommissionens
ändrade förslag var att i den aktuella förordningen föra in bestämmelserna från den
nya regeln 13G i bilaga I till MARPOL-konventionen. Det förutsattes att
förordningen om nödvändigt skulle ändras med hänsyn till regel 13G i MARPOL-
konventionen 73/78 och systemet för bedömning av fartygens skick, som slutgiltigt
antagits vid det 46:e mötet i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (den
23-27 april 2001). Såsom klart uttalades vid rådets (transport) möte den
20 december 2000 var dock ett villkor att IMO:s avtal skulle vara godtagbart för
EU:s medlemsstater. Detta angavs också tydligt i Europaparlamentets
ändringsförslag 12. I rådets slutsatser framhävdes även betydelsen av de slutliga
utfasningsdatumen. Det var mot bakgrund av detta mandat som EU:s medlemsstater
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som deltog vid det 46:e mötet i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön
förhandlade fram den slutgiltiga texten.

På EU-medlemsstaternas vägnar, som alla är parter till MARPOL-konventionen,
meddelade det svenska ordförandeskapet vid det avslutade sammanträdet under det
46:e mötet i kommittén för skydd av den marina miljön att EU:s medlemsstater ansåg
att texten var godtagbar och att de skulle hänvisa till punkt 8b i den reviderade
regeln 13G i bilaga I till MARPOL-konventionen för att neka sådana oljetankfartyg
som avses i punkt 5 i samma förordning tillträde till hamnar och offshore-terminaler i
gemenskapen efter tankfartygens årsdag 2015, med fullständigt iakttagande av de
villkor som fastställs i punkt 8b3.

Rådets gemensamma ståndpunkt återspeglar således resultatet av kommitténs
46:e möte, framför allt resolution MEPC.95(46) med ändringarna av regel 13G i
bilaga I till MARPOL-konventionen 73/78 och tillägget till IOPP-certifikatet, samt
resolution MEPC.94(46) (systemet för bedömning av fartygens skick), som båda
antogs den 27 april 2001. Kommissionen godtar den gemensamma ståndpunkten
eftersom den återspeglar de nya internationella bestämmelserna i MARPOL-
konventionen 73/78.

3.2. Särskilda kommentarer

Kommissionen kan konstatera att det har gjorts ett antal ändringar i skälen och att
dessa ändringar på ett korrekt sätt återspeglar de nya internationella bestämmelser
som denna förordning måste ses mot bakgrund av. Det ändrade upplägget av
artikel 4, de nya utfasningsdatumen i denna artikel och de aktuella definitionerna
(artikel 3) överensstämmer också med ordalydelsen i den reviderade regeln 13 i
bilaga I till MARPOL-konventionen, vilket innebär att texten blir tydligare.

Rådet har dessutom gjort ett antal redaktionella ändringar för att säkerställa en strikt
direkt tillämpning av förordningen. Av samma skäl har artikeln om genomförande
(f.d. artikel 9)strukits. Kommissionen godtar dessa ändringar, särskilt med tanke på
att förordningen ursprungligen var avsedd att vara direkt tillämplig. Andemeningen i
f.d. artikel 9 bibehålls också genom att en underrättelseskyldighet införs i artikeln om
undantag som beviljas av medlemsstaterna(artikel 8). Detta innebär dessutom att
lagstiftningen förenklas.

Kommissionen godtar vidare den lägre storleksgräns på 5 000 ton dödvikt(artikel 2),
eftersom denna överensstämmer med det internationella avtalet.

Rådet föreslår också att vissa typer av fartyg som inte används i kommersiellt syfte,
t.ex. örlogsfartyg och militära hjälpfartyg, inte skall omfattas av bestämmelserna
(artikel 2). Kommissionen stöder denna ändring eftersom den

3 Rapport från det 46:e mötet i kommittén för skydd av den marina miljön 46/23, s. 22, punkt 2.62.
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– till fullo överensstämmer med artikel 3.3 i MARPOL-konventionen, och den
nya reviderade regeln 13G i bilaga I till konventionen således inte tillämpas på
sådana fartyg på internationell nivå,

– till fullo överensstämmer med det prejudikat som fastställs i ett direktiv som
parlamentet och rådet nyligen antagit på området sjötransporter4.

Kommissionen välkomnar framför allt att förordningen har stärkts så att det
säkerställs att EU:s medlemsstater förbinder sig att till fullo följa den reviderade
regeln 13G när det gäller fartyg som för deras flagg(artiklarna 4, 5 och 7).

Kommissionen välkomnar också att principen att neka fartyg i kategori 2 och 3
tillträde till EU-hamnar efter 2015 klart anges i en av förordningens artiklar
(artikel 7).

Kommissionen godtar rådets förslag att göra systemet för bedömning av fartygens
skick bindande genom särskilda artiklar(artiklarna 5 och 6)och noterar vikten av en
särskild hänvisning till ändringsförfarandet för detta system(artikel 11).

Kommissionen godtar bestämmelsen att medlemsstaterna skall ha möjlighet att göra
undantag från förordningen för oljetankfartyg som är i sjönöd eller som behöver
repareras, förutsatt att villkoren för undantag äruppfyllda, liksom att genomförande-
bestämmelserna på vederbörligt sätt meddelas kommissionen (artikel 8).

Förfarandet för underrättelser(artikel 9) är i överensstämmelse med kraven i den
reviderade regeln 13G i bilaga I till MARPOL-konventionen, och liknande fall i
tidigare gemenskapslagstiftning gällande anmälningar av antagna gemenskaps-
bestämmelser till IMO5.

Kommissionen samtycker även till att man senarelägger tidpunkten för upphävande
av rådets förordning (EG) nr 2978/94(artikel 12) till slutet av 2007 för att säkerställa
att det fortfarande finns kvar vissa ekonomiska hinder för användningen av fartyg
med enkelskrov, åtminstone fram till det slutdatum då tankfartyg i kategori 1 får
tillträde till hamnar och offshore-terminaler inom medlemsstaternas jurisdiktion.
Kommissionen noterar dock att det via kommittéförfarandet kan bli nödvändigt att
göra vissa mindre ändringar i nämnda förordning, mot bakgrund av ändringar av
internationella instrument, framför allt bilaga I till MARPOL-konventionen 73/78.
Kommissionen godtar också att förordningens titel ändras så att det framgår att
ovannämnda förordning upphävs.

4 EGT L 332, 28.12.2000, s. 81. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den
27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.

5 EGT L 034, 9.2.1998, s. 1. Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa
harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver.
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4. SLUTSATSER

Kommissionen godtar den gemensamma ståndpunkten eftersom den i stort
överensstämmer med innehållet i kommissionens ursprungliga förslag och
återspeglar det internationella avtal som antogs vid det 46:e mötet i IMO:s kommitté
för skydd av den marina miljön den 23-27 april 2001. Avtalet kommer på global nivå
att innebära att utfasningen av oljetankfartyg med enkelskrov skyndas på och således
leda till att risken minskar för oljeutsläpp vid kollision och grundstötning, inte bara i
europeiska vatten utan i hela världen.


