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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV …/…/EF

af

om fælles regler og standarder for organisationer, 

der udfører inspektion og syn af skibe, og 

for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 318 af 23.12.2006, s. 195.
2 EUT C 229 af 22.9.2006, s. 38.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 25.4.2007 (EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 632), Rådets fæl-

les holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organi-

sationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i 

forbindelse dermed1 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Da der skal foretages 

yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(2) I betragtning af karakteren af bestemmelserne i direktiv 94/57/EF forekommer det hen-

sigtsmæssigt at omarbejde dets bestemmelser til to forskellige fællesskabsretlige instru-

menter, nemlig et direktiv og en forordning.

(3) I sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs opstillede Rådet 

som mål at udtage alle skibe, som ikke overholder standarderne, fra Fællesskabets farvan-

de, og lagde særlig vægt på en fællesskabsindsats med henblik på at sikre effektiv og ens-

artet anvendelse af internationale regler ved at udarbejde fælles standarder for klassifikati-

onsselskaber.

(4) Sikkerhed og forebyggelse af forurening til søs kan fremmes effektivt ved streng anvendel-

se af internationale konventioner, koder og resolutioner, samtidig med at den frie udveks-

ling af tjenesteydelser fremmes.

(5) Flag- og havnestaterne har ansvar for tilsynet med, at skibene er i overensstemmelse med 

de ensartede internationale standarder for sikkerhed og forureningsforebyggelse til søs.

                                               

1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 
29.11.2002, s. 53).



5724/2/08 REV 2 ACA/aba 3
DG C 3 DA

(6) Medlemsstaterne er ansvarlige for udstedelse af internationale certifikater vedrørende sik-

kerhed og forebyggelse af forurening i henhold til konventioner såsom den internationale

konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 1. november 1974 (Solas 74), den in-

ternationale konvention om lastelinjer af 5. april 1966 og den internationale konvention om 

forebyggelse af forurening fra skibe af 2. november 1973 (Marpol) samt for gennemførel-

sen af disse konventioner.

(7) I henhold til disse konventioner kan alle medlemsstater i forskelligt omfang bemyndige 

anerkendte organisationer til at foretage certificering af en sådan overensstemmelse, lige-

som de kan overdrage udstedelsen af de relevante certifikater vedrørende sikkerhed og fo-

rebyggelse af forurening til disse.

(8) På verdensplan er der et større antal af disse klassifikationsselskaber, der ikke sikrer en 

fyldestgørende gennemførelse af reglerne eller en tilstrækkelig pålidelighed, når de handler 

på de nationale myndigheders vegne, fordi de ikke har de nødvendige strukturer og erfa-

ringer, som man kan have tillid til, og som sætter dem i stand til at udføre deres opgaver på 

et højt professionelt niveau.
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(9) I overensstemmelse med Solas 74, kapitel II-1, del A-1, regel 3-1, er medlemsstaterne an-

svarlige for at sikre, at skibe, der fører deres flag, er konstrueret, bygget og vedligeholdt i 

overensstemmelse med de strukturelle, mekaniske og elektriske krav, der er fastsat af klas-

sifikationsselskaber, der er anerkendte af myndigheder. Disse selskaber udarbejder og gen-

nemfører derfor regler om konstruktion, bygning, vedligeholdelse og inspektion af skibe,

og de er ansvarlige for at udføre inspektion af skibe på flagstaternes vegne og certificere, at 

skibene opfylder de internationale konventioners krav vedrørende udstedelse af de relevan-

te certifikater. For at sætte dem i stand til at udføre denne opgave på en tilfredsstillende 

måde må de have fuld uafhængighed, højt specialiseret teknisk kompetence og streng kva-

litetsstyring.

(10) Organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, bør kunne tilbyde deres ydelser 

overalt i Fællesskabet og konkurrere med hinanden, men de bør samtidig tilvejebringe et 

ensartet sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau. De nødvendige faglige standarder for de-

res virksomhed bør derfor fastlægges og anvendes på en ensartet måde i hele Fællesskabet.

(11) Udstedelsen af radiosikkerhedscertifikatet for lastskibe kan overdrages til private organer, 

som har tilstrækkelig sagkundskab og kvalificeret personale.

(12) En medlemsstat kan på objektivt og gennemskueligt grundlag begrænse antallet af de aner-

kendte organisationer, den bemyndiger, så det svarer til dens behov, under forudsætning af 

at Kommissionen udøver kontrol efter en udvalgsprocedure.
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(13) Da dette direktiv bør sikre fri udveksling af tjenesteydelser i Fællesskabet, bør Fællesska-

bet have beføjelse til at forhandle med de tredjelande, hvor nogle af de anerkendte organi-

sationer har hjemsted, for at sikreligebehandling for anerkendte organisationer, der har 

hjemsted i Fællesskabet.

(14) Det er nødvendigt, at de nationale myndigheder inddrages tæt i skibssyn og udstedelse af 

de relevante certifikater, så der sikres fuld overensstemmelse med de internationale sikker-

hedsregler, selv i de tilfælde, hvor medlemsstaterne har overdraget det til anerkendte orga-

nisationer uden for deres administration at udføre visse myndighedsopgaver. Der bør der-

for etableres et tæt samarbejdsforhold mellem myndighederne og de anerkendte organisati-

oner, de bemyndiger, hvilket kan kræve, at de anerkendte organisationer har en lokal re-

præsentant i den medlemsstat, på hvis vegne de udfører deres opgaver.

(15) Forskellige regler om erstatningsansvar for de anerkendte organisationer, der arbejder på 

medlemsstaternes vegne, vil hæmme en korrekt gennemførelse af dette direktiv. For at bi-

drage til løsningen af dette problem er det hensigtsmæssigt på fællesskabsplan at tilveje-

bringe en vis harmonisering af ansvaret for en eventuel søulykke forvoldt af en anerkendt 

organisation som fastslået ved en retsafgørelse, herunder også under anvendelse af vold-

giftsprocedurer.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nær-

mere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

                                               

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 
22.7.2006, s. 11).
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(17) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at ændre dette direktiv for at indarbejde 

senere ændringer til de internationale konventioner, protokoller, koder og resolutioner i re-

lation hertil. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-

væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-

væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med 

kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(18) Medlemsstaterne bør dog fortsat have muligheden for selv at kunne suspendere eller tilba-

gekalde deres bemyndigelse af en anerkendt organisation, idet de underretter Kommissio-

nen og de øvrige medlemsstater om deres beslutning og med angivelse af behørig begrun-

delse herfor.

(19) Hver medlemsstat bør med regelmæssige mellemrum vurdere effektiviteten hos de aner-

kendte organisationer, der arbejder på dens vegne, og forsyne Kommissionen og alle de 

øvrige medlemsstater med præcise oplysninger herom.

(20) Medlemsstaterne skal i deres egenskab af havnemyndigheder fremme sikkerhed og forure-

ningsforebyggelse i Fællesskabets farvande gennem prioriteret inspektion af skibe med 

certifikater fra organisationer, der ikke opfylder de fælles krav, hvorved det sikres, at ski-

be, der fører tredjelandes flag, ikke behandles gunstigere.
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(21) På nuværende tidspunkt findes der ingen ensartede internationale standarder, som alle ski-

be skal opfylde enten i bygningsfasen eller i hele deres levetid, for så vidt angår skrog, ma-

skineri samt elinstallationer og styresystemer. Sådanne standarder kan fastlægges i over-

ensstemmelse med anerkendte organisationers regler eller med ækvivalente standarder, 

som de nationale myndigheder skal vedtage efter proceduren i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester1.

(22) Målet for dette direktiv, nemlig at fastlægge foranstaltninger, der skal følges af medlems-

staterne i deres forbindelser med de organisationer, der varetager inspektion, syn og certifi-

cering af skibe i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, 

og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet 

kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. trak-

tatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går 

dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(23) Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national lovgivning bør begrænses til de be-

stemmelser, der udgør en væsentlig ændring i forhold til direktiv 94/57/EF. Forpligtelsen 

til at gennemføre de uændrede bestemmelser følger af nævnte direktiv.

                                               

1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 
af 20.12.2006, s. 81).
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(24) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i 

bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

(25) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 til-

skyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og of-

fentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelse mellem dette 

direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(26) De foranstaltninger, der skal følges af organisationen, der udfører inspektion og syn af ski-

be, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../... af … om fælles 

regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 2* -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                               

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 EUT L
* EUT: Indsæt venligst nr., dato og EUT-reference på forordningen(dok. 5726/08).
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Artikel 1

Dette direktiv fastlægger visse foranstaltninger, der skal følges af medlemsstaterne i deres forbin-

delser med de organisationer, der varetager inspektion, syn og certificering af skibe med henblik på 

at efterkomme de internationale konventioner om sikkerheden til søs og om forebyggelse af havfor-

urening, samtidig med at den frie udveksling af tjenesteydelser fremmes. Dette omfatter udformning 

og gennemførelse af sikkerhedskrav til skrog, maskineri samt el-installationer og styresystemer for 

skibe, der falder ind under de internationale konventioners anvendelsesområde.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) "skib": et skib, der falder ind under de internationale konventioners anven-

delsesområde

b) "skib, der fører en 

medlemsstats 

flag":

et skib, der er registreret i en medlemsstat og fører dennes flag i 

overensstemmelse med dens lovgivning. Skibe, der ikke svarer til 

denne definition, sidestilles med skibe, der fører et tredjelands flag

c) "inspektion og 

syn":

inspektion og syn, som er obligatoriske i henhold til de internationale 

konventioner
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d) "internationale 

konventioner":

den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen 

af 1. november 1974 (Solas 74), bortset fra kapitel XI-2 i bilaget der-

til, den internationale konvention om lastelinjer af 5. april 1966 og 

den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra ski-

be af 2. november 1973 (Marpol), tillige med protokoller hertil og 

ændringer heraf, samt de dertil hørende koder af bindende karakter i 

alle medlemsstater, i den gældende affattelse

e) "organisation": en juridisk enhed, dens datterselskaber og alle andre enheder under 

dens kontrol, som i fællesskab eller hver for sig udfører opgaver, der 

hører under anvendelsesområdet for dette direktiv 

f) "kontrol": i litra e), rettigheder, kontrakter eller andre midler, retlige eller fakti-

ske, der enten hver for sig eller i forening giver en juridisk enhed mu-

lighed for at udøve en afgørende indflydelse eller sætter en sådan en-

hed i stand til at udføre opgaver, der hører under anvendelsesområdet 

for dette direktiv. 

g) "anerkendt organi-

sation":

en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. .../...*

                                               

* EUT: Indsæt venligst nr. på forordningen fra betragtning 26.
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h) "bemyndigelse": handling, hvorved en medlemsstat giver bemyndigelse eller overdra-

ger beføjelser til en anerkendt organisation

i) "myndighedscerti-

fikat":

et certifikat, der er udstedt af en flagstat eller på dennes vegne i over-

ensstemmelse med de internationale konventioner

j) "regler og proce-

durer":

en anerkendt organisations krav til konstruktion, bygning, udrustning, 

vedligeholdelse og syn af skibe 

k) "klassecertifikat": et af en anerkendt organisation udstedt dokument, hvorved det certi-

ficeres, at et skib er egnet til en bestemt anvendelse eller drift i over-

ensstemmelse med de regler og procedurer, som den anerkendte or-

ganisation har fastlagt

l) "radiosikkerheds-

certifikat for last-

skibe":

et certifikat, der er indført ved 1988 protokollen om ændring af Solas, 

som er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO)
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Artikel 3

1. Medlemsstaterne skal til opfyldelse af deres ansvar og forpligtelser i henhold til de interna-

tionale konventioner drage omsorg for, at deres myndigheder er i stand til effektivt at 

håndhæve disse konventioners bestemmelser, især med hensyn til inspektion og syn af ski-

be og udstedelse af myndighedscertifikater og undtagelsescertifikater i overensstemmelse 

med de internationale konventioner. Medlemsstaterne handler i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i bilaget samt bilaget til IMO-resolution A.847 (20) om retnings-

linjer for flagstaternes gennemførelse af IMO-instrumenter.

2. Hvis en medlemsstat efter stk. 1 med hensyn til skibe, der sejler under dens flag, beslutter

i) at bemyndige organisationer til helt eller delvis at udføre inspektion og syn vedrø-

rende myndighedscertifikater, herunder inspektion og syn med henblik på at vurdere 

overensstemmelsen med de regler, der henvises til i artikel 11, stk. 2, og eventuelt til 

at udstede eller forny de dertil knyttede certifikater, eller

ii) at overlade det til organisationer helt eller delvis at udføre de under nummer i) nævn-

te inspektioner og syn

må den kun overdrage disse opgaver til anerkendte organisationer.
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De kompetente myndigheder godkender i alle sådanne tilfælde den første udstedelse af 

undtagelsescertifikat.

For radiosikkerhedscertifikatet for lastskibe kan disse opgaver dog overdrages til et privat 

organ, som en myndighed har anerkendt, og som har tilstrækkelig sagkundskab og kvalifi-

ceret personale til på myndighedens vegne at udføre nærmere bestemte opgaver vedrøren-

de vurdering af sikkerheden inden for radiokommunikation.

3. Denne artikel vedrører ikke certificering af specifikke dele af skibsudrustningen.

Artikel 4 

1. Ved anvendelsen af artikel 3, stk. 2, må en medlemsstat i princippet ikke afslå at bemyndi-

ge en af de anerkendte organisationer til at udføre sådanne opgaver, jf. dog denne artikels 

stk. 2, samt artikel 5 og 9. Medlemsstaten kan dog begrænse antallet af organisationer, der 

bemyndiges, så det svarer til dens behov, forudsat at det sker på et gennemskueligt og ob-

jektivt grundlag.

Kommissionen vedtager efter anmodning fra en medlemsstat passende foranstaltninger ef-

ter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2.
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2. Inden en medlemsstat accepterer, at en anerkendt organisation med hjemsted i et tredjeland 

udfører de i artikel 3 nævnte opgaver eller dele heraf, kan den forlange, at det pågældende 

tredjeland på basis af gensidighed giver anerkendte organisationer, der har hjemsted inden 

for Fællesskabet, tilsvarende behandling.

Fællesskabet kan desuden forlange, at et tredjeland, hvori en anerkendt organisation har 

hjemsted, på basis af gensidighed giver anerkendte organisationer, som har hjemsted i Fæl-

lesskabet, tilsvarende behandling.

Artikel 5 

1. Medlemsstater, som træffer en beslutning som beskrevet i artikel 3, stk. 2, etablerer et 

samarbejdsforhold mellem deres egne myndigheder og de organisationer, der handler på 

deres vegne.

2. Samarbejdsforholdet reguleres i en formel, skriftlig og ikke-diskriminerende aftale eller en 

tilsvarende retligt bindende ordning, hvori det fastlægges, hvilke særlige opgaver og funk-

tioner organisationerne skal varetage, og som mindst skal omfatte:

a) bestemmelserne i tillæg II til IMO-resolution A.739 (18) om retningslinjer for autori-

sation af organisationer, der handler på myndighedernes vegne, under hensyntagen til 

bilaget, tillæggene og vedføjede dokumenter til IMO MSC/cirkulære 710 og 

MEPC/cirkulære 307 om model til aftale om autorisation af anerkendte organisatio-

ner, der handler på myndighedernes vegne
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b) følgende bestemmelser vedrørende erstatningsansvar:

i) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsaf-

gørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, personskade eller døds-

fald i forbindelse med en søulykke samt pålægges at betale erstatning til skade-

lidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en forsætlig handling eller 

undladelse eller grov uagtsomhed fra den anerkendte organisations side eller 

fra dens organer, ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den an-

erkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve erstatningen be-

talt af den anerkendte organisation i det omfang nævnte tab, skade, personska-

de eller dødsfald ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisa-

tion

ii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsaf-

gørelse pålægges ansvaret for personskade eller dødsfald i forbindelse med en 

søulykke samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for 

retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse 

fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede 

eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndig-

heden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det 

omfang, nævnte personskade eller dødsfald ifølge retsafgørelsen er forårsaget 

af den anerkendte organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som 

den anerkendte organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb 

dog skal være på mindst 4 mio. EUR
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iii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsaf-

gørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, i forbindelse med en 

søulykke samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for 

retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse 

fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede 

eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndig-

heden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det 

omfang, tabet eller skaden ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte 

organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som den anerkendte 

organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb dog skal være på 

mindst 2 mio. EUR

c) bestemmelser om, at myndighederne eller et eksternt uvildigt organ, som er udpeget 

af myndighederne, regelmæssigt skal kontrollere det arbejde, organisationerne udfø-

rer på myndighedernes vegne, som omhandlet i artikel 9, stk. 1

d) muligheden for at foretage stikprøveinspektion og detaljeret inspektion af skibe

e) bestemmelser om, at organisationerne indberetter væsentlige oplysninger om flåden i 

deres klasse, ændringer, suspensioner og tilbagetrækning fra klassen.
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3. I aftalen eller den tilsvarende retligt bindende ordning kan det kræves, at den anerkendte 

organisation har en lokal afdeling på den medlemsstats område, på hvis vegne den udfører 

de i artikel 3 omhandlede opgaver. Det vil være tilstrækkeligt, at den lokale afdeling har 

retlig status som juridisk person i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning, og 

at den er underlagt den pågældende medlemsstats retsinstanser.

4. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen præcise oplysninger om det samarbejdsfor-

hold, der er etableret i henhold til denne artikel. Kommissionen underretter herefter de øv-

rige medlemsstater derom.

Artikel 6 

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra 

Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/20021.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 

1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om op-
rettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) 
(EFT 324 af 29.11.2002, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
93/2007 (EUT L 22 af 31.1.2007, s. 12). 
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Artikel 7

1. Dette direktiv kan, hvis dets anvendelsesområde ikke udvides, ændres med henblik på:

a) at indarbejde senere, ikrafttrådte ændringer til de internationale konventioner, proto-

koller, koder samt resolutioner i relation hertil som omhandlet i artikel 2, litra d), ar-

tikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 2,

b) at ændre de beløb, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, litra b), nr. ii) og iii).

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette di-

rektiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

2. Når der vedtages nye instrumenter eller protokoller til de internationale konventioner, der 

er omhandlet i artikel 2, litra d), fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen og under 

hensyntagen til medlemsstaternes parlamentariske procedurer og de relevante procedurer 

inden for IMO, de nærmere regler for ratificering af disse nye instrumenter eller protokol-

ler, idet det påser, at reglerne anvendes ensartet og samtidig i medlemsstaterne.

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, litra d), og artikel 5, 

kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) 

nr. 2099/2002.
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Artikel 8

Uanset minimumskravene i bilag I til forordning (EF) nr. .../...* kan en medlemsstat beslutte at su-

spendere eller tilbagekalde en bemyndigelse, hvis den skønner, at en anerkendt organisation ikke 

længere kan være bemyndiget til at udføre de i artikel 3 beskrevne opgaver på medlemsstatens veg-

ne. I et sådant tilfælde underretter medlemsstaten straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

om sin afgørelse og angiver behørig begrundelse herfor.

Artikel 9

1. Hver medlemsstat skal sikre sig, at anerkendte organisationer, der i henhold til artikel 3,

stk. 2, handler på dens vegne, rent faktisk udfører de i nævnte artikel omhandlede opgaver 

til dens kompetente myndigheders tilfredshed.

2. Hver medlemsstat udfører den i stk. 1 omhandlede opgave mindst hvert andet år og tilstil-

ler de øvrige medlemsstater og Kommissionen en beretning om resultatet af denne kontrol 

senest den 31. marts i året efter de år, hvor kontrollen har fundet sted.

                                               

* EUT: Indsæt venligst nr. på forordning fra betragtning 26.
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Artikel 10

Når medlemsstaterne udøver deres inspektionsrettigheder og -forpligtelser som havnestater, foreta-

ger de en indberetning til Kommissionen og andre medlemsstater og orienterer den pågældende 

flagstat, hvis det konstateres, at et skib, som ikke opfylder de relevante krav i de internationale kon-

ventioner, har fået udstedt et gyldigt myndighedscertifikat af anerkendte organisationer, der handler 

på en flagstats vegne, eller hvis et skib, der fører et gyldigt klassecertifikat, udviser mangler vedrø-

rende forhold, der er omfattet af certifikatet. Der foretages i henhold til denne artikel kun indberet-

ning i tilfælde, hvor et skib udgør en alvorlig fare for sikkerheden og miljøet, eller hvor de aner-

kendte organisationer påviseligt har udvist uagtsom adfærd i særlig grad. Den pågældende aner-

kendte organisation underrettes om sagen, når den første inspektion finder sted, således at den straks 

kan træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.

Artikel 11

1. Hver medlemsstat drager omsorg for, at et skib, der fører medlemsstatens flag, er konstrue-

ret, bygget og udstyret samt vedligeholdes i overensstemmelse med de regler og procedu-

rer vedrørende krav til skrog, maskineri samt elinstallationer og styresystemer, der stilles af 

en anerkendt organisation.

2. En medlemsstat kan beslutte at anvende regler, som den anser for ækvivalente med en an-

erkendt organisations regler og procedurer, men kun på betingelse af, at den straks giver 

meddelelse herom til Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i direktiv 

98/34/EF, og til de øvrige medlemsstater, og at hverken Kommissionen eller andre med-

lemsstater gør indsigelser imod reglerne, og det ikke efter forskriftsproceduren i artikel 6,

stk. 2, i dette direktiv konstateres, at disse regler ikke er ækvivalente.
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3. Medlemsstaterne samarbejder med de anerkendte organisationer, som de bemyndiger, om 

udarbejdelse af disse organisationers regler og procedurer. De rådfører sig med de aner-

kendte organisationer med henblik på at nå frem til en ensartet fortolkning af de internatio-

nale konventioner.

Artikel 12

Kommissionen informerer hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i gennemfø-

relsen af dette direktiv i medlemsstaterne.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest…*. De underretter straks Kommissionen herom.

                                               

* EUT: 24 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning 

til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal 

også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestem-

melser til de direktiver, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til 

nærværende direktiv. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Direktiv 94/57/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves med virk-

ning fra …* uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, 

angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til de ophævede direktiver skal forstås som henvisninger til nærværende direktiv og 

læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

                                               

* EUT: Datoen for dette direktivs ikrafttræden.



5724/2/08 REV 2 ACA/aba 23
DG C 3 DA

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG I

Del A

Ophævede direktiver med efterfølgende ændringer 

(jf. artikel 14 )

Rådets direktiv 94/57/EF EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20.

Kommissionens direktiv 97/58/EF EFT L 274 af 7.10.1997, s. 8.

Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2001/105/EF

EFT L 19 af 22.1.2002, s. 9.

Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2002/84/EF

EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53.

Del B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 14)

Direktiv Frist for gennemførelse

94/57/EF 31. december 1995

97/58/EF 30. september 1998

2001/105/EF 22. juli 2003

2002/84/EF 23. november 2003
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BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 94/57/EC Dette direktiv Forordning (EF) Nr. / *

Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2, litra a) Artikel 2, litra a) Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra b) Artikel 2, litra b) -

Artikel 2, litra c) Artikel 2, litra c) -

Artikel 2, litra d) Artikel 2, litra d) Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra e) Artikel 2, litra e) Artikel 2, litra c)

- Artikel 2, litra f) Artikel 2, litra d)

Artikel 2, litra f) Artikel 2, litra g) Artikel 2, litra e)

Artikel 2, litra g) Artikel 2, litra h) Artikel 2, litra f)

Artikel 2, litra h) Artikel 2, litra i) Artikel 2, litra g)

Artikel 2, litra i) Artikel 2, litra k) Artikel 2, litra i)

- Artikel 2, litra j) Artikel 2, litra h)

Artikel 2, litra j) Artikel 2, litra l) -

Artikel 2, litra k) - Artikel 2, litra j)

                                               

* EUT: Indsæt venligst nr. på forordning fra betragtning 26.
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Artikel 3 Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, første punk-

tum

- Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet punk-

tum

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, tredje punk-

tum

-

Artikel 4, stk. 1, fjerde punk-

tum

Artikel 4, stk. 1

- Artikel 3, stk. 3

- Artikel 4, stk. 2, 3 og 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5, stk. 1 Artikel 4, stk. 1

Artikel 5, stk. 3 Artikel 4, stk. 2

Artikel 6, stk. 1-4 Artikel 5, stk. 1-4

Artikel 6, stk. 5 -

Artikel 7 Artikel 6 Artikel 12

Artikel 8, stk. 1, første led Artikel 7, stk. 1, første afsnit, 

litra a)

Artikel 8, stk. 1, andet led - Artikel 13, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, tredje led Artikel 7, stk. 1, første afsnit, 

litra b)

- Artikel 7, stk. 1, andet afsnit Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 8, stk. 2 Artikel 7, stk. 2



5724/2/08 REV 2 ACA/aba 3
BILAG II DG C 3 DA

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit Artikel 13, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10, stk. 1, indledning Artikel 8

Artikel 10, stk. 1, litra a), b) og

c), stk. 2, 3 og 4

- -

Artikel 11, stk. 1 og 2 Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 11, stk. 3 og 4 Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 12 Artikel 10

Artikel 13 - -

Artikel 14 Artikel 11, stk. 1 og 2

- Artikel 11, stk. 3

Artikel 12

- Artikel 9

Artikel 15, stk. 1

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 15, stk. 2 Artikel 10, stk. 3

Artikel 15, stk. 3 - Artikel 10, stk. 4

Artikel 15, stk. 4 Artikel 10, stk. 5

Artikel 15, stk. 5 Artikel 10, stk. 6, første, andet, 

tredje og femte afsnit
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- Artikel 10, stk. 6, fjerde afsnit 

Artikel 16 Artikel 13 -

Artikel 17 Artikel 16 -

- Artikel 14 -

- Artikel 15 -

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bilag Bilag I

Bilag I

Bilag II Bilag II
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I. Indledning

Som led i den fælles beslutningsprocedure (artikel 251 i TEF) nåede Rådet den 30. novem-

ber 2007 til politisk enighed om to særskilte retsakter, der bygger på Kommissionens forslag 

herom1 et udkast til direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører 

inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed 

(omarbejdning) og en forordning om fælles regler og standarder for organisationer, der udfø-

rer inspektion og syn af skibe (omarbejdning). Dette dokument vedrører den del af Kommis-

sionens forslag, der består af det omarbejdede direktiv.2

Efter den juridiske og sproglige gennemgang vedtog Rådet sin fælles holdning den 6. ju-

ni 2008.

I den fælles holdning har Rådet taget hensyn til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg3 og udtalelsen fra Regionsudvalget.4 Et stort antal af Europa-Parlamentets 

ændringer, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 25. april 20075, er indarbejdet eller 

afspejlet i den dertil svarende tekst enten i direktivet eller i forordningen i henhold til Rådets 

holdning.

Formålet med forslaget er at omarbejde de successive ændringer af direktiv 94/57/EF, 
der fastsætter fælles regler og standarder for organisationer, der inspicerer skibe og 
udsteder skibscertifikater, de såkaldte ”anerkendte organisationer”. Endvidere er visse 
bestemmelser i det eksisterende direktiv ændret med henblik på forenkling eller har-
monisering eller for at styrke de gældende regler, f.eks. ved at styrke kontrollen med 
de anerkendte organisationer og reformere ordningen for sanktioner over for dem, der 
ikke opfylder minimumskriterierne for anerkendelse.

                                               
1 Kommissionen forelagde den 30. januar 2006 sit forslag til et omarbejdet direktiv om fælles 

regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for 
søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 
CODEC 95).

2 Rådets fælles holdning vedrørende forordningsforslaget foreligger i dok. 5726/08 og 
begrundelsen i dok. 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006 af 13.9.2006 (EUT C 318 af 23.12.2006, s. 195 - 201).
4 CdR 43/2006 af 15.6.2006 (EUT C 229 af 22.9.2006, s. 38).
5 Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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II. Analyse af den fælles holdning

a) Retsaktens form

Det væsentligste spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne i Rådets organer, var formen af 

den retsakt, som Kommissionen har foreslået. Flere bestemmelser i det foreslåede direktiv 

skal forstås således, at de skaber forpligtelser direkte eller overdrager Kommissionen beføjel-

ser til at pålægge privatpersoner, i dette tilfælde de anerkendte organisationer, sådanne for-

pligtelser. Dette blev bekræftet af Rådets Juridiske Tjeneste i dens udtalelse af 8. okto-

ber 2007 (dok. 13616/07), der anbefalede, at retsakten blev vedtaget i form af en forordning, 

eller alternativt, at bestemmelserne blev omredigeret, eller at retsakten blev opsplittet i et 

direktiv og en forordning.

Rådet vedtog som led i sin politiske enighed at opsplitte teksten i to særskilte retsakter, et 

direktiv og en forordning. Direktivet indeholder de bestemmelser, der er rettet til medlems-

staterne vedrørende deres forbindelser med de anerkendte organisationer, hvorimod forord-

ningen indeholder alle bestemmelser vedrørende anerkendelse på fællesskabsniveau, dvs. 

Kommissionens udstedelse eller tilbagekaldelse af anerkendelsen, de forpligtelser og kriteri-

er, der skal opfyldes af organisationerne, for at de kan opnå Fællesskabets anerkendelse, samt 

mulige sanktioner over for anerkendte organisationer, der ikke opfylder disse forpligtelser og 

kriterier.

b) De væsentligste spørgsmål i forbindelse med direktivet

Rådet kunne nå til enighed om næsten alle væsentlige elementer i Kommissionens forslag 

vedrørende medlemsstaternes forbindelser med organisationer, der har fået overdraget 

ansvaret for inspektion, syn og certificering af skibe. Bestemmelserne indeholder kun få 

ændringer i sammenligning med de tilsvarende bestemmelser i det eksisterende direk-

tiv 94/57/EF. 

Rådets ændringer af teksten var enten nødvendige af redaktionelle eller terminologiske grun-

de eller vedrører følgende spørgsmål:
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For det første mener Rådet i overensstemmelse med det eksisterende fællesskabssystem, hvor 

medlemsstater kan uddelegere deres beføjelser til at inspicere skibe og udstede certifikater i 

henhold til de relevante internationale konventioner til anerkendte organisationer, at, hvis en 

medlemsstat ikke længere ønsker at give en specifik anerkendt organisation autorisation til at 

handle på sine vegne, skal den pågældende medlemsstat suspendere eller tilbagekalde autori-

sationen. Teksten til den fælles holdning nævner ikke nogen procedure bortset fra forpligtel-

sen til øjeblikkelig at underrette Kommissionen og andre medlemsstater om suspensionen 

eller tilbagekaldelsen og angive en behørig begrundelse for denne foranstaltning.

For det andet indfører Rådet i overensstemmelse med den ændrede komitologiafgørelse6 i sin 

fælles holdning forskriftsproceduren med kontrol med henblik på tilpasning af direktivet til 

ændringer af de internationale konventioner, protokoller, koder og resolutioner.

For det tredje finder Rådet det hensigtsmæssigt at specificere tidsrammen for Kommissionens 

meddelelse om medlemsstaternes gennemførelse af direktivet og foreslår, at dette sker hvert 

andet år.

III. Ændringer

Rådet har taget hensyn til de synspunkter, Europa-Parlamentet gav udtryk for ved førstebe-

handlingen af forslaget. Følgende elementer i Europa-Parlamentets udtalelse er afspejlet i 

Rådets fælles holdning, nogle af dem delvis eller principielt: ændring 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 

30, 31, 34, 35, 36, 37 og 51.

Rådet kunne af terminologiske grunde ikke acceptere en række ændringer (4, 5, 8, 27 og 48). 

Ændring 30 og 31 er efter Rådets opfattelse delvis uacceptable, fordi de i betragtelig grad 

ville ændre de eksisterende regler for harmonisering af anerkendte organisationers økonomi-

ske ansvar som følge af en hændelse. Rådet kan ikke acceptere ændring 46 og 47, fordi de er 

for normative og ikke er i overensstemmelse med Rådets tilgang til uddelegering af de befø-

jelser, der er tildelt medlemsstaterne. Endelig er ændringerne 1, 21, 28, 33 og 49 ikke helt 

klare eller forekommer overflødige.

                                               
6 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved 
Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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IV. Konklusion

Rådet mener, at dets fælles holdning er en hensigtsmæssig måde, hvorpå der ved hjælp af det-

te direktiv kan fastlægges foranstaltninger, som medlemsstaterne skal følge i deres forbindel-

ser med organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, hvorimod alle bestemmelser 

vedrørende anerkendelse på fællesskabsniveau af disse organisationer er fastlagt i den paral-

lelle forordning.

Teksten til den fælles holdning afspejler et stort antal af Europa-Parlamentets ændringer. 

Rådet ser frem til at indlede en konstruktiv debat med Europa-Parlamentet med henblik på at 

nå til enighed hurtigst muligt.

________________________
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organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes 
aktiviteter i forbindelse dermed
[førstebehandling]
– Vedtagelse (R + D)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæringer

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

"Kommissionen minder om sin holdning med hensyn til medlemsstaternes udarbejdelse af sammen-

ligningstabeller mellem medlemsstaternes nationale gennemførelsesforanstaltninger og direktivet 

for at sikre, at de nationale reglers overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne kontrolleres i 

borgernes interesse, og for at opnå bedre regulering og gennemsigtighed.

Kommissionen vil ikke i dette tilfælde stå i vejen for opnåelse af enighed i Rådet med henblik på 

fuldførelse af den interinstitutionelle procedure. Den forventer imidlertid, at dette spørgsmål af hori-

sontal karakter vil blive behandlet af institutionerne i fællesskab."
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FÆLLES ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN

"Rådet og Kommissionen er af den opfattelse, at dette direktivs målsætninger om forbedring af 

skibes sikkerhed og forebyggelse af havforurening også bør forfølges internationalt. Derfor bør 

medlemsstaterne og Kommissionen, idet de forsøger at få andre IMO-medlemmers tilslutning, 

foreslå IMO, at der udarbejdes en international kode for anerkendte organisationer.

På grundlag af principperne i direktivet bør denne kode i givet fald indeholde

a) de obligatoriske krav, som anerkendte organisationer skal opfylde med hensyn til myndig-

hedsopgaver. Dette omfatter bl.a. følgende: generelle krav såsom uafhængighed, upartiskhed, 

integritet, kompetence og ansvarlighed, krav til organisation, forvaltning og ressourcer, krav 

til certificeringsproces og krav til kvalitetsstyring

og

b) rammer og procedurer for et obligatorisk auditsystem for at kontrollere, at en anerkendt orga-

nisation opfylder kravene i litra a)."

________________________
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 11.6.2008 
KOM(2008) 370 endelig 

2005/0237 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning vedtaget med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører 

inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse 
dermed, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og 

standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 

(EØS-relevant tekst) 
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2005/0237 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning vedtaget med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører 

inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse 
dermed, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og 

standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 

(EØS-relevant tekst) 

1. SAGSFORLØB: 

Forelæggelse af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2005)587 endelig – 2005/0281COD): 

30. januar 2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

13. september 2006 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 15. juni 2006 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 25. april 2007 

Fælles holdning vedtaget: 6. juni 2008 

2. FORMÅLET MED KOMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med forslaget er at forbedre de nuværende bestemmelser - indført ved direktiv 
94/57/EF (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20) - om Fællesskabets anerkendelse af 
organisationer, der af medlemsstaterne får til opgave at udføre inspektion af skibe og 
certificere deres sikkerhed i henhold til internationale konventioner (klassifikationsselskaber). 
Denne fjerde ændring sker i form af en omarbejdelse af direktivet.  

Det omarbejdede forslag sigter navnlig mod at: 

(1) styrke systemerne til kontrol af anerkendte organisationer gennem oprettelse af et 
fælles, men uafhængigt organ, som skal certificere deres ledelses- og kvalitetssystemer 

(2) forene de to sider af det nuværende todelte system med almindelig og begrænset 
anerkendelse: anerkendelsen tildeles fremover udelukkende på grundlag af de berørte 
organers servicekvalitet og resultater, og der tages følgelig ikke hensyn til deres 
størrelse  

(3) forenkle og omstrukturere kriterierne for fællesskabsanerkendelse og gøre dem 
strengere 
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(4) omstrukturere sanktionssystemet, som i øjeblikket kun omfatter suspension eller 
tilbagekaldelse af anerkendelsen. Forslaget sigter mod at indføre en ordning med 
graduerede og mere effektive finansielle sanktioner, samtidig med at muligheden for at 
tilbagekalde anerkendelsen i de alvorligste tilfælde bevares 

(5) indføre gensidig anerkendelse mellem anerkendte organisationer af deres respektive 
klassecertifikater (overensstemmelseserklæringer i henhold til de pågældende 
organisationers egne tekniske forskrifter), navnlig for skibsudstyr, når certifikaterne 
udstedes på grundlag af ækvivalente tekniske standarder 

(6) præcisere anvendelsesområdet for visse bestemmelser i direktivet eller gøre det lettere 
at anvende dem. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Om opdelingen af forslaget i et direktivudkast og et forordningsudkast 

Rådets opdeling af forslaget i et direktivudkast og et forordningsudkast skyldes et ønske om at 
sikre, at systemet er juridisk vandtæt, da det bl.a. drejer sig om at pålægge de anerkendte 
organisationer forpligtelser, herunder indførelse af en ordning med finansielle sanktioner.  

Kommissionen konstaterer, at direktivudkastet vedrører forholdet mellem medlemsstaterne og 
de anerkendte organisationer, hvortil de overdrager inspektions- og certificeringsopgaver 
baseret på de relevante internationale konventioner, mens forordningsudkastet omfatter alle 
aspekterne af selve anerkendelsesordningen (dvs. tildeling af anerkendelse, kriterierne for 
anerkendelse, forpligtelser til informationsudveksling og samarbejde mellem de anerkendte 
organisationer, regelmæssig evaluering af disse, udbedring af mangler og endelig 
tilbagekaldelse af anerkendelsen).  

Kommissionen accepterer denne opdeling, for så vidt som den a) ud over de nødvendige 
tilpasninger af teksten, er af ren formel karakter og på ingen måde berører forslagets indhold, 
og b) kan bidrage til at forbedre retssikkerheden for de pågældende organisationer. 

3.2. Om direktivudkastet 

Kommissionen vurderer, at Rådets ændringer af betragtningerne er i overensstemmelse med 
ændringerne af den dispositive del. 

Vedrørende den dispositive del:  

• Ændringerne i artikel 6 og 7 stemmer overens med indførelsen af en 
forskriftsudvalgsprocedure med kontrol i medfør af Rådets afgørelse 2006/512/EF1. 

• Rådet har slettet beskyttelsesklausulen i artikel 8, stk. 1. Dette punkt berøres ikke i 
Kommissionens forslag. Kommissionen mener dog, at det bør betragtes som en rent 
teknisk foranstaltning, der består i at fjerne en mekanisme, der stammer fra de første 
udgaver af direktivet, og som ikke længere tjener sit formål: denne mekanisme er således 
ikke forligelig med den evaluerings- og sanktionsbeføjelse, Kommissionen har fået tildelt i 

                                                 
1 EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11. 
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forbindelse med de forskellige ændringer. Kommissionen mener derfor, at den kan tilslutte 
sig denne ændring, da den ikke berører dens initiativret. 

• Kommissionen har atter gjort opmærksom på sin stillingtagen til medlemsstaternes 
opstilling af tabeller, der viser overensstemmelsen mellem medlemsstaternes 
gennemførelsesforanstaltninger og direktivets bestemmelser, da dette er i borgernes 
interesse og fremmer "bedre lovgivning" og åbenhed. Selv om denne forpligtelse i artikel 
14 således er slettet, har Kommissionen – af hensyn til afslutningen af den 
interinstitutionelle procedure - ikke modsat sig Rådet på dette punkt. Den forventer dog, at 
dette horisontale spørgsmål gennemgås af institutionerne i fællesskab 

Den således ændrede tekst inkorporerer Europa-Parlamentets ændringer 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 
35 til 37 og 51, som Kommissionen havde accepteret. Ændring 1, 4 og 8 af rent redaktionel 
art, som Kommissionen havde accepteret i princippet, er ikke medtaget. Imidlertid er 
princippet bag de to første ændringer inkorporeret i kriterium B6 (l) i bilaget til 
forordningsudkastet, hvilket Kommissionen anser for korrekt. 

Kommissionen anser de øvrige af Rådets ændringer af artiklerne for at være ubetydelige 
og/eller redaktionelle eller tekniske tilpasninger og derfor acceptable.  

3.3. Om forordningsudkastet 

Kommissionen finder, at Rådets ændringer af betragtningerne er i overensstemmelse med 
ændringerne i den dispositive del, bortset fra betragtning 1a og 28a. Vedrørende disse har 
Kommissionen følgende bemærkninger: 

• Den kan ikke tilslutte sig den nye betragtning 1a, hvor det hedder, at forordningen skal 
fortolkes i overensstemmelse med international ret. Kommissionen mener, a) at 
forordningsudkastet er i fuld overensstemmelse med international ret, og b) at 
fortolkningen af EF-retten henhører under Den Europæiske Domstols enekompetence, som 
lovgiver ikke kan pålægge begrænsninger.  

• Kommissionen kan acceptere den nye betragtning 28a, da den afspejler nødvendigheden 
af, at de anerkendte organisationer har et omfattende sæt tekniske regler, og at disse 
harmoniseres. I forbindelse med vurderingen af de anerkendte organisationer og af 
organisationer, der ansøger om anerkendelse, vil Kommissionen imidlertid fortsat kræve, 
at disse to forpligtelser opfyldes til fulde.  

Hvad den dispositive del angår, har Kommissionen følgende bemærkninger: 

• Med det nye stk. 1a i artikel 4 gives der udtryk for et krav, der allerede var underforstået i 
Kommissionens forslag, nemlig at anerkendelse kun kan udstedes til organisationer, der 
opfylder anerkendelsesbetingelserne.  

• Ændringen i stk. 4 i samme artikel resulterer i en mere fleksibel tilgang til muligheden for 
at begrænse en anerkendelse, idet en sådan begrænsning fortsat vil være af rent kvalitativ 
art. Samtidig betyder kravet om, at Kommissionen skal forklare grundene til 
begrænsningen og betingelserne for ophævelse heraf, at den pågældende organisations 
rettigheder og interesser beskyttes bedre. 
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• I artikel 5 betyder indførelsen af tidsfrister for korrigerende foranstaltninger, at presset på 
den pågældende organisme øges, når der konstateres mangler. 

• Rådets ændring af artikel 6 medfører, at der for tilfælde, hvor Kommissionen skal pålægge 
en anerkendt organisation sanktioner, indføres en rådgivende udvalgsprocedure. 
Kommissionen finder generelt, at udvalgsproceduren kun er lidet relevant for denne type 
beslutninger, men den erkender, at sådanne beslutninger kan berøre forholdet mellem 
medlemsstaterne og de pågældende organisationer, i betragtning af at endemålet med 
fællesskabsanerkendelsen er at give medlemsstaterne mulighed for at uddelegere 
inspektions- og certificeringsopgaver baseret på de relevante internationale konventioner. 
Kommissionen accepterer derfor Rådets løsning, som giver medlemsstaterne mulighed for 
at udtrykke deres synspunkter om de påviste overtrædelser og de deraf følgende 
sanktioner, men samtidig udelukker muligheden for politiske uregelmæssigheder i 
forbindelse med proceduren. Desuden mener Rådet, at det maksimale bødebeløb bør 
beregnes på grundlag af den pågældende organisations gennemsnitlige omsætning i de 
foregående tre finansår, og dette synes at være rimeligt. Endelig styrker det de 
proceduremæssige garantier og beskyttelsen af de pågældende organisationers rettigheder, 
at Domstolen tillægges fuld prøvelsesret i bødespørgsmål.  

• Hvad tilbagekaldelse af en anerkendelse angår, har Rådet tilføjet en femte begrundelse, der 
bl.a. sigter mod at undgå, at sanktioner, der pålægges en anerkendt organisation, 
subventioneres fra offentlig eller privat side. Kommissionen kan fuldt ud støtte denne 
tilgang, da muligheden for denne form for subventionering ville tømme ordningen for dens 
afskrækkende effekt.  

• Den nye formulering, som Rådet har givet artikel 9, ændrer ikke indholdet i 
Kommissionens oprindelige forslag, da der fortsat sikres fuld adgang til dokumenter og 
fartøjer med henblik på evaluering af de anerkendte organisationer.  

• Der er sket betydelige forbedringer i artikel 10 med hensyn til gensidig anerkendelse af 
klassecertifikater, som nu vil ske automatisk for alt udstyr, der er omfattet af direktiv 
96/98/EF2 om udstyr på skibe. Rådet præciserer, at gensidig anerkendelse kun vedrører 
udstyr, materialer og komponenter, og udtrykker således eksplicit, hvad der allerede var 
implicit i det oprindelige forslag. Rådet har tilføjet to nye regler: Hvis de anerkendte 
organisationer ikke indfører gensidig anerkendelse, skal de fremføre grundene hertil, og 
kun sikkerhedsmæssige grunde kan accepteres. Endvidere giver en beskyttelsesklausul de 
anerkendte organisationer mulighed for at afvise installering af specifikt, ikke-
overensstemmende udstyr om bord, uden dermed at undergrave princippet om gensidig 
anerkendelse. Den af Europa-Parlamentet foreslåede frist (ændringsforslag 53) for 
Kommissionens forelæggelse af en rapport om gennemførelsen af den gensidige 
anerkendelse har Rådet endelig forlænget fra tre til fem år. I betragtning af, at der er tale 
om en teknisk set kompleks proces, som påhviler de anerkendte organismer, finder 
Kommissionen denne forlængelse rimelig . 

• Kommissionen ser med tilfredshed, at den fælles holdning bevarer kravet om, at de 
anerkendte organisationer indfører et fælles uafhængigt system til certificering af deres 
kvalitetsstyringssystemer. Artikel 11 omfatter således i det væsentlige Kommissionens 
oprindelige forslag på dette område, idet det helt overlades til de anerkendte organisationer 

                                                 
2 EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53). 
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at indføre systemet, dvs. uden medvirken fra medlemsstaterne og Kommissionen. I denne 
forbindelse havde Parlamentet ønsket medlemsstaternes medvirken, hvilket Kommissionen 
havde accepteret i princippet. Denne idé må imidlertid opgives, da der vil blive udviklet en 
international kodeks for de anerkendte organisationer, som vil omfatte en stærk og 
uafhængig certificeringsmekanisme, jf. nedenfor. 

• Med udvalgsproceduren har Rådet givet Kommissionen mulighed for at vedtage regler om 
fortolkning og anvendelse af kriterierne i bilaget. Da nogle af disse kriterier er meget 
generelle, bl.a. hvad angår de ressourcer, de anerkendte organisationer skal sidde inde med, 
kan dette bidrage til, at kriterierne gennemføres effektivt, og give de pågældende parter 
større retssikkerhed. 

Den således ændrede tekst inkorporerer helt eller delvist ændring 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38 til 
44, 50, 52 til 56, 59 til 61, 66 og 68, som Kommissionen havde accepteret. Ændring 18, 26, 
14 og 69, som Kommissionen havde accepteret helt eller i princippet, er medtaget i den fælles 
holdning i en form, som Kommissionen betragter som tilfredsstillende. Ændring 16, 62, 64, 
65 og 71 vedrørende navnet på det organ, der har ansvaret for at certificere de anerkendte 
organisationers kvalitetssystemer, havde Kommissionen kun accepteret i princippet, da er et 
navn indeholdende udtrykket "udvalg" ville kunne skabe forveksling med udvalgsproceduren. 
Kommissionen mener, at det af Rådet valgte navn, dvs. "kvalitetsvurderings- og 
certificeringssystem" er et fuldt tilfredsstillende kompromis. 

Ud over de ovennævnte ændringer anser Kommissionen de øvrige af Rådets ændringer af 
artiklerne for at være ubetydelige og/eller rent redaktionelle eller tekniske tilpasninger og 
derfor acceptable.  

3.4. Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen om Den Internationale 
Søfartsorganisations (IMO) udarbejdelse af en kodeks for de anerkendte 
organisationer 

Kommissionen og Rådet er enige om, at det system, som Fællesskabet er i færd med at 
udvikle, vil kunne tjene som model på internationalt plan, hvilket er i tråd med Europa-
Parlamentets anskuelse, hvorefter det internationale system og fællesskabssystemet bør 
koordineres. Kommissionen og medlemsstaterne er derfor indstillet på at opfordre IMO til at 
udarbejde en kodeks for klassifikationsselskabernes arbejde, der kan sikre et højt 
kvalitetsniveau på globalt plan. Rådet og Kommissionen har derfor underskrevet en fælles 
erklæring herom, jf. bilaget. 

4. KONKLUSIONER 

Rådets fælles holdning er helt i samklang med de bevæggrunde, der ligger bag 
Kommissionens forslag til omarbejdning af direktiv 94/57/EF, og inkorporerer i det 
væsentlige de foranstaltninger, Kommissionen har foreslået. Efter opdelingen af retsakten i et 
direktivudkast og et forordningsudkast er størstedelen af disse foranstaltninger medtaget i 
forordningen. Derudover inkorporerer den fælles holdning næsten alle de af Europa-
Parlamentets ændringer, som Kommissionen havde accepteret helt eller delvist. 

Kommissionen mener derfor, at denne enstemmigt vedtagne fælles holdning udgør et godt 
grundlag for, at der kan nås til forståelse med Europa-Parlamentet i forbindelse med 
andenbehandlingen, og accepterer den med de ovennævnte bemærkninger og forbehold. 
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BILAG  

RÅDETS OG KOMMISSIONENS ERKLÆRING 

"Rådet og Kommissionen mener, at direktivets mål om at øge skibes sikkerhed og forebygge 
havforurening også bør forfølges på internationalt plan. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør derfor, i samarbejde med andre IMO-medlemmer, foreslå IMO at udarbejde en 
international kodeks for anerkendte organisationer. 

Baseret på principperne i dette direktiv bør denne kodeks, alt efter omstændighederne, 
omfatte: 

a) de bindende krav, de anerkendte organisationer skal opfylde med hensyn til det 
lovbestemte arbejde. Heri indgår bl.a.: generelle krav, såsom uafhængighed, uvildighed, 
integritet, kompetence og ansvarlighed; krav vedrørende organisation, ledelse og ressourcer; 
krav vedrørende certificeringsprocessen; krav vedrørende kvalitetsstyring 

og 

b) en ramme og procedurer for en obligatorisk auditordning til kontrol med, at en anerkendt 
organisation opfylder kravene i punkt a)." 
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