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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV .../.../EG

av den

om gemensamma regler och standarder 

för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg 

och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

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

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                               

1 EUT C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 EUT C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Europaparlamentets yttrande av den 25 april 2007 (EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 632)) rådets 

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

(1) Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och 

standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för 

sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed1 har flera gånger ändrats 

väsentligt. I samband med nya ändringar bör direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) Med hänsyn till arten av bestämmelser i direktiv 94/57/EG förefaller det lämpligt att dessa 

omarbetas i form av två olika gemenskapsrättsakter, nämligen ett direktiv och en 

förordning.

(3) I sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam politik för säkerheten till sjöss satte 

rådet upp målet att få bort alla undermåliga fartyg från gemenskapens vatten, och 

prioriterade gemenskapsåtgärder för att säkerställa ett effektivt och enhetligt genomförande 

av internationella regler genom att utarbeta gemensamma standarder för 

klassificeringssällskap.

(4) Säkerheten och förhindrandet av föroreningar till sjöss kan effektivt förbättras genom en 

strikt tillämpning av internationella konventioner, koder och resolutioner samtidigt som 

friheten att tillhandahålla tjänster främjas.

(5) Det åligger flaggstaterna och hamnstaterna att kontrollera att fartygen uppfyller de 

enhetliga internationella standarderna för säkerhet och förhindrande av förorening till 

sjöss.

                                               

1 EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/84/EG 
(EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).
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(6) Medlemsstaterna är ansvariga för utfärdandet av internationella certifikat rörande 

säkerhet och förhindrande av förorening som föreskrivs i sådana konventioner som 

den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss av 

den 1 november 1974 (Solas 74), den internationella lastlinjekonvention av

den 5 april 1966 och den internationella konventionen till förhindrande av förorening 

från fartyg av den 2 november 1973 (Marpol), samt för genomförandet av bestämmelserna 

i dessa konventioner.

(7) I överensstämmelse med sådana konventioner får alla medlemsstater i varierande 

omfattning bemyndiga erkända organisationer att bestyrka att bestämmelserna i fråga följs 

och de får delegera utfärdandet av motsvarande certifikat rörande säkerhet och 

förhindrande av förorening.

(8) Ett stort antal av de nuvarande klassificeringssällskapen världen över kan inte säkerställa 

vare sig ett korrekt genomförande av reglerna eller tillräcklig tillförlitlighet när de agerar 

på uppdrag av de nationella administrationerna, eftersom de saknar den tillförlitliga och 

nödvändiga struktur och erfarenhet som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på 

ett verkligt professionellt sätt.
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(9) I enlighet med Solas 74 kapitel II-1 del A-1 regel 3-1 är medlemsstaterna ansvariga för att 

säkerställa att fartyg som för deras flagg är konstruerade, byggda och underhållna i 

överensstämmelse med de strukturella, mekaniska och elektriska krav som ett 

klassificeringssällskap ställer. Dessa sällskap har därför uppgiften att utforma och 

genomföra regler för konstruktion, byggande, underhåll och inspektion av fartyg och är 

ansvariga för att inspektera fartyg på flaggstatens vägnar och intyga att dessa fartyg följer 

de internationella konventionernas bestämmelser för utfärdande av relevanta certifikat. För 

att de ska kunna utföra denna uppgift måste de vara oavhängiga och ha en högt 

specialiserad teknisk kompetens och ett krävande kvalitetssystem.

(10) Organisationer som inspekterar och besiktigar fartyg bör kunna erbjuda sina tjänster i hela 

gemenskapen under konkurrens, samtidigt som de olika organisationernas tjänster ger ett 

likvärdigt säkerhets- och miljöskydd. De nödvändiga branschstandarderna bör alltså vara 

enhetliga och tillämpas i hela gemenskapen.

(11) Utfärdandet av radiosäkerhetscertifikatet för lastfartyg kan anförtros privata organ som har 

tillräcklig sakkunskap och kvalificerad personal.

(12) En medlemsstat får på objektiva och klara grunder begränsa antalet erkända organisationer 

som den bemyndigar i enlighet med sina behov under kommissionens översyn i enlighet 

med ett kommittéförfarande.
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(13) Detta direktiv bör säkerställa friheten att tillhandahålla tjänster i gemenskapen och 

gemenskapen bör följaktligen ha rätt att förhandla med de länder utanför unionen där vissa 

av de erkända organisationerna har sin hemvist för att säkerställa en likvärdig behandling 

för erkända organisationer som har sin hemvist i gemenskapen.

(14) Det är nödvändigt att de nationella administrationerna är djupt delaktiga i 

fartygsbesiktningar och i utfärdandet av motsvarande certifikat för att säkerställa att de 

internationella säkerhetsreglerna följs noggrant även när medlemsstaterna anförtror åt 

utomstående erkända organisationer att utföra myndighets uppgifter. Det är därför lämpligt 

att upprätta ett nära samarbete mellan administrationerna och de erkända organisationer 

som de bemyndigar, vilket kan kräva att de erkända organisationerna har en lokal 

representant på den medlemsstats område på vilkens vägnar de utför uppgifterna.

(15) Skillnader i systemen för ersättningsansvar för de erkända organisationer som agerar för 

medlemsstaternas räkning skulle kunna hindra ett riktigt genomförande av direktivet. För 

att bidra till lösningen av detta problem är det lämpligt att införa en viss grad av 

harmonisering på gemenskapsnivå av det ersättningsansvar som uppstår vid en sjöolycka 

som förorsakas av en erkänd organisation, enligt beslut i domstol  inbegripet tvistlösning 

genom skiljedomsförfaranden.

(16) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med 

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

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

                                               

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 
22.7.2006, s. 11).
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(17) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra detta direktiv för att införliva senare 

ändringar av internationella konventioner, protokoll, koder och resolutioner med 

anknytning till direktivet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att 

ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det med 

nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med

kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(18) Medlemsstaterna bör emellertid fortfarande ha möjlighet att upphäva eller återkalla det 

bemyndigande som de gett en erkänd organisation, varvid de ska underrätta kommissionen 

och de andra medlemsstaterna om sitt beslut, och ange de skäl som ligger till grund för 

beslutet.

(19) Medlemsstaterna bör regelbundet bedöma hur de erkända organisationer som arbetar för 

dem presterar och de bör tillhandahålla kommissionen och alla andra medlemsstater exakt 

information om prestationerna.

(20) I egenskap av hamnmyndigheter är medlemsstaterna skyldiga att främja säkerheten på och 

förhindra föroreningen av gemenskapens vatten genom att prioritera inspektion av fartyg 

med certifikat från organisationer som inte uppfyller gemenskapens kriterier, och 

därigenom säkerställa att fartyg som seglar under tredjelands flagg inte åtnjuter en 

förmånligare behandling.
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(21) För närvarande finns det inga enhetliga internationella standarder för fartygsskrov, 

maskineri samt el- och kontrollinstallationer som alla fartyg måste följa antingen på 

byggnadsstadiet eller under hela deras livstid. Sådana standarder får fastställas i enlighet 

med erkända organisationers regler eller i enlighet med likvärdiga standarder som ska 

beslutas av de nationella administrationerna i enlighet med det förfarande som fastställs i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänster1.

(22) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa åtgärder som medlemsstaterna ska

följa i sina förbindelser med de organisationer som inom gemenskapen ombesörjer 

inspektion, besiktning och certifiering av fartyg, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås 

av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på 

gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 

beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de 

bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till direktiv 94/57/EG. 

Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det direktivet.

                                               

1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/90/EG 
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 81).
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(24) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna 

för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av direktivet som anges i 

bilaga I del B.

(25) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmuntras 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna 

samt att offentliggöra dessa tabeller.

(26) Åtgärder som ska följas av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av 

fartyg fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... av den ... om 

gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar 

tillsyn av fartyg2*.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EUT L …
* EUT: Var vänlig för in nummer, datum och hänvisningar till EUT för förordningen som har 

dokumentnummer ST 5726/08.
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Artikel 1

I detta direktiv fastställs åtgärder som medlemsstaterna ska följa i sina förbindelser med de 

organisationer som ombesörjer inspektion, besiktning och certifiering av fartyg, för uppfyllande av 

de internationella konventionerna om säkerheten till sjöss och förhindrande av havsförorening, 

samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas. Detta inkluderar utarbetandet och 

genomförandet av säkerhetskrav för skrov, maskineri samt el- och kontrollinstallationer på fartyg 

som omfattas av de internationella konventionerna.

Artikel 2

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) fartyg: fartyg som omfattas av de internationella konventionerna.

b) fartyg som seglar under 

en medlemsstats flagg:

fartyg som är registrerade i en medlemsstat och som seglar under 

dess flagg i enlighet med dess lagstiftning. Fartyg som inte 

motsvarar denna definition likställs med fartyg som seglar under 

tredjelands flagg.

c) inspektioner och 

besiktningar:

inspektioner och besiktningar som är obligatoriska enligt de 

internationella konventionerna.
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d) internationella 

konventioner:

den internationella konventionen om säkerhet för människoliv 

till sjöss av den 1 november 1974 (Solas) utom kapitel XI-2 

i dess bilaga, den internationella lastlinjekonventionen av 

den 5 april 1966 och den internationella konventionen till 

förhindrande av förorening från fartyg av den 2 november 1973 

(Marpol), inklusive protokoll och ändringar till dessa, samt 

därmed förknippade koder av tvingande karaktär i alla 

medlemsstater, i uppdaterad version.

e) organisation: en rättslig enhet, inbegripet dotterbolag och andra organ under 

dess kontroll, som i samarbete eller enskilt utför uppgifter som 

omfattas av detta direktiv.

f) kontroll: vid tillämpningen av e) avses med kontroll rättigheter, avtal eller 

andra rättsliga eller praktiska medel som enskilt eller i 

kombination ger möjlighet att utöva ett avgörande inflytande 

över en juridisk person eller bemyndigar en juridisk person att 

utföra uppgifter som omfattas av detta direktivs 

tillämpningsområde.

g) erkänd organisation: en organisation som har erkänts i enlighet med förordning (EG) 

nr .../...*.

                                               

* EUT: Var vänlig för in numret på den förordning som nämns i skäl 26.
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h) bemyndigande: ett förfarande genom vilket en medlemsstat ger ett 

bemyndigande eller delegerar befogenheter till en erkänd 

organisation.

i) föreskrivet certifikat: ett certifikat utfärdat av en flaggstat eller på dess vägnar i 

enlighet med internationella konventioner.

j) regler och förfaranden: de krav som en erkänd organisation ställer på hur fartygen ska 

vara konstruerade, byggda, utrustade, underhållna och 

besiktigade.

k) klasscertifikat: ett av en erkänd organisation utfärdat dokument som intygar ett 

fartygs lämplighet för en viss användning eller tjänst i enlighet 

med de regler och förfaranden som organisationen har fastställt 

och offentliggjort.

l) radiosäkerhetscertifikat 

för lastfartyg:

det certifikat som infördes genom 1988 års protokoll om ändring 

av Solas antaget av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
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Artikel 3

1. När medlemsstaterna tar på sig ansvar och förpliktelser inom ramen för de internationella 

konventionerna, ska de se till att deras behöriga administrationer kan säkerställa att 

bestämmelserna i dessa tillämpas på ett effektivt sätt, särskilt avseende inspektion och 

besiktning av fartyg samt utfärdandet av föreskrivna certifikat och dispenscertifikat i 

enlighet med de internationella konventionerna. Medlemsstaterna ska agera i enlighet med 

tillämpliga bestämmelser i bilagan och i bihanget till IMO:s resolution A.847 (20) om 

riktlinjer för att bistå flaggstater vid genomförandet av IMO:s instrument.

2. När en medlemsstat vid tillämpningen av punkt 1 beslutar att med avseende på fartyg som 

seglar under dess flagg

i) bemyndiga organisationer att helt eller delvis utföra inspektioner och besiktningar 

avseende föreskrivna certifikat, inklusive sådana som gör det möjligt att bedöma om 

de regler som avses i artikel 11.2 efterlevs samt, i tillämpliga fall, att utfärda eller 

förnya därtill hörande certifikat, eller

ii) att helt eller delvis överlåta de inspektioner och besiktningar som avses under i på 

organisationer,

ska den anförtro dessa uppgifter endast åt erkända organisationer.
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Den behöriga administrationen ska i samtliga fall godkänna det första utfärdandet av 

dispenscertifikat.

För radiosäkerhetscertifikatet för lastfartyg får emellertid dessa uppgifter anförtros åt ett 

privat organ som har erkänts av en behörig administration och som har tillräcklig 

sakkunskap och kvalificerad personal för att på administrationens vägnar utföra särskilda 

säkerhetsbedömningar rörande radiokommunikation.

3. Denna artikel avser inte certifiering av marin utrustning på ett fartyg.

Artikel 4

1. Vid tillämpningen av artikel 3.2 ska medlemsstaterna i princip inte vägra att bemyndiga 

någon av de erkända organisationerna att åta sig uppgifterna, om inte annat följer av 

bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln samt i artiklarna 5 och 9. De får emellertid 

begränsa det antal organisationer som de bemyndigar i enlighet med sina behov, förutsatt 

att det finns klara och objektiva skäl till att göra så.

På en medlemsstats begäran ska kommissionen anta lämpliga åtgärder i enlighet med det 

föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2.
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2. För att en medlemsstat ska godta att en erkänd organisation som har sin hemvist i ett 

tredjeland helt eller delvis utför de uppgifter som anges i artikel 3 får den begära att 

tredjelandet i fråga beviljar en motsvarande behandling av de erkända organisationer som 

har sin hemvist i gemenskapen.

Dessutom får gemenskapen begära att ett tredjeland där en erkänd organisation har sin 

hemvist beviljar en motsvarande behandling av de erkända organisationer som har hemvist 

inom gemenskapen.

Artikel 5

1. Medlemsstater som beslutar i enlighet med artikel 3.2 ska upprätta en arbetsförbindelse 

mellan sin behöriga administration och de organisationer som agerar för deras räkning.

2. Arbetsförbindelsen ska regleras genom ett formaliserat, skriftligt och icke-diskriminerande 

avtal eller ett likvärdigt rättsligt arrangemang som fastställer de särskilda uppgifter och 

funktioner som organisationerna har åtagit sig och som åtminstone omfattar följande:

a) Bestämmelserna i bihang II till IMO:s resolution A.739 (18) om riktlinjer för 

bemyndigande av organisationer som agerar för administrationens räkning, med 

beaktande av bilagan, bihangen och tillägget till IMO:s MSC/cirkulär 710 och 

MEPC/cirkulär 307 om avtalsmall för bemyndigande av erkända organisationer som 

agerar för administrationens räkning.
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b) Följande bestämmelser om ekonomiskt ansvar:

i) Om det till följd av en sjöolycka genom lagakraftvunnen dom, eller 

skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar 

samt att den ska utge ersättning till de skadelidande för sakförlust eller 

sakskada, personskada eller dödsfall, och det kan bevisas inför domstolen att 

förlusten, skadan eller dödsfallet orsakats av en uppsåtlig handling eller 

underlåtelse eller grov vårdslöshet från den erkända organisationens sida, eller 

från dess organ, anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända 

organisationens räkning, ska administrationen ha rätt till ekonomisk ersättning 

från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att 

sagda förlust, skada eller dödsfall vållats av den erkända organisationen.

ii) Om det till följd av en sjöolycka genom lagakraftvunnen dom, eller 

skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar 

samt att den ska utge ersättning till de skadelidande för personskada eller 

dödsfall, och det kan bevisas inför domstolen att personskadan eller dödsfallet 

orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den 

erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som 

agerar för den erkända organisationens räkning, ska administrationen ha rätt till 

ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning 

domstolen slår fast att sagda personskada eller dödsfall vållats av den erkända 

organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som ska 

betalas av den erkända organisationen, men detta belopp får inte understiga 

4 000 000 EUR.
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iii) Om det till följd av en sjöolycka genom lagakraftvunnen dom, eller 

skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar 

samt att den ska utge ersättning till de skadelidande för sakförlust eller 

sakskada, och det kan bevisas inför domstolen att förlusten eller skadan 

orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den 

erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som 

agerar för den erkända organisationens räkning, ska administrationen ha rätt till 

ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning 

domstolen slår fast att sagda förlust eller skada vållats av den erkända 

organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som ska 

betalas av den erkända organisationen, men detta belopp får inte understiga 

2 000 000 EUR.

c) Bestämmelser om en regelbundet återkommande granskning som utförs av 

administrationen eller av ett opartiskt utomstående organ som har utsetts av 

administrationen och som avser de uppgifter som organisationerna utför för 

administrationens räkning enligt artikel 9.1.

d) Möjligheten att genomföra slumpvisa och ingående inspektioner av fartygen.

e) Bestämmelser om rapportering av väsentlig information om organisationernas 

klassade flotta, ändringar av fartygs klass, tillfälliga avstängningar och 

tillbakadraganden från klass.
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3. I avtalet eller genom det likvärdiga rättsliga arrangemanget kan det krävas att den erkända 

organisationen har ett lokalt ombud på den medlemsstats territorium för vars räkning den 

utför de uppgifter som avses i artikel 3. Detta krav kan uppfyllas av ett lokalt ombud som 

är juridisk person enligt medlemsstatens lagar och som omfattas av de nationella 

domstolarnas behörighet.

4. Varje enskild medlemsstat ska förse kommissionen med exakta uppgifter om den 

arbetsförbindelse som har etablerats i enlighet med denna artikel. Kommissionen ska 

därefter meddela de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 6

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening 

från fartyg (Coss), inrättad genom förordning (EG) nr 2099/20021.

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

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

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

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.15a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG 

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrättande av en kommitté 
för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) (EGT L 324, 29.11.2002, 
s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2007
(EUT L 22, 31.1.2007, s. 12).
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Artikel 7

1. Detta direktiv får, utan att dess tillämpningsområde utökas, ändras i syfte att

a) med avseende på tillämpningen av detta direktiv införliva senare ikraftträdda 

ändringar av de internationella konventioner och tillhörande protokoll, koder och 

resolutioner som avses i artiklarna 2 d, 3.1 och 5.2,

c) ändra de belopp som anges i artikel 5.2 b ii och iii.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv ska antas i 

enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 6.3.

2. När nya instrument eller protokoll till de internationella konventioner som avses i 

artikel 2 d antas ska rådet, på förslag av kommissionen samt med hänsyn till 

medlemsstaternas parlamentariska förfaranden och relevanta förfaranden inom IMO, 

besluta om närmare arrangemang för ratificering av dessa nya instrument eller protokoll, 

och samtidigt säkerställa att de tillämpas enhetligt och samtidigt i medlemsstaterna.

Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 d och artikel 5 får 

undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) 

nr 2099/2002.
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Artikel 8

Trots de minimikriterier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr .../...* får en medlemsstat, 

om den anser att en erkänd organisation inte längre kan bemyndigas att för dess räkning utföra de 

uppgifter som anges i artikel 3, tillfälligt dra in eller återkalla ett bemyndigande. I ett sådant fall ska 

medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om sitt beslut 

och ange de skäl som ligger till grund för beslutet.

Artikel 9

1. Varje medlemsstat ska försäkra sig om att de erkända organisationer som utför uppdrag för 

dess räkning enligt artikel 3.2 på ett effektivt sätt utför de uppgifter som avses i den 

artikeln till belåtenhet för dess behöriga administration.

2. Varje medlemsstat ska utföra den uppgift som avses i punkt 1 åtminstone på tvåårsbasis 

och ska tillhandahålla de andra medlemsstaterna och kommissionen en rapport om 

resultaten från denna övervakning senast den 31 mars året efter de år som bedömningen 

gäller.

                                               

* EUT: Var vänlig för in numret på den förordning som nämns i skäl 26.
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Artikel 10

När medlemsstaterna i egenskap av hamnstater utövar sina inspektionsrättigheter och 

inspektionsförpliktelser och upptäcker att erkända organisationer som agerar för en flaggstats 

räkning har utfärdat giltiga föreskrivna certifikat till ett fartyg som inte uppfyller de relevanta 

kraven i de internationella konventionerna eller att ett fartyg med ett giltigt klasscertifikat har någon 

brist med avseende på de punkter som certifikatet omfattar, ska de rapportera detta till 

kommissionen och övriga medlemsstater samt underrätta den berörda flaggstaten. Endast fall med 

fartyg som utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och miljön eller som uppvisar tecken på särskild 

försumlighet hos de erkända organisationerna ska rapporteras i enlighet med denna artikel. Den 

berörda erkända organisationen ska underrättas om fallet vid tiden för den första inspektionen så att 

den omedelbart kan vidta lämpliga uppföljningsåtgärder.

Artikel 11

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att fartyg som seglar under dess flagg är konstruerade, 

byggda, utrustade och underhållna i enlighet med en erkänd organisations regler och för 

faranden om skrov, maskineri samt el- och kontrollinstallationer.

2. En medlemsstat kan besluta att använda sådana regler som den anser vara likvärdiga med 

en erkänd organisations regler och förfaranden endast om den omedelbart anmäler dem till 

kommissionen i överensstämmelse med förfarandet i direktiv 98/34/EG och till de andra 

medlemsstaterna, samt förutsatt att ingen annan medlemsstat eller kommissionen har 

invändningar mot dem och att de befinns vara likvärdiga i enlighet med de föreskrivande 

förfarande som avses i artikel 6.2 i detta direktiv.
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3. Medlemsstaterna ska samarbeta med de erkända organisationer de har bemyndigat i 

utformningen av organisationens regler och förfaranden. De ska samråda med de erkända 

organisationerna för att uppnå en enhetlig tolkning av de internationella konventionerna.

Artikel 12

Kommissionen ska vartannat år informera Europaparlamentet och rådet om hur genomförandet av 

detta direktiv fortgår i medlemsstaterna.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att 

följa detta direktiv senast den ...*. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

                                               

* EUT: 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
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När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en 

uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till de direktiv som 

upphävts genom detta direktiv ska anses som hänvisningar till detta direktiv. Närmare 

föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser 

i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Direktiv 94/57/EG, ändrat genom de direktiv som anges i bilaga I del A, ska upphöra att gälla från 

och med den ...*, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller den 

tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning av dessa direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas 

i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

                                               

* EUT: Datum för detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 15

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

För Europaparlamentet För rådet

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv med dess ändringar

(enligt artikel 14)

Rådets direktiv 94/57/EG EGT L 319, 12.12.1994, s. 20

Kommissionens direktiv 97/58/EG EGT L 274, 7.10.1997, s. 8

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/105/EG

EGT L 19, 22.1.2002, s. 9

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/84/EG

EGT L 324, 29.11.2002, s. 53

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell rätt 

(enligt artikel 14)

Direktiv Tidsfrist för införlivande

94/57/EG 31 december 1995

97/58/EG 30 september 1998

2001/105/EG 22 juli 2003

2002/84/EG 23 november 2003
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BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 94/57/EC Det här direktivet Förordning (EC) nr / *

Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2.a Artikel 2.a Artikel 2.a

Artikel 2.b Artikel 2.b –

Artikel 2.c Artikel 2.c –

Artikel 2.d Artikel 2.d Artikel 2.b

Artikel 2.e Artikel 2.e Artikel 2.c

– Artikel 2.f Artikel 2.d

Artikel 2.f Artikel 2.g Artikel 2.e

Artikel 2.g Artikel 2.h Artikel 2.f

Artikel 2.h Artikel 2.i Artikel 2.g

Artikel 2.i Artikel 2.k Artikel 2.i

– Artikel 2.j Artikel 2.h

Artikel 2.j Artikel 2.l –

Artikel 2.k – Artikel 2.j

                                               

* EUT: Var vänlig för in numret på den förordning som nämns i skäl 26.
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Direktiv 94/57/EC Det här direktivet Förordning (EC) nr / *

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 4.1 första meningen – Artikel 3.1

Artikel 4.1 andra meningen Artikel 3.2

Artikel 4.1 tredje meningen –

Artikel 4.1 fjärde meningen Artikel 4.1 

– Artikel 3.3

– Artikel 4.2, 3, 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5.1 Artikel 4.1

Artikel 5.3 Artikel 4.2

Artikel 6.1, 2, 3, 4 Artikel 5.1, 2, 3, 4

Artikel 6.5 –

Artikel 7 Artikel 6 Artikel 12

Artikel 8.1 första strecksatsen Artikel 7.1 första stycket led a

Artikel 8.1 andra strecksatsen – Artikel 13.1

Artikel 8.1 tredje strecksatsen Artikel 7.1 första stycket led b 

– Artikel 7.1 andra stycket Artikel 13.1 andra stycket 

Artikel 8.2 Artikel 7.2
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Direktiv 94/57/EC Det här direktivet Förordning (EC) nr / *

Artikel 8.2 andra stycket Artikel 13.2

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 10.1 inledningsfrasen Artikel 8

Artikel 10.1 a, b, c, 2, 3, 4 – –

Artikel 11.1, 2 Artikel 9.1, 2

Artikel 11.3, 4 Artikel 8.1, 2

Artikel 12 Artikel 10

Artikel 13 – –

Artikel 14 Artikel 11

– Artikel 11.3

Artikel 12

– Artikel 9

Artikel 15.1

Artikel 10.1, 2

Artikel 15.2 Artikel 10.3

Artikel 15.3 – Artikel 10.4

Artikel 15.4 Artikel 10.5
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Direktiv 94/57/EC Det här direktivet Förordning (EC) nr / *

Artikel 15.5 Artikel 10.6 första, andra, 

tredje och femte stycket 

– Artikel 10.6 fjärde stycket

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

Bilaga Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II Bilaga II
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I. Inledning

Inom ramen för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) nådde rådet den 

30 november 2007 en politisk överenskommelse om två olika rättsakter grundade på 

kommissionens förslag i ärendet1: ett utkast till direktiv om gemensamma regler och 

standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för 

sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) samt en

förordning om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner 

och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning). Detta dokument berör den del av kommissionens 

förslag som utgör det omarbetade direktivet.2

Efter juristlingvisternas slutgranskning antog råden sin gemensamma ståndpunkt 

den 6 juni 2008. 

När rådet tog sin ståndpunkt beaktades yttrandena från Ekonomiska och sociala kommittén3

och Regionkommittén4. Ett stort antal av de ändringar som Europaparlamentet antog vid 

första behandlingen den 25 april 20075 har i enlighet med rådets ståndpunkt införlivats med 

eller kommit till uttryck i den aktuella texten, antingen i direktivet eller förordningen. 

Förslaget går ut på att genom successiva ändringar omarbeta direktiv 94/57/EG om 
gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner av 
fartyg och utfärdar fartygscertifikat, de "erkända organisationerna". Dessutom ändras 
vissa bestämmelser i det befintliga direktivet i syfte att förenkla, harmonisera, eller 
skärpa gällande bestämmelser, exempelvis genom att förstärka kontrollen av de 
erkända organisationerna och genom att reformera systemet för påföljder mot dem 
som inte uppfyller minimikraven för erkännande.

                                               
1 Kommissionen överlämnade den 30 januari 2006 sitt förslag till omarbetning av de 

gemensamma reglerna och standarderna för organisationer som utför inspektioner och utövar 
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed 
(dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Rådets gemensamma ståndpunkt om utkastet till förordning återges i dok. 5726/08 och den 
därtill hörande motiveringen i dok. 5726/08 ADD 1.

3 EESK 1177/2006 av den 13 september 2006 (EUT C 318, 23.12.2006 - s.195-201).
4 Regionkommittén 43/2006 av den 15 juni 2006 (EUT C 229, 22.9.2006, s.38).
5 Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ännu inte offentliggjort i EUT).
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II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

a) Rättsaktens form

Den viktigaste fråga som togs upp vid diskussionerna i rådets organ var vilken form den 

rättsakt som kommissionen föreslagit skulle ha. Flera bestämmelser i förslaget till direktiv

måste tolkas så att det genom dem antingen direkt åläggs skyldigheter eller att de ger 

kommissionen behörighet att ålägga enskilda, i detta fall de erkända organisationerna, sådana 

skyldigheter. Detta bekräftades av rådets juridiska avdelning i dess yttrande av den 8 oktober 

2007 (dok. 13616/07), i vilket man rekommenderar att rättsakten antas i form av en 

förordning eller att man som alternativ omarbetar de aktuella bestämmelserna eller delar upp 

rättsakten i ett direktiv och en förordning.

I sin politiska överenskommelse enades rådet om att dela upp texten i två separata instrument, 

ett direktiv och en förordning. I direktivet ingår de bestämmelser som riktar sig till 

medlemsstaterna angående dessas förhållande till erkända organisationer, medan 

förordningen innehåller samtliga bestämmelser i samband med erkännandet på 

gemenskapsnivå, dvs. kommissionens beviljande eller återkallande av erkännandet, de 

skyldigheter och kriterier som organisationerna måste uppfylla för ett gemenskapserkännande 

samt eventuella påföljder mot erkända organisationer som inte uppfyller dessa skyldigheter 

och kriterier. 

b) Huvudfrågor i samband med direktivet

Rådet kunde tillstyrka nästan samtliga huvudinslag i kommissionens förslag angående 

medlemsstaternas förhållande till de organisationer som getts i uppdrag att ansvara för

inspektion, besiktning och certifiering av fartyg. Bestämmelserna härom innehåller endast få 

ändringar i förhållande till motsvarande bestämmelser i det befintliga direktivet 94/57/EG. 

Rådets ändringar i texten var nödvändiga av redaktionella eller terminologiska skäl eller berör 

följande frågor:
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För det första anser rådet att i enlighet med det befintliga gemenskapssystem enligt vilket 

medlemsstaterna kan delegera sina befogenheter enligt tillämpliga internationella 

konventioner att inspektera fartyg och utfärda certifikat till erkända organisationer, den 

berörda medlemsstaten har rätt att upphäva eller återkalla bemyndigandet, om den inte längre 

önskar bemyndiga en viss erkänd organisation att agera på dess vägnar. Utöver skyldigheten 

att utan dröjsmål informera kommission och övriga medlemsstater om upphävandet eller 

återkallandet och att ange de skäl som ligger till grund för denna åtgärd anges det i den 

gemensamma ståndpunkten inte något förfarande för detta.

För det andra inför rådet i sin gemensamma ståndpunkt, i enlighet med det ändrade beslutet 

om kommittéförfarande6, det föreskrivande förfarandet med kontroll för att anpassa direktivet 

till ändringar av internationella konventioner, protokoll, koder och resolutioner.

För det tredje finner rådet det lämpligt att ange en tidsram för informationen från 

kommissionen om medlemsstaternas genomförandet av direktivet och fastställer att detta ska 

ske vartannat år.

III. Ändringar

Rådet har beaktat de synpunkter som framfördes av Europaparlamentet vid dess första 

behandling av förslaget. Följande inslag i Europarlamentets yttrande avspeglas i rådets 

gemensamma ståndpunkt, varav vilka gäller till vissa delar eller principiellt: ändringarna 3, 7, 

9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 och 51.

Rådet kunde av terminologiska skäl inte godta vissa ändringar (4, 5, 8, 27 och 48). 

Ändringarna 30 och 31 är enligt rådets åsikt inte godtagbara eftersom de avsevärt skulle ändra 

befintliga regler för harmonisering av de erkända organisationernas ekonomiska ansvar vid en 

olycka. Rådet tillstyrker inte ändringarna 46 och 47 eftersom dessa är alltför tvingande och 

inte överensstämmer med rådets syn på den delegering av befogenheter som tillerkänns 

medlemsstaterna. Slutligen är ändringarna 1, 21, 28, 33 och 49 inte tillräckligt tydliga eller 

förefaller överflödiga.

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

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom rådets beslut
2006/512/EG av den 17 juli 2006 (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.)
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IV. Slutsats

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt utgör det adekvata sättet att genom detta 

direktiv sörja för de åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i fråga om organisationer som 

utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg medan samtliga bestämmelser rörande 

erkännandet av dessa organisationer på gemenskapsnivå fastställs i den parallella 

förordningen. 

I texten till den gemensamma ståndpunkten avspeglas många av Europaparlamentets 

ändringar. Rådet ser fram emot att inleda konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet i 

syfte att så snart som möjligt nå fram till en överenskommelse.

_______________________
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 Antagande (R + U)
a) av gemensam ståndpunkt
b) av rådets motivering
 Uttalanden

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

"Kommissionen erinrar om sin ståndpunkt att medlemsstaterna bör sammanställa jämförelsetabeller 

mellan medlemsstaternas nationella införlivandeåtgärder och direktivet, så att överensstämmelsen 

mellan de nationella bestämmelserna och gemenskapens bestämmelser kan granskas, vilket gagnar 

såväl medborgarna som bättre lagstiftning och insyn.

Kommissionen kommer inte att stå i vägen för en enighet inom rådet i detta fall, så att det 

interinstitutionella förfarandet kan slutföras. Emellertid förväntar sig kommissionen att denna 

övergripande fråga kommer att behandlas gemensamt av institutionerna."
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GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN

"Rådet och kommissionen anser att målen i detta direktiv, nämligen att öka säkerheten på fartyg och 

förhindra havsförorening, även bör uppnås på internationell nivå. Medlemsstaterna och 

kommissionen bör därför eftersträva samarbete med andra IMO-medlemmar och föreslå IMO att en 

internationell kod för erkända organisationer utarbetas.

I enlighet med principerna i direktivet bör koden i förekommande fall omfatta följande:

a) De obligatoriska krav som ska uppfyllas av de erkända organisationerna vad gäller lagstadgat 

arbete. Detta innefattar bl.a. följande: allmänna krav som oberoende, opartiskhet, integritet, 

kompetens och ansvar; krav avseende organisation, förvaltning och resurser; krav avseende 

certifieringsförfaranden; krav avseende kvalitetsledning

och

b) en ram och förfaranden för en obligatorisk revisionsordning för att kontrollera att en erkänd 

organisation uppfyller kraven enligt punkt a."

________________________



 

SV    SV 

SV 



 

SV    SV 

 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den 11.6.2008 
KOM(2008) 370 slutlig 
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
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2005/0237 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför 

inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet 
i förbindelse därmed, samt Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma 

regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av 
fartyg 

(Text av intresse för EES) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet 
(dokument KOM(2005) 587 slutlig – 2005/0237COD): 

30 januari 2006 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 13 september 2006 

Regionkommitténs yttrande: 15 juni 2006 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 25 april 2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 6 juni 2008 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med förslaget är att reformera de nuvarande bestämmelserna om gemenskapens 
erkännande av de organisationer som av medlemsstaterna får till uppgift att inspektera och 
certifiera fartygs säkerhet i enlighet med internationella konventioner 
(klassificeringssällskap). Bestämmelserna infördes genom direktiv 94/57/EG (EGT L 319, 
12.12.1994, s. 20). Denna fjärde ändring av direktivet har formen av en omarbetning.  

Mer specifikt syftar omarbetningsförslaget till följande: 

(1) Att stärka kontrollen av de erkända organisationerna, genom att det införs ett 
gemensamt och oberoende organ för certifiering av deras kvalitetsstyrningssystem. 

(2) Att ersätta de två olika formerna av erkännande – ordinarie och begränsat – med ett 
enda erkännande. Organisationer kommer endast att erkännas på grundval av sin 
tjänstekvalitet och prestationsnivå, utan att hänsyn tas till deras storlek.  

(3) Att förenkla, skärpa och bättre strukturera kriterierna för gemenskapens erkännande. 



 

SV 3   SV 

(4) Att reformera påföljdssystemet, vilket idag endast omfattar tillfälliga avstängningar 
och tillbakadraganden. Enligt förslaget ska det införas ett system med mer effektiva 
och proportionella ekonomiska påföljder, samtidigt som möjligheten till 
tillbakadraganden finns kvar i de allvarligaste fallen. 

(5) Att införa ömsesidigt erkännande av klasscertifikat mellan de erkända 
organisationerna (certifikat om överensstämmelse med dessa organisationers egna 
tekniska föreskrifter), framför allt i fråga om marin utrustning, när de utfärdats på 
grundval av likvärdiga tekniska standarder. 

(6) Att klargöra omfattningen av vissa bestämmelser eller förenkla deras tillämpning. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1. Om uppdelningen av förslaget i ett utkast till direktiv och ett utkast till 
förordning 

Rådets uppdelning av förslaget i ett utkast till direktiv och ett utkast till förordning syftar till 
att säkerställa att systemet blir vattentätt i juridiskt hänseende, varvid det i synnerhet handlar 
om att införa skyldigheter för de erkända organisationerna, däribland inrättandet av ett system 
för ekonomiska påföljder.  

Kommissionen konstaterar att utkastet till direktiv behandlar relationerna mellan 
medlemsstaterna och de erkända organisationer till vilka de delegerar inspektions- och 
certifieringsuppgifterna inom ramen för internationella konventioner. Utkastet till förordning 
omfattar alla delar av ordningen för erkännandet (däribland beviljandet, kriterierna för 
erkännande, de erkända organisationernas skyldighet att informera och samarbeta, 
regelbunden bedömning av organisationerna, avhjälpandet av brister och slutligen 
återkallelsen).  

Kommissionen godtar denna uppdelning i den mån som den a) utöver de absolut nödvändiga 
textanpassningarna är av formell karaktär och fullt ut respekterar innehållet i kommissionens 
förslag, och b) kan bidra till att förbättra rättssäkerheten i de berörda organisationerna. 

3.2. Om utkastet till direktiv 
Kommissionen anser att rådets ändringsförslag för skälen i ingressen stämmer överens med 
ändringarna av bestämmelserna. 

Beträffande ändringarna av bestämmelserna:  

• Ändringsförslagen för artiklarna 6 och 7 är förenliga med införandet av ett föreskrivande 
kommittéförfarande med kontroll i kraft av rådets beslut 2006/512/EG1. 

• Rådet har strukit skyddsklausulen i artikel 8.1. Denna fråga har inte berörts i 
kommissionens förslag. Kommissionen anser ändå att detta bör betraktas som en åtgärd av 
teknisk karaktär, som innebär att man avlägsnar en mekanism som härrör från de första 
versionerna av direktivet och som har blivit oanvändbar: denna mekanism är i själva verket 
oförenlig med den bedömnings- och påföljdsbefogenhet som tillerkänts kommissionen i 

                                                 
1 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11. 
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samband med de olika ändringar som gjorts. Därför anser kommissionen att den kan stödja 
detta ändringsförslag, som inte undergräver kommissionens initiativrätt. 

• Kommissionen har erinrat om sin ståndpunkt när det gäller att medlemsstaterna ska inrätta 
jämförelsetabeller som visar överensstämmelsen mellan medlemsstaternas 
införlivandeåtgärder och bestämmelserna i direktivet, något som främjar medborgarnas 
intressen, ”bättre lagstiftning” och öppenhet. Trots strykningen av denna skyldighet i 
artikel 14 har kommissionen inte lagt något hinder i vägen för rådets överenskommelse – 
detta med tanke på utsikten att slutföra det interinstitutionella förfarandet. Kommissionen 
förväntar sig dock att denna övergripande fråga behandlas gemensamt av institutionerna. 

Den sålunda ändrade texten återger Europaparlamentets ändringsförslag 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 
35–37 och 51, vilka hade godtagits av kommissionen. Ändringsförslag 1, 4 och 8, som var av 
redaktionell karaktär och som i princip godtagits av kommissionen, har inte tagits med. 
Principen i de två förstnämnda avspeglas emellertid i kriterium B6 (l) i bilagan till utkastet till 
förordning, vilket kommissionen anser vara korrekt. 

Kommissionen anser att rådets övriga ändringsförslag för bestämmelsedelen utgör mindre 
anpassningar och/eller redaktionella eller tekniska ändringar och att de därför är godtagbara.  

3.3. Om utkastet till förordning 

Kommissionen anser att rådets ändringsförslag för skälen i ingressen stämmer överens med 
ändringarna av bestämmelserna, med undantag för skäl 1a och 28a. Beträffande dessa har 
kommissionen följande anmärkningar: 

• Kommissionen kan inte godta det nya skäl 1a, enligt vilket förordningen ska tolkas i 
enlighet med internationell rätt. Kommissionen anser härvidlag att a) utkastet till 
förordning till fullo överensstämmer med internationell rätt, och b) tolkningen av 
gemenskapsrätten uteslutande faller under EG-domstolens behörighet, vilken lagstiftaren 
inte kan begränsa.  

• Kommissionen kan godta det nya skäl 28a, eftersom det avspeglar nödvändigheten av att 
koppla samman de erkända organisationernas skyldighet att ha en omfattande uppsättning 
tekniska föreskrifter med skyldigheten att harmonisera dessa. I sin bedömning av erkända 
organisationer samt av organisationer som ansöker om erkännande, fortsätter 
kommissionen emellertid att kräva full respekt för dessa två skyldigheter.  

När det gäller bestämmelsedelen: 

• Den nya punkt 1a i artikel 4 framhåller uttryckligen något som redan var underförstått i 
kommissionens förslag, dvs. att erkännandet endast får beviljas organisationer som 
uppfyller kriterierna för erkännande.  

• Ändringsförslaget för punkt 4 i samma artikel resulterar i ökad flexibilitet när det gäller 
möjligheten att begränsa erkännandet, varvid sådana begränsningar fortfarande kommer att 
vara av strikt kvalitativ karaktär. Skyddet av den berörda organisationens rättigheter och 
intressen stärks samtidigt genom kommissionens skyldighet att tydligt uttrycka orsakerna 
till begränsningen samt villkoren för dess eventuella upphävande. 
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• Införandet av tidsfrister för åläggande att avhjälpa en brist, i artikel 5, ökar pressen på den 
berörda erkända organisationen när brister har konstaterats. 

• Rådets ändringsförslag för artikel 6 innebär först och främst införandet av ett förfarande 
med rådgivande kommitté när kommissionen ska ålägga en erkänd organisation påföljder. 
Kommissionen anser i allmänhet att kommittéförfarandet inte är särskilt relevant för denna 
typ av beslut, men erkänner att sådana beslut skulle kunna påverka relationerna mellan 
medlemsstaterna och de berörda organisationerna i den mån som det yttersta syftet med 
gemenskapserkännandet är att ge medlemsstaterna möjlighet att delegera inspektions- och 
certifieringsuppgifter inom ramen för internationella konventioner. Därför godtar 
kommissionen den lösning som antagits av rådet. Denna lösning ger medlemsstaterna 
möjlighet att uttrycka sina ståndpunkter i fråga om konstaterade överträdelser och i fråga 
om påföljder. Samtidigt utesluter den varje möjlighet till politiska oegentligheter i samband 
med förfarandet. Rådet har för övrigt bedömt att det är nödvändigt att fastställa en övre 
gräns för hur stora böter som kan ådömas på grundval av den erkända organisationens 
genomsnittliga omsättning under de tre föregående räkenskapsåren, något som förefaller 
vara rimligt. Slutligen förstärks garantierna i fråga om förfarandet samt skyddet av rätten 
till försvar genom att EG-domstolen får oinskränkt behörighet när det gäller böter.  

• När det gäller återkallat erkännande har rådet lagt till ett femte skäl, i syfte att förhindra 
offentliga eller privata subventioner av ekonomiska påföljder som påförts en erkänd 
organisation. Kommissionen stöder detta helt och fullt, eftersom den typen av agerande 
helt skulle undergräva systemets avskräckande effekter.  

• Den nya lydelse som rådet har givit artikel 9 förändrar inte innehållet i kommissionens 
ursprungliga förslag om tillgång till dokument och fartyg för bedömning av erkända 
organisationer.  

• Artikel 10 har väsentligt förbättrats när det gäller ömsesidigt erkännande av klasscertifikat, 
som nu kommer att ske automatiskt för all utrustning som omfattas av direktiv 96/98/EG2 
om marin utrustning. Rådet framhåller uttryckligen det som var underförstått i det 
ursprungliga förslaget, nämligen att det ömsesidiga erkännandet endast gäller utrustning, 
material och komponenter. Rådet har lagt till två nya mekanismer: Om de erkända 
organisationerna inte lyckas genomföra det ömsesidiga erkännandet ska de redogöra för 
skälen till detta. Endast säkerhetsrelaterade skäl kan accepteras. En säkerhetsklausul införs 
som gör det möjligt för de erkända organisationerna att vägra installation ombord av icke-
godkänd utrustning, utan att därför anses ha brutit mot principen om ömsesidigt 
erkännande. Den tidsperiod som Europaparlamentet fastställer i ändringsförslag 53 för 
kommissionens rapport om genomförande av ömsesidigt erkännande har förlängts från tre 
till fem år. Orsaken är att kommissionen anser att så lång tid behövs för att de erkända 
organisationerna ska kunna klara av den tekniskt komplicerade processen. 

• Kommissionen noterar med tillfredsställelse att den gemensamma ståndpunkten innehåller 
ett krav på att erkända organisationer ska införa ett gemensamt system som är oberoende 
av certifieringen av deras kvalitetsstyrningssystem. På så sätt innehåller artikel 11 det 
viktigaste i denna fråga från kommissionens ursprungliga förslag. Det blir de erkända 
organisationernas ansvar att genomföra själva systemet, utan inblandning från 

                                                 
2 EGT L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktivet senast ändrat genom beslut 2002/84/EG (EGT L 324, 

29.11.2002, s. 53). 



 

SV 6   SV 

medlemsstaterna eller kommissionen. När det gäller denna fråga hade parlamentet velat se 
att medlemsstaterna deltog, vilket kommissionen i princip kunde godta. Detta förslag 
förkastades dock med tanke på att en internationell kod ska utarbetas för de erkända 
organisationerna, med en betydande och oberoende certifieringsmekanism (se nedan). 

• För kommittéförfarandet har rådet gjort det möjligt för kommissionen att anta 
tolkningsföreskrifter och tillämpa kriterierna i bilagan. Detta kan bidra på ett bra sätt till ett 
effektivt genomförande och framför allt skapa rättssäkerhet för de berörda parterna, med 
tanke på att vissa kriterier i hög grad är allmänna, bl.a. resurskraven för de erkända 
organisationerna. 

Den ändrade texten återger helt eller delvis ändringsförslagen 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38–44, 50, 
52–56, 59–61, 66 och 68, som kommissionen har godtagit. Ändringsförslagen 18, 26, 14 och 
69, som godtogs av kommissionen helt eller delvis, finns med i den gemensamma 
ståndpunkten på villkor som kommissionen anser vara rimliga. Ändringsförslagen 16, 62, 64, 
65 och 71 rörande utnämnandet av den organisation som ansvarar för certifiering av de 
erkända organisationernas kvalitetssystem har endast kunnat godtas i princip av 
kommissionen, eftersom användningen av begreppet ”kommitté” skulle kunna leda till en 
sammanblandning med kommittéförfarandet. Kommissionen anser att rådets ordval, dvs. ett 
system för bedömning och certifiering av kvaliteten är en bra kompromiss. 

Utöver detta anser kommissionen att rådets ändringsförslag är mindre anpassningar och 
redaktionella eller tekniska ändringar och därför godtagbara.  

3.4. Gemensam förklaring från rådet och kommissionen om att Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) bör utveckla en kod för erkända organisationer 

Kommissionen och rådet är eniga om att det system som gemenskapen håller på att utveckla 
skulle kunna användas även på internationell nivå, vilket sammanfaller med 
Europaparlamentets påpekande om att gemenskapssystemet bör kopplas samman med ett 
internationellt system. Kommissionen och medlemsstaterna är således redo att anmoda IMO 
att utarbeta en kod som ska säkerställa en hög internationell kvalitet på 
klassificeringssällskapens arbete. Rådet och kommissionen har därför i detta syfte skrivit 
under en gemensam förklaring som bifogas i bilagan. 

4. SLUTSATSER 

Rådets gemensamma ståndpunkt motsvarar helt och hållet kommissionens skäl att föreslå en 
omarbetning av direktiv 94/57/EG, och innehåller i allt väsentligt samma åtgärder som 
kommissionen förordar och som i huvudsak återfinns i omarbetningen. Rättsakten har delats 
upp i ett förslag till direktiv och ett förslag till förordning. Den gemensamma ståndpunkten 
innehåller också så gott som samtliga av de av Europaparlamentets ändringar som 
kommissionen har kunnat godta helt eller delvis. 

Kommissionen anser följaktligen att den gemensamma ståndpunkt som antogs enhälligt utgör 
en god grund för överenskommelse med Europaparlamentet i den andra behandlingen och 
godtar den med synpunkterna och reservationerna ovan.
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BILAGA  

RÅDETS OCH KOMMISSIONENS FÖRKLARING 

”Rådet och kommissionen anser att direktivets mål att förbättra fartygssäkerheten och 
förhindra havsförorening också bör eftersträvas på internationell nivå. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör således, helst i samarbete med andra IMO-medlemmar, föreslå IMO att 
man tar fram en internationell kod för erkända organisationer. 

På grundval av direktivets principer bör koden omfatta både 

a) de obligatoriska krav som erkända organisationer ska uppfylla när det gäller föreskrivet 
arbete, och som omfattar bl.a. följande: allmänna krav som oberoende, opartiskhet, integritet, 
befogenhet och ansvar; krav avseende organisation, styrning och resurser; krav avseende 
certifieringsprocessen, krav avseende kvalitetsstyrning, 

och 

b) en ram och förfaranden för den obligatoriska revisionsordningen för kontroll av att den 
erkända organisationen uppfyller kraven i punkt a.” 
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