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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2008/.../EG

av den 

om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och 

informationssystem för sjötrafik i gemenskapen

(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 (ännu ej offentliggjort i EUT), 

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

(1) Genom antagandet av direktiv 2002/59/EG1, förstärkte Europeiska unionen sin kapacitet 

för att förebygga situationer som kan innebära hot mot säkerheten för människoliv till sjöss 

och mot skyddet av havsmiljön.

(2) Eftersom detta direktiv gäller ändring av direktiv 2002/59/EG, kommer de flesta 

skyldigheterna i detta inte att vara tillämpliga i medlemsstater som saknar havsstränder och 

havshamnar. De enda skyldigheter som kommer att gälla för Österrike, Tjeckien, Ungern, 

Luxemburg eller Slovakien är följaktligen de skyldigheter som gäller fartyg som för dessa 

medlemsstaters flagg, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldighet att samarbeta för 

att säkerställa kopplingen mellan trafikstyrning för sjöfarten och trafikstyrning för andra 

trafiksätt, särskilt flodinformationstjänster.

(3) Enligt detta direktiv bör medlemsstater som är kuststater kunna utbyta den information 

som de får i samband med övervakningen av sjötrafiken i sina behörighetsområden. 

Gemenskapens system för informationsutbyte, SafeSeaNet (nedan kallat "SafeSeaNet"), 

som har utvecklats av kommissionen med medlemsstaternas samtycke, omfattar dels ett nät 

för datautbyte, dels en standardisering av de viktigaste uppgifterna om fartygen och deras 

last (förhandsanmälan och rapportering). Genom systemet kan man på detta sätt ta fram 

exakta och aktuella uppgifter från källan om fartyg i europeiska vatten, deras förflyttning, 

farlig eller förorenande last samt händelser till havs och skicka dem till alla myndigheter

som berörs.

                                               

1 EGT L 208, 5.8.2002, s. 10.
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(4) För att den insamlade informationen ska kunna användas är det därför väsentligt att den 

infrastruktur som krävs för att samla in och utväxla uppgifter enligt detta direktiv och som 

medlemsstaternas myndigheter har byggt upp integreras i SafeSeaNet.

(5) Av de uppgifter som anmäls och utbyts i enlighet med direktiv 2002/59/EG är de som 

beskriver farligt eller förorenande gods som transporteras till sjöss särskilt viktiga. Med 

hänsyn till detta och med tanke på de olyckor till havs som nyligen har inträffat, bör 

kustmyndigheterna lättare få tillgång till uppgifter om vilken sorts kolväten som 

transporteras till sjöss, vilket är av avgörande betydelse för att kunna välja den lämpligaste

tekniken för att bekämpa skador. I akuta lägen bör kustmyndigheterna kunna ta direkt 

kontakt med de operatörer som har de bästa kunskaperna om de transporterade 

produkterna.

(6) De automatiska identifieringssystem (AIS – Automatic Identification System) som avses i 

internationella konventionen av den 1 november 1974 om säkerheten för människoliv till 

sjöss gör det möjligt att förbättra möjligheterna att övervaka dessa fartyg, men gör dem 

framför allt också säkrare i närsituationer. AIS ingår följaktligen i bestämmelserna i 

direktiv 2002/59/EG. Med beaktande av de många sammanstötningar med fiskefartyg som 

uppenbarligen inte har uppmärksammats av handelsfartyg, eller som inte har 

uppmärksammat handelsfartyg i närheten, är det i hög grad önskvärt att den bestämmelsen

utsträcks till fiskefartyg med en total längd överstigande 15 meter. Ekonomiskt stöd kan

tillhandahållas inom ramen för Europeiska fiskerifonden för att installera 

säkerhetsutrustning, till exempel AIS, ombord på fiskefartyg.
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(7) Skyldigheten att installera AIS bör även anses innebära att AIS hålls i drift vid varje 

tidpunkt utom i de fall det i internationella regler eller normer föreskrivs om skydd av 

navigationsuppgifter.

(8) Det bör undersökas om AIS kan samverka med de system för positionering och 

kommunikation som används inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, som 

t.ex. det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg. Kommissionen bör därför i 

samarbete med medlemsstaterna undersöka genomförbarheten och fastställa närmare regler 

för en integrering av AIS med de system för positionering och kommunikation som 

används inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Vid undersökningen av 

huruvida det är möjligt att integrera dessa system bör hänsyn tas till de behov och krav som 

finns när det gäller kontroll av fiskeflottorna, särskilt när det gäller säkerheten och 

sekretessen för de överförda uppgifterna.

(9) Enligt direktiv 2002/59/EG ska medlemsstaterna vidta särskilda åtgärder för fartyg som 

utgör en potentiell risk på grund av sitt uppträdande eller sitt skick. Till förteckningen över 

sådana fartyg vore det därför önskvärt att lägga fartyg som inte kan uppvisa 

tillfredsställande försäkringsskydd eller finansiella säkerheter liksom de som av lotsar eller 

hamnmyndigheter har rapporterats uppvisa uppenbara avvikelser som kan äventyra 

sjösäkerheten eller utgöra en miljörisk.
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(10) I enlighet med direktiv 2002/59/EG, tycks det vara nödvändigt, om risker som uppstår till 

följd av ytterst ogynnsamma väderförhållanden, att ta hänsyn till den potentiella fara för 

sjöfarten som isbildning innebär. Om medlemsstatens behöriga myndighet, på grundval av 

prognoser om is från en behörig meteorologisk informationstjänst, bedömer att 

förhållandena utgör en allvarlig risk för säkerheten för människoliv eller innebär allvarliga 

föroreningsrisker, bör myndigheten meddela befälhavarna på de fartyg som befinner sig i 

deras behörighetsområden eller avser att anlöpa eller lämna hamnar i området i fråga. Den 

berörda myndigheten bör kunna vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för 

människoliv till sjöss och skydda miljön.

(11) I direktiv 2002/59/EG föreskrivs att medlemsstaterna ska utarbeta planer för att, om 

situationen så kräver, ta emot fartyg i nöd i sina hamnar eller på annan skyddad plats på 

bästa möjliga sätt för att begränsa följderna av olyckor till sjöss. Med beaktande av 

Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance, som utgör en bilaga till 

Internationella sjöfartsorganisationernas resolution A.949(23) av den 13 december 2003 

(nedan kallad "IMO:s resolution A.949(23)") vilka antogs efter direktiv 2002/59/EG och 

avser fartyg i behov av assistans när säkerheten för människoliv inte berörs, snarare än för 

fartyg i nöd, bör dock det direktivet ändras på motsvarande sätt.
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(12) Det är nödvändigt att på grundval av IMO:s resolution A.949(23) och med hänsyn till det 

arbete som utförts gemensamt av kommissionen, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan 

kallad "byrån") och medlemsstaterna, fastställa det grundläggande innehållet i planerna för 

mottagande av fartyg som behöver assistans så att genomförandet av denna åtgärd blir 

harmoniserat och verkningsfullt, och omfattningen av medlemsstaternas skyldigheter 

tydliggörs.

(13) IMO:s resolution A.949(23) ska utgöra grunden för planer som medlemsstaterna utarbetar 

för att verkningsfullt möta de hot som fartyg i behov av assistans innebär. Medlemsstaterna 

får dock när de bedömer de risker som är förknippade med sådana hot med hänsyn till sina 

särskilda förhållanden beakta andra faktorer, till exempel användningen av havsvatten för 

framställning av dricksvatten och för elproduktion.

(14) När ett fartyg behöver assistans kan det vara nödvändigt att fatta beslut om att ta emot 

fartyget på en skyddad plats. I så fall bör den berörda myndigheten i förväg göra en 

lägesbedömning på grundval av informationen i den berörda planen om mottagande av

fartyg på skyddade platser.
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(15) Planer för mottagande av fartyg i behov av assistans bör innehålla en exakt beskrivning av 

beslutsgången vid larm och agerande i dessa situationer. De berörda myndigheterna och 

deras befogenheter bör vara tydligt beskrivna, liksom medlen för kommunikation mellan 

de berörda parterna. Tillämpliga förfaranden bör säkerställa att lämpliga beslut kan fattas 

snabbt på grundval av sakkunskap och adekvat information som den behöriga myndigheten 

har tillgång till.

(16) Medlemsstaterna bör vid utarbetandet av planerna samla in information om möjliga 

skyddade platser längs kusten så att den behöriga myndigheten, vid en olycka eller ett 

tillbud till sjöss, enkelt och snabbt kan fastställa vilket område som är mest lämpat att ta 

emot fartyget i behov av assistans. I informationen bör ingå en beskrivning av vissa 

särdrag hos platserna och om utrustning och anläggningar som finns tillgängliga för att 

underlätta mottagande av fartyg i behov av assistans eller ta itu med följderna av en olycka 

eller förorening.

(17) Det är viktigt att förteckningen över behöriga myndigheter med ansvar att fatta beslut om 

att ta emot fartyg på en skyddad plats och förteckningen över myndigheter med ansvar att 

ta emot och hantera larm offentliggörs på lämpligt sätt. Det kan även vara lämpligt att 

relevant information finns tillgänglig för dem som deltar i sjöräddningsinsatser, inklusive 

räddnings- och bogseringsföretag och myndigheterna i de grannmedlemsstater som kan 

komma att påverkas av en nödsituation till sjöss.
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(18) Det särskilda syftet med bestämmelserna om sjötrafikövervakning och sjötrafikreglerande 

åtgärder är att göra det möjligt för medlemsstaterna att få tillförlitlig information om de 

fartyg som uppehåller sig i vatten under deras jurisdiktion och på så sätt göra det möjligt 

för dem att mer effektivt förebygga eventuella risker om det är nödvändigt. 

Informationsutbyte om de insamlade uppgifterna förbättrar kvaliteten på dessa uppgifter 

och underlättar behandlingen.

(19) I enlighet med direktiv 2002/59/EG har medlemsstaterna och kommissionen väsentligt 

förbättrat harmoniseringen av det elektroniska informationsutbytet, särskilt när det gäller 

transport av farligt eller förorenande gods. SafeSeaNet som började utvecklas 2002, bör nu 

bli referensnätverk på gemenskapsnivå.

(20) Framstegen när det gäller ny teknik, särskilt när det gäller rymdtillämpningar, till exempel 

övervakning av fartyg genom fyrar, bildsystem eller Global Navigation Satellite System

(GNSS) gör att det nu är möjligt att övervaka sjötrafiken längre ut till havs och därigenom 

få bättre täckning av europeiska farvatten, bland annat genom Long Range Identification 

and Tracking systems (LRIT). För att dessa hjälpmedel ska bli en integrerad del av 

övervaknings- och informationssystemet för sjötrafik som inrättades genom

direktiv 2002/59/EG måste arbetet ske inom ramen för ett fullt utbyggt EU-samarbete.

(21) För att den information som samlas in enligt direktiv 2002/59/EG om sjösäkerhet ska

kunna utnyttjas på ett optimalt och harmoniserat sätt inom gemenskapen bör 

kommissionen vid behov kunna behandla och använda denna information och sprida den

till de myndigheter som medlemsstaterna utsett.
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(22) I detta sammanhang har utvecklingen av databasen Equasis visat hur viktigt det är att 

främja en "sjösäkerhetskultur", särskilt bland fartygsoperatörer. Kommissionen bör kunna 

bidra till att sprida sjösäkerhetsinformation, särskilt med hjälp av detta system.

(23) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av 

den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av 

förorening från fartyg (COSS)1 centraliseras arbetsuppgifterna för de kommittéer som 

inrättats i den del av gemenskapslagstiftningen som avser sjösäkerhet, förhindrande av 

förorening orsakad av fartyg och skydd av levnadsvillkor och arbetsförhållanden ombord. 

Den befintliga kommittén bör därför ersättas av COSS.

(24) Hänsyn bör även tas till ändringar i nämnda internationella instrument.

(25) De åtgärder som krävs för att genomföra direktivet bör antas i enlighet med rådets beslut 

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av 

kommissionens genomförandebefogenheter.2

(26) Kommissionen bör särskilt ges behörighet att ändra direktiv 2002/59/EG i syfte att 

införliva senare antagna ändringar av internationella konventioner och tillhörande 

protokoll, koder och resolutioner. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 

avser att ändra icke väsentliga delar av det direktivet, 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.

                                               

1 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).

2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(27) I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av 

den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå1 ska byrån lämna 

kommissionen och medlemsstaterna erforderligt bistånd vid genomförandet av 

direktiv 2002/59/EG.

(28) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning2 uppmanas 

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

långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna 

samt att offentliggöra dessa tabeller.

(29) Direktiv 2002/59/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 
nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).

2 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.



5719/3/08 REV 3 AGS/be,lt 11
DG C 3 SV

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2002/59/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.2 ska inledningen ersättas med följande: 

"Om inget annat anges ska detta direktiv inte tillämpas på:"

2. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a) Led a ska ändras på följande sätt:

i) Inledningsfrasen ska ersättas med följande: 

""relevanta internationella instrument": följande instrument (i uppdaterad 

version)".

ii) Följande strecksatser ska läggas till:

"– IMO:s resolution A.917(22): Internationella sjöfartsorganisationens 

resolution 917(22): med titeln Guidelines for the onboard use of AIS, 

ändrad genom IMO:s resolution A.956(23),
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– IMO:s resolution A.949(23): Internationella sjöfartsorganisationens 

resolution 949(23): med titeln Guidelines on places of refuge for ships in 

need of assistance,

– IMO:s resolution A.950(23): Internationella sjöfartsorganisationens 

resolution 950(23): med titeln Maritime assistance services (MAS)."

b) Led k ska ersättas med följande:

"k) behöriga myndigheter: de myndigheter och organisationer som 

medlemsstaterna utsett för att utföra uppgifter enligt detta direktiv,"

c) Följande led ska läggas till:

"s) SafeSeaNet: gemenskapens system för informationsutbyte inom sjöfarten, 

utvecklat av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna för 

genomförandet av gemenskapslagstiftning,

t) regelbunden trafik: en rad överfarter mellan samma två eller flera hamnar, som 

antingen följer en offentliggjord tidtabell eller som förekommer så regelbundet 

eller ofta att de utgör en igenkännlig systematisk serie,
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u) fiskefartyg: alla fartyg som är utrustade för kommersiellt utnyttjande av 

levande akvatiska resurser,

v) fartyg i behov av assistans: ett fartyg i en situation, bortsett från en situation 

som nödvändiggör räddning av personer ombord, som kan medföra förlust av 

fartyget eller fara för miljön eller sjöfarten."

3. Följande artikel ska införas:

"Artikel 6a

Fiskefartygs användning av automatiska identifieringssystem (AIS)

Fiskefartyg med en total längd över 15 meter som för en medlemsstats flagg och är 

registrerat i gemenskapen, eller är verksamt på en medlemsstats inre vatten eller 

territorialhav, eller landar sina fångster i en medlemsstats hamn ska, i enlighet med den 

tidsplan som anges i bilaga II.I.3, vara utrustat med ett AIS (klass A) som uppfyller de 

prestandanormer som tagits fram av IMO.

Fiskefartyg utrustade med AIS ska ständigt hålla systemet i drift. Under exceptionella 

förhållanden får AIS slås av om befälhavaren anser att detta är nödvändigt för fartygets 

skydd eller säkerhet."
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4. Artikel 12 ska ersättas med följande:

"Artikel 12

Avlastarens skyldigheter

Inget farligt eller förorenande gods får lämnas till transport eller lastas ombord på ett 

fartyg, oavsett dess storlek, i en medlemsstats hamn, om inte en deklaration har 

överlämnats till befälhavaren eller fartygsoperatören med följande uppgifter:

a) De uppgifter som förtecknas i bilaga I.2.

b) För de ämnen som avses i bilaga I till Marpol-konventionen, säkerhetsdatabladet 

med produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper, inklusive viskositeten 

uttryckt i cSt vid 50 °C och densiteten vid 15 °C.

c) Larmnummer till avlastaren eller annan person eller annat organ med information om 

produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper och om vilka åtgärder som ska

vidtas i nödsituationer.

Det åligger avlastaren att överlämna en sådan deklaration till befälhavaren eller 

fartygsoperatören och att se till att den last som lämnas för transport verkligen 

överensstämmer med den som har deklarerats i enlighet med första stycket."
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5. I artikel 16.1 ska följande led läggas till:

"d) Fartyg som inte har anmält, eller som saknar, intyg om försäkring eller finansiell 

säkerhet enligt gemenskapslagstiftningen och internationella regler.

e) Fartyg som enligt en rapport från lots eller hamnmyndigheter uppvisar uppenbara 

avvikelser som kan äventyra sjösäkerheten eller innebära en miljörisk."

6. Följande artikel ska införas:

"Artikel 18a

Åtgärder vid farligt isläge

1. Om de behöriga myndigheterna bedömer att isläget innebär ett allvarligt hot för 

människoliv till sjöss eller för skyddet av egna eller andra staters havs- eller 

kustområden gäller följande:

a) Myndigheterna ska ge befälhavarna på de fartyg som befinner sig inom deras 

behörighetsområde eller som avser att anlöpa eller lämna någon av deras 

hamnar lämpliga uppgifter om isläget, rekommenderade rutter och isbrytarnas 

verksamhet inom deras behörighetsområdet.
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b) Myndigheterna får, utan att det påverkar skyldigheten att bistå ett fartyg i 

behov av assistans och andra skyldigheter enligt relevanta internationella 

regler, begära att fartyg som befinner sig i det berörda området och som avser

att anlöpa eller lämna en hamn eller en terminal eller en ankarplats uppfyller de 

krav på kapacitet och maskinstyrka som är nödvändiga för isläget i det berörda 

området.

2. De åtgärder som vidtas enligt punkt 1 ska när det gäller uppgifter om isläget grundas 

på is- och väderprognoser från en kvalificerad meteorologisk informationstjänst som 

är erkänd av medlemsstaten."

7. I artikel 19.2 ska följande stycke läggas till:

"I detta syfte ska de på begäran översända de uppgifter som avses i artikel 12 till de 

behöriga nationella myndigheterna."

8. Artikel 20 ska ersättas med följande:

"Artikel 20

Mottagande på skyddade platser av fartyg i behov av assistans

1. Ett fartyg i behov av assistans ska godtas på eller avvisas från en skyddad plats 

först efter det att en lägesbedömning på grundval av den plan som avses i artikel 20a 

har gjorts och ett beslut har fattats av en behörig myndighet.
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2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska regelbundet sammanträda för att utbyta 

kunskaper och förbättra de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna artikel. De 

får sammanträda när som helst, på grund av särskilda omständigheter."

9. Följande artikel ska införas:

"Artikel 20a

Planer för mottagande av fartyg i behov av assistans

1. Medlemsstaterna ska utarbeta planer för att bemöta det hot som fartyg i behov av 

assistans i vatten under deras jurisdiktion utgör.

2. De planer som avses i punkt 1 ska utarbetas efter samråd med berörda parter, på 

grundval av IMO-resolutionerna A.949(23) och A.950(23), och ska minst innehålla 

följande uppgifter:

a) Vilken eller vilka myndigheter som ansvarar för att ta emot och hantera larm.

b) Den myndighet som är behörig för lägesbedömning och för att fatta beslut om 

ett fartyg i behov av assistans ska godtas eller avvisas från en utvald skyddad 

plats.
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c) Information om kustlinjen i de medlemsstater som kommer att bidra till 

bedömningen av ett fartyg i behov av assistans på en skyddad plats, inklusive 

en beskrivning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorerna samt 

naturförhållandena.

d) Bedömningsförfaranden för att ett fartyg i behov av assistans ska godtas på 

eller avvisas från en skyddad plats.

e) Resurser och anläggningar som lämpar sig för assistans, räddning och 

bekämpning av föroreningar.

f) Förfaranden för internationell samordning och beslutsfattande.

g) Förfaranden för finansiella säkerheter och ansvar för fartyg som tas emot på en 

skyddad plats.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra namnet på den behöriga myndighet som avses i 

artikel 20.1 och på de myndigheter som utsetts för att ta emot och hantera larm.

Medlemsstaterna ska på begäran översända relevant information om planerna till 

grannmedlemsstaterna.
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Vid genomförandet av de förfaranden som fastställs i planerna för mottagande av 

fartyg i behov av assistans ska medlemsstaterna se till att de som deltar i åtgärderna 

får tillgång till all relevant information.

Om medlemsstaterna begär det ska de som mottar information i överensstämmelse 

med andra och tredje stycket vara bundna av sekretess.

4. Medlemstaterna ska senast den ...* underrätta kommissionen om de åtgärder som 

vidtagits enligt denna artikel."

10. Följande artikel ska införas:

"Artikel 22a

Safe Sea Net

1. Medlemsstaterna ska införa nationella eller lokala system för hanteringen av den 

sjöfartsrelaterade information som avses i detta direktiv.

2. De kommunikationssystem som upprättas enligt punkt 1 ska medge operativ 

användning av den insamlade informationen och särskilt uppfylla kraven i artikel 14.

                                               

* EUT: 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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3. För att informationsutbytet som anges i detta direktiv ska fungera väl ska 

medlemsstaterna se till att de nationella eller lokala system som ska samla in, hantera 

och bevara informationen kan kopplas samman med SafeSeaNet. Kommissionen ska

se till att SafeSeaNet är i drift 24 timmar om dygnet."

11. Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a) Led c ska ersättas med följande:

"c) Öka täckningen för gemenskapens övervaknings- och informationssystem 

för sjötrafik och/eller uppdatera det, för att utöka möjligheterna till 

identifiering och övervakning av fartyg, med beaktande av den informations-

och kommunikationstekniska utvecklingen. För att uppnå detta ska

medlemsstaterna och kommissionen samarbeta för att, där så erfordras, inrätta 

obligatoriska rapporteringssystem, obligatoriska sjöfartsinformationstjänster 

och lämpliga trafiksepareringssystem, med sikte på att lämna in dem till IMO 

för godkännande. De ska också samarbeta inom ramen för berörda regionala 

och internationella organ med utveckling av system med lång räckvidd för 

identifiering och spårning."
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b) följande led ska läggas till:

"e) Se till att de nationella system som används för hantering av den

information som anges i bilaga I är sammankopplingsbara och 

driftskompatibla samt utveckla och uppdatera SafeSeaNet."

12. Följande artikel ska införas:

"Artikel 23a

Hantering av sjösäkerhetsinformation

1. Kommissionen ska vid behov se till att den information som samlas in enligt detta 

direktiv behandlas, används och sprids till de myndigheter som utsetts av 

medlemsstaterna.

2. Kommissionen ska i förekommande fall bidra till utveckling och drift av system för 

insamling och spridning av sjösäkerhetsdata, särskilt genom systemet Equasis eller

andra, likvärdiga, offentliga system."
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13. Artikel 28 ska ersättas med följande:

"Artikel 28

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande 

av förorening från fartyg (COSS) som inrättats genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 2099/2002*.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i 

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 

i det beslutet.

___________________

* 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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14. I bilaga II.I ska följande punkt läggas till:

"3. Fiskefartyg

Fiskefartyg med en total längd över 15 meter omfattas av de krav på utrustning som 

avses i artikel 6a enligt följande tidsplan:

– Fiskefartyg med en total längd av minst 24 meter, men under 45 meter,

senast den ...*.

– Fiskefartyg med en total längd av minst 18 meter, men under 24 meter,

senast den ...**.

– Fiskefartyg med en total längd över 15 meter, men under 18 meter, senast den 

...***.

Nybyggda fiskefartyg med en total längd på mer än 15 meter omfattas av de krav på 

utrustning som avses i artikel 6a från och med den ...****."

                                               

* EUT: tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** EUT: fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
*** EUT: fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
**** EUT: 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 2

Införlivande

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

följa detta direktiv senast den ...*. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

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

Artikel 3

Ikraftträdande

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

Europeiska unionens officiella tidning.

                                               

* EUT: 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

I november 2005 antog kommissionen sitt förslag1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och 

informationssystem för sjötrafik i gemenskapen. Förslaget överlämnades till rådet 

den 13 januari 2006.

Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 25 april 2007.

Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 13 september 2006.2

Regionkommittén antog sitt yttrande den 15 juni 2006.3

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

den 7 juni 2007 en politisk överenskommelse om utkastet till direktiv. Efter juristlingvisternas 

slutgranskning antog rådet sin gemensamma ståndpunkt den xx maj 2008.

II. SYFTE

Huvudsyftet med det föreslagna direktivet är att ändra direktiv 2002/59/EG i syfte att införliva

kompletterande åtgärder för att öka säkerheten på fartyg och miljöskyddet samt för att

harmonisera införandet av "skyddade platser".

I förslaget ingår framför allt utvecklingen av gemenskapens system för informationsutbyte av 

sjösäkerhet, SafeSeaNet, att medlemsstaterna ska utse en oberoende myndighet för att ta emot 

fartyg i nöd, åtgärder som ska vidtas vid förekomst av is samt behandlingen av oförsäkrade 

fartyg. Dessutom anges det i förslaget att man obligatoriskt ska använda automatiska 

identifieringssystem (AIS) för fiskefartyg med en längd över 15 meter samt en skärpning av

avlastarens informationsskyldigheter.

                                               
1 Dok. 5171/06 - KOM(2005) 589 slutlig.
2 EUT C 2006/318, 23.12.2006.
3 EUT C 2006/229, 22.9.2006.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Allmänt

Genom den av rådet godkända gemensamma ståndpunkten om ovan nämnda förslag

uppdateras gällande direktiv i syfte att bidra till ökad sjösäkerhet. Trots att rådet instämmer 

med kommissionen i fråga om syftet med förslaget har rådets uppläggning inbegripit vissa 

anpassningar för att öka säkerheten för fiskefartyg med en total längd över 15 meter genom att 

man på dessa ska installera automatiska identifieringssystem (AIS), för att fastställa reglerna 

för godtagande eller avvisande av ett fartyg i behov av assistans från en skyddad plats samt 

för att förstärka fartygsövervakningen via systemet för informationsutbyte, SafeSeaNet.

Det bör noteras att den gemensamma ståndpunkten även innefattar några ändringar utöver 

ändringarna i Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen genom att bestämmelser i 

kommissionens förslag har kompletterats med nya inslag eller helt och hållet skrivits om.

Dessutom söker man genom flera redaktionella ändringar blott och bart förtydliga texten eller

sörja för övergripande enhetlighet i direktivet.

Två större frågor, installation av automatiska identifieringssystem (AIS) på fiskefartyg och

mottagandet av fartyg på skyddade platser, har ansetts vara av större betydelse vid 

diskussionerna inom de berörda rådsorganen.
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Särskilda frågor

A. Användningen av automatiska identifieringssystem (AIS)

Användningen av automatiska identifieringssystem (AIS, klass A) på fiskefartyg med 

en total längd på över 15 meter, vilket är ett av huvuddragen i det ändrade direktivet, 

godtogs av rådet. Rådet anser dock att man tydligt måste fastställa för vilka fartyg som 

denna skyldighet gäller. Därför har man i rådets gemensamma ståndpunkt ändrat 

kommissionens förslag och fastställer exakt villkoren för denna tvingande bestämmelse.

Vidare godtog rådet Europaparlamentets ändring 17 och följaktligen hänvisas det i 

direktivet till IMO:s resolution A.917(22) ("Guidelines for onboard use of AIS"). 

Dessutom har rådet sett över den av kommissionen föreslagna tidsplanen för 

genomförande (bilaga II, del I) för att se till att tidsbegränsningarna är praktiskt möjliga 

för de berörda parterna. Rådet anser att man måste ange att fartyg utrustade med AIS 

ständigt ska hålla systemet i drift utom i vissa särskilda fall.

B. Mottagande av fartyg på skyddade platser

Rådet anser i fråga om mottagandet av fartyg på skyddade platser att medlemsstaterna 

bör tillämpa IMO:s riktlinjer på skyddade platser för fartyg i behov av assistans (IMO:s 

resolution A.949(23)) där det anges att medlemsstaterna har rätt att bevilja eller vägra

ett fartyg tillträde till en skyddad plats. Genom rådets ändring av kommissionens förslag

klargörs det att ett fartyg i behov av assistans ska godtas på eller avvisas från en 

skyddad plats först efter det att en lägesbedömning på grundval av planen för 

mottagandet och ett beslut fattat av den behöriga myndigheten. Rådet finner att man 

måste se till att planerna för mottagandet utformas på grundval av IMO:s

resolutioner A.949(23) ("IMO Guidelines on places of refuge for ships in need of 

assistance") och A.950(23) ("Maritime Assistance Services").
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Vidare anser rådet, i motsats till kommissionen, att planerna för mottagande av fartyg i 

behov av assistans bör innehålla information om kustlinjen i medlemsstaterna, vilken 

ska bidra till att bedöma om ett fartyg är i behov av assistans på en skyddad plats. 

I fråga om meddelandet av dessa planer till angränsande medlemsstater har rådet infört 

en möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva sekretess.

En annan fråga som togs upp i diskussionerna inom rådets organ i samband med 

mottagandet på skyddade platser var rollen för "den behöriga myndigheten". Rådet lade 

till en tillkommande definition av "behörig myndighet" för en bättre förståelse av denna 

term, i vilken man anger den behöriga myndighetens roll. Rådets syfte är att ge 

medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet när det gäller att organisera sina behöriga 

myndigheter, med vederbörlig hänsyn till deras interna administrativa och

organisatoriska strukturer.

Övriga frågor

Utöver de ovan nämnda två huvudfrågorna har rådet ändrat kommissionens förslag 

ytterligare, i synnerhet i fråga om åtgärder vid förekomst av is. I fråga om detta framhölls det 

att de behöriga myndigheterna bör agera utan att detta varken inverkar på skyldigheten att 

bistå eller på relevanta internationella regler.

I fråga om den föreslagna bestämmelsen om finansiell säkerhet, genom vilken det fastställs en 

möjlighet för medlemsstaterna att av fartygsoperatören begära ett intyg om försäkring eller en 

finansiell säkerhet, finner rådet det olämpligt att hänvisa till ett annat kommissionsförslag som 

behandlas inom medbeslutandeförfarandet (förslaget om fartygsägares skadeståndsansvar och 

finansiella säkerheter). 
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I fråga om ikraftträdandet av det ändrade direktivet har den period som medlemsstaterna har 

till förfogande för att sätta i kraft de nationella genomförandeåtgärderna för detta utkast till 

direktiv förlängts från 12 till 18 månader. 

I fråga om SafeSeaNet ingår i rådets gemensamma ståndpunkt en bestämmelse grundad på 

Europaparlamentets ändring 65, enligt vilken kommissionen ska se till att SafeSeaNet är i 

drift 24 timmar om dygnet.

IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR

I den gemensamma ståndpunkten införlivas några av Europaparlamentets ändringar vid 

första behandlingen, vilka förbättrar eller förtydligar texten i förslaget till direktiv. 

Rådet godtog till fullo Europaparlamentets ändringar 17 och 65 (enligt dok. 8724/07) och

samtyckte till att omarbeta ändringarna 22 och 23 så att artikel 6a andra stycket får följande 

lydelse: "Fiskefartyg utrustade med AIS ska ständigt hålla systemet i drift. Under 

exceptionella förhållanden får AIS slås av om befälhavaren anser att detta är nödvändigt för 

fartygets skydd eller säkerhet."
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Samtliga övriga ändringar från Europaparlamentet återspeglas dock inte i den gemensamma 

ståndpunkten. De kunde av olika skäl inte godtas av rådet. Sålunda kunde rådet inte godta 

ändringarna 10, 11, 15, 18, 35 och 45 eftersom de syftar till att utvidga tillämpningsområdet 

för direktivet. Ändringarna 5, 31, 32, 33 och 34, som rör den behöriga myndigheten, kan inte 

godtas av rådet eftersom de är alltför specifika och detaljerade. De skulle leda till en

organisatorisk stelbenthet och gör det inte möjligt att beakta medlemsstaternas särdrag. I fråga 

om fiskefartygens användning av AIS stöder rådet den fartygslängd som föreslagits av

kommissionen och väger in de tillkommande ändringarna i den gemensamma ståndpunkten. 

Således kunde rådet inte ställa sig bakom ändringarna 24, 50 och 51. Rådet fann 

ändringarna 8, 9, 38, 39, 40 och 41 olämpliga eftersom det i dem hänvisas till ett annat förslag

om det tredje sjösäkerhetspaketet, vilket för närvarande behandlas inom ramen för 

medbeslutandeförfarandet. I fråga om utbytet av sekretessbelagda uppgifter (ändringarna 7, 

37, 44, 47 och 64) anser rådet att dessa skulle kunna vålla vissa problem rörande sekretessen i 

fråga om den berörda informationen. I fråga om ändringarna 50, 52, 53 och 54, genom vilka 

det anges när olika fiskefartyg ska omfattas av bestämmelserna i direktivet, anser rådet 

slutligen att tidsplanen för genomförandet i den gemensamma ståndpunkten borde vara mer 

passande för de berörda parterna.

Rådet anser också att vissa ändringar kunde vara lämpligare som skäl i ingressen, exempelvis 

ändringarna 42 och 43.

V. SLUTSATS

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten ger medlemsstaterna möjlighet att vidta 

adekvata och förebyggande åtgärder samt att reagera på riktigt sätt i farliga situationer. 

Rådet ser fram emot konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet i syfte att direktivet 

snabbt ska kunna antas.

________________________
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2005/0239 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och 

informationssystem för sjötrafik i gemenskapen 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet 
[dokument KOM(2005) 589 slutlig – 2005/0239 (COD)]: 

9 januari 2006 

Datum för Regionkommitténs yttrande: 15 juni 2006 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

13 september 2006 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 25 april 2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 6 juni 2008 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Förslaget till direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- 
och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen är ett led i en serie åtgärder som har till 
syfte att stärka och komplettera den lagstiftning som finns på området sjösäkerhet. 

Föreliggande förslag har till syfte att komplettera, stärka och förtydliga direktiv 2002/59/EG 
på följande punkter: 

• Förtydligande och förbättring av det gällande direktivets bestämmelser om 
skyddade platser för att ta emot fartyg i sjönöd. Det handlar om att införa en 
princip om att ta emot fartyg i sjönöd vid en skyddad plats, utom om en 
bedömning av situationen leder till en annan slutsats. Det handlar också om att 
garantera att det finns tydliga uppgifter om vilka myndigheter som har ansvaret 
för att utse en lämplig skyddad plats. Dessa myndigheter ska vara oberoende och 
ska förfoga över den information som behövs för att fatta ett snabbt beslut, bl.a. 
exakt information om de kustområden som lämpar sig för att användas som 
skyddad plats.  

• Skyldighet att installera utrustning (AIS – system för automatisk identifiering) 
som möjliggör automatisk identifiering av fiskefartyg som mäter över 15 meter. 
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Denna utrustning möjliggör för bland annat handelsfartyg att identifiera och 
lokalisera fiskefartyg, och på så sätt minska olycksrisken. 

• Allmän spridning av användandet av det elektroniska nätet för informationsutbyte, 
SafeSeaNet. Systemet, som utvecklats av kommissionen och drivs av Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån kommer att förse sjöfartsmyndigheterna med exakta uppgifter 
om fartygens förflyttningar och om deras last. 

• Skyldighet för befraktare att förse befälhavaren med utförliga uppgifter om lasten, 
vilket bland annat kommer att ge ett bättre utgångsläge vid bekämpning av 
eventuella föroreningar, då man kommer att ha bättre kunskaper om produkternas 
fysikalisk-kemiska egenskaper. 

• Bestämmelser som gör det möjligt för kustmedlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder för att minska de faror som isbildningen innebär för sjöfarten i norra 
delarna av Europeiska unionen. Denna fråga är särskilt viktig med tanke på de 
ökade riskerna i samband med att allt större volymer olja transporteras i Östersjön. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Rådet fjärmar sig väsentligt från kommissionens förslag på en viktig punkt, nämligen i frågan 
om skyddade platser, och detta kan kommissionen inte godta. Faktum är att rådet i väsentlig 
grad inskränker tillämpningsområdet för kommissionens förslag genom att avskaffa dels 
principen enligt vilken fartyg i nöd, med förbehåll för resultatet av en bedömning av 
situationen, ska tas emot vid en skyddad plats, och dels medlemsstaternas skyldighet att 
inrätta en oberoende myndighet med uppdrag att utvärdera situationen och fatta beslut.  

Kommissionen anser dock att myndigheternas oberoende är nödvändigt för att säkerställa att 
bästa möjliga beslut kan fattas i tid – utan inflytande av lokalpolitiska hänsyn – så att ett 
fartyg i svårigheter kan komma i säkerhet eller så att föroreningar kan begränsas (om de inte 
kan undvikas) och deras effekter minskas, även för grannstaterna. 

Kommissionen noterar alltså rådets gemensamma ståndpunkt som antagits med enhällighet, 
men betonar sin avvikande ståndpunkt i denna centrala fråga rörande skyddade platser. 

Kommissionen noterar i gengäld att rådet ansluter sig till andra delar av förslaget genom att 
godta att fiskefartyg som mäter över 15 meter ska vara utrustade med system för automatisk 
identifiering (AIS), i syfte att minska kollisionsrisken, och genom att erkänna vikten av att 
SafeSeaNet (gemenskapsnätet för utbyte av uppgifter om fartygen, deras rörelser och deras 
last) är i drift dygnet runt alla dagar. 

4. NÄRMARE KOMMENTARER FRÅN KOMMISSIONEN 

4.1. Ändringsförslag som godtagits av kommissionen och som helt eller delvis förts 
in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringarna 17, 20 och 22 utgör ändamålsenliga förtydliganden av kommissionens förslag, 
särskilt beträffande definitionen av LRIT-systemet och tillägget av den internationella 
referenstexten (ändring 17). 
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4.2. Ändringsförslag som godtagits av kommissionen men som inte tagits med i den 
gemensamma ståndpunkten 

Ändringarna 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 och 48 utgör i kommissionens 
ögon ändamålsenliga förtydliganden av och/eller tillägg till förslagstexten. 

Kommissionen ger sitt fulla stöd till ändringarna 5, 31 och 33 beträffande inrättandet av 
behöriga myndigheter som besitter nödvändiga sakkunskaper och är oberoende på så sätt att 
de har behörighet att på eget initiativ fatta beslut om att ta emot fartyg i nöd vid en skyddad 
plats. 

Samma sak gäller ändringarna 8, 34, 39 och 40 rörande principen om att ta emot fartyg vid en 
skyddad plats. 

Kommissionen har också gett sitt stöd till ändringarna 13, 14 och 24 beträffande inrättandet 
av ett europeiskt centrum för LRIT-uppgifter. 

4.3. Ändringsförslag som förkastats av kommissionen och som inte tagits med i den 
gemensamma ståndpunkten 

Ändringarna 2, 45 och 46 som leder till att installationen av AIS ombord på fiskefartygen 
försenas är inte förenliga med förslagets allmänna mål, då AIS är en viktig åtgärd som bidrar 
till att rädda människoliv. 

Kommissionen stöder inte ändring 3 som innebär att det skapas en budgetpost utanför fonden 
för fiskets utveckling för utrustning av den befintliga flottan med AIS. Den erinrar om att det 
instrument som är tillämpligt på gemenskapsnivå med avseende på ekonomiskt stöd för 
installation av säkerhetsutrustning som t.ex. AIS, är fonden för fiskets utveckling. 

Ändring 6 som rör fartyg i behov av assistans faller inte inom direktivets tillämpningsområde, 
eftersom rutininsatser för fartyg i behov av assistans i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
tillhör medlemsstaternas ansvar. Kommissionens förslag rör skyddade platser för fartyg i 
sjönöd. 

Ändring 11 som innebär att fartyg utan försäkring ska nekas tillträde till medlemsstaternas 
territorialvatten strider mot internationell rätt och kan därför inte godtas av kommissionen. 

Ändringarna 21, 50, 51, 52, 53 och 54 om att AIS-utrustning endast ska installeras på fartyg 
som mäter över 24 meter (jämfört med 15 meter, i kommissionens förslag) inskränker 
kommissionens förslag och kan därför inte godtas. Faktum är att de mindre fartygen (kortare 
än 24 meter) löper större risk att kollidera. 

5. SLUTSATSER 

Kommissionen noterar rådets gemensamma ståndpunkt som antagits med enhällighet, men 
erinrar om att den själv intar en annan hållning i den centrala frågan om skyddade platser 
(principen att ta emot fartyg i nöd vid en skyddad plats och medlemsstaternas skyldighet att 
inrätta en oberoende myndighet). 
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