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ДИРЕКТИВА 2008/…/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

относно спазването на изискванията за държавата на знамето

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, 

параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

                                               

1 OВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 195.
2 OВ C 229, 22.9.2006 г., стр. 38.
3 Становище на Европейския парламент от 29 март 2007 г. (OВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 

140), Обща позиция на Съвета от .. (все още непубликувана в Официален вестник) и 
Позиция на Европейския парламент от ...(все непубликувана в Официален вестник).
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като имат предвид, че:

(1) Безопасността на корабоплаването в Общността и на пътниците, които го използват, 

както и опазването на околната среда следва да бъдат гарантирани по всяко време.

(2) По отношение на международното корабоплаване е създадена цялостна рамка за 

повишаване на морската безопасност и за опазване на околната среда във връзка със 

замърсяването от кораби посредством приемането на редица конвенции, чиито 

депозитар е Международната морска организация (наричана по-нататък „ИМО“).

(3) Съгласно разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по 

морско право от 1982 г. (UNCLOS) и на конвенциите, чиито депозитар е ИMO

(наричани по-нататък „Конвенциите на ИМО“), държавите, които са страни по тези 

правни инструменти, носят отговорност за приемането на закони и подзаконови 

актове и за предприемане на всички други стъпки, които могат да бъдат необходими

за пълното и цялостно прилагане на тези правни инструменти, с цел да се гарантира, 

че от гледна точка на безопасността на човешкия живот по море и опазването на 

морската среда, даден кораб е годен да изпълнява предвидените функции и е 

комплектован с компетентен морски екипаж.

(4) Следва да се вземе под внимание Конвенцията за морския труд, приета от 

Международната организация на труда (МОТ) през 2006 г., която разглежда също 

така задълженията, свързани с държавата на знамето.
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(5) На 9 октомври 2008 г. държавите-членки приеха декларация, с която единодушно 

признаха значението, което има прилагането на международните конвенции, 

свързани със задълженията за държавата на знамето за подобряването на морската 

безопасност и като принос за предотвратяване на замърсяването от кораби.

(6) Прилагането на процедурите, препоръчани от ИМО в док. MSC/Circ.1140/ 
MEPC/Circ.424 от 20 декември 2004 г. относно прехвърлянето на кораби между 
държавите, следва да засили разпоредбите на конвенциите на ИМО и на
законодателството на Общността в областта на морската безопасност, свързани с 
промяна на знамето, както и следва да увеличи прозрачността в отношенията между 
държавите на знамето в интерес на морската безопасност.

(7) Наличието на информация за корабите, плаващи под знамето на държава-членка, 
както и за корабите, заличени от регистъра на държава-членка, следва да подобри 
прозрачността в дейността на флота с високо качество и да допринесе за по-добър 
контрол върху държавите на знамето при изпълнението на техните задължения и за 
гарантиране на равни условия за администрациите.

(8) За да се подпомогнат държавите-членки да подобрят още повече показателите от 
дейността си като държави на знамето, следва да се извършва редовен одит на 
техните администрации.



14288/2/08 REV 2 vv 4
DG C III A BG

(9) Сертифицирането на качеството на административните процедури в съответствие 
със стандартите на Международната организация по стандартизация (ISO) или други 
равностойни стандарти следва допълнително да гарантира равни условия за 
администрациите.

(10) Мерките, необходими за изпълнение на настоящата директива следва да се приемат 
в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
установяването на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1.

(11) Доколкото целите на настоящата директива, а именно въвеждането и прилагането на 
подходящи мерки в областта на политиката за морска безопасност, не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и поради мащаба и 
последиците й могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, 
Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, 
уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност,
уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

                                               

1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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Член 1

Предмет

1. Настоящата директива има за цел:

а) да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно изпълняват 

задълженията си като държави на знамето; и

б) да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под 

знамето на държава-членка.

2. Настоящата директива не засяга разпоредбите на законодателството на Общността в 

областта на морския транспорт, изброени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Комитет по 

морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК)1, 

и на Директива 1999/63/ЕО на Съвета от 21 юни 1999 г. относно Споразумението за 

организацията на работното време на морските лица, сключено между Асоциацията 

на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на 

синдикатите на транспортните работници в Европейския съюз (FST)2.

                                               

1 ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 33.
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Член 2

Приложно поле

Настоящата директива се прилага спрямо администрацията на държавата, под чието знаме 

плава корабът.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „кораб“ означава кораб или плавателен съд, плаващ под знамето на държава-членка, 

който попада в обхвата на съответните конвенции на ИМО и за който се изисква 

свидетелство;

б) „администрация“ означава компетентните органи на държавата-членка, под чието 

знаме плава корабът;

в) „призната организация“ означава организация, която е призната в съответствие с 

Регламент (ЕО) № .../…на Европейския парламент и на Съвета от ... относно общите 

правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на корабите1;

                                               

1 OВ L
 ОВ: Моля въведете номера на регламента, датата на приемането му и данни за 

публикация.
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г) „свидетелства“ означава задължителни свидетелства, издадени съгласно съответните 

конвенции на ИМО;

д) „одит от ИМО“ означава одит, осъществен в съответствие с разпоредбите на 

Резолюция A.974 (24), приета от Асамблеята на ИМО на 1 декември 2005 г.

Член 4

Условия за разрешаване на експлоатацията на кораб, получил правото да плава под 

знамето на държава-членка

1. Преди да се разреши експлоатацията на кораб, получил правото да плава под 

знамето на държава-членка, последната взема мерките, които счита за необходими, 

за да гарантира, че въпросният кораб отговаря на приложимите международни 

правила и разпоредби. Като използва всички разумни средства, тя проверява по-

специално резултатите по отношение на безопасността. При необходимост 

въпросната държава-членка се допитва до предишната държава на знамето, за да 

установи дали все още има неотстранени неизправности или нерешени въпроси по 

отношение на безопасността, които са били идентифицирани от последната.

2. Когато друга държава на знамето поиска информация относно кораб, който преди 

това е плавал под знамето на държава-членка, последната предоставя в кратки 

срокове подробности относно неизправности, както и всякаква друга информация, 

свързана с безопасността, на искащата информация държава на знамето. 
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Член 5

Задържане на кораб, плаващ под знамето на държава-членка

Когато администрацията получи информация, че кораб, плаващ под знамето на нейната

държава-членка, е задържан от пристанищна държава, тази администрация контролира,

съгласно установените за тази цел процедури, привеждането на кораба в съответствие с 

релевантните конвенции на ИМО. 

Член 6

Съпътстващи мерки

Държавите-членки гарантират, че се съхранява най-малко следната информация относно 

корабите, плаващи под тяхно знаме, и че има осигурен достъп до нея за целите на 

настоящата директива:

а) данни за кораба (име, номер на ИМО и др.);

б) дати на извършване на прегледите, включително допълнителните и допълващите 

прегледи, ако има такива, и на одитите;

в) идентификация на признатите организации, участвали в издаването на 

свидетелството и в класификацията на кораба;

г) идентификация на компетентния орган, извършил проверка на кораба съгласно 

разпоредбите за държавен пристанищен контрол, и датите на проверките;
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д) резултати от проверките в рамките на държавния пристанищен контрол (нередности: 

„Да“ или „Не“, задържане: „Да“ или „Не“);

е) информация за морски произшествия;

ж) информация за корабите, които са спрели да плават под знамето на съответната 

държава-членка през предходните 12 месеца.

Член 7

Одит на държавата на знамето

Държавите-членки вземат необходимите мерки за извършване на одит от ИМО на техните 

администрации най-малко веднъж на всеки седем години при положителен отговор от ИМО 

на своевременно подадено искане от съответната държава-членка и публикуват резултата от 

одита в съответствие с действащото национално законодателство относно поверителността.

Действието на настоящия член изтича най-късно на …* или на по-ранна дата, определена от 

Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, след 

като системата за задължителен одит на държавите-членки на ИМО влезе в сила.

                                               

* ОВ: Осем години след датата на влизане в сила на настоящата директива.
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Член 8

Система за управление на качеството и вътрешна оценка

1. До ...**, всяка държава-членка разработва, въвежда и поддържа система за 

управление на качеството за оперативните аспекти от дейностите, свързани с 

държавата на знамето на своята администрация. Тази система за управление на 

качеството се сертифицира в съответствие с приложимите международни стандарти 

по качеството.

2. Държавите-членки, които фигурират в черния списък или фигурират за две 

последователни години в сивия списък, публикувани в най-скорошния годишен 

доклад на Парижкия меморандум за разбирателство (относно държавния 

пристанищен контрол (наричан по-нататък „Парижки МР“), представят на 

Комисията доклад относно своите показатели като държави на знамето не по-късно 

от четири месеца след публикуването на доклада на Парижкия МР.

Докладът установява и анализира главните причини за липсата на съответствие, 

които са довели до задържанията и неизправностите, изразени с включването в 

черния или сивия списък.

Член 9

Доклади

На всеки пет години, като за първи път до ...*, Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива.

Този доклад съдържа оценка на показателите на държавите-членки като държави на знамето.

                                               

** ОВ: Три години след влизането в сила на настоящата директива.
* ОВ: Три години след датата на влизане в сила на настоящата директива.
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Член 10

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването 

на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден по силата на член 3 от Регламент 

(ЕО) № 2099/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5 и 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два 

месеца.

Член 11

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат законовите, подзаконовите и административните

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 

…*. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 

Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата 

директива.

                                               

* ОВ: 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
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Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Член 13
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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I. Въведение

На 24 февруари 2006 г. Комисията представи предложение за директива на 

Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията за държавата 

на знамето1, като едно от предложенията в третия пакет от мерки в областта на 

морската безопасност.

На 29 март 2007 г. Европейският парламент гласува становището си на първо четене2.

На 9 октомври 2008 г. Съветът постигна политическо съгласие по проекта за директива.  

След редакцията на текста от юрист-лингвистите, Съветът прие своята обща позиция на 

9 декември 2008 г., в съответствие с член 251 от Договора.

В хода на работата си Съветът взе предвид становищата на Европейския икономически 

и социален комитет3 и на Комитета на регионите4.

                                               
1 Док. 6843/06.
2 Док. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (все още непубликуван в Официален 

вестник).
3 Док. CESE 1177/2006 от 13.9.2006 г. (OВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 195—201).
4 Док. CdR 43/2006 от 15.6.2006 г. (ОВ C 229 от 22.9.2006 г., стр. 38).
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II. Анализ на общата позиция

Общи положения

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
спазването на изискванията за държавата на знамето е част от третия пакет от мерки в 
областта на морската безопасност, представен от Комисията в края на 2005 г. 
Основната цел на това предложение е да гарантира, че държавите-членки ефективно 
изпълняват задълженията си като държави на знамето преди и след като предоставят 
право за плаване под тяхно знаме, с цел повишаване на безопасността и 
предотвратяване на замърсяването от кораби.

Въпреки че Съветът е съгласен с Комисията по отношение на целта на предложението, 
подходът на Съвета включва съществени изменения на първоначалното предложение. 
Някои от предложените разпоредби са неприемливи за Съвета, тъй като се припокриват 
със съществуващо общностно законодателство и разпоредби, включени в други 
предложения в третия пакет от мерки в областта на морската безопасност. 
Предложените разпоредби, предвиждащи задължителна ратификация на конвенциите 
на Международната морска организация (ИМО), са неприемливи за държавите-членки, 
по-специално поради конституционни съображения. Поради тази причина общата 
позиция на Съвета се занимава по-конкретно с изискването държавите-членки да 
подложат морската си администрация на процедурата на ИМО за одит.  В допълнение, 
държавите-членки гарантират сертифицирането на качеството на административните 
си процедури в съответствие със стандартите на Международната организация по 
стандартизация (ISO) или други равностойни международни стандарти. Освен това, 
общата позиция установява задължения, които следва да се спазват от държавите-
членки преди да предоставят на кораб правото да плава под тяхно знаме, както и при 
задържане от пристанищна държава на кораб, плаващ под знамето на държава-членка.

Като резултат от този подход общата позиция изменя в значителна степен 
първоначалното предложение на Комисията, като преформулира текста и заличава 
някои части от него. Това означава, че всички отнасящи се до заличените части 
изменения, внесени в становището на Европейския парламент на първо четене, са 
неприемливи за Съвета.
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Едновременно с общата позиция, в декларация на представителите на правителствата 
на държавите-членки на Европейския съюз5 се потвърждава ангажиментът им да 
направят всичко възможно, за да гарантират бързото и ефективно прилагане на 
международните конвенции в областта на морската безопасност, правилата на ИМО, 
свързани със задълженията на държавата на знамето, както и процедурата на ИМО за 
одит.

Ключови въпроси на политиката

i) Одит на държавата на знамето

Съветът се придържа към предложението на Комисията за въвеждането на независим 

одит на морската администрация на държавите-членки. Въпреки това, Съветът счита, 

че в общностната рамка следва да се избегне създаването на система за одит, която да 

съществува паралелно с действащата на международно равнище схема за доброволен 

одит на държавите-членки на ИМО. За да се хармонизират процедурите за одит и да се 

гарантират равни условия, в общата позиция се предвижда задължението да се изисква 

редовно извършване на одит от ИМО на администрацията, както и да се публикува 

резултатът от одита.  Периодът за извършване на одит се определя на седем години, 

като се вземат предвид наличните ресурси в рамките на ИМО. Освен това, общата 

позиция гарантира, че след като схемата на ИМО за одит стане задължителна, 

действието на съответната разпоредба от директивата изтича автоматично осем години 

след влизането в сила на директивата или, при необходимост, на по-ранна дата, 

определена от Комисията в съответствие с правилата относно комитологията 

(процедура по регулиране).

                                               
5 Док. 15859/08 ADD 1.
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ii) Система за управление на качеството

Съветът подкрепя предложението на Комисията за гарантиране на спазването от страна 

на морската администрация на държавите-членки на критерии за качество, свързани с 

управлението на тяхната дейност. Въпреки това обаче, в общата си позиция Съветът 

отчита специфичното положение на различните служби и оставя на държавите-членки 

да определят международните стандарти, приложими за сертифицирането на 

различните части на администрацията. 

Освен това, в съответствие с целта за подобряване на показателите на държавата на 

знамето, Съветът предвижда държавите-членки, които фигурират в черния списък или 

фигурират за две последователни години в сивия списък, съставен от Парижкия 

меморандум за разбирателство, задължително да представят на Комисията доклад 

относно своите показатели. Въз основа на този доклад се установяват основните 

причини за неспазване на изискванията за държавата на знамето от страна на 

съответната държава-членка. 

iii) Други изисквания за държавата на знамето

Освен посочените по-горе два основни въпроса, Съветът допълнително опрости 

предложението на Комисията по отношение на мерките, които следва да се 

предприемат преди предоставянето на право за плаване под знамето на държава-

членка, както и при задържане от пристанищна държава на кораб, плаващ под знамето 

на държава-членка. Във връзка с това, Съветът счита, че е целесъобразно, в рамките на 

директива, държавите-членки да решат какви мерки да предприемат, за да гарантират, 

че въпросният кораб е в съответствие или се привежда в съответствие с приложимите 

международни правила и разпоредби. 
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III. Заключение

Съветът счита, че неговата обща позиция представлява средство за постигане на високо 

качество по отношение на начина, по който държавите-членки изпълняват свята 

дейност като държави на знамето.

Съветът отбелязва вече осъществените контакти с Европейския парламент във връзка с 

настоящото предложение в рамките на преговорите по други предложения в третия 

пакет от мерки в областта на морската безопасност. Съветът очаква бързото постигане 

на съгласие по текста, което да позволи приемането на директивата.

____________________
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Брюксел, 19 ноември 2008 г. (25.11)
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Междуинституционално досие:
2005/0236 (COD)
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CODEC 1565
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/A“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер / Съвета
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

спазването на изискванията за държава на знамето[първо четене] (ЗA+ Д)
- Приемане
a) на общата позиция
б) на изложението на мотивите на Съвета
- Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ОТНОСНО МОРСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПОЕМАТ ТВЪРДИЯ АНГАЖИМЕНТ:

1. Да работят за по-нататъшното подобряване на качеството и ефективността на морските 

си администрации с цел най-късно до 2012 г. всички знамена на държавите-членки да 

бъдат включени в белия списък на Парижкия меморандум за разбирателство за 

държавния пристанищен контрол;
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2. Да работят в рамките на МMO с цел възможно най-бързото постигане на споразумение 

по всеобщо приемлива международна рамка, която да регламентира отговорността и 

обезщетяването за вреди, свързани с превозването на опасни и вредни вещества по 

море;

3. Да изразят най-късно до 1 януари 2012 г. съгласието си да се обвържат със следните 

международни конвенции:

- конвенциите, изброени в част І, точка 6 от „Кодекса за прилагане на 

задължителните инструменти на Международната морска организация“, заедно 

със съответните протоколи и изменения към него, както и всички инструменти, 

станали задължителни съгласно тези конвенции, в актуалната им версия към

датата на приемане на настоящата декларация:

- Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с 

нефт, 1992 г.;

- Международната конвенция за учредяване на Международен фонд за 

обезщетяване при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1992 г.;

- Протокола от 1996 г. към Конвенцията от 1976 г. за ограничаване на 

отговорността при морски искове, като при необходимост денонсират основната 

конвенция;

- Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с 
трюмни петролни продукти, 2001 г.;

- Протокола от 2003 година към Международната конвенция за учредяване на 
Международен фонд за обезщетяване при щети, причинени от замърсяване с нефт, 
1992 г.
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4. Да изразят не по-късно от 1 януари 2013 г. съгласието си да се обвържат с 
Международната конвенция от Найроби за отстраняване на потънало имущество от
2007 г., или, при държавите без излаз на море, да вземат необходимите мерки, за да
гарантират, че корабите, плаващи под техен флаг, притежават сертификат, издаден от
страна по Конвенцията.

5. Да изразят желанието си да прилагат части 1 и 2 от „Кодекса за прилагане на 
задължителните инструменти на ММО, 2007 г.“, приети от ММО чрез резолюция на 
общото събрание № A.996(25), както и да подложат своята администрация на одит от 
страна на ММО.

6. Да действат в съответствие с приложимите разпоредби от приложението и 
допълнението към резолюция № A.996(25) на ММО относно прилагането на 
инструментите на ММО от държавите на знамето, за да гарантират, че компетентните 
им администрации са в състояние да прилагат по подходящ начин разпоредбите на 
международните конвенции.

7. Да вземат всички целесъобразни мерки в контекста на Общността и в сътрудничество с 
други членове на ММО в рамките на Международната морска организация с оглед да 
станат задължителни в световен мащаб части 1 и 2 от „Кодекса за прилагане на 
задължителните инструменти на ММО“ и Системата за одит на държавите-членки на 
ММО, за да се сведат до минимум съществуващите различия в степента, до която 
държавите спазват международните си задължения като държава на знамето и по този 
начин:

 да се спомогне за повишаване на безопасността, сигурността и опазването на 
морската среда,

 да се гарантират равни условия за всички оператори в корабоплаването в 
международен план, което е от решаващо значение за жизнеспособността на 
корабоплаването в ЕС.

8. Настоящата декларация не засяга компетентността на държавите-членки да действат и 
да поемат международни задължения в тази област в съответствие със своите 
конституционни изисквания.

______________________
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2005/0236 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 
 

относно 

общата позиция, приета от Съвета, с оглед приемането на директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно спазването на задълженията на 

държавите на флага 

(Текст от значение за ЕИП) 

1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата на предаване на предложението на ЕП и на Съвета  
(документ COM(2005) 586 окончателен – 2005/0238 (COD): 

17.2.2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

13.9.2006 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите 15.6.2006 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

29.3.2007 г. 

Дата на приемане на общата позиция: 9.12.2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предвид продължаващите сериозни различия, включително и в рамките на ЕС, относно 
спазването от страна на държавите на флага на техните международни задължения в 
областта на морската сигурност и възпрепятстването на замърсяването, причинено от 
кораби, предложението има за цел да гарантира, че държавите-членки ще изпълняват 
своите задължения по ефективен и координиран начин. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 
Комисията отбелязва, че след като изрази принципно несъгласие с предложението на 
своята сесия през април 2008 г. Съветът прецени за нужно да оттегли от текста някои 
важни разпоредби, като онези свързани с ратифицирането на международните 
конвенции и задължителното прилагане в Общността на Кодекса на Международната 
морска организация (ММО) по отношение на държавата на флага. 

Въпреки че поради тази причина текстът, за който Съветът успя да постигне съгласие, е 
по-малко амбициозен отколкото онзи, предложен от Комисията, тя констатира, че в 
общата позиция все още намират място следните задължения за държавите-членки: 

- преди да разрешат на кораб да плава под техния флаг, да проверят дали той спазва 
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международните правила, 

- да гарантират, че корабите под техния флаг, които са били задържани в рамките на 
контрол от страна на пристанищна държава, ще бъдат приведени в съответствие със 
съответните конвенции на ММО, 

- докато режимът за одит на ММО стане задължителен, да подложат своите морски 
администрации на такъв одит и да публикуват резултатите, 

- да създадат система за управление на качеството на техните морски администрации, 
сертифицирана съгласно международните стандарти, 

- за държавите-членки, чиито флаг е бил в черния списък или в продължение на две 
последователни години в сивия списък на Парижкия меморандум за разбирателство за 
държавния пристанищен контрол, да изготвят доклад до Комисията за причините за 
своите слаби резултати. 

Тези задължителни разпоредби са подходящи за насърчаване на подобряването на 
качеството на европейските флагове с най-слаби резултати. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Комисията отбелязва твърдо поетия ангажимент, изразен от страна на държавите-
членки, в декларацията, подписана от техните представители в рамките на Съвета, да а) 
ратифицират основните международни конвенции в областта на морската сигурност; б) 
приложат Кодекса на ММО по отношение на държавата на флага, както и свързаната с 
него система за одит на морските администрации; и в) насърчат ММО да направи тези 
два инструмента задължителни на световно равнище. 
Следователно и предвид гореизложеното Комисията подкрепя общата позиция, която 
Съветът прие единодушно, защото тя носи добавена стойност, която трябва да доведе 
до ефективно подобряване на качеството на европейските флагове, както и до условия 
на конкуренция в Общността, гарантиращи, че изборът на флаг не би могъл да бъде 
направен в зависимост от най-ниското равнище на изискванията. 
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