
EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Mødedokument

C6-0484/2008
2005/0236(COD)

DA
18/12/2008

Fælles holdning

RÅDETS FÆLLES HOLDNING af 9. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater

Dok. 14288/2/2008
15859/2008 Erklæringer
KOM(2008)0848

DA DA





14288/2/08 REV 2 AFJ/iam
DG C III A DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 9. december 2008
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2005/0236 (COD)

14288/2/08
REV 2

MAR 175
ENV 687
CODEC 1331

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: RÅDETS FÆLLES HOLDNING af 9. december 2008 med henblik på 

vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af 
kravene til flagstater



14288/2/08 REV 2 AFJ/iam 1
DG C III A DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/…/EF 

af

om opfyldelse af kravene til flagstater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

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

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 318 af 23.12.2006, s. 195.
2 EUT C 229 af 22.9.2006, s. 38.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 29.3.2007 (EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 140), Rådets fæl-

les holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af … 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Sikkerheden for Fællesskabets skibsfart og for borgere, der benytter den, og beskyttelse af 

miljøet bør være sikret til enhver tid.

(2) For international søfart er der ved vedtagelsen af en række konventioner, som Den Interna-

tionale Søfartsorganisation (i det følgende benævnt "IMO") er depositar for, blevet indført 

en omfattende ordning til forbedring af sikkerheden til søs og beskyttelse af miljøet mod 

forurening fra skibe. 

(3) Ifølge bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982 (UNCLOS) og 

de konventioner, som IMO er depositar for (i det følgende benævnt "IMO-konventioner-

ne"), er de stater, der er part i disse instrumenter, ansvarlige for at indføre sådan lovgivning 

og træffe alle andre nødvendige foranstaltninger, for at disse instrumenter får deres fulde 

virkning, således at det sikres, at et skib, for så vidt angår sikkerhed for menneskeliv på 

søen og beskyttelse af havmiljøet, er egnet til den brug, det er bestemt til, og bemandet 

med kompetente søfolk.

(4) Der bør tages behørigt hensyn til konventionen om søfarendes arbejdsstandarder, der blev 

vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) i 2006, der også behandler 

flagstatrelaterede forpligtelser.
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(5) Den 9. oktober 2008 vedtog medlemsstaterne en erklæring, hvori de enstemmigt anerkend-

te betydningen af, at de internationale konventioner vedrørende flagstaters forpligtelser 

finder anvendelse for at forbedre sikkerheden til søs og bidrage til at forebygge forurening 

fra skibe. 

(6) Gennemførelse af de procedurer, som IMO har anbefalet i MSC/Circ.1140/MEPC/

Circ.424 af 20. december 2004 om overflytning af skibe mellem stater, bør dels styrke reg-

lerne om flagskifte i IMO-konventionerne og i fællesskabslovgivningen om søfartssikker-

hed, dels skabe større gennemsigtighed i flagstaternes indbyrdes forhold til gavn for sik-

kerheden til søs.

(7) Tilgængeligheden af oplysninger om skibe, der fører en medlemsstats flag, og skibe, der er 

slettet af registeret i en medlemsstat, bør gøre en højkvalitetsflådes præstationer mere gen-

nemsigtige og medvirke til en bedre overvågning af flagstatens forpligtelser og til sikring 

af lige vilkår for administrationerne.

(8) For at hjælpe medlemsstaterne med yderligere at forbedre deres effektivitet som flagstater, 

bør der regelmæssigt gennemføres en audit af deres administration.
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(9) En kvalitetscertificering af administrative procedurer ifølge Den Internationale Standardi-

seringsorganisations (ISO) standarder eller tilsvarende standarder skulle yderligere garan-

tere lige vilkår for administrationerne.

(10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

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

mere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissio-

nen1.

(11) Målene for dette direktiv, nemlig at indføre og iværksætte hensigtsmæssige foranstaltnin-

ger inden for søtransportpolitikken, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemssta-

terne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; 

Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprin-

cippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. 

nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                               

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Genstand

1. Dette direktiv har til formål:

a) at sikre, at medlemsstaterne effektivt og konsekvent opfylder de forpligtelser, som 

påhviler dem som flagstater, og

b) at forbedre sikkerheden og forebygge forurening fra skibe, der sejler under en med-

lemsstats flag. 

2. Dette direktiv berører ikke Fællesskabets søtransportlovgivning, som er opregnet i arti-

kel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. novem-

ber 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra 

skibe (USS)1, og Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den af-

tale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European 

Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport Workers' Unions 

in the European Union (FST)2.

                                               

1 EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.
2 EFT L 167 af 2.7.1999, s. 33.
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Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på administrationen i den stat, hvis flag skibet fører. 

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "skib": et skib eller et fartøj, der fører en medlemsstats flag, og som falder inden for de re-

levante IMO-konventioners anvendelsesområde, og for hvilket der kræves et certifikat

b) "administration": de kompetente søfartsmyndigheder i den medlemsstat, hvis flag skibet 

fører

c) "anerkendt organisation": en organisation, som er anerkendt i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… af … om fælles regler og stan-

darder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe1*

                                               

1 EUT L
* EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen, dens vedtagelsesdato samt EUT-

referencen.
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d) "certifikater": myndighedscertifikater, der er udstedt i henhold til de relevante IMO-

konventioner

e) "IMO-audit": audit, der gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i resolution 

A.974 (24), der blev vedtaget af IMO-forsamlingen den 1. december 2005.

Artikel 4

Betingelser for tilladelse til drift af et skib på det tidspunkt, 

hvor det får ret til at føre en medlemsstats flag

1. Inden den pågældende medlemsstat giver tilladelse til drift af et skib, som har fået ret til at 

føre dens flag, træffer den de foranstaltninger, den finder relevante, for at sikre, at det på-

gældende skib opfylder de gældende internationale regler og forskrifter. Den undersøger 

især skibets sikkerhedshistorie på alle rimelige måder. Den rådfører sig om nødvendigt 

med den tidligere flagstat for at få fastslået, hvorvidt udestående fejl og mangler eller sik-

kerhedsspørgsmål, som sidstnævnte har konstateret, fortsat ikke er afhjulpet. 

2. Når en anden flagstat anmoder om oplysninger om et skib, der tidligere har ført en med-

lemsstats flag, giver denne medlemsstat omgående den anmodende flagstat nærmere op-

lysninger om udestående fejl og mangler samt alle andre relevante oplysninger af betyd-

ning for sikkerheden. 
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Artikel 5

Tilbageholdelse af et skib, der fører en medlemsstats flag

Når administrationen bliver underrettet om, at et skib, der fører den pågældende medlemsstats flag, 

tilbageholdes af en havnestat, påser den, at der i overensstemmelse med de procedurer, den har fast-

sat herfor, træffes korrigerende foranstaltninger, således at skibet bringes i overensstemmelse med 

de relevante IMO-konventioner.

Artikel 6

Ledsageforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at mindst følgende oplysninger om skibe, der fører deres flag opbevares og 

forbliver let tilgængelige med henblik på dette direktiv:

a) skibets kendetegn (navn, IMO-nummer, mv.)

b) datoer for syn, herunder eventuelle yderligere og supplerende syn, og audit

c) navnet på de anerkendte organisationer, der har deltaget i certificering og klassificering af 

skibet

d) navnet på den kompetente myndighed, der har foretaget inspektion af skibet i henhold til 

bestemmelserne om havnestatskontrol, og datoerne for disse inspektioner
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e) resultatet af inspektioner som led i havnestatskontrol (fejl og mangler: ja eller nej; tilbage-

holdelser: ja eller nej)

f) oplysninger om søulykker

g) navnet på skibe, der er ophørt med at føre den pågældende medlemsstats flag i de foregå-

ende 12 måneder.

Artikel 7

Proces for flagstatsaudit

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til en IMO-audit af deres administration 

mindst én gang hvert syvende år med forbehold af en positiv reaktion fra IMO's side på en rettidigt 

fremsat anmodning fra den pågældende medlemsstat og offentliggør resultatet af denne audit i 

overensstemmelse med relevant national lovgivning om fortrolighed. 

Denne artikel udløber senest den …* eller tidligere, således som fastsat af Kommissionen efter for-

skriftsproceduren i artikel 10, stk. 2, hvis en obligatorisk IMO-audit for medlemsstaterne er trådt i 

kraft.

                                               

* EUT: Otte år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 8 

Kvalitetsstyringssystem og intern evaluering

1. Senest ...* udvikler, gennemfører og opretholder hver medlemsstat et kvalitetsstyringssy-

stem for de operationelle dele af sin administrations flagstatsrelaterede aktiviteter. Et så-

dant kvalitetsstyringssystem skal være certificeret i overensstemmelse med gældende in-

ternationale kvalitetsstandarder.

2. Medlemsstater, der i den seneste årsberetning fra Parisaftalememorandummet om havne-

statskontrol (i det følgende benævnt "Paris MOU") er opført på den sorte liste eller i to på 

hinanden følgende år er opført på den grå liste , indgiver en rapport til Kommissionen om 

deres effektivitet som flagstater senest fire måneder efter offentliggørelsen af Paris MOU-

rapporten. 

I rapporten angives og analyseres hovedårsagerne til den manglende overensstemmelse, 

der førte til tilbageholdelserne, og de fejl og mangler, der gav anledning til den sorte eller 

grå status.

Artikel 9

Rapporter

Hvert femte år, og for den første gang den ..., aflægger Kommissionen rapport til Europa-

Parlamentet og til Rådet om anvendelsen af dette direktiv. 

Denne rapport skal indeholde en vurdering af medlemsstaternes effektivitet som flagstater.

                                               

 EUT: Tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 10

Udvalgsprocedure

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

Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

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

nes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Artikel 11

Gennemførelse

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

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

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for 

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

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

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

                                               

* EUT: 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 12

Ikrafttræden

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

Tidende.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. Indledning

Kommissionen forelagde forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse 

af kravene til flagstater den 24. februar 20061 som et af forslagene i den tredje pakke om 

søfartssikkerhed.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 29. marts 20072.

Rådet nåede til politisk enighed om direktivudkastet den 9. oktober 2008. Efter jurist-

lingvisternes gennemgang af teksten vedtog Rådet sin fælles holdning den 9. december 2008 i 

overensstemmelse med traktatens artikel 251.

Under behandlingen har Rådet taget hensyn til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg3 og udtalelsen fra Regionsudvalget4.

                                               
1 Dok. 6843/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
3 CESE 1177/2006 af 13.9.2006 (EUT C 318 af 23.12.2006, s. 195 - 201).
4 CdR 43/2006 af 15.6.2006 (EUT C 229 af 22.9.2006, s. 38).
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II. Analyse af den fælles holdning

Generelt

Forslaget til direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater indgår i den tredje pakke om 

søfartssikkerhed, som Kommissionen fremlagde i slutningen af 2005. Hovedformålet med 

forslaget er at sikre, at medlemsstaterne faktisk opfylder deres forpligtelser som flagstater før 

og efter, at de giver retten til at føre deres flag, for at øge søfartssikkerheden og forebygge 

forurening fra skibe.

Rådet er enigt med Kommissionen i forslagets formål, men Rådets tilgang indebærer 

omfattende tilpasninger i forhold til det oprindelige forslag. Rådet kan ikke acceptere en 

række af de foreslåede bestemmelser, da de overlapper gældende fællesskabslovgivning og 

bestemmelser i andre forslag i den tredje pakke om søfartssikkerhed. Medlemsstaterne kan, 

navnlig af forfatningsmæssige grunde, ikke acceptere de foreslåede bestemmelser om, at 

ratifikation af IMO-konventioner skal være obligatorisk. Rådets fælles holdning fokuserer 

derfor især på kravene til medlemsstaterne om at underkaste deres søfartsadministration 

IMO's auditproces. Desuden skal medlemsstaterne sørge for kvalitetscertificering af deres 

administrative procedurer ifølge ISO-standarder eller tilsvarende internationale standarder. 

Den fælles holdning indeholder endvidere forpligtelser, som medlemsstaterne skal opfylde, 

inden de tillader, at et skib fører deres flag, og hvis en havnestat tilbageholder et skib, der 

fører en medlemsstats flag.

Som følge af denne tilgang ændrer den fælles holdning i vidt omfang Kommissionens 

oprindelige forslag, idet det er skrevet om, og flere tekstpassager er udgået. Dette indebærer, 

at Rådet ikke har accepteret nogen af de ændringer i de udgåede passager, som Europa-

Parlamentet har fremlagt i sin førstebehandlingsudtalelse.
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Parallelt med den fælles holdning har repræsentanterne for EU-medlemsstaternes regeringer5

fremlagt en erklæring, hvori de bekræfter deres tilsagn om gøre deres yderste for at sikre en 

hurtig og effektiv anvendelse af de internationale konventioner om søfartssikkerhed, IMO-

reglerne om flagstatsforpligtelser og IMO's audit.

De vigtigste politiske spørgsmål

i) Audit af flagstater

Rådet følger Kommissionens forslag om at indføre en uafhængig audit af medlemsstaternes 

søfartsadministration. Det mener dog, at man bør undgå at indføre en auditordning i Fælles-

skabet, der er parallel med den, der er indført på internationalt plan i form af den frivillige 

auditordning for IMO-medlemsstaterne. For at harmonisere auditprocedurerne og sikre lige 

vilkår indeholder den fælles holdning derfor en pligt til regelmæssigt at anmode om en IMO-

audit af administrationen og offentliggøre auditresultatet. Auditintervallet fastsættes til syv år 

under hensyntagen til IMO's ressourcer. Den fælles holdning sikrer desuden, at den relevante 

bestemmelse i direktivet bortfalder, når IMO's auditordning er blevet obligatorisk, enten au-

tomatisk otte år efter direktivets ikrafttrædelse eller om nødvendigt tidligere ved en afgørelse, 

som Kommissionen træffer efter komitologireglerne (forskriftsproceduren).

                                               
5 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kvalitetssikringssystem

Rådet støtter Kommissionens forslag om, at det skal sikres, at medlemsstaternes søfartsadmi-

nistrationer opfylder kvalitetskriterier for udførelsen af deres opgaver. I den fælles holdning 

tager Rådet dog hensyn til de forskellige tjenesters specifikke situation og overlader det til 

medlemsstaterne at bestemme, hvilke internationale standarder der skal finde anvendelse på 

certificeringen af de forskellige dele af deres administration. 

For at nå målet om at øge medlemsstaternes effektivitet som flagstater fastsætter Rådet desu-

den, at medlemsstater, der er på den sorte liste eller to år i træk på den grå liste over flagsta-

ter, som er opstillet ved Parisaftalememorandummet, skal have pligt til at aflægge rapport til 

Kommissionen om deres resultater. I denne rapport skal de pågældende medlemsstater gøre 

rede for hovedårsagerne til, at de ikke har opfyldt flagstatskravene. 

iii) Andre flagstatskrav

Foruden de to ovennævnte hovedområder har Rådet forenklet Kommissionens forslag vedrø-

rende foranstaltninger, der skal træffes, inden der gives tilladelse til at føre en medlemsstats 

flag, og hvis en havnestat tilbageholder et skib, der fører en medlemsstats flag. I den forbin-

delse mener Rådet, at da der er tale om et direktiv, er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne 

beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre, at det pågældende skib overhol-

der eller tvinges til at overholde de gældende internationale regler og forskrifter. 
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III. Konklusion

Rådet mener, at dets fælles holdning er et redskab, der kan sikre høj kvalitet i den måde, 

hvorpå medlemsstaterne udfører deres opgaver som flagstater. 

Rådet noterer sig de kontakter, der allerede har været med Europa-Parlamentet om dette for-

slag som led i forhandlingerne om andre forslag i den tredje pakke om søfartssikkerhed. Det 

ser frem til, at der hurtigt opnås enighed om teksten, så direktivet kan vedtages.

________________________
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– Erklæring

ERKLÆRING FRA MEDLEMSSTATERNE

OM SØFARTSSIKKERHED

MEDLEMSSTATERNE GIVER FAST TILSAGN OM

1. yderligere at forbedre deres søfartsmyndigheders kvalitet og resultater med det formål, at alle 

medlemsstaternes flag bliver opført på den hvide liste under Paris-aftalememorandummet om 

havnestatskontrol senest i 2012
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2. inden for IMO at arbejde med det mål for øje så hurtigt som muligt at nå til enighed om en 

bredt acceptabel international ramme, der regulerer ansvar og erstatning for skader opstået i 

forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer

3. senest den 1. januar 2012 at give deres samtykke til at være bundet af følgende internationale 

konventioner:

– de konventioner, der er opført på listen i del I, punkt 6, i koden for gennemførelse af ret-

ligt bindende IMO-instrumenter, og protokoller og ændringer hertil samt alle de instru-

menter, der er blevet bindende i henhold til disse konventioner, i den udgave, hvori de 

foreligger på tidspunktet for vedtagelse af denne erklæring

– den internationale konvention af 1992 om det privatretlige ansvar for skader ved oliefor-

urening

– den internationale konvention af 1992 om oprettelse af en international fond for erstat-

ning af skader ved olieforurening

– protokollen af 1996 til konventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige 

krav og i givet fald at opsige den tilgrundliggende konvention

– den internationale konvention af 2001 om det privatretlige ansvar for skader ved bun-

kerolieforurening

– protokollen af 2003 til den internationale konvention af 1992 om oprettelse af en inter-

national fond for erstatning af skader ved olieforurening
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4. senest den 1. januar 2013 at give deres samtykke til at være bundet af den internationale 

Nairobikonvention af 2007 om fjernelse af vrag eller, for indlandsmedlemsstaters vedkom-

mende, at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at skibe, der fører deres flag, har 

et certifikat, der er udstedt af en part i konventionen

5. at ville anvende del 1 og 2 i koden for gennemførelse af retligt bindende IMO-instrumenter fra 

2007, vedtaget ved IMO-resolution A.996(25), og lade deres myndigheder være omfattet af 

IMO's auditordning

6. at handle i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bilaget samt tillægget til IMO-

resolution A.996(25) vedrørende flagstaternes gennemførelse af IMO-instrumenter for at sik-

re, at deres kompetente myndigheder er i stand til effektivt at håndhæve bestemmelserne i de 

internationale konventioner

7. at træffe alle relevante foranstaltninger i fællesskabssammenhæng og i samarbejde med andre 

IMO-medlemmer inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) med 

henblik på at gøre del 1 og 2 i koden for gennemførelse af retligt bindende IMO-instrumenter 

samt IMO-medlemsstaternes auditordning obligatorisk på globalt plan med det formål at redu-

cere de nuværende forskelle i staternes overholdelse af deres internationale flagstatsforpligtel-

ser til et minimum og således

 bidrage til at øge sikkerheden og beskyttelsen af havmiljøet

 bevare de lige vilkår inden for international skibsfart, hvilket er af afgørende betydning 

for EU's skibsfart.

8. Denne erklæring anfægter ikke medlemsstaternes kompetence til at handle og påtage sig in-

ternationale forpligtelser på dette område, jf. deres forfatningsmæssige krav.

________________________
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2005/0236 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

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

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater 

(EØS-relevant tekst) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet  
(dokument KOM(2005) 586 endelig – 2005/0236COD): 

17.2.2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

13.9.2006 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget 15.6.2006 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 29.3.2007 

Fælles holdning vedtaget: 9.12.2008 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

I betragtning af de store forskelle, der eksisterer, også i EU, med hensyn til, om flagstaterne 
overholder deres internationale forpligtelser, når det gælder søfartssikkerhed og forebyggelse 
af forurening forårsaget af skibe, er formålet med forslaget at sikre, at medlemsstaterne 
effektivt og konsekvent opfylder deres forpligtelser. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 
Kommissionen bemærker, at Rådet efter principielt at have modsat sig forslaget på sit møde i 
april 2008 fandt det nødvendigt at fjerne nogle vigtige bestemmelser fra den dispositive del, 
herunder bestemmelserne om ratificering af internationale konventioner og obligatorisk 
anvendelse i EU af Den Internationale Søfartsorganisations flagstatskode (IMO). 

Selv om den tekst, som Rådet kunne erklære sig enig i, således er mindre ambitiøs end 
foreslået af Kommissionen, fastslår denne, at der i den fælles holdning stadig påhviler 
medlemsstaterne følgende forpligtelser: 

- at de, før de giver et skib ret til at føre deres flag, sikrer, at skibet overholder de 
internationale regler 

- at de sørger for, at skibe, der fører deres flag, og som er tilbageholdt i forbindelse med en 
havnestatskontrol, bringes i overensstemmelse med de relevante IMO-konventioner 
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- at de, indtil IMO-auditordningen bliver obligatorisk, underkaster deres 
søfartsadministrationer en sådan audit og offentliggør resultaterne 

- at de indfører et kvalitetsstyringssystem for deres søfartsadministrationer, som er certificeret 
i overensstemmelse med internationale standarder 

- at de for de medlemsstater, der er nævnt på den sorte liste eller to år i træk på den grå liste, 
som offentliggøres i henhold til Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol, 
udarbejder en rapport til Kommissionen om årsagerne til deres manglende effektivitet. 

Disse bindende bestemmelser vil kunne fremme kvalitetsforbedringer i de mindst effektive 
europæiske flagstater. 

4. KONKLUSIONER 
Kommissionen noterer, at medlemsstaterne ifølge den erklæring, som blev underskrevet af 
deres repræsentanter i Rådet, har givet bindende tilsagn om, a) at de vil ratificere de vigtigste 
internationale konventioner på søfartssikkerhedsområdet, b) at de vil anvende IMO-
flagstatskoden og den dertil knyttede auditordning for søfartsadministrationerne, og c) at de 
vil tilskynde IMO til at gøre disse to instrumenter obligatoriske i hele verden. 
Ud fra ovenstående betragtninger tilslutter Kommissionen sig derfor den fælles holdning, som 
Rådet enstemmigt vedtog, for den giver en merværdi, som skulle udmønte sig i en konkret 
forbedring af kvaliteten i de europæiske flagstater og i konkurrencevilkår i EU, som sikrer, at 
der ikke kan vælges flag efter, hvilken stat der har de mindst strenge krav. 
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