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DIREKTIVA 2008/…/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o skladnosti z zahtevami države zastave

(Besedilo velja za EGS)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe3,

                                               

1 UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
2 UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2007 (UL C 27 E, 31.1.2008, str. 140), 

Skupno stališče Sveta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnost pomorskega prevoza Skupnosti in državljanov, ki ga uporabljajo, ter varstvo 

okolja bi morali biti vedno zagotovljeni.

(2) V mednarodnem pomorskem prevozu je bil glede onesnaževanja z ladij vzpostavljen 

celovit okvir, ki z več sprejetimi konvencijami, katerih depozitar je Mednarodna pomorska 

organizacija (v nadaljevanju "IMO"), zagotavlja večjo pomorsko varnost in varstvo okolja.

(3) V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982 (UNCLOS) ter 

s konvencijami, katerih depozitar je IMO (v nadaljevanju "konvencije IMO"), so države 

pogodbenice navedenih dokumentov odgovorne za razglasitev zakonov in drugih 

predpisov ter vseh drugih ukrepov, ki so potrebni, da postanejo ti dokumenti polno in 

celovito veljavni, ter s tem za varstvo življenja na morju ter zaščito morskega okolja 

zagotovijo, da ladja ustreza svojemu namenu in jo upravlja usposobljena pomorska 

posadka.

(4) Ustrezno bi bilo treba upoštevati Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu, ki jo je 

sprejela Mednarodna organizacija dela (ILO) leta 2006, ki tudi obravnava obveznosti, 

povezane z državo zastave.
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(5) Države članice so 9. oktobra 2008 sprejele izjavo, v kateri so soglasno priznavale pomen 

uporabe mednarodnih konvencij, povezanih z obveznostmi države zastave, da bi izboljšale 

pomorsko varnost in prispevale k preprečevanju onesnaževanja z ladij.

(6) Izvajanje postopkov, ki jih je priporočila IMO v dokumentu MSC/Circ.1140/

MEPC/Circ.424 z dne 20. decembra 2004 o prenosu ladij med državami, bi moralo okrepiti 

določbe konvencij IMO in zakonodajo Skupnosti o pomorski varnosti v zvezi s spremembo

zastave ter povečati preglednost v odnosih med državami zastave v interesu pomorske 

varnosti.

(7) Razpoložljivost informacij o ladjah, ki plujejo pod zastavo države članice, in o ladjah, ki 

niso več v registru države članice, bi morala izboljšati preglednost delovanja 

visokokakovostne flote ter prispevati k boljšemu spremljanju obveznosti držav zastave in 

zagotavljanju enakih možnosti med upravami.

(8) Da bi lahko države članice nadalje izboljšale svoje delovanje kot države zastave, bi bilo 

treba redno presojati njihovo upravo. 
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(9) Preverjanje kakovosti upravnih postopkov v skladu s standardi Mednarodne organizacije 

za standardizacijo (ISO) ali drugimi enakovrednimi standardi bi moralo dodatno zagotoviti 

enake pogoje delovanja med upravami.

(10) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom 

Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1.

(11) Ker ciljev te direktive, in sicer vzpostavitve in izvedbe ustreznih ukrepov na področju 

politike pomorskega prevoza, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje

zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe 

v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz 

navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje

navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

                                               

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 
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Člen 1 

Predmet

1. Namen te direktive je:

(a) zagotoviti, da države članice učinkovito in dosledno izpolnjujejo svoje obveznosti 

kot države zastave; in

(b) izboljšati varnost in preprečiti onesnaževanje z ladij, ki plujejo pod zastavo države 

članice.

2. Direktiva ne posega v pomorsko zakonodajo Skupnosti, navedeno v členu 2(2) Uredbe(ES) 

št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi 

Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS)1, in v 

Direktivo Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega 

časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in 

Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST)2.

                                               

1 UL L 324, 29.11.2002, str. 1.
2 UL L 167, 2.7.1999, str. 33.
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Člen 2 

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za upravo države članice, pod zastavo katere pluje ladja.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) "ladja" pomeni ladjo ali plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, ki sodi na področje 

uporabe ustreznih konvencij IMO in za katero je potrebno spričevalo;

(b) "uprava" pomeni pristojne organe države članice, pod katere zastavo pluje ladja;

(c) "priznana organizacija" pomeni organizacijo, priznano v skladu z Uredbo (ES) št. …/…

Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o skupnih pravilih in standardih za organizacije, 

pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij1*;

                                               

1 UL L
* UL: prosimo vstavite številko uredbe, datum sprejetja in sklic na objavo.
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(d) "spričevala" pomeni predpisana spričevala, izdana glede na ustrezne konvencije IMO;

(e) "presoja IMO" pomeni presojo, opravljeno v skladu z določbami resolucije A.974(24), ki 

jo je 1. decembra 2005 sprejela Skupščina IMO.

Člen 4

Pogoji, pod katerimi ladja lahko začne obratovati, potem ko ji je bila dodeljena pravica

do plovbe pod zastavo države članice

1. Preden se ladji, ki ji je bila dodeljena pravica za plovbo pod zastavo države članice, dovoli, 

da lahko začne obratovati, zadevna država članica sprejme po njenem mnenju ustrezne 

ukrepe, s katerimi zagotovi, da je zadevna ladja skladna z veljavnimi mednarodnimi pravili

in predpisi. Država članica z vsemi ustreznimi sredstvi preveri zlasti evidenco o varnosti 

ladje. Po potrebi se posvetuje z upravo predhodne države zastave, da bi ugotovila, ali so 

morebitne pomanjkljivosti ali vprašanja glede varnosti, ki jih je ta uprava odkrila, še vedno 

nerešena.

2. Kadar druga država zastave zaprosi za informacije o ladji, ki je prej plula pod zastavo 

države članice, ta država članica državi zastave, ki to zahteva, nemudoma posreduje 

podrobnosti o nerešenih pomanjkljivostih in druge z varnostjo povezane informacije.
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Člen 5

Zadržanje ladje, ki pluje pod zastavo države članice

Kadar je uprava države članice obveščena, da je ladja, ki pluje pod njeno zastavo, zadržana v državi 

pristanišča, po postopkih, vzpostavljenih v ta namen, poskrbi, da ladja izpolnjuje ustrezne

konvencijami IMO.

Člen 6

Spremljajoči ukrepi

Države članice zagotovijo, da so za ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo, vedno na voljo naslednje

informacije za namene te direktive:

(a) podrobnosti o ladji (ime, številka IMO, itd.);

(b) datumi pregledov, vključno z morebitnimi dodatnimi in dopolnilnimi pregledi, ter možnih 

presoj;

(c) identifikacija priznanih organizacij, vključenih v postopek izdaje spričeval in klasifikacije 

ladij;

(d) identifikacija pristojnega organa, ki je v skladu z določbami o nadzoru pomorske 

inšpekcije ladjo pregledal, in datumi inšpekcijskih pregledov;
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(e) rezultat nadzornega pregleda pomorske inšpekcije (pomanjkljivosti: da ali ne, zadržanje: 

da ali ne);

(f) informacije o pomorskih nesrečah;

(g) identifikacija ladij, ki so v zadnjih 12 mesecih prenehale pluti pod zastavo zadevne države 

članice.

Člen 7

Presoja države zastave

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se opravi presoja IMO v njihovih upravah vsaj enkrat 

na sedem let, v primeru pozitivnega odgovora IMO na pravočasen zahtevek zadevne države članice, 

in objavijo izid presoje v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo o zaupnosti.

Ta člen preneha veljati najpozneje ...* ali prej, na dan, ki ga določi Komisija v skladu z regulativnim

postopkom iz člena 10(2), če začne veljati sistem obveznih presoj držav članic IMO.

                                               

* UL: Osem let po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
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Člen 8

Sistem vodenja kakovosti in notranjega ocenjevanja

1. Do ...* vsaka država članica za operativne dele dejavnosti svoje uprave, ki so povezane z 

državo zastave, razvije, izvaja in vzdržuje sistem vodenja kakovosti. Tovrsten sistem 

vodenja kakovosti se potrdi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi za kakovost.

2. Države članice, ki so na črni listi ali pa dve leti zapored na sivi listi, ki je objavljena v 

zadnjem letnem poročilu Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja 

inšpekcija za varnost plovbe (v nadaljevanju "Pariški MOU"), Komisiji najpozneje štiri 

mesece po objavi poročila Pariškega MOU predložijo poročilo o svojem izvajanju nalog 

države zastave.

Poročilo opredeli in analizira glavne razloge za pomanjkanje skladnosti, ki je privedlo do 

zadržanja in pomanjkljivosti, katerih posledica je bil vpis na črno ali sivo listo.

Člen 9

Poročanje

Komisija vsakih pet let, prvič pa do ...*, Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

uporabi te direktive. 

Poročilu vsebuje oceno delovanja držav članic kot držav zastave.

                                               

* UL: Tri leta po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
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Člen 10

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij 

(COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

Člen 11 

Prenos

1. Države članice najpozneje do …* uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo 

ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice posredujejo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne 

zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

                                               

* UL: 24 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
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Člen 12 

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik
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I. Uvod

Komisija je 24. februarja 20061 predstavila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

o skladnosti z zahtevami države zastave kot enega od predlogov iz tretjega paketa za 

pomorsko varnost.

Evropski parlament je 29. marca 2007 izglasoval mnenje v prvi obravnavi2.

Svet je 9. oktobra 2008 dosegel politični dogovor o osnutku direktive. Nakar je 

9. decembra2008 v skladu s členom 251 Pogodbe sprejel skupno stališče, ki so ga pred tem 

pregledali pravniki lingvisti.

Pri svojem delu je upošteval mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora3 in mnenje 

Odbora regij4.

                                               
1 Dok. 6843/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
3 CESE 1177/2006 z dne 13.9.2006 (UL C 318, 23.12.2006, str.195–201).
4 OR 43/2006 z dne 15.6.2006 (UL C 229, 22.9.2006, str.38).
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II. Analiza skupnega stališča

1. Splošno

Predlog direktive o skladnosti z zahtevami držav zastave je del tretjega paketa za pomorsko 

varnost, ki ga je Komisija predstavila konec leta 2005. Cilj tega predloga je zagotoviti, da 

države članice kot države zastave dejansko izpolnjujejo obveznosti pred podelitvijo pravic 

zastave in po njej, z namenom povečanja pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z 

ladij.

Svet sicer soglaša s Komisijo glede cilja predloga, vendar je le predlagal nekaj pomembnejših 

prilagoditev izvirnega predloga. Svet ni mogel sprejeti kar nekaj predlaganih določb, saj 

podvajajo veljavno zakonodajo Skupnosti in določbe iz drugih predlogov tretjega paketa za 

pomorsko varnost. Za države članice zlasti iz ustavnih razlogov niso bile sprejemljive določbe 

o obveznosti ratifikacije konvencij IMO. Skupno stališče Sveta se torej osredotoča predvsem 

na to, da mora država članica za svojo pomorsko upravo uvesti presojo IMO. Poleg tega 

države članice zagotovijo preverjanje kakovosti upravnih postopkov v skladu s standardi ISO 

ali drugimi enakovrednimi mednarodnimi standardi. V skupnem stališču so določene tudi 

obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati države članice, preden ladji dovolijo, da začne pluti pod 

njihovo zastavo, in v primeru, da je ladja, ki pluje pod zastavo države članice, zadržana v 

državi pristanišča.

Na podlagi tega pristopa skupno stališče v znatnem obsegu spreminja prvotni predlog 

Komisije, in sicer ga preoblikuje in črta več delov besedila. To pomeni, da je Svet zavrnil vse 

spremembe iz mnenja Evropskega parlamenta v prvi obravnavi glede teh črtanih delov.
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Vzporedno s tem skupnim stališčem so predstavniki vlad držav članic Evropske unije v izjavi5

potrdili zavezo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi zagotovili hitro in učinkovito 

izvajanje mednarodnih konvencij o pomorski varnosti, pravil IMO v zvezi z obveznostmi 

države zastave in presojo IMO.

Ključna politična vprašanja

(i) Presoja države zastave

Svet se strinja s predlogom Komisije, da se za pomorske uprave držav članic uvede neodvisna 

presoja. Vendar bi bilo treba po njegovem mnenju preprečiti, da bi se v okviru Skupnosti 

vzpostavil še en sistem pregleda, ki bi bil vzporeden sistemu, vzpostavljenemu na 

mednarodni ravni prek sistema prostovoljnih presoj držav članic IMO. Da bi uskladili presojo 

in zagotovili enake možnosti za vse, je v skupnem stališču določeno, da je treba redno 

zahtevati, da se za upravo izvede presoja IMO, in objaviti rezultate takšne presoje. Časovni 

presledek za obnovo presoje je sedem let, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi viri na ravni 

IMO. V skupnem stališču je obenem zagotovljeno, da ob vzpostavitvi obveznosti sistema 

presoje IMO zadevna določba iz direktive preneha veljati, in sicer samodejno osem let po 

začetku veljavnosti direktive, po potrebi pa tudi prej, če se tako odloči Komisija v skladu s 

pravili o komitologiji (regulativni postopek).

                                               
5 Dok. 15859/08 ADD 1.
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(ii) Sistem vodenja kakovosti

Svet se strinja s predlogom Komisije, da se zagotovi, da pomorske uprave držav članic 

izpolnjujejo merila kakovosti, povezana z opravljanjem njihovih nalog. Vendar Svet v 

skupnem stališču upošteva poseben položaj posameznih zadevnih služb in državam članicam 

prepušča, da določijo mednarodne standarde, ki se bodo uporabljali za preverjanje različnih 

delov njihovih uprav. 

Skladno s ciljem izboljšanja delovanja držav članic kot držav zastave Svet tudi določa, da 

morajo države članice, ki so na črni listi ali dve leti zapored na sivi listi držav zastave,

vzpostavljeni s Pariškim memorandumom o soglasju, Komisiji obvezno poročati o tem 

delovanju. Na podlagi takšnega poročila se ugotovijo glavni razlogi, da država članica ne 

izpolnjuje zahtev kot država zastave. 

(iii) Druge zahteve države zastave

Ob dveh navedenih ključnih vprašanjih je Svet nadalje poenostavil predlog Komisije, in sicer 

v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti pred dodelitvijo pravice do plovbe pod zastavo države 

članice in v primeru, da je ladja, ki pluje pod zastavo države članice, zadržana v državi 

pristanišča. Glede tega je po mnenju Sveta v okviru direktive primerno, da države članice 

odločijo, katere ukrepe je treba sprejeti, da se zagotovi, da zadevna ladja izpolnjuje veljavna 

mednarodna pravila in predpise oziroma da je v skladu s temi pravili in predpisi.
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III. Sklep

Svet meni, da to skupno stališče omogoča zagotavljanje visoke kakovosti glede tega, kako 

države članice opravljajo naloge, ki so jim dodeljene kot državi zastave . 

Svet ve, da so bili stiki z Evropskim parlamentom v zvezi s tem predlogom že vzpostavljeni, 

in sicer v okviru pogajanj o drugih predlogih iz tretjega paketa za pomorsko varnost. Upa, da 

bo kmalu dosežen dogovor glede besedila, na podlagi katerega bo mogoče sprejeti tudi 

direktivo.

____________________
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DOPIS O TOČKI POD "I/A"  DODATEK
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Coreper/Svet
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države 

zastave prva obravnava (ZA+I)
– sprejetje
(a) skupnega stališča
(b) utemeljitve Sveta
– izjava

IZJAVA DRŽAV ČLANIC

O POMORSKI VARNOSTI

DRŽAVE ČLANICE SE TRDNO ZAVEZUJEJO:

1. da bodo izboljšale kakovost in učinkovitost pomorskih uprav, da bi bile najpozneje do 

leta 2012 vse zastave držav članic uvrščene na beli seznam Pariškega memoranduma o

soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe;
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2. da si bodo v IMO prizadevale, da bi čimprej dosegli dogovor o splošno sprejemljivem 

mednarodnem okviru, ki bo urejal odgovornost in nadomestilo škode v zvezi s prevozom 

nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju;

3. da najkasneje do 1. januarja 2012 izjavijo, da se zavezujejo naslednjim mednarodnim 

konvencijam:

– konvencijam, ki so navedene pod 6. točko 1. dela Kodeksa za izvajanje obveznih 

instrumentov IMO, skupaj s protokoli in spremembami protokolov ter vsemi 

instrumenti, ki so po teh konvencijah obvezni, v različici, veljavni na dan sprejetja te 

izjave:

– Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z 

nafto iz leta 1992;

– Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 

zaradi onesnaženja z nafto iz leta 1992;

– Protokolu iz leta 1996 h Konvenciji o omejevanju odgovornosti za pomorske zahtevke 

iz leta 1976 in po potrebi razveljavile osnovno konvencijo;

– Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z 

gorivom iz leta 2001;

– Protokolu k Mednarodni konvenciji iz leta 1992 o ustanovitvi mednarodnega sklada za 

povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto iz leta 2003.
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4. da najkasneje do 1. januarja 2013 izjavijo, da se zavezujejo Mednarodni konvenciji o 

odstranitvi razbitin iz leta 2007 ali, v primeru kopenskih držav članic, sprejmejo potrebne

ukrepe in tako zagotovijo, da imajo ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo, dokazilo, ki ga je 

izdala podpisnica konvencije.

5. da so pripravljene uveljaviti 1. in 2. del Kodeksa za izvajanje obveznih instrumentov IMO iz 

leta 2007, ki ga je skupščina IMO sprejela z resolucijo A.996(25), in IMO omogočiti izvajanje 

pregledov v njihovih upravah;

6. da bodo spoštovale ustrezne predpise iz priloge in dodatka resolucije IMO A.996(25), ki 

urejajo izvajanje instrumentov IMO s strani držav zastave, in s tem zagotovile, da bi njihove 

pristojne uprave pravilno izvajale določbe mednarodnih konvencij;

7. da bodo sprejele vse potrebne ukrepe v okviru Skupnosti in pri tem sodelovale z drugimi 

članicami IMO, da bi 1. in 2. del Kodeksa za izvajanje obveznih instrumentov IMO in sistem 

pregledov držav članic IMO postali obvezni za ves svet, s čimer bi zmanjšali razlike med 

državami v spoštovanju mednarodnih obveznosti, ki jih imajo kot države zastave, in 

posledično:

 prispevali k večji varnosti in zaščiti morskega okolja,

 ohranili konkurenčne pogoje v pomorskem prometu na mednarodni ravni, kar je 

odločilnega pomena za rentabilnost pomorskega prometa v EU.

8. Ta izjava ne vpliva na pristojnost držav članic, da ukrepajo in prevzemajo mednarodne 

obveznosti na tem področju v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

________________________
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 9.12.2008 
COM(2008)848 konč. 

2005/0236 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 
 

glede 

skupnega stališča, ki ga je sprejel Svet z namenom sprejetja direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o izpolnjevanju obveznosti države zastave 

(Besedilo velja za EGP) 
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2005/0236 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 
 

glede 

skupnega stališča, ki ga je sprejel Svet z namenom sprejetja direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o izpolnjevanju obveznosti države zastave 

(Besedilo velja za EGP) 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu  
(dokument COM(2005) 586 konč. – 2005/0236COD): 

17. 2. 2006 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 13. 9. 2006 

Datum mnenja Odbora regij 15. 6. 2006 

Datum mnenja Evropskega parlamenta po prvi obravnavi: 29. 3. 2007 

Datum sprejetja skupnega stališča: 9.12.2008 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Ob upoštevanju pomembnih razlik, tudi znotraj EU, glede izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti držav zastave na področju pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z 
ladij, je namen predloga zagotoviti, da države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na 
učinkovit in usklajen način. 

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 
Komisija ugotavlja, da je Svet potem, ko je na seji aprila 2008 načeloma zavrnil predlog, 
presodil, da je treba iz njega izločiti nekatere pomembne določbe, kot so določbe v zvezi z 
ratifikacijo mednarodnih konvencij in obvezno uporabo Kodeksa Mednarodne pomorske 
organizacije (MPO) glede države zastave v Skupnosti. 

Čeprav je besedilo, za katerega je Svet izrazil svoje strinjanje, tako manj ambiciozno od 
tistega, ki ga je predlagala Komisija, Komisija ugotavlja, da v skupnem stališču ostajajo zlasti 
naslednje obveznosti, ki jih morajo upoštevati države članice: 

– preden plovilu izdajo dovoljenje, da lahko pluje pod njihovo zastavo, morajo preveriti, ali 
spoštuje mednarodne predpise, 

– poskrbeti morajo, da se plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in so bila zadržana v okviru 
kontrole države pristanišča, uskladijo z zadevnimi konvencijami MPO, 

– v obdobju, preden postane sistem MPO za presojo obvezen, pri svojih pomorskih upravah 
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opravijo takšno presojo in javno objavijo rezultate, 

– za svoje pomorske uprave vzpostavijo sistem za upravljanje kakovosti, potrjen v skladu z 
mednarodnimi standardi, 

– države članice, zastava katerih je na črni listi ali dve zaporedni leti na sivi listi Pariškega 
memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, Komisiji 
poročajo o razlogih za svojo neuspešnost, 

Te obvezujoče določbe so namenjene spodbujanju izboljšanja kakovosti pri najmanj uspešnih 
evropskih zastavah. 

4. SKLEPI 
Komisija ugotavlja trdno zavezanost držav članic, izraženo v izjavi, ki so jo podpisali njihovi 
predstavniki na seji Sveta, da bodo a) ratificirale glavne mednarodne konvencije na področju 
pomorske varnosti, b) uporabljale Kodeks MPO glede države zastave in sistem za presojo 
pomorskih in z njimi povezanih uprav ter c) spodbujale MPO, da predpiše ta dva instrumenta 
kot obvezna na svetovni ravni. 
Zato Komisija ob upoštevanju navedenega podpira skupno stališče, ki ga je soglasno sprejel 
Svet, saj pomeni dodano vrednost, ki bi se morala pokazati v dejanskem izboljšanju kakovosti 
evropskih zastav in konkurenčnih pogojih v Skupnosti, ki bi zagotavljali, da merilo za izbiro 
zastave ne bi bila najnižja raven zahtev. 
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