
EUROPAPARLAMENTET

2004 









 2009

Sammanträdeshandling

C6-0484/2008
2005/0236(COD)

SV
18/12/2008

Gemensam ståndpunkt
GEMENSAM STÅNDPUNKT antagen av rådet den 9 december 2008 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

Dok. 14288/2/2008
              15859/2008 Uttalande

KOM(2008)0848

SV SV





14288/2/08 REV 2 KSM/sl,mn
DG C III A SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 9 december 2008
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2005/0236 (COD)

14288/2/08
REV 2

MAR 175
ENV 687
CODEC 1331

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT antagen av rådet den 9 december 2008 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om 
fullgörande av flaggstatsförpliktelser



14288/2/08 REV 2 KSM/sl,mn 1
DG C III A SV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EG

av den

om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

(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 29 mars 2007 (EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 140), 

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

(1) Säkerheten för sjöfarten i gemenskapen, de medborgare som utnyttjar den och 

miljöskyddet bör alltid säkerställas.

(2) För den internationella sjöfarten har det genom antagandet av ett antal konventioner för 

vilka Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är depositarie skapats ett omfattande 

ramverk för att öka sjösäkerheten och skyddet av miljön mot föroreningar från fartyg.

(3) I enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 (Unclos) och de 

konventioner för vilka IMO är depositarie (IMO-konventionerna), ska stater som är parter i 

dessa instrument utfärda lagar och förordningar och vidta nödvändiga åtgärder för att sätta 

dessa instrument i kraft fullt ut, i syfte att skydda människoliv till havs och den marina 

miljön genom att säkerställa att de fartyg som är i trafik är lämpliga för den verksamhet de 

är avsedda för och är bemannade med kompetent sjöpersonal.

(4) Vederbörlig hänsyn måste tas till konventionen om arbete till sjöss, som antogs av 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) år 2006, vilken också behandlar 

flaggstatsförpliktelser.
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(5) Den 9 oktober 2008 antog medlemsstaterna ett uttalande i vilket de enhälligt erkände 

vikten av att tillämpa de internationella konventionerna med anknytning till 

flaggstatsförpliktelser för att förbättra sjösäkerheten och för att bidra till att föroreningar 

från fartyg förhindras. 

(6) Genomförandet av de förfaranden som rekommenderas av IMO i 

MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 av den 20 december 2004 om överföring av fartyg mellan 

stater bör stärka bestämmelserna om byte av flagg i IMO-konventionerna och i 

gemenskapens lagstiftning om sjösäkerhet, och de bör i sjösäkerhetens intresse öka 

öppenheten i förhållandet mellan flaggstater.

(7) Tillgången till uppgifter om fartyg som för en medlemsstats flagg och fartyg som lämnat 

en medlemsstats register, bör kunna förbättra öppenheten när det gäller en högkvalitativ 

flottas prestanda, bidra till bättre kontroll av flaggstaternas förpliktelser och skapa lika 

villkor för förvaltningarna.

(8) För att kunna hjälpa medlemsstaterna att ytterligare förbättra sin prestation som flaggstater, 

bör det genomföras regelbundna revisioner av deras förvaltningar.
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(9) En kvalitetscertifiering av administrativa förfaranden i enlighet med Internationella 

standardiseringsorganisationens standarder (ISO) eller motsvarande standarder skulle 

dessutom leda till lika villkor för förvaltningarna.

(10) De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv bör antas i enlighet 

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

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(11) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen inrättande och genomförande av lämpliga 

åtgärder på det sjöfartspolitiska området, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan 

uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Syfte

1. Syftet med detta direktiv är att

a) se till att medlemsstaterna effektivt och konsekvent uppfyller sina förpliktelser som 

flaggstater, och

b) förbättra säkerheten och förhindra föroreningar från fartyg som för en medlemsstats 

flagg.

2. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av gemenskapens sjöfartslagstiftning enligt 

förteckningen i artikel 2.2 i 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 och rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det 

avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community 

Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the 

European Union (FST)2.

                                               

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

Tillämpningsområde

Detta direktiv ska tillämpas på förvaltningen i den stat vars flagg fartyget för.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) fartyg: fartyg eller farkost som för en medlemsstats flagg och som omfattas av de relevanta 

IMO-konventionerna och för vilket/vilken ett certifikat krävs.

b) förvaltning: de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg fartyget för.

c) erkänd organisation: en organisation som har erkänts i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr .../... av den ... om gemensamma regler och standarder för 

organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg1*.

                                               

1 EUT L ...
* EUT: Vänligen för in förordningens nummer, datum för antagande och referens för 

offentliggörande.
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d) certifikat: föreskrivna certifikat som utfärdats i enlighet med relevanta IMO-konventioner.

e) IMO-revision: en revision som genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

resolution A.974 (24) som antogs av IMO-församlingen den 1 december 2005.

Artikel 4

Villkor för att tillåta ett fartyg att gå i trafik efter det att fartyget 

beviljats rätten att föra en medlemsstats flagg

1. Innan ett fartyg som har beviljats rätten att föra en medlemsstats flagg tillåts gå i trafik, ska 

den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder den anser vara lämpliga för att se till att 

fartyget uppfyller tillämpliga internationella regler och föreskrifter. Den ska särskilt 

kontrollera fartygets säkerhetsstatistik på alla rimliga sätt. Den ska, vid behov, samråda 

med den föregående flaggstaten för att fastställa huruvida eventuella brister eller 

säkerhetsfrågor som denna identifierat fortfarande är olösta.

2. När en annan flaggstat begär information om ett fartyg som tidigare förde denna 

medlemsstats flagg, ska den medlemsstaten snarast möjligt ge den begärande flaggstaten 

ingående information om kvarstående brister och alla andra relevanta uppgifter som rör 

säkerheten.
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Artikel 5

Kvarhållande av ett fartyg som för en medlemsstats flagg

När förvaltningen informeras om att ett fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg har hållits 

kvar av en hamnstat, ska den, i enlighet med de förfaranden som den fastställt för detta ändamål, 

se till att fartyget bringas i överensstämmelse med relevanta IMO-konventioner.

Artikel 6

Kompletterande åtgärder

Medlemsstaterna ska se till att åtminstone följande uppgifter om fartyg som för deras flagg 

registreras och snabbt är tillgängliga för tillämpningen av detta direktiv:

a) Uppgifter om fartyget (namn, IMO-nummer etc.).

b) Datum för besiktningar, inbegripet eventuella tilläggs- eller kompletteringsbesiktningar, 

och revisioner.

c) Namnet på de erkända organisationer som har deltagit i fartygets certifiering och 

klassificering.

d) Namnet på den behöriga myndighet som har inspekterat fartyget enligt bestämmelserna för 

hamnstatskontroll, och inspektionsdatum.
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e) Resultatet av hamnstatskontrollerna (brister: ja eller nej; kvarhållanden: ja eller nej).

f) Information om sjöolyckor.

g) Namn på fartyg som har upphört att föra den berörda medlemsstatens flagg under de 

föregående tolv månaderna.

Artikel 7

Flaggstatsrevision

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för en IMO-revision av deras förvaltning 

åtminstone vart sjunde år, med förbehåll för ett positivt svar från IMO på en begäran i rätt tid från 

den berörda medlemsstaten, och ska offentliggöra resultatet av revisionen i enlighet med den 

relevanta nationella lagstiftningen om konfidentialitet.

Denna artikel ska upphöra att gälla senast den ...* eller, så snart som IMO:s obligatoriska 

revisionsprogram för medlemsstater har trätt i kraft, vid en tidigare tidpunkt som ska fastställas 

av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2.

                                               

* EUT: Vänligen för in datumet åtta år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 8

Kvalitetsledningssystem och intern bedömning

1. Senast den ...* ska varje medlemsstat utarbeta, genomföra och upprätthålla ett 

kvalitetsledningssystem för de operativa delarna av sin förvaltnings flaggstatsrelaterade 

verksamhet. Kvalitetsledningssystemet ska certifieras i enlighet med tillämpliga 

internationella kvalitetsstandarder.

2. Medlemsstater som förekommer på den svarta lista eller som under två år i rad

förekommer på den grå lista som offentliggörs i den senaste årsrapporten från 

Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll ska lämna en rapport till kommissionen 

om sin prestation som flaggstat senast fyra månader efter det att Paris-samförståndsavtalets

årsrapport har offentliggjorts.

Rapporten ska kartlägga och analysera de huvudsakliga skälen till den bristande 

efterlevnad som föranledde kvarhållandena och brister som ledde till att medlemsstaten 

förekommer på den svarta eller grå listan.

Artikel 9

Rapporter

Kommissionen ska vart femte år, och första gången senast den ...* överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Rapporten ska innehålla en bedömning av medlemsstaternas prestation som flaggstater.

                                               

* EUT: Vänligen för in datumet tre år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 10

Kommittéförfarande

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

förorening från fartyg (Coss) som inrättats enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

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

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

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

Artikel 11

Införlivande

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

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

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.

                                               

* EUT: 24 månader efter dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 12

Ikraftträdande

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

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. Inledning

Kommissionen lade fram förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av 

flaggstatsförpliktelser den 24 februari 20061 som ett av förslagen i tredje sjösäkerhetspaketet.

Den 29 mars 2007 röstade Europaparlamentet igenom sitt yttrande vid första behandlingen2.

Den 9 oktober 2008 nådde rådet en politisk överenskommelse om utkastet till direktiv. Efter 

juristlingvisternas granskning antog rådet sin gemensamma ståndpunkt den 9 december 2008, 

i enlighet med artikel 251 i fördraget.

Rådet tog i sitt arbete hänsyn till yttrandena från Ekonomiska och sociala kommittén3 och 

Regionkommittén4.

                                               
1 Dok. 6843/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (ännu inte offentliggjort i EUT).
3 CESE 1177/2006 av den 13 september 2006 (EUT C 318, 23.12.2006, s. 195201).
4 CdR 43/2006 av den 15 juni 2006 (EUT C 229, 22.9.2006, s. 38).
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II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

Allmänt

Förslaget till direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser utgör en del av 

tredje sjösäkerhetspaketet som lades fram av kommissionen i slutet av 2005. Huvudsyftet med detta 

förslag är att se till att medlemsstaterna effektivt fullgör sina förpliktelser som flaggstater före och 

efter det att de beviljar fartyg rätt att föra deras flagg, så att sjösäkerheten förbättras och förorening 

från fartyg förebyggs.

Rådet är visserligen ense med kommissionen vad beträffar förslagets syfte, men rådets strategi 

ledde till betydande ändringar av det ursprungliga förslaget. Ett antal av de föreslagna 

bestämmelserna kunde inte godtas av rådet eftersom de duplicerar befintlig gemenskapslagstiftning 

och sådana bestämmelser som ingår i andra förslag i tredje sjösäkerhetspaketet. De föreslagna 

bestämmelserna som gör ratificeringen av IMO-konventionerna obligatorisk kunde inte godtas av 

medlemsstaterna, i synnerhet av konstitutionella skäl. Därför fokuserar rådets gemensamma 

ståndpunkt särskilt på kravet att medlemsstaterna ska underställa sin sjöfartsförvaltning en 

IMO-revision. Dessutom ska medlemsstaterna sörja för kvalitetscertifieringen av sina 

administrativa förfaranden i enlighet med ISO-standarder eller likvärdiga internationella standarder. 

Därtill fastställs det i den gemensamma ståndpunkten förpliktelser som medlemsstaterna ska 

uppfylla innan de tillåter ett fartyg att gå i trafik under deras flagg och när ett fartyg som för en 

medlemsstats flagg kvarhålls av en hamnstat.

På grund av denna strategi ändrar den gemensamma ståndpunkten i stor utsträckning 

kommissionens ursprungliga förslag genom att redigera om det och låta flera delar av texten utgå. 

Detta innebär att alla de ändringar som infördes i Europaparlamentets yttrande efter 

första behandlingen och som gäller dessa strukna delar inte godtogs av rådet.
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Parallellt med den gemensamma ståndpunkten bekräftar ett uttalande från företrädarna för 

Europeiska unionens medlemsstaters regeringar5 deras åtagande att göra allt som står i deras makt 

för att garantera en snabb och effektiv tillämpning av de internationella konventionerna om 

sjösäkerhet, IMO-reglerna om flaggstatsförpliktelser och IMO-revisionen.

Centrala policyfrågor

i) Flaggstatsrevision

Rådet följer kommissionens förslag att införa en oberoende revision av medlemsstaternas 

sjöfartsadministration. Det anser emellertid att man bör undvika att i gemenskapens ramverk skapa 

ett revisionssystem som löper parallellt med det system som inrättats på internationell nivå genom 

det frivilliga revisionssystemet för IMO:s medlemsstater. I syfte att harmonisera 

revisionsförfarandena och garantera lika villkor fastställs därför i den gemensamma ståndpunkten 

en skyldighet för medlemsstaterna att regelbundet begära en IMO-revision av förvaltningen och att 

offentliggöra resultatet av revisionen. Tiden fram till en ny revision fastställs till sju år, med hänsyn 

till de tillgängliga resurserna på IMO-nivå. De gemensamma ståndpunkten garanterar därutöver att 

den relevanta bestämmelsen i direktivet så snart IMO:s revisionssystem blir obligatoriskt upphör att 

gälla, antingen automatiskt åtta år efter direktivets ikraftträdande, eller vid behov tidigare, efter ett 

beslut av kommissionen i enlighet med kommittébestämmelserna (de föreskrivande förfarandet).

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

Rådet stöder kommissionens förslag att se till att medlemsstaternas sjöfartsförvaltningar uppfyller 

kvalitetskriterier beträffande hur de sköter sina uppgifter. I sin gemensamma ståndpunkt beaktar 

rådet emellertid den specifika situationen för de olika berörda avdelningarna och överlämnar åt 

medlemsstaterna att fastställa vilka internationella standarder som ska tillämpas på certifieringen av 

olika delar av deras förvaltningar.

I enlighet med målet att förbättra medlemsstaternas prestationer som flaggstater föreskriver rådet 

dessutom obligatorisk rapportering till kommissionen om prestationerna från medlemsstater som 

förekommer på den svarta lista eller under två år i rad på den grå lista över flaggstater som 

upprättats genom samförståndsavtalet från Paris. Genom en sådan rapport ska de viktigaste skälen 

till att den berörda medlemsstaten inte uppfyller sina flaggstatsförpliktelser fastställas.

iii) Andra flaggstatsförpliktelser

Utöver de två huvudfrågor som anges ovan förenklade rådet ytterligare kommissionens förslag 

angående de åtgärder som ska vidtas innan rätt att föra en medlemsstats flagg beviljas och när ett 

fartyg som för en medlemsstats flagg kvarhålls av hamnstaten. I detta hänseende anser rådet det 

lämpligt att medlemsstaterna  inom ramen för ett direktiv  beslutar vilka åtgärder som ska vidtas 

för att se till att det berörda fartyget rättar sig efter eller fås att rätta sig efter tillämpliga 

internationella regler och föreskrifter.
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III. Slutsats

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt är ett verktyg för att garantera hög kvalitet för 

medlemsstaternas sätt att fullgöra sina uppgifter såsom flaggstater.

Rådet noterar de kontakter som redan förekommit med Europaparlamentet angående detta förslag 

inom ramen för förhandlingarna om andra förslag i tredje sjösäkerhetspaketet. Det ser fram emot en 

snabb överenskommelse om texten, så att direktivet kan antas.

________________________
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UTTALANDE FRÅN MEDLEMSSTATERNA

OM SJÖSÄKERHET

MEDLEMSSTATERNA FÖRBINDER SIG

1. att ytterligare förbättra kvaliteten på och prestandan hos sina sjöfartsadministrationer med 

målet att alla medlemsstaters flaggor senast 2012 ska vara förtecknade på den vita listan enligt 

samförståndsavtalet från Paris om hamnstatskontroll,



15859/08 ADD 1 BL/ami 2
JUR SV

2. att inom ramen för IMO agera i syfte att så snart som möjligt nå fram till en överenskommelse 

inom en brett accepterad internationell ram som reglerar skadeståndsansvar och ersättning för 

skador i samband med transport till sjöss av farliga och skadliga ämnen,

3. att senast den 1 januari 2012 samtycka till att vara bundna av följande internationella 

konventioner:

– De konventioner som förtecknas i del I, punkt 6 i "IMO-koden för genomförande av 

obligatoriska IMO-instrument", tillsammans med protokollen till och ändringar av 

denna, liksom alla instrument som är bindande enligt dessa konventioner, i deras lydelse 

vid tidpunkten för antagandet av detta uttalande.

– 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening 

genom olja.

– 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för 

ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

– 1996 års protokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt 

skadeståndsansvar och, i tillämpliga fall, att säga upp den konvention som ligger 

till grund.

– 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening 

genom olja.

– 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en 

internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.
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4. att senast den 1 januari 2013 samtycka till att vara bundna av 2007 års internationella 

Nairobikonvention om bärgning av vrak, eller när det gäller inlandsstater, vidta nödvändiga

åtgärder för att se till att fartyg som för deras flagg innehar ett certifikat som utfärdats av en 

part i konventionen,

5. att uttrycka sin vilja att tillämpa delarna 1 och 2 i "2007 års IMO-kod för genomförande 

av obligatoriska IMO-instrument", som antagits av IMO genom resolution A.996(25), och 

tillåta att IMO får genomföra revisioner av deras administrationer,

6. att agera enligt de relevanta bestämmelserna i bilagan och tillägget till IMO:s resolution

A.996(25) när det gäller genomförandet IMO:s instrument avseende flaggstater för att 

kunna garantera att deras behöriga administrationer på ett korrekt sätt genomför 

bestämmelserna i de internationella konventionerna,

7. att vidta alla lämpliga åtgärder inom gemenskapens ram och i samarbete med andra 

IMO-medlemmar inom ramen för den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i syfte 

att göra delarna 1 och 2 i IMO-koden för genomförande av obligatoriska IMO-instrument 

samt IMO:s revisionsprogram för medlemsstater obligatoriska på global nivå, i syfte att 

minimera existerande skillnader i den utsträckning som staterna uppfyller sina skyldigheter 

i egenskap av flaggstater och därigenom

 bidra till ökad trygghet och säkerhet och ökat skydd av den marina miljön,

 säkerställa lika spelregler på internationell nivå inom sjöfarten, vilket är av avgörande 

betydelse för den långsiktiga lönsamheten för EU:s sjöfartsnäring.

8. Detta uttalande påverkar inte medlemsstaternas behörighet att agera när det gäller att 

ingå internationella åtaganden på detta område, i överensstämmelse med deras 

konstitutionella krav.

________________________
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2005/0236 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser 

(Text av intresse för EES) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet  
(dokument KOM(2005) 586 slutlig – 2005/0236COD): 

17.2.2006 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

13.9.2006 

Datum för Regionkommitténs yttrande: 15.6.2006 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 29.3.2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 9.12.2008 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Med tanke på de stora skillnader som finns, även i EU, när det gäller hur flaggstaterna fullgör 
sina internationella förpliktelser på områdena för sjösäkerhet och förebyggande av 
föroreningar orsakade av fartyg syftar förslaget till att säkerställa att medlemsstaterna 
effektivt och konsekvent fullgör sina förpliktelser. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Kommissionen noterar att rådet, efter att principiellt ha motsatt sig förslaget vid sitt möte i 
april 2008, har funnit det nödvändigt att förkasta vissa viktiga bestämmelser, bl.a. de om 
ratificeringen av internationella konventioner och en obligatorisk gemenskapstillämpning av 
Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) flaggstatskod. 

Trots att den texten som rådet enhälligt kunnat anta således är mindre ambitiös än 
kommissionens förslag, konstaterar den senare att i synnerhet följande förpliktelser för 
medlemsstaterna kvarstår i den gemensamma ståndpunkten: 

- Innan ett fartyg beviljas rätt att föra en medlemsstats flagg ska medlemsstaten kontrollera att 
fartyget uppfyller internationella regler. 
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- Medlemsstaterna ska sörja för att fartyg som för deras flagg och som hålls kvar på grundval 
av en hamnstatskontroll uppfyller de relevanta IMO-bestämmelserna. 

- I avvaktan på att systemet med IMO-revision blir obligatoriskt ska medlemsstaterna 
underställa sina respektive sjöfartsförvaltningar sådan revision och offentliggöra resultaten. 

- Medlemsstaterna ska införa ett kvalitetssäkringssystem för sina respektive 
sjöfartsförvaltningar, som certifierats i enlighet med internationella normer. 

- För de medlemsstater som anges på svarta listan eller som finns med på den gråa listan två 
år i rad inom ramen för samförståndsavtalet om hamnstatskontroll ska en rapport utarbetas till 
kommissionen om orsakerna till bristerna. 

Dessa bindande bestämmelser syftar till att förbättra kvaliteten i medlemsflaggstaterna med 
sämst resultat. 

4. SLUTSATSER 

Kommissionen noterar att medlemsstaterna har förbundit sig till följande i enlighet med den 
deklaration som undertecknats av deras företrädare i rådet: a) De vill ratificera de viktigaste 
internationella konventionerna på sjösäkerhetsområdet. b) De vill tillämpa IMO:s 
flaggstatskod och det tillhörande revisionssystemet för sjöfartsförvaltningarna. c) De vill 
uppmuntra IMO till att göra båda dessa instrument obligatoriska i hela världen. 

Följaktligen, och på grundval av ovannämnda, stödjer kommissionen den gemensamma 
ståndpunkten, som rådet enhälligt har antagit, eftersom den ger ett mervärde som skulle 
medföra en konkret kvalitetsförbättring i de europeiska flaggstaterna och konkurrensvillkor i 
gemenskapen som innebär att flaggstaten inte kan väljas beroende på vilken stat som har 
minst stränga krav. 
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