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Skibsforlisene i Kertj-strædet i Sortehavet  

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om skibsforlisene i Kertj-strædet i 

Sortehavet   

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om søfartssikkerhed, navnlig beslutningen af 

21. november 2002 om katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for 

Galiciens kyst1 og beslutningen af 23. september 2003 om skærpelse af sikkerheden til 

søs efter olietankeren Prestiges forlis2, 

 

- der henviser til den første og anden søfartssikkerhedspakke "Erika I og II", 

 

- der henviser til de syv forslag til retsakter om søfartssikkerhed (den tredje 

søfartssikkerhedspakke), som Kommissionen forelagde for Parlamentet i november 2005 

(KOM(2005)0586 - 0593), 

 

- der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 29. marts 20073 og 25. april 

20074 om den tredje søfartssikkerhedspakke, 

 

- der henviser til den række af prioriterede foranstaltninger, der i 2005 blev fastlagt af 

gruppen på højt plan (transport), hvori der blev fokuseret på fem vigtige transnationale 

akser, der forbinder EU med nabolandene i Nord, Øst og Sydøst samt i Middelhavs- og 

Sortehavsområdet, 

 

- der henviser til den seneste skibskatastrofe i Kertj-strædet i Sortehavet den 11. november 

2007, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 71, 80 og 251, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at 10 fartøjer (tankere og lastfartøjer) sank eller løb på grund i Kertj-

strædet og i den nordlige del af Sortehavet under en hård storm, heriblandt Volganeft-139, 

der ikke var bygget til at modstå hårdt vejr til søs, 

 

B. der henviser til, at de foreløbige oplysninger går ud på, at seks søfolk er omkommet og 

over 2000 ton brændselsolie og svovl blev udledt i havet og forårsagede en 

miljøkatastrofe og dræbte over 15 000 fugle, 

 

C. der henviser til, at voldsomme storme har spredt den forurenende olie, hvilket har 

påvirket samfundene i området og miljøet, og til, at olie- og svovlforureningen, ud over at 
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have krævet dødsofre, også direkte har påvirket fauna og flora, hvilket muligvis kan få 

langvarige virkninger for den økologiske kvalitet i de naturlige habitater, der er berørt,  

 

D. der henviser til, at Sortehavet er ved at blive en af hovedruterne for den voksende 

olieeksport i regionen,  

 

E. der henviser til, at dette tab af menneskeliv og den økologiske katastrofe i Sortehavet 

understreger nødvendigheden af at fremskynde drøftelserne i Rådet om de resterende 

retsakter i den tredje søfartssikkerhedspakke; 

 

F. der henviser til, at EU med Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse er blevet en væsentlig 

aktør i Sortehavsområdet, hvilket har geostrategisk betydning, for så vidt angår 

energisikkerhed og spredning af EU's energiforsyningsforbindelser, som følge af 

nærheden til Det Kaspiske Hav, Mellemøsten og Centralasien, 

 

1. udtrykker sin solidaritet med og sin fortsatte støtte til ofrene for denne katastrofe; 

 

2. opfordrer Rådet og Kommissionen til at følge situationen i Sortehavet nøje og til at træffe 

konkrete foranstaltninger til at bidrage til at reducere katastrofens økologiske 

konsekvenser, 

 

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre streng anvendelse af Fællesskabets gældende 

lovgivning om skibsstandarder, for eksempel om havnestatskontrol; 

 

4. konstaterer, at de russiske myndigheder har truffet adskillige foranstaltninger, som f.eks. 

et midlertidigt forbud mod anvendelse af feederskibe til søs, som følge af den seneste 

serie af forlis i Kertj-strædet og understreger, at disse foranstaltninger først bør ophæves, 

når der er foretaget grundige undersøgelser og gennemført en evaluering af situationen; 

 

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme principperne om en integreret 

EU-havpolitik i Sortehavsområdet, således som foreslået i Kommissionens meddelelse 

herom (KOM(2007)0575); 

 

6. konstaterer, at streng overholdelse af de maritime navigationsregler er en afgørende del af 

sikkerheden til søs, og opfordrer medlemsstaterne og EU's nabolande til at sikre, at 

skibsbesætninger og søfartsforvaltninger ikke under nogen omstændigheder ignorerer 

alarmer eller stormvarsler; 

 

7. understreger, at katastrofen i Sortehavet bør henlede opmærksomheden i EU's nabostater - 

primært i Rusland, der har annonceret planer om en mangedobling af landets omladning 

af olie og af eksportkapaciteten ved Sortehavskysten - på spørgsmålet om modernisering 

af skibsflåden og et forbud mod forældede enkeltskrogede tankere;  

 

8. anerkender den aktive rolle, Kommissionen allerede i november 2005 påtog sig, da den 

forelagde den tredje søfartssikkerhedspakke med henblik på at styrke EU-lovgivningen 

om søfartssikkerhed, uden at afvente yderligere ulykker til søs, og for at hindre yderligere 

miljøkatastrofer og forurening af havet; 

 



9. understreger, at det afsluttede sin førstebehandling af de syv forslag i den tredje 

søfartssikkerhedspakke i april 2007 og finder, at de syv forslag til retsakter hænger 

snævert sammen og derfor bør vedtages som en pakke; 

 

10. understreger, at ulykker som den i Sortehavsområdet bør fremskynde Rådets drøftelser, 

og opfordrer Rådet til straks at vedtage fælles holdninger om alle syv forslag til retsakter; 

 

11. understreger vigtigheden af Paris-memorandummet og Sortehavs-memorandummet, og 

opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere samarbejdet med kyststater, der ikke 

er medlemmer af EU, om at gennemføre foranstaltninger med sigte på at mindske truslen 

om miljøforurening som følge af skibsulykker, herunder foranstaltninger truffet inden for 

rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation og Paris-memorandummet; 

 

12. understreger den nøglerolle, de regionale organisationer, navnlig organisationen for 

økonomisk samarbejde omkring Sortehavet (BSEC), kan spille for at sikre bedre 

forvaltning af og samarbejde om sejladsen på Sortehavet; 

 

13. understreger, at miljøforurening, som den, de seneste olieudslip har forårsaget, er et 

voksende problem i Sortehavs-området, som kun kan løses gennem en fælles indsats fra 

alle stater i regionen; opfordrer derfor staterne i regionen til at fremme de eksisterende 

samarbejdsmodeller og til at etablere nye samarbejdsmekanismer, som f.eks. samarbejde 

om oprydning efter hændelser som det seneste olieudslip; 

 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende det nye europæiske 

naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) optimalt som et redskab til at løse 

miljøproblemerne i forbindelse med Sortehavet og til at anvende det nye instrument for 

førtiltrædelsesbistand (IPA) til at håndtere miljøspørgsmål i landene i Sortehavsregionen; 

 

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 

 


