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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/21/EG
av den 23 april 2009
om fullgörande av flaggstatsförpliktelser
(Text av betydelse för EES)

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.

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,

(4)

Vederbörlig hänsyn måste tas till konventionen om ar
bete till sjöss, som antogs av Internationella arbetsorga
nisationen (ILO) år 2006, vilken också behandlar flagg
statsförpliktelser.

(5)

Den 9 oktober 2008 antog medlemsstaterna ett uttalande
i vilket de enhälligt erkände vikten av att tillämpa de
internationella konventionerna med anknytning till flagg
statsförpliktelser 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 de
cember 2004 om överföring av fartyg mellan stater bör
stärka bestämmelserna om byte av flagg i IMO-konven
tionerna 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 medlems
stats flagg och fartyg som lämnat en medlemsstats regis
ter, 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 för
bättra sin prestation som flaggstater, bör det genomföras
regelbundna revisioner av deras förvaltningar.

(9)

En kvalitetscertifiering av administrativa förfaranden i en
lighet med Internationella standardiseringsorganisationens
standarder (ISO) eller motsvarande standarder bör dess
utom säkerställa lika villkor för förvaltningarna.

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Säkerheten för sjöfarten i gemenskapen och för de med
borgare som utnyttjar den samt miljöskyddet bör alltid
säkerställas.

(2)

För den internationella sjöfarten har det genom antagan
det av ett antal konventioner för vilka Internationella
sjöfartsorganisationen (nedan kallad 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 (nedan kallad Unclos) och de konventioner för
vilka IMO är depositarie (nedan kallade IMO-konventio
nerna), ska stater som är parter i dessa instrument utfärda

(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 9 decem
ber 2008 (EUT C 330 E, 30.12.2008, s. 13) och Europaparlamentets
ståndpunkt av den 11 mars 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT).
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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 ge
nomförandebefogenheter (1).

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen inrättande
och genomförande av lämpliga åtgärder på det sjöfarts
politiska området, inte i tillräcklig utsträckning kan upp
nås av medlemsstaterna och de därför, på grund av dess
omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemen
skapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I en
lighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går
detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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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
391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder för organisationer som utför inspektioner
och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (4)

Artikel 1
Syfte
1.

Syftet med detta direktiv är att

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

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

e) IMO-revision: en revision som genomförs i enlighet med be
stämmelserna i resolution A.974 (24) som antogs av IMOförsamlingen den 1 december 2005.

b) förbättra säkerheten och förhindra föroreningar från fartyg
som för en medlemsstats flagg.
Artikel 4
2.
Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av gemenska
pens 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) (2)
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 Fe
deration of Transport Workers’ Unions in the European Union
(FST) (3).

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 med
lemsstats 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 föreskrif
ter. Den ska särskilt kontrollera fartygets säkerhetsstatistik på
alla rimliga sätt. Den ska, vid behov, samråda med den före
gående flaggstaten för att fastställa huruvida eventuella brister
eller säkerhetsfrågor som denna identifierat fortfarande är
olösta.

Artikel 2
Tillämpningsområde
Detta direktiv ska tillämpas på förvaltningen i den stat vars flagg
fartyget för.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.
(3) EGT L 167, 2.7.1999, s. 33.

2.
När en annan flaggstat begär information om ett fartyg
som tidigare förde denna medlemsstats flagg, ska den medlems
staten snarast möjligt ge den begärande flaggstaten ingående
information om kvarstående brister och alla andra relevanta
uppgifter som rör säkerheten.
(4) Se sidan 11 i detta nummer av EUT.
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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.
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Denna artikel ska upphöra att gälla senast den 17 juni 2017
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.

Artikel 8
Kvalitetsledningssystem och intern bedömning

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.

1.
Senast den 17 juni 2012 ska varje medlemsstat utarbeta,
genomföra och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem för de
operativa delarna av sin förvaltnings flaggstatsrelaterade verk
samhet. 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 (nedan kallat Paris MOU) ska
lämna en rapport till kommissionen om sin prestation som
flaggstat senast fyra månader efter det att årsrapporten från Paris
MOU 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
17 juni 2012 överlämna en rapport till Europaparlamentet och
rådet om tillämpningen av detta direktiv.

e) Resultatet av hamnstatskontrollerna (brister: ja eller nej; kvar
hållanden: ja eller nej).
Rapporten ska innehålla en bedömning av medlemsstaternas
prestation som flaggstater.
f) Information om sjöolyckor.
Artikel 10
g) Namn på fartyg som har upphört att föra den berörda med
lemsstatens flagg under de föregående tolv månaderna.

Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäker
het och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som in
rättats enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

Artikel 7
Flaggstatsrevision
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för en IMOrevision 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 re
sultatet av revisionen i enlighet med den relevanta nationella
lagstiftningen om konfidentialitet.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel
serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara
två månader.
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Artikel 11

Artikel 12

Införlivande

Ikraftträdande

1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 17 juni 2011. De ska genast underrätta kommissionen om
detta.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 13
Adressater

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen 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.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

Ordförande

Ordförande

