
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 536/2008

av den 13 juni 2008

om genomförande av artikel 6.3 och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg och om ändring av den förordningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tenn-
organiska föreningar på fartyg (1), särskilt artikel 6.3, artikel 7
andra stycket och artikel 8, och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EG) nr 782/2003 ska kommissionen
anta åtgärder för att genomföra den förordningen om
den internationella konvention om kontroll av skadliga
antifoulingsystem på fartyg (nedan kallad AFS-konventio-
nen) som antogs den 5 oktober 2001 inte har trätt i kraft
den 1 januari 2007.

(2) AFS-konventionen har ännu inte trätt i kraft.

(3) Det är således nödvändigt att anta åtgärder för att ge
fartyg som för tredje stats flagg möjlighet att visa att
de följer artikel 5 i förordning (EG) nr 782/2003, och
att införa bestämmelser om hamnstatskontroll.

(4) I artikel 8 i förordning (EG) nr 782/2003 föreskrivs att
den förordningen kan ändras för att hänsyn ska kunna
tas till den internationella utvecklingen, framför allt ut-
vecklingen inom Internationella sjöfartsorganisationen
(nedan kallad IMO), eller för att öka förordningens ge-
nomslag mot bakgrund av gjorda erfarenheter.

(5) Den 11 oktober 2002 antog IMO:s kommitté för skydd
av den marina miljön, genom resolution MEPC 102(48)
och i enlighet med artikel 1.4 a i bilaga 4 till AFS-kon-
ventionen, riktlinjer för besiktning och certifiering av an-
tifoulingsystem på fartyg.

(6) Den 18 juli 2003 antog IMO:s kommitté för skydd av
den marina miljön, genom resolution MEPC 105(49) och

i enlighet med artikel 11.2 i AFS-konventionen, riktlinjer
för inspektion av antifoulingsystem på fartyg.

(7) Den 18 juli 2003 antog IMO:s kommitté för skydd av
den marina miljön, genom resolution MEPC 104(49) och
i enlighet med artikel 11.1 i AFS-konventionen, riktlinjer
för provtagning av antifoulingsystem på fartyg.

(8) Till dess att AFS-konventionen träder i kraft bör dess
bestämmelser tillämpas på fartyg som för en stats flagg
som är part i den konventionen. Likaledes bör fartyg som
för en stats flagg som inte är part i konventionen inte få
en mera gynnsam behandling i gemenskapen.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören-
liga med yttrandet från den kommitté för sjösäkerhet och
förhindrande av förorening från fartyg som inrättats en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2099/2002 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med denna förordning är att

— anta åtgärder som ger möjlighet för fartyg som för en tredje
stats flagg och som anlöper en medlemsstats hamn eller
offshoreterminal att visa att de följer artikel 5 i förordning
(EG) nr 782/2003,

— införa förfaranden för de kontroller som hamnstater ska
utföra i gemenskapen, och

— ändra hänvisningarna till AFS-intyget om överensstämmelse
i förordning (EG) nr 782/2003 och i bilaga I till den för-
ordningen.

Artikel 2

1. De fartyg som avses i artikel 3.1 c i förordning (EG) nr
782/2003 ska visa att de följer artikel 5 i den förordningen i
enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.
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2. Under övergångsperioden ska de fartyg som för en stats
flagg som är part i den internationella konventionen om kon-
troll av skadliga antifoulingsystem på fartyg (nedan kallad AFS-
konventionen) visa att de följer artikel 5 i förordning (EG) nr
782/2003 med hjälp av ett intyg om överensstämmelse i enlig-
het med punkt 5.4.1 i de riktlinjer för besiktning och certifier-
ing av antifoulingsystem på fartyg som bifogas resolution MEPC
102(48) som utfärdats av IMO:s kommitté för skydd av den
marina miljön.

3. Från och med den dag AFS-konventionen träder i kraft ska
de fartyg som för en stats flagg som är part i AFS-konventionen
visa att de följer artikel 5 i förordning (EG) nr 782/2003 med
hjälp av ett internationellt certifikat för antifoulingsystem i en-
lighet med bilaga 4 till AFS-konventionen.

4. Fartyg som för en stats flagg som inte är part i AFS-
konventionen ska visa att de följer artikel 5 i förordning (EG)
nr 782/2003 med hjälp av ett intyg om överensstämmelse som
utfärdas av flaggstatens myndigheter med tillämpning av arti-
kel 10 i AFS-konventionen, jämförd med bilaga 4 till AFS-kon-
ventionen och de riktlinjer för besiktning och certifiering av
antifoulingsystem på fartyg som bifogas resolution MEPC
102(48) som utfärdats av IMO:s kommitté för skydd av den
marina miljön. Vid tillämpning av denna punkt ska hänvisning-
arna i den artikeln och bilagan och i de riktlinjerna till det
internationella certifikatet för antifoulingsystem anses som hän-
visningar till intyget om överensstämmelse.

Artikel 3

1. Under övergångsperioden ska medlemsstaterna tillämpa
kontrollbestämmelser som är likvärdiga med dem som anges i
rådets direktiv 95/21/EG (1) på fartyg som omfattas av förord-
ning (EG) nr 782/2003 i enlighet med punkterna 2 och 3 i
denna artikel.

2. När det gäller inspektioner och upptäckt av överträdelser
och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna
förordning ska medlemsstaterna tillämpa artikel 11 i AFS-kon-
ventionen och låta sig vägledas av de riktlinjer för inspektion av
antifoulingsystem på fartyg som bifogas resolution MEPC
105(49) som utfärdats av IMO:s kommitté för skydd av den
marina miljön.

3. Punkt 1 ska från och med den 1 januari 2008 tillämpas
på fartyg som avses i artikel 3.1 c i förordning (EG) nr
782/2003.

Artikel 4

Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 6 och 7 i
förordning (EG) nr 782/2003 ska medlemsstaterna låta sig väg-
ledas av de riktlinjer för provtagning av antifoulingsystem på
fartyg som bifogas resolution MEPC 104(49) som utfärdats av
IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 782/2003 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 ska punkt 9 ersättas med följande:

”9. europeiskt AFS-intyg om överensstämmelse: dokument som
intygar överensstämmelse med bilaga 1 till AFS-konven-
tionen och som utfärdats av en erkänd organisation på
uppdrag av myndigheterna i medlemsstaten i fråga.”

2. Artikel 6.2 b ska ersättas med följande:

”b) Fram till ett år efter den dag som anges i a ska med-
lemsstaterna erkänna alla europeiska AFS-intyg om över-
ensstämmelse.”

3. I punkt 1.4 i bilaga I ska hänvisningen till resolution MEPC
101(48) ersättas med en hänvisning till resolution MEPC
102(48).

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2008.

På kommissionens vägnar
Antonio TAJANI

Vice ordförande
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