




•Grundat 1982

•27 Medlemmar

•www.parismou.org

Paris MOU - Organisation



PMOU -
Members•Belgien

•Bulgarien
•Kanada
•Kroatien
•Cypern
•Danmark
•Estland

•Italien
•Lettland
•Litauen
•Malta
•Holland
•Norge
•Polen
•Portugal•Estland

•Finland
•Frankrike
•Tyskland
•Grekland
•Island
•Irland

•Portugal
•Rumänien
•Ryssland
•Slovenien
•Spanien
•Sverige
•Storbritannien



Paris MOU



PMoU

• Sekretariat i Haag

• Kommittén möts en gång/år (ny plats varje år) 

• Memorandum Advisory Board har 6 möten/år 

• Technical Evaluation Group möts 1-2 gånger/år (behov)

• Task Forces möts vid behov, normalt per e-post • Task Forces möts vid behov, normalt per e-post 

• EMSA Seminarier, PMoU Seminarier, Expertutbildning, 
Specialistutbildning, SUV 

• Databas ”Thetis” - EMSA



2015 Paris MoU



2015 – alla flaggor



2015 – Svensk flagg



2006 - 2015



2006-2015



2006 - 2015





2015



2015



Publicering av prestation - 2015

• Vit / Grå / Svart lista : Flaggstater

• Hög / Medium / Låg – Väldigt låg : RO

• Tre kategorier: Rederier (ISM)

• Presenteras årligen 
eller löpandeeller löpande



PARIS MoU

• Paris MoU och annex

• Uppdateras efter enhälligt beslut

• Kan inte referera till Direktivet

• ”Samma text” som i Direktivet, utom EU-specifika krav

• Övergripande regler • Övergripande regler 

• PSC-instruktioner

• ”Annual Report”  



EU

•EU Kommissionen

•Tills 1994 utförde Paris 
MOU medlemmar
kontroller under egen
lagstiftninglagstiftning
•Under 1995 införde
Kommission ett Direktiv
som gjorde PSC ett krav i
EU-lagstiftning.
•(Rådets Direktiv 95/21)
•Nuvarande 2009/16/EG



IMO Resolution A.1052 (27)

•Procedures for Port State Control

•Antagen den 30 November 2011



Värdstatskontroll

• Åtgärd efter Estonia

• 2 x år

• Ny i trafik

• Samma databas

• Kan bli hamnstatskontroll • Kan bli hamnstatskontroll 
– få prioritet

• Förslag på att bli del av 
hamnstatskontroll (2020)



Kampanj 2015

• September-November

• Leds av TMoU

• 1,7 % av nyttjandeförbud 
kom från kampanjen

• 4214 inspektioner• 4214 inspektioner



Kampanj 2015



Koncentrerad kampanj - 2016

• September – November

• 12 frågor

• Blir tillgänglig på PMoUs
hemsida



CIC 2016



Svavelkontroll

• Kontroll vid PSC

• ”Scrubber”

• Analysverktyg hos 
inspektionsområden

• Sänds till extern analys• Sänds till extern analys

• Åtal vid överträdelse

• Möjlig kampanj



PSCC 49 - Haugesund

• 23 – 27 maj 2016

• Nytt sätt att kalkylera 
svart/grå/vit lista

• Kampanj 2017 – Safety
of Navigationof Navigation

• Förslag på ändring av 
intern revision - ISM



Ministerkonferens 2017

• Tredje konferensen

• 1998 & 2004

• Paris & Tokyo MoU

• Andra MoU deltar

• Beslut påverkar • Beslut påverkar 
framtidens inrikting



Kontakt

Dan Sarenius
Inspektör / Koordinator hamnstat/värdstatskontroll

E-post: fornamn.efternamn@transportstyrelsen.seE-post: fornamn.efternamn@transportstyrelsen.se


