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29.03.2004
 

Rapport fra IMO, DE 47 
 
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, distriktssjefene, seniorrådgiver Scheel og  

adressatene til møtet i henhold til egen liste 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 47 (25. februar – 5. mars 2004) 
 
 
 
Innledning 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Hovedfunksjon 
 

 Ass. sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sdir (Delegasjonsleder)  Plenum 
 Fung. avdelingsdirektør Turid Stemre, Sdir    Plenum/WG3 
 Prosjektleder Ivar Grøneng, Sdir     DG1 
 Overingeniør Erlend Aamodt, Sdir     WG2 
 Overingeniør Torstein J. Olufsen     WG1 
 Prosjektleder Knut Vågnes, DNV     WG2 
 Prosjektleder Arve Myklebust, DNV     WG1/2 
 Sekretær Pål Nilsen, Norsk Sjømannsforbund   WG3 
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund  WG1/2/3 
 
Gruppearbeid: 
WG1: Bulk carrier safety (agendapkt. 14-18) 
WG2: Amendments to Res. A.744(18) (agendapkt. 3) 
WG3:  Large passenger ships (agendapkt. 4) 
DG1:  Measures to prevent accidents with lifeboats/review of fast rescue boats (agendapkt. 5, 7 og 19) 

 
Formøte ble avholdt 16. februar 2004 i Sjøfartsdirektoratets lokaler.  
 
Offisiell rapport fra DE 47 vil bli distribuert så snart den er mottatt fra IMO. 
 
Agendapunkt 1 – Generelt 
Sesjonen ble åpnet av generalsekretær Efthimios Mitropoulos, som i sin åpningstale rettet 
oppmerksomheten mot arbeidet med ”Maritime Security” og ISPS-koden. Generalsekretæren 
pekte også på at IMO skulle bli sett på som det viktigste organet for utvikling av nye, 
internasjonale regler, og at ikke ulykkeshendelser skulle medføre at regional regler bli innført, 
som samtidig var konkurransevridende. 
 
Ettersom viseformann San Miguel fra Chile hadde blitt pensjonist foreslå Korea at DE 47 valgte 
fr. Xiang Yang fra Kina som ny viseformann for 2004. Valget skjedde ved akklamasjon. 
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Agendapunkt 2 – Decisions of other IMO bodies 
Det ble her presentert dokumenter behandlet av andre IMO komiteer/organer med relevans til DE 
47: 
a) 47/2   Outcome of MSC 77 
b) 47/2/1  Outcome of MEPC 49 
c) 47/2/2  Outcome of BLG 8, FSI 11, NAV 49 og SLF 46 and DSC 8 
d) 47/2/3  Outcome of C/ES.22 and A 23 
e) 47/2/4  Outcome of FP 48 og STW 35 
 
Agendapunkt 3 – Amendments to Resolution A.744(18) 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/3   Report of the Correspondence Group 
b) 47/3/1   IACS  
c) 47/3/2  Norge 
d) 47/INF.2   IACS Surveyor’s Glossary of Hull Terms 
e) 47/3/INF.11 Japan 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes delvis 
b) Tatt til etterretning 
c) Dokumentet støttes 
d) Tatt til etterretning 
e) Tatt til etterretning 
 
Utfall: 

- DE 47 satte ned en ekspertgruppe som utarbeidet et bedret forslag basert på 47/3 og 47/3/1 
og 2, som fikk tilslutning fra et større flertall i plenum, men Norge måtte be om 
reservasjon angående dybde på langskips inspeksjonsplattformer. Saken tas opp i MSC 78, 
og egen brief blir gitt til delegasjonsleder 

 
Agendapunkt 4 – Large Passenger Ship Safety 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/4   Report of the Correspondence Group 
b) COMSART 7/10/1 England   

Etter en kort diskusjon i plenum, ble arbeidsgruppe nedsatt der Norge ved Stemre og Nilsen 
(Sjømanssforbundet) deltok, som ble instruert til å: 

1) Gjennomgå rapporten fra korrespondansegruppen for å identifisere hvilke områder som 
krever ytterligere arbeid. 

2) Vurdere alternativ design, akseptable ulykkesscenarier, time to rescue og essensielt utstyr i 
forbindelse med redundans (safe return to port). 

3) Vurdere anbefalingene fra COMSAR. 
4) Vurdere hvorvidt krav til enigine room resource management bør inn i STCW 

konvensjonen. 
5) Vurdere kommentarer fra plenum med hensyn til nødvendigheten av ”holistic approach”.     

 
Generelt må sies at det var tydelig at sekretæren var instruert strengt i hvordan arbeidet skulle 
utføres. Til tider fungerte han mer som formann enn sekretær. Dette begrenset diskusjonene noe, 
spesielt rundt holistic approach. I pausene var det var tydelig at enkelte etter hvert angrerpå at de 
gikk mot en FSA den gangen agendapunktet kom på dagsorden, men sto ikke offisielt for dette. 
En ”tilbake til start” variant var tydelig uaktuelt for sekretæren. Bortsett fra Norge og Tyskland, 
som mente det var lov å snu når kursen var feil, fikk han gruppen med seg på det.  
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Norge presenterte likevel sitt syn på hva holistic approach er: Første prioritet; forhindre ulykker 
fra å skje. Andre prioritet; begrense konsekvensene hvis ulykken skjer og til slutt redning, dersom 
alt annet slår feil. Så er utfordringen å fokusere på de tiltakene som gir best resultat ut fra et 
sikkerhetsmessig synspunkt. Norge mener det skal settes fokus på å forhindre. Tyskland støttet 
oss fullt ut på dette. ICCL er sterke i gruppen og de ønsker tydeligvis status quo.  

Norsk posisjon: 

1) Norge har ikke veldig sterke meninger om hva som kan strykes og hva som bør ses mer 
på. Hele listen over ”areas for consideration” er relativt tilfeldig i utgangspunktet. 

2) Før en kan vurdere alternativ design, må det være enighet om hva som faktisk forventes av 
det utstyret som et eventuelt alternativ skal vurderes opp mot, m.a.o. målet med kravene i 
SOLAS. 

3) COMSAR har hatt et møte etter at dette dokumentet ble laget. Den nye rapporten må 
vurderes. I denne er det primært standardisering av redningsfarkoster og funksjonskrav til 
”recovery” som er DE’s bord. Standardisering av redningsfarkoster vil ødelegge 
muligheten for alternativ design samtidig som det er liten vits i å ha krav om 
standardisering kun for store passasjerskip. Funksjonskrav til ”recovery” krever mye mer 
arbeid. COMSARs forslag til formel for ”rate of recovery” ser ut til å være plukket ut av 
løse lufta. 

4) Støtter at krav til engine room resource managemant tas inn i STCW-konvensjonen. 
5) Norge har hele tiden jobbet for å få IMO med på å se helhetlig på sikkerhet for store 

passasjerskip, uten særlig hell. 
 
Utfall: 

1) Det gjenstår 13 punkter gruppen mener det bør ses nærmere på. Det var enighet om å slå 
sammen punktene som omhandlet redningsfarkoster, da disse var for detaljerte. Design og 
operasjonen som helhet må ses på. 

2) Norge fikk mye støtte for sitt synspunkt, men deler av gruppen mente at det var 
ensbetydende med en revisjon av kapittel III i SOLAS etter mønster av kapittel II-2 og at 
dette var for omfattende. Gruppen kom ikke til enighet om hvordan arbeidet skulle legges 
opp, og konkluderte med at det måtte lages et rammeverk for godkjennelse av alternativ 
design. Det var jo nyttig. 

3) Den nye rapporten fra COMSAR ble behandlet. Norge fikk støtte for sitt synspunkt med 
hensyn til standardisering av redningsfarkoster. 

4) Krav til engine resourse management anbefales inntatt i STCW konvensjonen. 
5) Det ble utarbeidet en ”oversikt” som viser gruppens syn på holistisk tankegang. Den er 

delt inn etter norsk modell, men det tas ikke stilling til prioriteringer.  
 
Gruppen anbefalte å gjenopprette korrespondansegruppen, men det avgjøres i MSC. 
 
Agendapunkt 5 – Measures to prevent accidents with lifeboats 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/5   Sekretariatet 
b) 47/5/1  Korea 
c) 47/5/2  Korea 
d) 47/5/3 Japan 
e) 47/5/4 Norge og Sverige 
f) 47/5/5 USA 
g) 47/5/6 Kina 
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Norsk posisjon: 
Det er ikke nødvendig å kreve eksplisitt bemannet utsetting av frifall livbåter for øvelse. 
Forutsetningene er godkjent simuleringssystem. I tillegg kan vi støtte kravet om gjennomført 
frifall for hele besetningen, gjerne gjennom å inkludere dette i grunnleggende sikkerhetsopplæring 
og oppfriskning (5års intervall). Vi stiller oss positive til å utvikle retningslinjer for simulert 
utsetting av fri-fall livbåter. 
 
Vi støtter prinsippene i utkastet til veiledning for utforming av livbåtmanualer, men ønsker 
grundig behandling av detaljeringsnivået i dokumentet. 
 
Vi ser at manglende tilpasning mellom redningsfarkost og personlig redningsutstyr kan være et 
potensielt problem. Vi finner ikke at det er dokumentert at dette problemet er av en slik karakter at 
det er nødvendig å gjøre tiltak på utstyr som allerede er godkjent. Vi kan støtte at dette tas med i 
vurderingen neste gang kapasitetsberegningene for redningsfarkoster blir revurdert. 
 
Konklusjon 
 Det ble opprettet en arbeidsgruppe under norsk ledelse på dette temaet. 
 Det ble vedtatt å referere behovet for at fri-fall trening inngår i den grunnleggende 

sikkerhetsopplæringen for sjøfolk på skip som har slike livbåter. 
 Det ble vedtatt å oversende MSC 78 et forslag til MSC sirkulære som gir flaggstatene 

anledning til å frita skip for fri-fall øvelser i særlig tilfeller der fri-fall høyden er over 20 
meter. 

 Det ble vedtatt å oversende MSC 79 et utkast til retningslinjer for sikker praksis ved 
livbåtøvelser som et MSC sirkulære. 

 Det ble vedtatt å oversende MSC 79 et utkast til retningslinjer for simulert utsetting av fri-fall 
livbåter som et MSC sirkulære. 

 Det var enighet om fremdriftsplanen for utvikling av retningslinjer for livbåtmanualer. 
 Det var enighet om en ny arbeidsplan for arbeidet mot livbåtulykker. 
 Det var enighet om å anbefale å forlenge sluttdato for agendapunktet til 2006. 
 Det ble vedtatt å anbefale et nytt agendapunkt over to sesjoner ”Compability of life-saving 

appliances”  
 
Oppfølging 
MSC 78: Støtte forslag til MSC Circular on prevention of accident in high free fall launching. 
 
MSC 79: Støtte DEs forslag. 
 
STW 36: Bidra aktivt til at fri-fall trening blir obligatorisk før sjøfolk kan tjenestegjøre på skip 
med slikt utstyr, gjerne som et tillegg til grunnleggende sikkerhetsopplæring hver 5. år. 
 
Generelt: Føle opp arbeidsplanen og bidra med dokumenter der det er relevant 
 
Agendapunkt 6 Protection of fuel tanks 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/6   Danmark 
b) 47/6/1  BIMCO 
c) 47/6/2  AWES 
d) 47/6/3 Tyskland 
e) 47/6/4 USA 
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Norsk posisjon: 
Dokumentene støttes i prinsippet, men saken må utredes nærmere 
 
Utfall: 
DE 47 satte ned en korrespondansegruppe som skal legge frem rapport for DE 48. 
 
Agendapunkt 7 Rewiew of fast rescue boat and means of rescue requirements 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/7   Finland 
b) 47/7/1  ICS 
c) 47/7/INF.4  Sverige 
 
Norsk posisjon 
Finland påpeker at bruk av fast rescue boat som means of rescue vil gi redusert effektivitet ved 
større redningsaksjoner, blant annet vil det ta lang tid og gi økt risiko ved opphiving med full last 
på fartøyet. Norge har tidligere gått mot bruk av FRB som means of rescue. Det vil ikke 
harmonere med vår holdning til ubemannede livbåter under øvelser. 
Vi støtter Finland 

Konklusjon 
 Det ble vedtatt at FRB ikke bør tillates som MOR. 
 Det ble vedtatt å ta dette agendapunktet ut siden opplæring er problemet, og dette er på 

agendaen hos STW. 

Oppfølging 
MSC 79: Se til at UK ikke utvanner vedtaket om at FRB ikke er MOR ytterligere (de har 
særinteresser her, siden de har gitt rundhåndede dispensasjoner til kanalfergene).  
 
Agendapunkt 8 Anchoring, mooring and towing equipment 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/78  Australia 
b) 47/8/1  IMPA, OCIMF, Intertanko, IAPH, IHMA og Siggto 
c) 47/8/2  IACS 
 
Norsk posisjon: 
Støtter dokumentene i prinsippet, men kan ikke akseptere at kravene innføres for eksisterende 
skip, likeledes kan det ikke støttes å innføre en ny SOLAS-regel om mooring lines and towing 
equipment som fremsatt av Australia. 
 
Konklusjon: 
- DE 47 besluttet å gjøre tekniske krav gjeldende om innfesting i skrog av slepe- og 

fortøyningspunkter, men ikke for eksisterende skip 
- DE 47 besluttet at DE 48 skulle utarbeide et froslag til MSC Circ. 
- Plenum på DE 47 besluttet med majoritet å ikke innføre en ny SOLAS regel som foreslått av 

Australia om tauverk, trosser og slepewire 
 
Agendapunkt 9 Performance testing and approval standards for SOLAS personal life- 

                saving appliances 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/9   USA 
b) 47/9/1  ILAMA 
c) 47/9/2  England 
d) 47/9/3  Norge og Sverige 
e) 47/9/4  Japan 
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Norsk posisjon: 
Norge bør aktivt bidra til å videreføre korrespondansegruppen. Andre saker som angår 
korrespondansegruppen bør sluses inn der. Inkonsistens i regelverket bør behandles separat i 
fremtiden. 

Konklusjon: 
 Det ble vedtatt å videreføre korrespondansegruppen med USA som koordinator. 
 Det ble vedtatt å referere den påståtte manglende tilpasning mellom redningsfarkost og 

personlig redningsutstyr til det nye agendapunktet ”Compability of life-saving appliances” Jf. 
Agendapunkt 5. 

 Det ble vedtatt å oversende MSC en ”Justification” for et nytt agendapunkt ”Inconsistencies in 
IMO instruments regarding requirements for life-saving appliances”. 

Oppfølging 
MSC 79: Vi bør støtte de forslag som kommer fra DE på dette agendapunktet. 
 
Norge bør delta aktivt i korrespondansegruppen. Vi bør bidra til at rapporten fra denne gruppen 
reflekterer de holdninger som ble presentert i vår innsending DE 46/14/1, og de konklusjoner som 
ligger i rapporten fra vårt prosjekt. 
 
Agendapunkt 10 – Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the  
           1994 HSC Code 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/10  Australia 
 
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes bare delvis 
 
Utfall: 
Etter en kort diskusjon i plenum der Norge fikk støtte av USA for sitt synspunkt med hensyn til å 
gjenåpne diskusjonene rundt diverse punkter i HSC-2000 koden, ble det vedtatt å nedsette en 
korrespondansegruppe som skal rapportere til DE 48. Gruppen skal ledes av Australia. Norge 
v/Stemre deltar i korrespondansegruppen.  
 
Agendapunkt 11 – Protection of pump-rooms of tankers and access to shore-based computer 
           programs for salvage operations 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/11  Intertanko 
 
Norsk posisjon 
a) Dokumentet støttes 

Utfall 
- DE 47 sluttet seg til forslaget som skal behandles av MEPC 51. 
- Siden arbeidet er avsluttet besluttet DE 47 å stryke dette punkt fra sin arbeidsplan. 
 
Agendapunkt 12 – Fitting of water ingress alarms in new, single hold cargo ships 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/12  Draft regulation and modified performance specification 
 
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes. 
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Utfall: 
- DE 47 besluttet å oversende tekstforslaget til ny SOLAS regel II-1/23-3 for beslutning av 

MSC 79. 
- Etter innspill fra Norge skal kravet også gjøres gjeldende for eksisterende lasteskip med 

lasterom<100 meters lengde. 
- Siden arbeidet er avsluttet besluttet DE 47 å stryke dette punkt fra sin arbeidsplan. 
 
Agendapunkt 13 – Consideration of IACS unified interpretations 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/13  Sekretariatet 
 
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes. 
 

Utfall 
- DE 47 nedsatte en tekstgruppe som leverte et forslag som ble tiltrådt i plenum, som skal 

viderebehandles av MSC 79. 
 
Agendapunkt 14 – Alternate hold loading ban for bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/16  Korea 
b) 47/16/1  Japan 
 
Norsk posisjon: 
a) Som på DE 46 

Utfall 
- DE 47 instruerte WG1 om å legge frem et forslag til definisjon av ”empty hold”, som plenum 

godtok, som skal viderebehandles av MSC 79. 
 
Agendapunkt 15 – Double-side skin construction of bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/15  Japan 
b) 47/INF.5  IACS 
c) 47/INF.7  IACS 
d) 47/INF.9  Japan 
e) 47/INF.10  Japan 
 
Norsk posisjon: 
a) Som på DE 46 
b) Tatt til etterretning 
c) Tatt til etterretning 
d) Tatt til etterretning 
e) Tatt til etterretning 
 
Utfall 
- DE 47 instruerte WG1om å legge frem forslag som ble tiltrådt i plenum. 
- DE 47 vedtok å oversende forslag til endret SOLAS XII til MSC 78 for vedtak under MSC 79. 
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Agendapunkt 16 – Application of structural standards in SOLAS chapter XII 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/16  Korea 
b) 47/16/1  Japan 
c) 47/16/2  BIMCO, ICS og Intertanko 
d) 47/16/3  ICS 
e) 47/INF.6  Japan 
 
Norsk posisjon: 
a) Som på DE 46 
b) Som på DE 46 
c) Som på DE 46 
d) Som på DE 46 
e) Tatt til etterretning 
 
Utfall 
- DE 47 instruerte WG1om å legge frem forslag som ble tiltrådt i plenum. 
- Siden arbeidet er avsluttet besluttet DE 47 å stryke dette punkt fra sin arbeidsplan. 
 
Agendapunkt 17 – Improved loading/stability information for bulk carriers 
Ingen dokumenter forelå til behandling. 
 
Norsk posisjon: 
Som på DE 46 
 
Utfall 
- DE 47 instruerte WG1om å legge frem forslag som ble tiltrådt i plenum. 
- DE 47 besluttet å oversende forslag til MSC Circ. til MSC 78. 
- Siden arbeidet er avsluttet besluttet DE 47 å stryke dette punkt fra sin arbeidsplan. 
 
Agendapunkt 18 – Performance standards for protective coatings 
Ingen dokumenter forelå til behandling. 
 
Norsk posisjon: 
Som på DE 46. 
 
Utfall 
- DE 47 instruerte WG1om å legge frem forslag som ble tiltrådt i plenum. 
- DE 47 besluttet å be MSC 78 om å forlenge tidsrammen til 2006 slik at industrien fikk 

anledning til å legge frem forslag til standard for protective coatings. 
 
Agendapunkt: 19 Free-fall lifeboats with float-free capability 
Ingen dokumenter forelå til behandling. 

Norsk posisjon: 

Vi støtter et krav om Fri-fall livbåter på bulkskip. Fri flyt funksjonen bør vurderes som et 
sekundært krav, avhengig av teknisk innovasjon og utvikling av testmetodikk og kriterier for 
godkjenning. Dersom dette blir problematisk bør vi se til at det blir utviklet funksjonelle krav til 
Fri flyt funksjonen i denne sesjonen (arbeidsgruppe). 
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Konklusjon 
Saken ble behandlet i arbeidsgruppen på livbåtulykker.  
 Det ble vedtatt et forslag om endring av SOLAS III/31 som gir krav om fri-fall livbåt på 

bulkskip. 
 Forslaget til fri flyt krav og standard ble lagt på is inntil MSC får klargjort hva de mener med 

fri-flyt. DE var av den oppfatning at dette må gjøres enkelt, reflektert i et krav om manuell 
utløsning av fri-flyt funksjonen. Automatisk fri flyt eksisterer ikke i dag, og er en meget 
komplisert affære som lett kan få negativ innvirkning på livbåtens øvrige funksjon. 

Oppfølging 

MSC 79: Norge må bidra til at krav om fri.fall livbåt i gjennom endring av SOLAS III/31.1.8 blir 
vedtatt.  

Videre må Norge bidra til at MSC følger anbefalingen fra DE om at fri flyt funksjonen i denne 
sammenheng ikke skal erstatte fri flyt redningsflåtene. Dersom funksjonen skal kreves må den ha 
som hensikt å bidra til at sjøfolk ikke blir fanget i fri fall livbåten når skipet synker, derved at en 
fri fall livbåt som er uløst for fritt-fall skal flyte fri.  

Dersom det er stemning for automatisk fri-fly funksjon på fri-fall livbåter må Norge stoppe dette 
og bidra til at hele fri flyt ideen begraves. 
 
Agendapunkt 20 – Guidelines on on-board exhaust gas cleaning systems 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/20  USA 
 
Norsk posisjon: 
a) Støtter dokumentet i prinsippet 
 
Utfall 
- DE 47 satte ned en korrespondansegruppe som skal legge frem forslag til retningslinjer for DE 

48. 
 
Agendapunkt 21 – Revision of the Explanatory notes to the Standards for ship 
           manoevrability 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/21  Korea 
b) 47/21/1  USA 
c) 47/21/2  ILAMA 
 
Norsk posisjon: 
a) Tatt til etterretning. 
 
Utfall 
- DE 47 besluttet at det ikke var nødvendig å arbeide videre med dette punkte. 
 
Agendapunkt 22 – Work programme and agends for DE 48 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/22  Chairman/Secretariat 
b) 47/22/1  Australia 
c) 47/22/2  ILAMA 
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Norsk posisjon: 
a) Tatt til etterretning 
b) Tatt til etterretning 
c) Tatt til etterretning 

 
Utfall 
- DE 47 besluttet å opprette fem WG/DG som følger protection of fuel tanks, performance 

testing and approval standards for SOLAS personal life-saving appliances, review of the 2000 
HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code, mandatory towing 
systems in ships other than tankers greater than 20 000 tdw, amendmentts to Res. A.744(18). 

- DE 47 noterte at DE 48 foreløpig er satt til å finne sted 7-11. mars 2004. 
- DE 47 inviterte MSC 78 til å tiltre at MSC 80, i tillegg til arbeidsprogram for DE 49 også 

skulle drøfte utfallet av DE 48 med særlig tanke på endringer av Res. 744(18), performance 
testing and approval standards for SOLAS personal life-saving appliances, review of the 2000 
HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code og arbedisprogrammet. 

 
 
Agendapunkt 23 – Election of Chairman and Vice-Chairman for 2005 
Norge ble bedt om å foreslå gjenvalg av I. Ponomarov, Russland som formann for 2005. 
 
Korea ble bedt om å forelå gjenvalg av fr. Xiang Yang fra Kina som viseformann for 2005. 
 
Norsk posisjon: 
a) Støttet gjenvalg av begge kandidater 
 
Utfall 

- DE 47 valgte formann og viseformann med akklamasjon. 
 
Agendapunkt 24 – Any other business 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 47/24  Hellas 
b) 47/24/1  Tyskland 
c) 47/24/2  BIMCO, ICS, Intercargo, Intertanko og OCIMF 
d) 47/24/3  IMCA 
e) 47/24/4  IACS 
f) 47/24/5  Japan 
g) 47/24/6  Korea 
h) 47/24/7  IBTA 
i) 47/24/INF.3  Tyskland 
j) 47/24/INF.8  Kanada 
 
Norsk posisjon: 
a, c, e, f, g og h) Støttes bare delvis 
b, d, i og j) Tatt til etterretning 
 
Utfall 
- DE 47 besluttet å sette ned en ekspertgruppe for punktene a, c, e, f, g og h. Norge reserverte 

seg mot utfallet av gruppens arbeid, jf. rapporten til MSC pkt. 24.6 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


