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17.03.2006
 

Rapport fra IMO, DE 49 
 
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, distriktssjefene, seniorrådgiver Scheel og  

adressatene til møtet i henhold til egen liste 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 49 (20. februar – 24. februar 2006) 
 
 
 
I. Innledning 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Hovedfunksjon 
 

 Ass. sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sdir (Delegasjonsleder)  Plenum 
 Avdelingsdirektør Turid Stemre, Sdir    WG1+3 
 Underdirektør Alfred Skår Hansen, Sdir    Agendapkt. 14 
 Senioringeniør Torstein J. Olufsen, Sdir    DG2 
 Sjefsingeniør Knut Vågnes, DNV     DG1 
 Overingeniør Tore Baunan, DNV     WG1  
 Overingeniør Helge Vold, DNV      WG2 
 Overingeniør Sille Grjotheim, DNV     WG2 
 Overingeniør Stein Liasjø, DNV     Agendapkt. 14 
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund  WG1+2+3 
 Direktør Per Rønnevig, MTI Networks    Agendapkt. 12 
 
Gruppearbeid: 
WG1: Passenger ships safety (agendapkt. 4) 
WG2: Performance standard for protective coatings (agendapkt. 6) 
WG3:  Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code 

(Agendapkt. 5) 
DG1:  Amendments to resolution A.744(18) (agendapkt. 3) 
DG2: Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 dwt 

(Agendapkt. 7) 
 
Formøte ble avholdt 14. februar 2006 i Sjøfartsdirektoratets lokaler. Under møtet fremkom det 
ingen vesentlige innsigelser mot de norske posisjonene Sjøfartsdirektoratet hadde utarbeidet.   
 
Offisiell rapport fra DE 49 vil bli distribuert så snart den er mottatt fra IMO. 
 
II. OPPSUMMERING 

1. Møtet ble åpnet av Igor Ponomarov, som informerte om at han fra 1. januar 2006 hadde 
overtatt formannskapet av MSC og derfor ikke kunne være ordstyrer for DE 49. I. 
Ponomarov inviterte derfor plenum om å foreslå ny ordstyrer for DE 49. Storbritannia 
foreslo Anneliese Jost fra Tyskland, et forslag som ble støttet av Japan, USA, Chile, Italia, 
Korea, Syd-Afrika, Spania og Liberia. Sistnevnte avsluttet valget med å foreslå 
akklamasjon. 

2. Direktøren for IMOs Marine Safety Division, Koji Sekimizu, adresserte DE 49 på vegne 
av generalsekretæren. Han minnet underkomiteen om den forferdelige hendelsen i 
Rødehavet der over 900 mennesker døde. IMO ville følge ulykkesgranskningen nøye, og 
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IMO ville arbeide meget raskt dersom det ble avdekket forhold som IMO måtte reagere 
på. DE ble videre minnet om temaet for verdens maritime dag ”International Shipping – 
Carrier of World Trade, og det at dette arbeidet fokuserte på Afrika og utviklingen av 
shipping i hvert enkelt land. Videre ble underkomiteen minnet om alle de viktige punktene 
som skulle behandles på dette 49. møte i komiteen. 
Avslutningsvis ble det pekt på to viktige områder for IMO i 2006-2007, nemlig frivillig 
revisjon av flaggstatene og ombyggingen av IMO-bygningen. Til den frivillige revisjonen 
ba IMO om at flere flaggstater meldte sin interesse for slik frivillig revisjon, herunder også 
at flaggstatene stilte revisorer til rådighet for IMO. 

 
III. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
1. Adoption of the Agenda (agendapunkt 1) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/1  Provisional Agenda       Støttes 
b) 49/1/1 Annotations to the provisional Agenda (Sekretariatet) Til etterretning 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen delegasjoner hadde innsigelser til dokument 49/1 eller 49/1/1. 
 
Utfall: 
Agendaen ble godkjent og DE 49 besluttet å ned sette disse gruppene: 
WG1: Passenger ships safety (agendapkt. 4) 
WG2:  Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code 

(Agendapkt. 5) 
WG3: Performance standard for protective coatings (agendapkt. 6) 
 
DG1:  Amendments to resolution A.744(18) (agendapkt. 3) 
DG2: Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 dwt 

(Agendapkt. 7) 
 
Gruppenes manadat (Terms of Reference), som foreslått i dokument DE 49/J/4,skulle ordstyreren 
komme tilbake til etter hvert som sakene gruppene skulle behandle ble drøftet i plenum.  
 
2. Decisions of other IMO bodies – from the Secretariat (agendapunkt 2) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/2  Outcome of MSC 80      Til info. 
b) 49/2/1 Outcome of MEPC 53     Til info. 
c) 49/2/2 Outcome of FSI 13, BLG 9, NAV 51, SLF 48  Til info. 
  and DSC 10 
d) 49/2/3 Outcome of A 24      Til info. 
e) 49/2/4 Outcome of FP 50 and STW 37    Til info. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen. 
 
Utfall: 
Dokumentene, som inneholdt føringer, informasjon og relevans for DE 49, ble tatt til etterretning i 
det videre arbeidet. 
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3. Amendments to Resolution A.744(18) (agendapunkt 3) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/3  IACS Procedural Requirement No.19 –    Støttes 

Procedural requirements for thickness measurements  
b) 49/3/1 Amendments to CAS      Støttes ikke 
c) 49/3/2 Revision of IACS Unified Requirements Z10.1,   Støttes 

10.2, 10.4 and 10.5 
d) 49/11/1 Revision of IACS Unified Requirements Z10.1, 10.2 Til etterretning 
  and 10.4 
e)   DE 48/3/2, DE 48/3/3, DE 48/WP.8 og MEPC 53/6/4. Til etterretning 
 
Plenumsdiskusjon: 
I plenum ble det vist til nødvendigheten av å vite om de endringene som IACS hadde foretatt og 
når den enkelte revisjonen trådte i kraft. Dokumentene ble sendt videre til DG1. 
 
Utfall: 
Rapporten fra DG1, som det var full enighet om i DG1, hadde utarbeidet to forslag til draft 
resolutions for MEPCog et endringsforslag til CAS (Resolution MEPC.94(46) as amended. 
Forslagene ble tiltrådt av plenum. 
 
Med basis i dokument 49/3/1 ble en drafting-gruppe nedsatt som utarbeidet forslag til endringer 
av Condition Assessment Scheme (CAS) som plenum vedtok. 
 
Plenum besluttet videre å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Japan som skulle 
utarbeide konkrete forslag til endringer av Enhanced Survey Programme (ESP), basert på de 
øvrige dokumentene, og legge frem et forslag for DE 50. 
 
4. Passenger Ship Safety (agendapunkt 4) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/4            Outcome of MSC 80   (Sekretariatet)    Til etterretning 
b) 49/4/1         Report of the correspondence group (USA)                         Avventer WG-arbeid 
c) 49/4/1/corr.1 Corrigendum til DE 49/4/1(USA)    Til info. 
d) 49/4/2         New approach to the requirements of life                             Til etterretning 

saving appliances  (Japan) 
e) 49/INF.4     Report of preliminary study on new                                     Til info. 

life-saving systems (Japan) 
f)                     MSC 80/WP.11      Til etterretning 
  
Plenumsdiskusjon: 
Det enkelte dokument ble presentert, og etter en kort diskusjon ble det besluttet å sende alle 
dokumentene til WG1 for videre arbeid. Fra korrespondansegruppen forelå bl.a. forslag 
til SOLAS-endringer for å åpne for alternativ design for redningsutstyr på lik linje med SOLAS 
II-2/17. I utkastet ble det henvist til resolusjon A.520. Norge påpekte at dette var en preskriptiv 
resolusjon som ville forhindre nytenkning. Norge påpekte også at SOLAS kapittel II-2 har 
innledende bestemmelser i hver regel som gjør rede for intensjonen med reglen. Dette av hensyn 
til likeverdighet ved alternativ design. Etter en kort diskusjon ble dokumentene sendt til WG 1 for 
videre arbeid. Fra Norge deltok Stemre og Baunan (DNV). 
  
Norge fikk ikke støtte til sitt syn om at det er nødvendig å utvikle intensjonsregler i kapittel II i 
SOLAS, men gruppen gikk inn for at dette skulle inkluderes i en eventuell framtidig revisjon av 
kapittel III (noe Japan trolig vil foreslå til MSC 82). Norge fikk støtte for sitt syn på Resolusjon 
A.520. Det var imidlertid enighet om at deler av A.520 fremdeles vil være aktuell for materialer 
og bærbart utstyr. Gruppen foreslo derfor å utvikle egne retningslinjer for dette, bl.a. basert på 
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aktuelle punkter i res. A.520. Under diskusjonene rundt funksjonskrav til systemer som skal være 
operative under "safe return to port", påpekte Norge at både SLF og FP hadde innsett at det ikke 
var mulig på det nåværende tidspunkt å fastsette et skadescenario 2 for evakuering. Ved 
godkjennelse av de systemene som skal kunne opereres under evakuering, vet vi følgelig 
ikke under hvilke forutsetninger disse systemene skal kunne opereres. Dette må følges opp i 
arbeidsgruppen på MSC. 
 
Utfall: 
Rapporten fra WG1 foreslo en rekke endringer til SOLAS kapittel II-1 ny del F etter Regel 54, 
kapittel II-2, kapittel III Regel 4, understøttet av retningslinjer for alternativ design i forhold til 
SOLAS kapittel II-1 del C, D og E, godkjenningsdokumentasjon for alternativ design, 
funksjonalitetskrav for systemer og lignende til kapittel II-2/21.4, 21.5.2 og 21.6.2. Rapporten 
foreslo også endringer i SOLAS, kapittel II-I, Regel 41og kapittel III, Regel 21. Alle forslagene 
ble tiltrådt av plenum og de oversendes for videre behandling i MSC.  
 
Norge reserverte seg med hensyn til beslutning om ikke å utvikle innledende bestemmelser om 
intensjonen ved reglene i forbindelse med alternativ design. Vi finner det betenkelig å overlate til 
det enkelte designteam å fastlegge dette. Det vil kunne føre til ulik fortolkning av de enkelte 
reglene ved utvikling av alternativ design.  
  
Saken er ferdigbehandlet av DE og skal strykes fra arbeidsprogrammet. 
 
5. Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC    
    Code (agendapunkt 5) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/5             Report of the correspondence group (Australia)  Støttes 
b) 49/5/1         Outcome of FP 49, COMSAR 9, NAV 51,                          Til info. 

SLF 48 and DSC 10 (sekretariatet) 
c) 49/5/2          Proposed amendments to the  Interim Guidelines               Avventer WG-arbeid 

for the conduct of high-speed craft model test 
(Netherlands and ITTC) 

d) 49/5/3         Consistency in determination of operating limits                 Vurderes 
(RINA) 

e) 49/INF.5     Consistency in determination of operating limits                 Til info. 
(RINA) 

  
Plenumsdiskusjon: 
Av hensyn til fremdriften ble WG2 instruert om å starte sitt arbeid før dokumentene i saken ble 
drøftet i plenum.  Fra Norge deltok Stemre. 
 
Gruppen ble kalt inn igjen til plenum og de enkelte dokumentene ble presentert, og etter en kort 
diskusjon ble det besluttet å sende alle dokumentene til WG2 for videre arbeid.  
  
Gruppen gjennomgikk endringsforslagene fra korrespondansegruppen og gjorde enkelte mindre 
endringer. Eneste materielle endring i forhold til korrespondansegruppens forslag, er innføring av 
nytt Annex som spesifiserer hva Administrasjonene skal ta hensyn til ved fastsettelse av 
operasjonsbegrensinger (RINAs forslag til short term løsning). Gruppen utarbeidet også forslag til 
nytt agendapunkt for fastsettelse av nærmere retningslinjer ved fastsettelse av 
operasjonsbegrensninger. Dette vil legges fran for MSC 81.  
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Utfall: 
Gruppens forslag til endringer i 2000 HSC-koden, 1994 HSC-koden og DSC-koden ble tiltrådt av 
plenum og oversendes MSC for godkjennelse og påfølgende adopsjon.  
 
Saken er ferdigbehandlet av DE og skal strykes fra arbeidsprogrammet. 
 
6. Performance standards for protective coatings (agendapunkt 6) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/6  Report of the Correspondance Group (China)  Støttes  
b) 49/6/1  Outcome of MSC 80 (Sekretariatet)    Til info. 
c) 49/6/2  Comments on document 49/6 (BIMCO)    
d) 49/6/3  Comments on document 49/6 (Intertanko)    
e) 49/6/4  Towards efficient coating through goal based   
  standards (CESA) 
f) 49/6/5  Effect of the dust on blasted steel surface (Korea)   
g) 49/6/6  Effect of edge preparation on edge retention  (Korea)  
h) 49/6/7  Effect of soluble salt of grit blasted steel surface (Korea)  
i) 49/6/8  Comments on document 49/6 (IACS)    
j) 49/6/9 Verification and survey scheme (Japan)    
k) 49/6/10 Type approval and alternative test procedures for   

protective coatings (Japan)   
l) 49/6/11  Possible shortage of inspectors (Japan)    
m) 49/6/12 Proposal of future amendments to SOLAS (Japan)   
n) 49/6/13 Coating requirements on abrasive inclusions (Japan)  
o) 49/6/14  Comments on the draft requirements on dust grade (Japan)   
p) 49/6/15 Comments on document 49/6 (Korea)    
q) 49/6/16  Comments on the draft performance for protective   

coatings – test procedures (Korea)  
r) 49/6/17  Comments on document 49/6 (China)    
s) 49/6/18 Comments on document 49/6 (Greece)    
t) 49/6/19 Effect of retraining pre-construction primer    

on the quality of protective coatings (Korea)  
u) 49/6/Inf.6 Excerpts from German surface preparation standard   

(CESA) 
v) 49/6/Inf.8  Comparison of existing guidelines (Korea)  
   
w) 49/6/Inf.9  Further consideration to facilitate improvement   
  of draft PSPC (Korea) 
 
Plenumsdiskusjon: 
Under presentasjonen av de forskjellige dokumentene kom det tydelig frem at enkelte dokumenter 
var sterkt preget av skipsbyggerinteresser, mer enn sikkerhetsaspektet ved en god coating 
standard. Flere flaggstater pekte på at det som skulle lages var en funksjonell standard og ikke en 
detaljert spesifikasjon om hva som skulle inngå i standarden. Det var videre uenighet om hvorvidt 
flaggstat, klasseselskap eller malingsleverandør som skulle godkjenne det ferdige produktet, 
herunder også om Coating Technical File (CTF) skulle oppdateres om bord etter hvert som 
vedlikehold av coating ble utført. 
 
Ordstyreren oppsummerte plenumsdiskusjonen slik: 

 den nye standarden bare skulle gjelde for alle nye skip også for dobbeltskroget i bulkskip 
lengre enn 150 meter.  

 den skulle ikke gjelde for lasterom som tidvis brukes til vannballast 
 den skulle bare gjelde for dedikerte ballasttanker 
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  CTF skulle bare inneholde opplysninger om opprinnelig påført coating 
 test skulle bare gjøres for nye coating produkter og 
 all godkjenning skulle gjøres av coatingleverandøren 

Samtlige dokumenter ble sendt videre til WG3 for behandling. 
 
Utfall: 
WG3 arbeidet frem til sent torsdag kveld før arbeidsgruppen klarte å samle seg om hovedlinjene. 
Det var helt klart i WG3 at flere flaggstater representerte sterke skipsbyggingsinteresser, som i 
utgangspunktet ikke ønsket en detaljert standard for en protective coating som skulle ha 15 års 
levetid. Dette til tross, WG3 leverte en rapport fredag 24. februar kl 13 der de opprinnelig ca. 200 
punktene det var uenighet om var redusert til ca. 10. 
 
For å kunne avslutte DE 49 ble det derfor ikke tid til å gå gjennom rapporten, ei heller trykkfeil, 
sannsynligvis fordi ordstyreren ikke ønsket at uenighetene på nytt skulle tas opp i diskusjonen. 
Plenum besluttet derfor å sende rapporten til MSC 81 til sluttbehandling. 
 
I den generelle debatten på rapporten pekte Hellas, Japan, Korea og Kina på at standarden ville 
medføre høyere byggekostnader og at det var for liten tid for verkstedene til å tilpasse seg den 
utarbeidede standarden. I klar tekst ba Japan, Korea og Kina om lenger tid. 
 
Panama, støttet av Norge, fikk protokollert i DEs rapport til MSC 81 at det var viktig at resultatet 
av MSCs behandling ikke medførte at standarden ble redusert fra det som var oppnådd i WG3, 
fordi det allerede var kompromisset på de fleste områdene der standarden setter tekniske krav.  
 
Panama, med støtte fra Norge, fikk også protokollert at DE skulle fokusere på det positive 
sikkerhetsbidraget standarden ville medføre, og at kostnadene derfor ikke var et relevant 
argument. Det ligger i sakens natur at øket sikkerhet medfører økte kostnader.  
 
Flaggstatene ble bedt om å sende inn kommentarer, trykkfeilsobservasjoner m.v. til MSC 81 og 
minnet om at 21. mars var siste frist for dokumenter til MSC 81. 
 
DE 49 besluttet å opprette en korrespondansegruppe under ledelse av Kina, som skulle utarbeide 
forslag til standard for protective coating i void spaces ikke ment benyttet til vannballast og legge 
frem dette for DE 50. 
 
NB! MSCs ordstyrer overvar DEs plenumsbehandling av rapporten.  
  
7. Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 
      DWT (agendapunkt 7) 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 49/7  Report of the correspondence group (Tyskland) Til Info. 
b) 49/INF.3  Report by ship officers after experiencing the  Støttes 

need for emergency towing (Tyskland) 
 
Plenumsdiskusjon: 
Også om dette punktet var det uenighet; skulle nytt utstyr spesifiseres, eller skulle det bare 
utarbeides en prosedyre for bruk av eksisterende feste- og slepeanordninger om bord. Flertallet i 
plenum støttet forslaget om at det bare skulle utarbeides prosedyrer slik som DE 48 hadde 
besluttet. Plenum var videre enige om at prosedyrekravene skulle gjelde for alle skip > 500 brt. og 
sendte alle dokumentene til DG2 for videre behandling. 
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Utfall: 
Rapporten fra DG2 ble i hovedsak tiltrådt av plenum. DG2 hadde ikke rukket å ferdigstille 
prosedyrekravene for nødtaueoperasjoner og ba om ytterligere et års utsettelse, slik at en 
korrespondansegruppe kunne ferdigstille prosedyrene, noe plenum tiltrådte. 
 
DG2 foreslo at nødtaueprosedyrer også skulle omfatte fartøy bygget etter HSC-koden, noe 
Australia stilte seg kritisk til da HSC-koden som sådan ikke hadde indirekte henvisninger til 
SOLAS. Korrespondansegruppen, som skal ledes av Tyskland, ble instruert om å ta dette med seg 
i sitt videre arbeid. 
 
Plenum besluttet videre å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Tyskland. Gruppen 
skal utarbeide forslag til retningslinjer og legge frem dette for DE 50. 
 
8. Inspection and survey requirements for accommodation ladders (agendapunkt 8) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/8  Proposed amendment to SOLAS and associated  Støttes 

guidelines concerning inspection and survey of 
accommodation and pilot ladders (Korea) 

b) 49/8/1 Outcome of DE 48; Initial proposals for consideration Støttes ikke 
(Australia) 

c) 49/INF.7 Outcome of an international survey of harbourmasters in Til info. 
relation to this item (Australia) 

 
Plenumsdiskusjon: 
Dokument 49/8 fikk generell støtte fra plenum, og Iran foreslo at en uformell ekspertgruppe skulle 
utarbeide et tekstforslag om inspeksjon hhv. vedlikehold av fallrep, losleidere m.m. 
 
Utfall: 
Den uformelle ekspertgruppen la frem forslag til et MSC Circ. som gjør flaggstatene oppmerksom 
på problemet knyttet til inspeksjon og vedlikehold av slikt utstyr. Hvordan saken skal følges opp 
videre overlater DE til MSC 81å bestemme. 
 
Plenum besluttet å be Australia og Korea legge frem et felles forslag til inspeksjon og besiktelse 
av gangvei, losheiser m.m. til DE 50. Alle flaggstater ble invitert til å gi innspill. 
 
9. Revision on the guidelines for systems for handling oily wastes in machinery spaces  
    (MEPCCirc.235) (agendapunkt 9) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/9  Proposal for revision of MEPC/Circ.235 incorporating Støttes 

the design concept of Integrated Bilge Water Treatment 
System (IBTS) (Japan) 

b)   DE 48/18       Til etterretning 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum støttet dokument 49/9, men ba om at det ble gjort endringer hhv tillegg som foreslått bl.a. 
av Sverige. Alle flaggstater ble bedt om å gi innspill til MEPC 54.  
 
Utfall: 
Japan skulle revidere dokumentet iht. plenums innspill og sende dette til MEPC 54. Alle 
flaggstater ble bedt om å gi innspill til MEPC 54. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og skal slettes fra arbeidsprogrammet. 
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10. Development of provisions for gas-fuelled ships (agendapunkt 10) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/10 Outcome of BLG 9 and FP 50 (Sekretariatet)  Til info. 
 
b) 49/10/1  Development of provisions for Gas-Fuelled Ships  Til etterretning 

(IACS) 
 
Plenumsdiskusjon: 
Sekretariatet vist til at BLG 9 hadde nedsatt en korrespondansegruppe under ledelse av Norge. 
Det ble derfor ansett å ikke være nødvendig for DE 49 å diskutere saken videre under denne 
sesjonen. 
 
Utfall: 
Alle flaggstater ble oppfordret til å gi innspill til BLG 10 og sekretariatet skal be BLG 10 om å ta 
hensyn til dokument  DE 19/10/1 når saken behandles av BLG. 
 
11. Consideration of IACS unified interpretations (UI) (agendapunkt 11) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/11 Revision of Unified Interpretation SC 136 and SC180 Til etterretning 
  (IACS) 
b) 49/11/3 Revision of Unified Interpretation SC 123 (IACS)  Støttes 
 
c) 49/11/2 Revision 2 of IACS Unified Interpretation SC 191 (IACS) Til etterretning 
 
Plenumsdiskusjon: 
Sekretariatet ble instruert om å legge frem forslag for DE 49 for endring av MSC Circ.1176. 
 
Utfall: 
Sekretariatets forslag ble tiltrådt av plenum. 
 
12. Review of the SPS Code (agendapunkt 12) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/12 Proposals related to”training ships” in the Code of   Norsk innspill 
  Safety for Special Purpose Ships (Norge) 
b) 49/12/1 Outcome of NAV 51, SLF 48 and FP 50 (Sekretariatet) Til info. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Danmark hevdet at DE ikke var rett underkomité for behandling av dokumentet, noe ordstyreren 
kategorisk tilbakevist med henvisning til Terms of Reference for DE-komiteen. 
 
Norges innspill fikk generelt sett bred støtte, men enkelte delegasjoner (USA, Storbritannia og 
Tyskland) uttrykte ønske om nærmere presiseringer av begrepet “trainees”. Norge tilbød seg å 
være koordinator for en korrespondansegruppe foran DE 50. 
 
Utfall: 
Plenum besluttet å opprette en korrespondansegruppe under ledelse av Norge som skal rapportere 
til DE 50. Gruppen skal utvikle to forhold; 
1. Bedre definisjoner; jf. dokument 49/12, jf. plenumsdiskusjonen under DE 49, og 
2. Oppdatere SPS koden hva angår ”obsolete SOLAS references” og endringer besluttet av MSC. 
 
Til korrespondansegruppen under 1 meldte Danmark, Storbritannia, Polen og USA seg som 
deltagere. Denne gruppens arbeid vil bli koordinert av Norge, men utført av David Wood fra Tall 
Ships Forum. 
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Del 2 av gruppens arbeid må gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet alene, et arbeid som må inngå i 
korrespondansegruppens rapport til DE 50. 
 
13. Revision of the Code on alarms and indicators (agendapunkt 13) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/13 Development of a bridge alarm management system Til info. 
  (Tyskland) 
b) 49/13/1 Comments on document 49/13 (Storbritannia)  Støttes 
c)  MSC 79/20/1 
 
Plenumsdiskusjon: 
Dokumentene ble kort gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
Utfall: 
Flagstatene ble oppfordret til å komme med innspill til DE 50; som også ville ta hensyn til utfallet 
av NAV 52. 
 
14. Amendments to the MODU Code (agendapunkt 14) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/14 Proposals for amendment of the MODU Code  Støttes delvis 
  (Liberia, Marshall Islands, Vanuatu and International 
  Association of Drilling Contractors (IADC)) 
b) 49/14/1 Outcome of SLF 48 (Sekreteriatet)    Til info. 
c)  MSC 79/22/3, 79/22/9 og MSC/Circ.1152   Til etteretning 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum sluttet seg til at utrykket ”should” skulle brukes gjennomgående i dokument 49/14 da 
MODU-koden ikke er en bindende kode. 
 
Utfall: 
Plenum besluttet å opprette en korrespondansegruppe under ledelse av Liberia som skal rapportere 
til DE 50. Gruppen skal utarbeide forslag til DE 50 basert på dokumentene i saken og diskusjonen 
i plenum. Norge har bedt om å få være med i korrespondansegruppen v/Alfred Skår Hansen, 
Offshoreavdelingen. 
 
15. Review of requirements on relevant equipment for the revision of the Intact Stability       
Code (agendapunkt 15) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/15 Review of requirements on relevant equipment for the Støttes iht. brief 

revision of the Intact Stability Code (SLF 48) (Sekretariatet) 
 
Plenumsdiskusjon: 
Forslaget fra SLF 48 ble gjennomgått. 
 
Utfall: 
Plenums kommentarer til dokument 49/15 blir oversendt til SLF 49 for videre behandling. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og skal slettes fra arbeidsprogrammet. 
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16. Casualty Analysis (agendapunkt 16) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/16 Interim Report of the Inter-Industry Working Group Til info. 
  (CEFIC, IACS, IAPH, ICS, Intertanko, IPTA and 
  OCIMF) 
 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum tok dokumentene i saken til etterretning. 
 
Utfall: 
Inter-Industry gruppens rapport var sendt til MSC 81, hvorfor plenum besluttet å ikke forfølge 
saken videre under DE 49. 
 
17. Work programme and agenda for DE 50 (agendapunkt 17) 
Dokument som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/WP.7  Note by the Chairman     Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen flaggstater hadde innsigelser mot den foreslåtte arbeidsprogram for DE 50. 
 
Utfall: 
Plenum tiltrådte forslaget til arbeidsprogram for DE 50. 
 
Dette vil, om arbeidsprogrammet godkjennes av MSC 81, medføre at disse WG/DG etableres 
under DE 50: 

 Performance standards for protective coating 
 Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater of not less than 

20 000 tdw 
 Amendments to Res. A.744(18) 
 Amendments to the MODU Code 
 Review of the SPS Code 

 
18. Election of Chairman and Vice-Chairman for 2007 (agendapunkt 18) 
 DE 49 valgte Anneliese Jost fra Tyskland som ordstyrer ved åpningen av 2006-sesjonen. 
 
Som ordstyrer for 2007 nominerte Brasil at Anneliese Jost skulle velges, et forslag Norge uten 
videre benyttet anledningen til å støtte. En rekke delegasjoner støttet forslaget fra Brasil, og 
Anneliese Jost ble valgt som formann for 2007 med akklamasjon. 
 
Som viseformann ble fr. Xiang Yang fra Kina foreslått av Syd-Afrika. Forslaget ble støttet av en 
rekke delegasjoner og avsluttet med akklamasjon. 
 
19. Any other business (agendapunkt 19)) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 49/19 Draft amendments to circular SLS.14/Circ.115 on  Til behandling 
  issue of Exemption Certificate (Sekretariatet) 
b) 49/19/1 Consequential amendments to SOLAS Regulations  Til behandling 

XII/12.1.2, 13.1 and the form of Safety Certificate for 
Nuclear Ships (Sekretariatet) 

c) 49/19/2     Applicability of SOLAS regulation II-1/3-6 in the case Til behandling 
of single hull tankers converting to double hull tankers 
(Sekretariatet) 
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d) 49/19/3  Vague expression in SOLAS, chapter II-I, Part C  Støttes 
(Tyskland) 

e) 49/19/INF.2 Results of tests on Search and Rescue Radar  Til info. 
Transponders for survival craft (Japan) 

 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum hadde ingen innsigelser til forslagene i dokument 49/19, 49/19/1 eller 49/19/2. 
 
Dokument 49/19/3 ble positivt støttet av Norge og China.  
 
Utfall: 
Forslagene til endringer I SOLAS, jf. dokument /19, 49/19/1 og 49/19/2 ble vedtatt oversendt til 
MSC 81 for godkjennelse. 
 
Dokument 49/19/3 skal følges opp av sekretariatet med et sirkulære som presiserer SOLAS-
teksten angående kravet om ikke mindre enn 2-to- sikkerhetsventiler på kjeler.  

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 
IV. Oppfølging 
 
Pkt. Sakens navn Oppfølging Ansvar 

6 Performance standards for protective 
coatings 

1. Korr.gruppe mot DE 50  
Lasteskipsavd. 

7 Mandatory emergency towing 
systems in ships other than tankers < 
20,000 DWT 

1. Korr.gruppe 
2. Arbeidsgruppe DE 50 

T. Olufsen 
Lasteskipsavd. 

10 Development of provisions for gas-
fuelled ships 

1. Delta på BLG A. Grønlie 
Passasjerskipsavd. 

12 Revision of the SPS Code 1. Lede korr.gruppe mot DE 50 
2. Arbeidsgruppe DE 50 

S. Gude 
 

14  Revision of the MODU Code 1. Korr.gruppe mot DE 50 A. S. Hansen 
Offshoreavd. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


