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8.5.2007
 

Rapport fra IMO, DE 50 
 
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, distriktssjefene og delegasjonsdeltagerne 

(iht. egen liste) 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 50 (5. mars – 9. mars 2007) 
 
 
 
I. Innledning 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Hovedfunksjon 
 

 Ass. sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sdir (Delegasjonsleder)  Plenum 
 Avdelingsdirektør Turid Stemre, Sdir    Plenum+DG2 
 Senioringeniør Einar O. Johansen, Sdir    DG2 
 Senioringeniør Sonja Hillersøy, Sdir     DG2 
 Rådgiver Ian Christian Burman, Sdir    DG1 
 Senioringeniør Kjersti Høgestøl, DNV    DG1 
 Senioringeniør Torstein J. Olufsen, DNV    WG3 
 Sjefsingeniør Knut Vågnes, DNV     WG2 
 Overingeniør Liv T. Haugen, DNV     DG2  
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund  Plenum+WG+DG 
 Rådgiver Leiv Grønstøl (ex Schat Harding)    DG2 
 
Gruppearbeid: 
WG1: Performance standard for protective coatings (agendapkt. 4) 
WG2: Amendments to resolution A.744(18) (agendapkt. 3) 
WG3:  Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 dwt 

(agendapkt. 6) 
DG1:  Amendments to the MODU Code (agendapkt. 11) 
DG2: Life Saving Appliances (agendapkt. 12, 13 og 14) 

 
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 50 blir ikke distribuert, men kan lastes ned fra IMOs dokumentsider. 
 
 OPPSUMMERING 
DE 50 var et typisk arbeidsmøte uten de helt store beslutningene. 
 
Beslutning om å gjøre ytelsesstandarden for rustbeskyttelse av tomme områder (pkt. III.4) 
tvungen, ble flyttet til MSC 83. 
 
Det ble fremforhandlet to endringer til SOLAS (se pkt. III.5 og 6) som må besluttes av MSC. 
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II. OPPFØLGING 
 
Pkt. Sakens navn Oppfølging Ansvar 

3 Amendments to Resolution A.744(18) Delta i korrespondansegruppe DNV 
7 Development of provisions for gas-

fuelled ships 
Innspill til DE51 Passasjerskipsavd. 

9. Revision of the SPS Code 1. Lede korr.gruppe mot DE 51 
2. Arbeidsgruppe under DE 51 

S. Gude 
T. Stemre 

10 Revision of the Code on Alarms and 
Indicators 

1. Innspill til NAV 53 om talende 
alarmer (dok.frist>6 sider 18.5) 

S. Gude 

11  Revision of the MODU Code 1. Korr.gruppe mot DE 51 
2. Arbeidsgruppe under DE 51 
3. Innspill til MSC 83 om full 
revisjon mtp. å gjøre koden 
bindende 

I. C. Burman 
Flyttbare innretn. 
Flyttbare innretn. 
 

12 
m/fl. 

LSA Delta i korrespondansegruppe Passasjerskipsavd. 

15 Amendments to the guidelines for ships 
operating in arctic ice-covered waters 

Sende inn forslag til endringer i 
Guidelines 

J. H. Koefoed 

18 Guidelines for uniform operating 
limitations of HSC 

Delta i korrespondansegruppe T. Stemre og S. Gude 

19 Guidelines for maintenance and repair of 
protective coatings 

Delta i korrespondansegruppe DNV 

20 Requirements and standard for the 
corrosion protection of permanent means 
of access 

Delta i korrespondansegruppe DNV 

 
III. GJENNOMGANG AV HVERT PUNKT PÅ DAGSORDEN 
 
1. Adoption of the Agenda 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/1  Provisional Agenda       Støttes 
b) 50/1/1 Annotations to the provisional Agenda (Sekretariatet) Til etterretning 
c) 50/1/Rev.1 Provisional Agenda       Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen delegasjoner hadde innsigelser til dokumentene. 
 
Utfall: 
Agendaen ble godkjent og DE 50 besluttet å ned sette gruppene nevnt over. 
 
Gruppenes manadat (Terms of Reference), som foreslått i dokument DE 50/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 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/2  Outcome of MSC 81      Til info. 
b) 50/2/1 Outcome of MEPC 54 and MEPC 55   Til info. 
c) 50/2/2 Outcome of COMSAR 10, BLG 10, FSI 1, NAV 52,  Til info. 
  SLF 49 and DSC 11 
d) 50/2/3 Outcome of MSC 82      Til info. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen. 
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Utfall: 
Dokumentene, som inneholdt føringer, informasjon og relevans for DE 50, ble tatt til etterretning i 
det videre arbeidet. 
 
3. Amendments to Resolution A.744(18) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/3  Report of the correspondence group on amendments Støttes 
  to resolution A.744(18)  
b) 50/3/1  Comparison between res. A.744(18), as amended, and Støttes  
  IACS UR Z10.2 on provisions for single-skin bulk 
  Carriers 
c) 50/3/2 Guidelines on the enhanced programme of inspections Kan støttes 
  during surveys of bulk carriers and oil tankers 
b) 50/3/3 Comparison between res. A.744(18), as amended, and Kan støttes 
  IACS UR Z10.1 on provisions for single-skin bulk 
  carriers 
c) 50/3/4 Comparison between res. A.744(18), as amended, and Støttes 
  IACS UR Z10.4 on provisions for single-skin bulk 
  carriers 
d) 50/INF.2 Consolidated text of res. A.744(18)    Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
I plenum ble det vist til at dokument 50/3/2 og 50/3/3 måtte bearbeides videre. Dokumentene ble 
derfor sendt videre til WG2. 
 
Utfall: 
Rapporten fra WG2, som det var full enighet om i DE 50, støtter at dokument 50/Inf.2 fremsendes 
til MSC 83 for godkjenning 
 
Plenum besluttet videre å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Japan som skulle 
utarbeide konkrete forslag til hvordan ESP guidelines kan tilpasses til vedlegg A og B i den 
reviderte res. A.744(18), basert på dokumentene 49/3/1, 49/3/2, 50/3/1, 50/3, og 50/3/4 samt å 
legge frem et forslag for DE 51. 
 
4. Performance standards for protective coatings for void spaces 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/4  Report of the correspondence group on performance Delvis støtte 
  standards for protective coatings for void spaces 
b) 50/4/1 Comments on proposals on performance standard for Delvis støtte 

protective coatings for void spaces 
c) 50/4/2 Efficient coating through risk-based performance  Delvis støtte 
  standards for void spaces 
c) 50/4/3 Comments on the Report of the correspondence group Støttes 

on performance standards for protective coatings for 
void spaces 

d) 50/INF.3 Report of the void space coating conditions of actual Til info 
  ship 
e) 50/INF.5 Outcome of inspection on coating conditions of void Til info 
  spaces in ships-in-service 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det kom mange innlegg mot at void spaces, som ikke bidro til skipets styrke, skulle behandles. I 
sum var det like mange innlegg for, som det var imot. DE 50 var også delt hva gjelder å lage 



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate 

 

  

G:\K\FRA_STAB\INFO\Lorna\Til nett\DE\Rapport IMO DE 50.doc  -  17.01.2012 4
 

behandlingskravet tvungent, med et lite flertall for (bl.a. Norge). Samtlige dokumenter ble deretter 
oversendt WG1. 
 
Utfall: 
DE 50 godkjente rapporten (utkast til standard) fra WG1, men besluttet å vente med å behandle 
spørsmålet om standarden skulle være tvungen til MSC 83. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og skal slettes fra arbeidsprogrammet. 
  
5. Inspection and survey requirements for accommodation ladders  
 Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/5            Inspection and survey requirements for acc. ladders  Støttes 
b) 59/5/1         Inspection and survey requirements for acc. ladders  Støttes 
  
Plenumsdiskusjon: 
I tråd med beslutningen fra MSC 77/23/1 og DE 49 hadde Australia og Korea sendt inn innspill til 
dette arbeidspunktet. DE 49 var av den mening at innspill ikke skulle være rundt konstruksjon av 
utstyret, men vedlikeholdet. 
 
DE 50 poengterte at dette arbeidspunktet ikke vedkom pilot transfer arrangement som MSC 82 
har bedt NAV om å koordinere. 
 
Utfall: 
DE 50 gjorde ferdig forslag til ny SOLAS-regel som skal besluttes av MSC 83. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og skal slettes fra arbeidsprogrammet. 
 
6. Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 
      DWT 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/6  Report of the Correspondence Group   Støttes 
b) 50/6/1 Outcome of the Correspondence group   Støttes 
c) 50/6/2 Comments on the correspondence group report  Betinget støtte 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 50 godtok rapporten fra korrespondansegruppen og oversendte dokumentene til WG3. 
 
Utfall: 
DE 50 sluttet seg til WG3s rapport og forslag til MSC Circ. hhv. ny regel i SOLAS II-1/3-4 som 
skal besluttes av MSC 83 og vedtas av MSC 84. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og skal slettes fra arbeidsprogrammet. 
 
7. Development of provisions for gas-fuelled ships 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 50/7  Outcome of BLG7     Til info. 
b) 50/7/1 Functional requirements for the provisions for 

gas–fuelled ships  
 

Plenumsdiskusjon: 
Norge ga uttrykk for at innholdet i dok. 50/7/1 ikke kunne diskuteres nå, og særlig ikke sett i lys 
av at BLG er blitt koordinator for arbeidet og ikke har ferdigstilt Terms of Reference for det 
videre arbeidet. 
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 Utfall: 
Plenum besluttet å se videre på saken under DE 51 og å be MSC 83 om et ytterligere år for å 
ferdigstille arbeidet. 
 
8. Consideration of IACS unified interpretations 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/8  IACS Unified interpretation SC213     Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Innspillet fra IACS, som er fortolkningsforslag til hva som må være krav til redningsutstyr på en 
langt borteliggende redningsstasjon (L>100 m), ble støttet i plenum, som sendte saken til DG2. 
 
Utfall: 
DG2 utarbeidet forslag til MSC Circ. som ble vedtatt oversendt til MSC 83. 
 
9. Review of the SPS Code 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/9  Report of the Correspondence Group   Norsk document 
b) 50/9/1 Outcome of COMSAR 10, SLF 49 and DSC 11  Til info. 
c) 50/9/2 Comment on the coreespondence group report 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det ble hevdet fra UK, med støtte fra NL at SPS Code ikke skulle omhandle trainee, men det er 
ikke i tråd med ToR fra DE 49 som ber om at dette tas med i Code (dok. DE 49/12). 
 
Det ble ingen generell diskusjon rundt forslaget til ny SPS Code da innspill fra FP 51, SLF 50 og 
DSC 12 mangler. 
 
Utfall: 
DE 50 besluttet å videreføre korrespondansegruppen under ledelse av Norge frem til DE 51 og å 
be MSC om ytterligere et år for å sluttføre arbeidet. 
 
10. Revision of the Code on Alarms and Indicators 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/10  Outcome of NAV 52     Til info. 
b) 50/10/1  Alert management module    Kan støttes delvis 
c) 50/10/2  Proposed draft amendments    Kan støttes 
d) 50/10/2Rev.1 Proposed draft amendments    Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det ble ingen reel diskusjon. 
 
Utfall: 
Flertallet støttet at dok. 50/10/2Rev.1 ble sendt til NAV 53, DSC 12, FP 52 og BLG 12 for 
kommentarer. 
 
DE 50 oppforder til innspill om saken til DE 51 og ber MSC om ytterligere et år for å sluttføre 
arbeidet. 
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11. Amendments to the MODU Code 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/11/ Amendments to the MODU Code    Støttes 
a) 50/11/1 Amendments to the MODU Code    Støttes 
a) 50/11/2 Amendments to the MODU Code    Støttes 
a) 50/11/3 Amendments to the MODU Code    Støttes ikke 
a) 50/11/4 Amendments to the MODU Code    Til eft. 
  
Plenumsdiskusjon: 
Det ble ingen reell diskusjon rundt forslaget til ny MODU Code fordi det bare var deler av koden 
som det hadde kommet innspill på. Det var innlegg for og imot å gjøre MODU Code bindene. 
 
Dokumentene ble oversendt til DG1. 
 
Utfall: 
DG1 konkluderte med at det må bli kjent hva ICAO Helideck design working group bestemmer 
seg for før endringer kan gjøres i MODU Code. DE 50 besluttet å nedsette en 
korrespondansegruppe under ledelse av Liberia. 
 
DE 50 besluttet videre å be SLF 50, COMSAR 12, NAV 53 og FP 52 å se på de deler av koden 
som faller inn under disse komiteers arbeidsområder. 
 
DE-komiteen har ikke fått i oppgave å vurdere å gjøre koden bindende, i så fall mente flertallet i 
plenum at hele måtte koden revideres. Det ble derfor oppfordret til å gi innspill til MSC om et 
slikt nytt arbeidspunkt; dvs. full revisjon av koden med sikte på at den skulle bli gjort bindende. 
 
12. Measures to prevent accident with lifeboats 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/12/ Outcome of FP 50 and MSC 81    Til eft. 
a) 50/12/1 Seating spaces in lifeboats     Støttes  
a) 50/12/2 Design problems with on-load release hooks  Kan delvis støttes 
a) 50/12/3 Target completion date     Kan delvis støttes 
a) 50/12/4 MSC.Circ.1206      Støttes 
a) 50/12/5 Outcome of MSC 82      Til info. 
 
Plenumsdiskusjon: 
De forskjellige dokumentene ble diskutert uten at det kom frem klart flertall, eller direkte uttrykk 
for å støtte dokumentene av mange forskjellige grunner. Plenum besluttet derfor å nedsette en 
gruppe (DG2) som skulle se på de forskjellige innspillene. Norge hevdet at sirkulæret skulle 
gjøres bindende snarest slik det var, med eventuell åpning for justeringer som gjorde det lettere å 
godkjenne uavhengige verksteder.  
 
Utfall: 
Flertallet i DG2 konkluderte med at MSC.Circ.1206 skulle stå urørt, men at det skulle utarbeides 
retningslinjer for hvordan andre aktører enn produsentene skulle kunne oppnevnes til å opptre på 
produsentenes vegne. 
 
Plenum sluttet seg ellers til DG2s anbefaling om å la en korrespondansegruppe se videre på å 
utvikle en veiledning for krav til kvalifikasjoner og sertifisering av personell som skal utføre 
service, på linje med res. A.761(18). (servicestasjoner for flåter). Korrespondansegruppen skal 
definere hvilke kritiske deler og områder av vedlikeholdet som det er nødvendig at produsenten er 
involvert i, samt lage rammer for opprettholdelse av etablerte systemer for opplæring og 
autorisasjon og rapportere til DE51 
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13. Compatability of life-saving appliances 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/13/ Outcome of FP 50 and MSC 81    Til eft. 
b) 50/13/1 Capacity of survival craft     Til eft. 
c) 50/13/2 Differentiation on anthropometric comparisons  Til eft. 
d) 50/13/3 Compatability of immersion suits and lifboats  Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
De forskjellige dokumentene ble diskutert uten at det kom frem klart flertall, eller direkte uttrykk 
for å støtte dokumentene av mange forskjellige grunner. Plenum besluttet derfor å nedsette en 
gruppe (DG2) som skulle se på de forskjellige innspillene.  
 
Utfall: 
Plenum sluttet seg til DG2s anbefaling om å la en korrespondansegruppe se videre på de 
forslagene som var reist gjennom de forskjellige innspillene og rapportere til DE51. 
 
14. Test standards for extended service intervals of inflateable liferafts 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/14 Outcome of FP 50      Til eft. 
b) 50/14/1 Follow up on outstanding issues of the proposed test Kan delvis støttes 
  standards 
c) 50/14/2 Proposed amendments to res. A.689(17)   Til eft. 
d) 50/14/3 Commentary on doc. 50/14/1 and /2    Til eft. 
e) 50/14/4 Comments on the proposed test standards   Kan delvis støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
De forskjellige dokumentene ble diskutert uten at det kom frem klart flertall, eller direkte uttrykk 
for å støtte dokumentene av mange forskjellige grunner. Plenum besluttet derfor å nedsette en 
gruppe (DG2) som skulle se på de forskjellige innspillene.  
 
Utfall: 
Plenum sluttet seg til DG2s anbefaling om å la en korrespondansegruppe se videre på de 
forslagene som var reist gjennom de forskjellige innspillene og rapportere til DE51. 
 
15. Amendments to the guidelines for ships operating in arctic ice-covered waters 
Ingen dokumenter ble behandlet. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det var mange innlegg som alle gikk på at retningslinjene måtte gjelde for begge pol-områdene. 
 
Utfall: 
Plenum besluttet å støtte at retningslinjene i første omgang skal oppdateres til ”dagens standard” 
for Arktis og bli underlagt PSC-regime for deretter å utvide de samme retningslinjene til også å 
gjelde for Antarktis. 
 
Alle deltagende stater ble i plenum invitert til å sende innspill om dagens retningslinjer. 
 
16. Revision of res. A.760(18) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/16 Infant lifejacket symbol     Til info. 
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Plenumsdiskusjon: 
I plenum ble det gjort rede for standardiseringsarbeidet i regi av ISO (17631:2002) og at DE46 
hadde bedt om at symbolene for redningsutstyr skulle revideres. Plenum besluttet å la DG2 
behandle saken videre. 
 
Utfall: 
Plenum sluttet seg til DG2s anbefaling om å la en korrespondansegruppe se videre på de 
forslagene som var reist gjennom de forskjellige innspillene og rapportere til DE51. 
 
17. Casualty analysis 
Dokument som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/17 Study on incidents of explosions on chemical and  Kan delvis støttes 
  product tankers 
b) 50/17/1 Prelimenary FSA study on application of requirements Støttes ikke 
  for inert gas systems to tankers of not less than 20 000 dwt  
c) 50/17/2 Outcome of MSC 82 and FP 51    Til inf. 
 
Plenumsdiskusjon: 
I diskusjonen ble det vist til tidligere behandlinger av saken, bl.a. MSC 81/8/1, Inter-Industry 
Working Group, MSC 82/21/15 og det pågående arbeidet i MSC/MEPC Working Group on 
Human Element. 
 
Det norske innspillet til MSC (82/21/15) ble det bare referert til. 
 
FP51 hadde foreslått at et eventuelt krav on inertgassanlegg på skipene bare skulle gjelde nye 
skip, noe det kom sterke motforestillinger til i diskusjonen. 
 
Utfall: 
DE50 tok til etterretning at IACS arbeider med å få på plass UR (unified requirement) og ber 
MSC vurdere disse når de er ferdige. 
 
18. Guidelines for uniform operating limitations of high-speed craft 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/18 Guidelines for uniform operating limitations of   Kan delvis støttes 

high-speed craft 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det kom klart frem at bare fart- bølgescenarier ikke var tilstrekkelig til å gi hensiktsmessige 
operasjonelle begrensninger og at DE 50 derfor ikke kunne ta stilling til saken. 
 
Utfall: 
DE 50 besluttet å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Australia som skal 
rapportere til DE51. 
 
19. Guidelines for maintenance and repair of protective coatings 
Ingen dokumenter ble behandlet. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Saken ble bare kort referert til (MSC 81/7/13). 
 
Utfall: 
DE 50 besluttet å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Kina som skal rapportere til 
DE51. 
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20. Requirements and standard for the corrosion protection of permanent means of access 
(agendapkt. 20) 
Ingen dokumenter ble behandlet. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Saken ble bare kort referert til. 
 
Utfall: 
DE 50 besluttet å etablere en korrespondansegruppe under ledelse av Kina (jf. pkt. 19) som skal 
rapportere til DE51. 
 
21. Performance standards for recovery systems (agendapkt. 21) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/21 Performance standard for recovery systems   Betinget støtte 
b) 50/21/1 Performance standard for recovery systems   Betinget støtte 
c) 50/21/2 Performance standard for recovery systems   Betinget støtte 
d) 50/21/3 Performance standard for recovery systems   Betinget støtte 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det var en heftig diskusjon omkring saken, særlig fordi det var mange som så flere problemer og 
intrikate utfordringer enn løsninger. Da det ikke kunne etableres noe flertall for eller imot ble 
dokumentene sendt til WG3. 
 
Utfall: 
WG3s innstilling ble at man ikke skulle utelukke bruke av allerede eksisterende utstyr, men prøve 
å komme frem til et forslag gjennom korrespondansegruppen nedsatt under pkt. 12. 
 
22. Guidelines for the approval of novel life-saving appliances (agendapkt. 21) 
Ingen dokumenter ble behandlet. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Saken ble bare kort referert til. 
 
Utfall: 
DE50 besluttet å la korrespondansegruppen nedsatt under pkt. 12 se på saken og rapportere til 
DE51. 
 
23. Review of MEPC.1/Circ.511 and relevant MARPOL Annex I and Annex VI 
requirements 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/23 Outcome of MEPC 55     Til eft. 
b) 50/23/1 Proposed amendments to the definition for oil residues Støttes 
  (sludge) holding tanks, bilge water holding tanks and  
  engine-room bilge water 
c) 50/23/2 Amendment to the form of the IOPP certificate and  Støttes 
  supplement in Appendix II of the revised MARPOL 
  Annex I 
d) 50/23/3 Uniform interpretations to the codes and letters to b e Kan støttes delvis 
  used in relation to the Oil Record Book 
e) 50/23/4 Supplementary guidelines on approval of bilge and  Støttes 
  sludge handling   
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f) 50/23/5 Harmonized implementation of the revised guidelines Støttes 
  and specifications for Pollution prevention equipment 
  for machinery spaces 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det var støtte for Danmarks innspill (MEPC55/6/1) og de innsendte dokumentene, men det ble 
ingen endelig beslutning om saken. 
 
Utfall: 
DE50 besluttet å nedsette en korrespondansegruppe under ledelse av Danmark som skal 
rapportere til DE51. 
 
24. Work programme and agenda for DE 51 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/WP.6         Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen delegasjoner hadde innsigelser mot den foreslåtte arbeidsprogram for DE 51. 
 
Utfall: 
Plenum tiltrådte forslaget til arbeidsprogram for DE 51. 
 
Dette vil, om arbeidsprogrammet godkjennes av MSC 83, medføre at disse WG/DG etableres 
under DE 51: 

 Amendments to Res. A.744(18) 
 Life-saving appliances 
 Review of MEPC.1/Circ.511 and relevant MARPOL Annex I and Annex VI requirements 
 Amendments to the MODU Code 
 Review of the SPS Code 
 Revision of the Code on alarms and indicators 

 
Følgende korrespondansegrupper ble etablert under DE 50: 

 Amendments to res. A.744(18) 
 Life-saving appliances 
 Review of MEPC.1/Circ.511 and relevant MARPOL Annex I and Annex VI requirements 
 Amendments to the MODU Code 
 Review of the SPS Code 
 Guidelines for uniform operating limitations of high-speed craft 

 
25. Any other business 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
Gruppe 1 
a) 50/25/1 Definition of a bulk carrier     Til eft. 
b) 50/25/4 Definition of a bulk carrier     Støttes 
c) 50/25/6 Definition of a bulk carrier     Kan delvis støttes 
d) 50/25/10 Definition of a bulk carrier 
 
Gruppe 2 
e) 50/25/7 Corrosion prevention for cargo tanks of oil tankers  Støtte EU 
f) 50/25/13 Coating of cargo oil tanks of double hull tankers  Støttes 
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Øvrige 
g) 50/25 Harmonised implementation of the revised guidelines Kan støttes 
  and specifications for pollution prevention from 
  machinery space bilges of ships 
h) 50/25/2 Guidance on providing safe working conditions  Til eft. 
  for securing of containers 
i) 50/25/3 Vague expressions in SOLAS II-1    Kan støttes 
j) 50/25/5  Result on test of inflateable rafts    Til eft. 
k) 50/25/9 Review of SOLAS requirements on new installations Støtte EU 
  of material containing asbestos 
l) 50/25/11 Proposed amendments to 1994 and 2000 HSC  Kan delvis støttes 
m) 50/25/12 Interpretation of SOLAS regulations II-1/1.3 and   Støttes 
  II-1/3-6 
n) 50/25/INF.4Research on evacuation of disabled persons   Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Gruppe 1 
Plenum var enig om at det er skipets sertifikat som skal legges til grunn i PSC, ikke hvilken last 
skipet fører. Utover det besluttet plenum å la en gruppe eksperter arbeide frem et forslag til 
definisjon. 
 
Utfall: 
Ekspertgruppens definisjon kunne ikke plenum slutte seg til. DE50 besluttet å referere saken til 
MSC 83. 
 
Gruppe 2 
Plenumsdiskusjon: 
MSC 82 har satt dette på dagsorden for DE51, derfor ble det en begrenset diskusjon. 
 
Utfall: 
Saken vurderes videre på DE51. 
 
Øvrige 
Plenumsdiskusjo: 
De forskjellige dokumentene ble kort referert til. 
 
Utfall: 
Plenum tok til etterretning de fleste av dokumentene og besluttet ikke å gjøre noe utover dette. 
 
26. Election of Chairman and Vice-Chairman for 2007 
DE 50 gjenvalgte Anneliese Jost fra Tyskland som ordstyrer også for 2008. 
 
Som viseformann ble fr. Xiang Yang fra Kina gjenvalgt. 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 


