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Rapport från IMO:s 107:e råd den 1 december 2011
Den svenska delegationen till mötet (C107) i London utgjordes av Anders
Hermansson från Transportstyrelsen.
Sammanfattning
Det nyvalda rådet beslutade i samband med sitt 107:e möte (i direkt anslutning till den nyss avslutade generalförsamlingen) bl.a. att återvälja Jeff
Lantz US som ordförande och Dumisani Ntuli som vice- ordförande för
IMO:s råd, båda för ytterligare en period om två år. I övrigt beslutades och
undertecknades kontraktet med den tillträdande generalsekreteraren.
I vanlig ordning fastställdes också agenda och datum för kommande möten.
Särskilt notervärt är att det i samband med C108 kommer att etableras två
arbetsgrupper, dels en för arbetet med administrativa bördor, dels en för
arbetet med riktlinjerna för NGO:s och IGO:s observatörsstatus.
Agenda punkt 1- val av ordförande och vice-ordförande
I samband med mötet återvalde rådet ordförande (Jeff Lantz, US) och viceordförande (Dumisani Ntuli, Sydafrika), båda med acklamation.
Agenda punkt 3- kontrakt med den nya generalsekreteraren
Rådet behandlade kontraktet för den nya generalsekreteraren. I samband
med denna diskussion ställde Kanada frågan i relation till punkten 4 i
kontraktet om hur lång den andra perioden kan vara för en generalsekreterare (SG). Rådet konstaterade att perioden för en SG är 4+4 år i enlighet med
resolution C.74(86).
Vidare lyfte FR frågan om det finns skäl att i kontraktet införa regler för hur
man ska förfara om SG:n blir sjuk och inte kan fullgöra sina uppgifter. FR
menade att detta var en aktuell fråga då motsvarande hade inträffat för IOPC
för inte allt för länge sedan. Bedömningen från rådet var dock att det inte är
en kontraktsfråga utan det är upp till rådet i samband med ett extra rådsmöte
att hantera detta. Kontraktet med den nya generalsekreteraren Koiji Sekimizu från Japan kunde därefter undertecknas av den tillträdande generalsekreteraren respektive rådets ordförande. Den nya SG:n tillträder sin post den
1 januari 2012.
Agenda punkt 4 – nästa möte
Rådet fastställde sitt tidigare beslut att hålla sitt nästa möte (C108) den
11-14 juni 2012 i London.
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Agenda punkt 5 – Agenda för kommande möten (C108 och C109)
AU föreslog med stöd av SE, NL, N, DK, Japan, Panama, CY, MT,
Jamaica, EL, Singapore, Sydafrika, Marocko, Ryssland, Indonesien,
Mexico, Bangladesh, m.fl. att en särskild arbetsgrupp ska etableras i samband med C108 (enbart) i syfte att diskutera frågor om administrativa bördor. Cypern, med stöd av MT, Jamaica, EL, Singapore, Sydafrika, Ryssland,
Indonesien, Mexico, Bangladesh, m.fl. tryckte dock på att detta bör vara en
särskild grupp skild från rådets arbetsgrupp för arbetet med organisationens
strategiska plan. Detta då arbetet är olika till karaktären.
Rådet beslutade mot denna bakgrund att etablera en särskild arbetsgrupp i
samband med C108 för diskussion kring administrativa bördor. Ett utkast
till ”terms of reference” kommer att cirkuleras, så tidigt som möjligt.
SE lyfte i samband med behandlingen att det kan finnas skäl att inkludera en
punkt för C108 (och eventuellt 109) med anledning av generalförsamlingens
beslut att utveckla en långsiktig plan för finansieringen av organisationen.
Panama stödde förslaget och föreslog att punkten skulle inkluderas som en
underpunkt under resource management. Förslaget fick även uttryckligt stöd
av CY, Malaysia, MT, EL och Korea. Rådet beslutade mot denna bakgrund
att frågan ska behandlas under punkten resource management i samband
med C108 och C109.
Ordförande påminde vidare att rådet tidigare beslutat att en särskild arbetsgrupp ska etableras för diskussion kring riktlinjerna för observatörsstatus för
IGO:s och NGO:s, vilket gör att det i samband med C108 kommer att etableras två arbetsgrupper.
Agenda punkt 6 – Övriga frågor
Cook Islands lyfte avslutningsvis frågan om det i ljuset av det nyss genomförda valet till IMO:s råd inte bör tillskapas en lista vilka stater som uppfyller kriterierna för de olika kategorierna A, B och C inför framtida val till
IMO:s råd. Ordf. noterade att det var ett intressant förslag, men konstaterade
samtidigt att det är oklart om sekretariatet ska avgöra vilka länder som kan
söka till vilken grupp, utan detta måste vara upp till respektive medlemsstat.
SG fyllde i detta sammanhang i med att det är därför konventionen stipulerar val till IMO:s råd och inte som Cook Islands föreslår att staterna listas
efter kriterier och därefter per automatik kommer in i vissa kategorier, som
ex. kategori A. Förslaget från Cook Islands föll således tämligen platt.
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