
Skjal 1  

INTERNATIONAL KONVENTION OM KONTROL OG BEHANDLING AF SKIBES BALLASTVAND 
OG SEDIMENTER, 2004 

Parterne i denne Konvention, 

der erindrer om artikel 196, stk. 1, i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS) fra 1982, i henhold til hvilken 

"staterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge, begrænse og kontrollere forurening af havmiljøet, som 
hidrører fra anvendelse af teknologi under deres jurisdiktion eller kontrol, eller forsætlig eller hændelig indførelse i en særlig del 

af havmiljøet af fremmede eller nye arter, som kan forårsage betydelige og skadelige forandringer heri",  

der noterer sig målsætningerne i Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) fra 1992, og at overførsel og indførelse af 

skadelige vandorganismer og patogener via skibes ballastvand er en trussel mod beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 

biodiversitet, såvel som beslutning IV/5 fra partskonferencen i 1998 (COP 4) til Konventionen om biologisk mangfoldighed 
vedrørende beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystøkosystemer, samt beslutning VI/23 fra partskonferencen i 

2002 (COP 6) til Konventionen om biologisk mangfoldighed vedrørende fremmede arter, der truer økosystemer, levesteder eller 

arter, herunder vejledende principper om invasive arter, 

der ligeledes noterer sig, at De Forenede Nationers Konference om miljø og udvikling (UNCED) fra 1992 anmodede Den 

Internationale Søfartsorganisation (Organisationen) om at overveje vedtagelse af hensigtsmæssige regler om udtømning af 

ballastvand, 

der er opmærksom på forsigtighedsprincippet i Princip 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling, som der ligeledes henvises til 

i MEPC. 67(37), som blev vedtaget af Organisationens Komité til Beskyttelse af Havmiljøet den 15. september 1995,  

der ligeledes er opmærksom på, at Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 i stk. 34(b) af Gennemførelsesplanen 

opfordrer til handling på alle niveauer til fremskyndelse af tiltag over for invasive fremmede arter i ballastvand, 

der er opmærksom på, at skibes ukontrollerede udtømning af ballastvand og sedimenter har medført overførsel af skadelige 

vandorganismer og patogener, som forårsager skade på miljø, sundhed, ejendom og resurser, 

der anerkender vigtigheden af dette emne for Organisationen via Forsamlingsresolutioner A. 774(18) fra 1993 og A. 868(20) fra 

1997, vedtaget med det formål at tage sig af overførslen af skadelige vandorganismer og patogener,  

der også anerkender, at adskillige lande har truffet individuelle forholdsregler med henblik på at forebygge, begrænse og til 

sidst fjerne de risici, der er forbundet med indførelsen af skadelige vandorganismer og patogener via skibe, der sejler ind i 
deres havne, og ligeledes at emnet, som er af betydning for hele verden, stiller krav om handling baseret på globalt gældende 

regler samt med retningslinjer for den effektive implementering og ensartede fortolkning af disse,  

der ønsker at fortsætte udviklingen af sikrere og mere effektive muligheder for behandling af ballastvand, som resulterer i 

fortsat forebyggelse, minimering og til sidst fjernelse af overførslen af skadelige vandorganismer og patogener,  

der har besluttet at forebygge, begrænse og til sidst fjerne risiciene for miljø, sundhed, ejendom og resurser som følge af 

overførslen af skadelige vandorganismer og patogener gennem kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter såvel 

som at undgå uønskede bivirkninger ved en sådan kontrol og at opfordre til udvikling af relateret viden og teknologi,  

der under hensyntagen til, at opnåelse af disse målsætninger bedst kan ske gennem indgåelse af en international konvention 

om kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter, 

har opnået enighed om følgende: 

Artikel 1  

Definitioner  

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, gælder følgende definitioner i denne Konvention: 



1. "Administrationen": Regeringen i den stat, der har myndighed over skibet. Hvad angår skibe, som sejler under et andet 

lands flag, er Administrationen regeringen i denne stat. For så vidt angår flydende platforme, der beskæftiger sig med 

efterforskning og udnyttelse af havbunden og undergrunden i den umiddelbare nærhed af den kyst, over hvilken denne 
kyststat har suveræne rettigheder med det formål at efterforske og udnytte de naturlige resurser, herunder flydende 

lagerenheder (FSU'er) og flydende produktionslagre og afskibningsenheder (FPSO'er), er Administrationen regeringen i den 

pågældende kyststat. 

2. "Ballastvand": Vand med suspenderede stoffer, der tages om bord på et skib for at regulere skibets trim, slagside, 
dybgang, stabilitet eller belastning. 

3. "Behandling af ballastvand": Mekaniske, fysiske, kemiske og biologiske processer, hvis formål er – enten alene eller i 

kombination – at fjerne, uskadeliggøre eller forhindre optagelsen eller udtømningen af skadelige vandorganismer og 

patogener i ballastvand og sedimenter. 
4. "Certifikat": Det internationale certifikat for behandling af ballastvand. 

5. "Komité": Organisationens Komité til Beskyttelse af Havmiljøet. 

6. "Konvention": Den internationale konvention om kontrol og behandling af skibes ballastvand og sediment. 

7. "Bruttotonnage": Den bruttotonnage, der er beregnet i overensstemmelse med tonnagemålingsbestemmelserne i Bilag I 
til Den internationale konvention om måling af skibe, 1969, og enhver opfølgende konvention. 

8. "Skadelige vandorganismer og patogener": Vandorganismer eller patogener, der, såfremt de indføres i havet, herunder 

flodmundinger, eller i ferskvandsløb, kan forårsage skade på miljø, sundhed, ejendom eller resurser, forringe den biologiske 

mangfoldighed eller forstyrre anden retmæssig brug af sådanne områder. 
9. "Organisationen": FN’s Internationale Søfartsorganisation (IMO). 

10. "Generalsekretær": Organisationens generalsekretær. 

11. "Sedimenter": Bundfald fra et skibs ballastvand. 

12. ”Skib": Fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i vandmiljøet og omfatter undervandsskibe, flydende 
indretninger, flydende platforme, flydende lagringsfaciliteter (FSU'er) og flydende produktionsanlæg med lagrings- og 

afskibningsfunktioner (FPSO'er). 

Artikel 2  

Almindelige forpligtelser  

1. Parterne forpligter sig fuldt og helt til at overholde Konventionens bestemmelser samt bilaget hertil for at forebygge, 

begrænse og til sidst fjerne overførslen af skadelige vandorganismer og patogener ved hjælp af kontrol og behandling af 

skibes ballastvand og sedimenter. 

2. Bilaget udgør en integreret del af denne Konvention. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er en henvisning til denne 
Konvention samtidig en henvisning til bilaget. 

3. Intet i denne Konvention skal fortolkes således, at en part forhindres i – enten individuelt eller i fællesskab med andre 

parter – at tage strengere forholdsregler for at forebygge, begrænse eller fjerne overførslen af skadelige vandorganismer og 

patogener gennem kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter i overensstemmelse med folkeretten. 
4. Parterne skal bestræbe sig på at samarbejde med henblik på effektiv implementering, overholdelse og håndhævelse af 

denne Konvention. 

5. Parterne forpligtiger sig til at opfordre til fortsat udvikling af ballastvandbehandling og standarder til forebyggelse, 

begrænsning og til slut fjernelse af overførslen af skadelige vandorganismer og patogener ved hjælp af kontrol og 
behandling af skibes ballastvand og sedimenter. 

6. De parter, der træffer foranstaltninger i medfør af denne Konvention, skal bestræbe sig på ikke at forringe eller skade 

hverken deres eget eller andre staters miljø, sundhed, ejendom eller resurser. 

7. Parterne bør sikre, at de metoder til behandling af ballastvand, der anvendes til imødekommelse af denne Konvention, 
ikke forvolder større skade, end disse metoder forebygger for parternes eget og andre staters miljø, sundhed, ejendom eller 

resurser. 

8. Parterne skal opfordre skibe, der er berettiget til at sejle under deres flag, og for hvilke denne Konvention gælder, til – så 

vidt dette er praktisk muligt – at undgå optagelsen af ballastvand med potentielt skadelige vandorganismer og patogener 
såvel som sedimenter, der kan indeholde sådanne organismer, herunder fremme en hensigtsmæssig implementering af 

henstillinger udarbejdet af Organisationen. 

9. Parterne skal bestræbe sig på at samarbejde i Organisationens regi om at imødekomme trusler mod og risici for 

følsomme, sårbare eller truede havøkosystemer og biodiversitet i områder uden for grænserne for den nationale jurisdiktion, 
for så vidt angår behandlingen af ballastvand. 

Artikel 3  

Anvendelsesområde  

1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, skal denne Konvention gælde for: 
(a) skibe, der er berettiget til at sejle under en parts flag, og 

(b) skibe, der ikke er berettiget til at sejle under en parts flag, men som opererer under en parts myndighed.  



2. Denne Konvention skal ikke gælde for: 

(a )skibe, der ikke er konstrueret eller bygget til at transportere ballastvand, 

(b )en parts skibe, der kun opererer i farvande, der er under denne parts jurisdiktion, medmindre den pågældende part 
bestemmer, at udtømningen af ballastvand fra sådanne skibe ville forringe eller skade deres eget eller omgivende eller 

andre staters miljø, sundhed, ejendom eller resurser, 

(c) en parts skibe, der alene opererer i farvande, der er under en anden parts jurisdiktion, såfremt sidstnævnte part 

godkender en sådan udelukkelse. Ingen part skal meddele en sådan godkendelse, hvis dette ville forringe eller skade 
deres eget eller de omgivende eller andre staters miljø, sundhed, ejendom eller resurser. Enhver part, der ikke meddeler 

en sådan godkendelse, skal underrette det pågældende skibs Administration om, at denne Konvention gælder for det 

pågældende skib, 

(d) skibe, der alene opererer i farvande, der er under én parts jurisdiktion og på åbent hav, undtagen skibe, der ikke er 
meddelt godkendelse i henhold til litra (c), medmindre denne part bestemmer, at udtømningen af ballastvand fra sådanne 

skibe ville forringe eller skade deres eget eller omgivende eller andre staters miljø, sundhed, ejendom eller resurser, 

(e) ethvert krigsskib, marinehjælpefartøj eller andet skib, der er ejet eller opereret af en stat og indtil videre udelukkende 

anvendes til statslig, ikke-kommerciel tjeneste. Alle parter skal dog sikre ved vedtagelsen af hensigtsmæssige 
forholdsregler, der ikke svækker driften eller driftsmæssigheden af sådanne skibe ejet eller opereret af denne part, at 

sådanne skibe agerer på en måde, der – så vidt dette er rimeligt og praktisk muligt – er i overensstemmelse med denne 

Konvention, og 

(f) permanent ballastvand i forseglede tanke på skibe, som ikke er genstand for udtømning. 
3. I forhold til skibe fra ikke-deltagende parter til denne Konvention skal parterne anvende de krav, der stilles i denne 

Konvention, som måtte være nødvendige for at sikre, at sådanne skibe ikke bliver genstand for en mere fordelagtig 

behandling. 

Artikel 4  

Kontrol af overførslen af skadelige vandorganismer og patogener via skibes ballastvand og sedimenter  

1. Enhver part skal kræve, at skibe, for hvilke denne Konvention gælder, og som er berettiget til at sejle under denne parts 

flag eller operere under denne parts bemyndigelse, overholder de i denne Konvention anførte krav, herunder gældende 

standarder og krav i bilaget, og skal træffe effektive foranstaltninger for at sikre, at disse skibe opfylder kravene.  
2. Enhver part skal, under hensyntagen til dennes særlige forhold og kompetencer, udvikle nationale politikker, strategier 

eller programmer for behandling af ballastvand i havne eller farvande under dennes jurisdiktion, som er i overensstemmelse 

med og medvirker til opnåelsen af denne Konventions målsætninger. 

Artikel 5  

Modtagefaciliteter for sedimenter  

1. Enhver part forpligter sig til at sikre, at der findes egnede modtagefaciliteter for sedimenter i havne og terminaler 

udpeget af denne part, hvor rengøring eller reparation af ballasttanke sker, under hensyntagen til de af Organisationen 

udarbejdede retningslinjer. Sådanne modtagefaciliteter skal drives uden, at skibe forsinkes unødigt, og skal sørge for sikker 
bortskaffelse af sådanne sedimenter, som ikke forringer eller skader deres eget eller andre staters miljø, sundhed, ejendom 

eller resurser. 

2. Enhver part skal underrette Organisationen om alle tilfælde, hvor faciliteterne anført i nr. 1 angiveligt er mangelfulde, 

med henblik på videreformidling til andre berørte parter. 

Artikel 6  

Videnskabelig og teknisk forskning og overvågning  

(1) Parterne skal bestræbe sig på, enten hver især eller i fællesskab, at: 

(a) fremme og lette videnskabelig og teknisk forskning i behandling af ballastvand, og 
(b) overvåge virkningerne af behandlingen af ballastvand i farvande under deres jurisdiktion.  

Sådan forskning og overvågning bør omfatte observation, måling, prøvetagning, evaluering og analyse af alle teknologier eller 

metoders effektivitet og negative påvirkninger såvel som eventuelle negative påvirkninger, der måtte være forårsaget af sådanne 

organismer og patogener, som er blevet identificeret til at være overført via skibes ballastvand. 

2. Enhver part skal, for at fremme denne Konventions målsætninger, støtte tilgængeligheden af relevant information for andre 

parter, som beder om den, for så vidt angår: 



a. videnskabelige og teknologiske programmer og tekniske foranstaltninger, der er foretaget vedrørende behandling af 

ballastvand, og 

b. effektiviteten af behandling af ballastvand som følge af alle overvågnings- og vurderingsprogrammer. 

Artikel 7  

Syn og certificering  

1. Enhver part skal sikre, at skibe, der sejler under dennes flag eller opererer under dennes bemyndigelse, og som skal 

synes og certificeres, bliver synet og certificeret i henhold til reglerne i bilaget. 
2. En part, der implementerer tiltag i henhold til artikel 2.3 og afsnit C i bilaget, skal ikke kræve en anden parts skib 

yderligere synet og certificeret, ej heller skal skibets Administration være forpligtet til at syne og certificere yderligere tiltag 

pålagt af den anden part. Ansvaret for verifikation af sådanne yderligere tiltag skal ligge hos den part, der implementerer 

sådanne tiltag, og skal ikke skabe unødig forsinkelse for skibet. 

Artikel 8  

Overtrædelser  

1. Enhver overtrædelse af bestemmelserne i denne Konvention skal forbydes, og der skal fastlægges sanktioner i henhold til 

lovgivning gældende for det pågældende skibs Administration, hvor end overtrædelsen sker. Såfremt Administrationen 
informeres om en sådan overtrædelse, skal denne undersøge forholdet og kan anmode den anmeldende part om at 

fremlægge yderligere beviser for den påståede overtrædelse. Hvis Administrationen mener, at der er fremlagt nok 

yderligere beviser til, at der kan anlægges sag vedrørende den påståede overtrædelse, skal denne sørge for, at sådanne 

retslige skridt bliver taget så hurtigt som muligt i overensstemmelse med lovgivningen. Administrationen skal omgående 
informere den anmeldende part såvel som Organisationen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Såfremt 

Administrationen ikke har truffet nogen foranstaltninger inden for et år efter at have modtaget informationen, skal denne 

informere den anmeldende part herom. 

2. Enhver overtrædelse af denne Konvention inden for en parts jurisdiktion skal forbydes, og der skal etableres sanktioner i 
henhold til partens lovgivning. Når en sådan overtrædelse sker, skal parten enten: 

a. sørge for, at der tages retslige skridt i henhold til lovgivningen, eller 

b. for skibets Administration fremlægge de oplysninger og beviser, parten måtte være i besiddelse af, der påviser, at en 

overtrædelse har fundet sted. 
3. De sanktioner, der følger af en parts lovgivning i henhold til denne artikel, skal være tilstrækkeligt alvorlige til at 

afskrække overtrædelse af denne Konvention, hvor end disse måtte forekomme. 

Artikel 9  

Inspektion af skibe  

1. Ethvert skib, som denne Konvention gælder for, kan i en anden parts havn eller offshore-terminal blive genstand for 

inspektion af behørigt bemyndigede tjenestemænd fra denne part med det formål at klarlægge, hvorvidt skibet opfylder 

denne Konvention. Medmindre det er foreskrevet i stk. 2 i denne artikel, skal en sådan inspektion begrænses til at: 

a. bekræfte, at der forefindes et gyldigt certifikat om bord, som, såfremt det er gyldigt, skal accepteres, og 
b. inspicere ballastvandjournalen og/eller 

c. tage en prøve af skibets ballastvand i overensstemmelse med de retningslinjer, der skal udarbejdes af Organisationen. 

Dog skal den tid, der er brug for til at analysere prøverne, ikke anvendes som grundlag for urimelig forsinkelse af skibes 

drift, færden eller afsejling. 
2. I tilfælde af at et skib ikke har et gyldigt certifikat, eller hvor der er åbenlyst grundlag for at tro 

a. at skibets tilstand eller udstyr ikke i tilstrækkelig grad stemmer overens med oplysningerne i certifikatet, eller  

b. at skibsføreren eller mandskabet ikke er bekendte med væsentlige procedurer for skibsarbejde i forbindelse med 

behandlingen af ballastvand eller ikke har implementeret sådanne procedurer, 

vil der kunne foretages en nærmere inspektion. 

3. Under de i stk. 2 af denne artikel angivne omstændigheder skal den part, der foretager inspektionen, træffe 
foranstaltninger, der sikrer, at skibet ikke udtømmer ballastvand, førend skibet kan gøre dette, uden at det medfører fare 

for skade på miljø, sundhed, ejendom eller resurser. 

Artikel 10  



Påvisning af overtrædelser og kontrol af skibe 

1. Parterne skal samarbejde om at påvise overtrædelser og om at håndhæve Konventionens bestemmelser. 

2. Hvis det påvises, at et skib har overtrådt Konventionen, kan den part, hvis flag skibet har tilladelse til at føre, og/eller den 

part, i hvis havn eller offshore-terminal skibet er i drift, ud over de sanktioner, der er beskrevet i artikel 8 eller enhver 
foranstaltning angivet i artikel 9, træffe foranstaltninger til at advare, tilbageholde eller ekskludere skibet. Den part, i hvis 

havn eller offshore-terminal skibet er i drift, kan dog give et sådant skib tilladelse til at sejle ud af havnen eller offshore-

terminalen med det formål at udtømme ballastvandet eller fortsætte til det nærmeste relevante reparationsværft eller til 

den nærmeste tilgængelige modtagefacilitet under forudsætning af, at dette ikke medfører fare for skade på miljø, 
sundhed, ejendom eller resurser. 

3. Hvis den i artikel 9, stk. 1, litra (c), beskrevne prøvetagning fører til et resultat eller støtter oplysninger modtaget fra en 

anden havn eller offshore-terminal, der tyder på, at skibet udgør en fare for miljø, sundhed, ejendom eller resurser, skal 

den part, i hvis farvand skibet er i drift, forbyde skibet at udtømme ballastvand, indtil faren er fjernet.  
4. En part kan desuden inspicere et skib, når dette ankommer til havne eller offshore-terminaler under dennes jurisdiktion, 

såfremt en anmodning om en undersøgelse modtages fra en part sammen med tilstrækkelige beviser for, at skibet opererer 

eller har opereret i strid med Konventionens bestemmelser. En rapport om en sådan undersøgelse skal sendes til den 

anmodende part og den kompetente myndighed for Administrationen af det pågældende skib, således at der kan træffes 
hensigtsmæssige tiltag. 

Artikel 11  

Underretning om kontroltiltag  

1. Hvis en inspektion foretaget i henhold til artikel 9 eller 10 viser, at der er sket en overtrædelse af Konventionen, skal 
skibet underrettes herom. En rapport med eventuelle beviser for overtrædelsen skal fremsendes til Administrationen. 

2. I tilfælde af at der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 9.3, 10.2 eller 10.3, skal den tjenestemand, der udfører en 

sådan foranstaltning, omgående og skriftligt informere det pågældende skibs Administration eller, hvis dette ikke er muligt, 

det pågældende skibs konsul eller diplomatiske repræsentant om alle de omstændigheder, hvorunder foranstaltningen 
vurderes nødvendig. Desuden skal den godkendte organisation, som er ansvarlig for udstedelsen af certifikater, underrettes.  

3. Den pågældende havnestatsmyndighed skal, ud over parterne nævnt i stk. 2, underrette den næste anløbshavn om alle 

relevante oplysninger angående overtrædelsen, hvis myndigheden ikke er i stand til at træffe de i artikel 9.3, 10.2 eller 10.3 

angivne foranstaltninger, eller hvis skibet har fået tilladelse til at fortsætte til næste anløbshavn. 

Artikel 12  

Unødig forsinkelse af skibe  

1. Alle mulige tiltag skal tages for at forhindre skibet i unødigt at blive tilbageholdt eller forsinket i henhold til artikel 7., 8, 9 

eller 10. 
2. Såfremt et skib unødigt tilbageholdes eller forsinkes i henhold til artikel 7.2, 8, 9 eller 10, skal det være berettiget til 

erstatning for ethvert tab eller enhver 

Artikel 13  

Teknisk bistand, samarbejde og regionalt samarbejde  

1. Parterne forpligter sig til, direkte eller via Organisationen og andre internationale organer, hvor dette er hensigtsmæssigt, 

med hensyn til kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter at give støtte til parter, der anmoder om teknisk 

bistand: 

a. til oplæring af personale, 
b. til sikring af tilgængelighed af relevant teknologi, udstyr og anlæg, 

c. til iværksættelse af fælles forsknings- og udviklingsprogrammer, og 

d. til gennemførelse af andre tiltag med henblik på effektiv implementering af Konventionen og vejledninger udarbejdet 

af Organisationen i forbindelse hermed. 
2. Parterne forpligter sig til at samarbejde aktivt, med forbehold for nationale love, forskrifter og politikker, om overdragelse 

af teknologi vedrørende kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter. 

3. For at fremme Konventionens målsætninger skal parter med fælles interesse i at beskytte miljø, sundhed, ejendom og 

resurser i et bestemt geografisk område og især parter, der grænser op til lukkede og halvlukkede farvande, bestræbe sig 
på, under hensyntagen til de karakteristiske regionale særpræg, at styrke det regionale samarbejde, herunder gennem 

indgåelse af regionale aftaler, der er i overensstemmelse med Konventionen. Parterne skal søge at samarbejde med parter i 

regionale aftaler om udvikling af harmoniserede procedurer. 



Artikel 14  

Formidling af oplysninger  

1. Enhver part skal orientere Organisationen om og, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt, gøre følgende oplysninger 

tilgængelige for andre parter: 

a. alle krav og procedurer om behandling af ballastvand, herunder love, forskrifter og retningslinjer til implementering af 

Konventionen, 
b. tilgængeligheden og placeringen af alle modtagefaciliteter med henblik på miljømæssigt forsvarlig afhændelse af 

ballastvand og sedimenter, og 

c. krav om information fra skibe, der ikke er i stand til at overholde Konventionens bestemmelser af de grunde, der er 

anført i bilagets regel A-3 og B-4. 
2. Organisationen skal orientere parterne om alle underretninger modtaget i henhold til denne artikel og videresende enhver 

information meddelt denne i henhold til denne artikels stk. 1, litra (b) og (c) til alle parter. 

Artikel 15  

Afgørelse af tvister 

Parterne skal afgøre enhver tvist, der måtte opstå imellem dem angående fortolkning eller anvendelse af Konventionen gennem 

forhandling, undersøgelse, mægling, forlig, voldgift, domstolsafgørelse, brug af regionale organer eller ordninger eller andre 

fredelige midler efter eget valg. 

Artikel 16  

Forholdet til folkeretten og andre aftaler 

Intet i Konventionen skal berøre en stats rettigheder og pligter i henhold til den almene folkeret, som denne er afspejlet i De 

Forenede Nationers Havretskonvention. 

Artikel 17  

Undertegnelse, ratificering, accept, godkendelse og tiltrædelse 

1. Konventionen er åben for undertegnelse for alle stater i Organisationens hovedsæde fra 1. juni 2004 til 31. maj 2005, og 

skal derefter være åben for tiltrædelse for alle stater. 

2. Stater kan tilslutte sig denne Konvention gennem: 
a. undertegnelse uden forbehold for ratificering, accept eller godkendelse, eller 

b. undertegnelse med forbehold for ratificering, accept eller godkendelse efterfulgt af ratificering, accept eller 

godkendelse, eller 

c. tiltrædelse. 
3. Ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse skal ske ved deponering af et dokument herom hos generalsekretæren. 

4. En stat, der består af to eller flere territorialenheder, hvor der anvendes forskellige retssystemer i forbindelse med sager,  

der behandles i denne Konvention, kan på tidspunktet for undertegnelse, ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse 

erklære, at denne Konvention skal gælde for alle statens territorialenheder eller kun for en eller flere af dem og kan til 
enhver tid ændre denne erklæring ved at fremsende en anden erklæring. 

5. Enhver erklæring herom skal skriftligt meddeles til depositaren og skal udtrykkeligt oplyse om den eller de territoriale 

enheder, som denne Konvention gælder for. 

Artikel 18  

Ikrafttrædelse 

1. Denne Konvention skal træde i kraft tolv måneder efter den dato, hvor mindst 30 stater, hvis samlede handelsflåde udgør 

ikke mindre end 35 (femogtredive) procent af verdens handelsflådes bruttotonnage, enten har undertegnet den uden 

forbehold for ratificering, accept, eller godkendelse eller har deponeret det nødvendige dokument til ratificering, accept, 
godkendelse, eller tiltrædelse overensstemmelse med artikel 17. 

2. For stater, der har deponeret et dokument til ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse i henhold til denne 

Konvention, efter at kravene om ikrafttrædelse er opfyldt, men før datoen for ikrafttrædelse af denne Konvention, skal 



ratificeringen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen træde i kraft på dagen for Konventionens ikrafttrædelse eller 3 

(tre) måneder efter datoen for deponering af dokumentet, hvis dette sker senere. 

3. Alle dokumenter til ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse, som er deponeret efter den dato, hvor 
Konventionen træder i kraft, skal gælde 3 (tre) måneder efter deponeringsdatoen. 

4. Efter den dato, hvor en ændring til Konventionen anses for at være accepteret i henhold til artikel 19, gælder ethvert 

dokument om ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse for Konventionen i den ændrede form. 

Artikel 19  

Ændringer 

1. Denne Konvention kan ændres i overensstemmelse med en af nedennævnte procedurer. 

2. Ændringer efter behandling af Organisationen: 
a) Enhver part kan fremsætte forslag om ændring af Konventionen. Ændringsforslag skal indgives til generalsekretæren, 

som derpå skal videresende forslaget til parterne såvel som medlemmerne af Organisationen mindst 6 (seks) måneder 

før, det skal behandles. 

b) Enhver foreslået og videresendt ændring, som nævnt ovenfor, skal henvises til Komitéen til behandling. Parterne 
skal, hvad enten de er medlemmer af Organisationen eller ej, være berettiget til at deltage i Komitéens behandling og 

vedtagelse af ændringen. 

c) Ændringer skal vedtages med 2/3 (to tredjedele) flertal af de parter, der er til stede og afgiver stemme i Komitéen, 

forudsat at mindst 1/3 (en tredjedel) af parterne er til stede ved afstemningen. 
d) Ændringer vedtaget i henhold til litra (c) skal videresendes af generalsekretæren til parterne med henblik på accept. 

e) En ændring skal anses for at være accepteret i følgende tilfælde: 

i. En ændring i en artikel i denne Konvention skal anses for at være accepteret på den dato, hvor 2/3 (to tredjedele) 

af parterne har informeret generalsekretæren om deres accept heraf. 
ii. En ændring i bilaget skal anses for at være accepteret efter udløb af 12 (tolv) måneder efter vedtagelsesdatoen 

eller efter en anden dato fastsat af Komitéen. Hvis mere end 1/3 (en tredjedel) af parterne på det tidspunkt 

meddeler generalsekretæren, at de har indvendinger mod ændringen, skal ændringen imidlertid anses for ikke at 

være accepteret. 
f) En ændring træder i kraft på følgende måde: 

i. En ændring til en artikel i denne Konvention træder i kraft for de parter, der har erklæret, at de har accepteret 

den, 6 (seks) måneder efter den dato, hvor den anses for at være accepteret i overensstemmelse med litra (e)(i).  

ii. En ændring til bilaget skal træde i kraft for alle parter 6 (seks) måneder efter den dato, hvor den anses for at 
være accepteret med undtagelse af enhver part, der har: 

1) givet underretning om indsigelser mod ændringen i henhold til litra (e)(ii), og som ikke har tilbagekaldt en sådan 

indsigelse, eller 

2) underrettet generalsekretæren, før ikrafttrædelsen af ændringen om, at ændringen først skal træde i kraft for parten 
efter en senere underretning om, at ændringen accepteres. 

(g) (i) En part, der har meddelt indsigelse i henhold til litra (f)(ii)(1), kan efterfølgende meddele generalsekretæren, at denne 

part accepterer ændringen. En sådan ændring skal træde i kraft for parten 6 (seks) måneder efter datoen for meddelelse 

af accept eller datoen, på hvilken ændringen træder i kraft, hvis dette sker senere. 
(i) Hvis en part, som har givet underretning i overensstemmelse med litra (f)(ii)(2), underretter generalsekretæren om 

dennes accept i forhold til en ændring, skal en sådan ændring træde i kraft for denne part 6 (seks) måneder efter 

datoen for meddelelse af accept eller den dato, på hvilken ændringen træder i kraft, hvis dette sker senere. 

3. Ændring foretaget af en Konference: 
a. På en parts anmodning med tilslutning fra mindst en 1/3 (en tredjedel) af parterne skal Organisationen sammenkalde en 

partskonference, der skal behandle ændringsforslag til denne Konvention. 

b. En ændring, der vedtages af en sådan Konference med et flertal på mindst 2/3 (to tredjedele) af de parter, der er til stede 
og afgiver stemme, skal videresendes af generalsekretæren til alle parter til accept. 

c. Medmindre Konferencen træffer beslutning om andet, skal ændringen anses for at være accepteret og træde i kraft i 

overensstemmelse med de til dette formål i stk. 2, litra (e) og (f), ovenfor nærmere angivne procedurer. 

4. Enhver part, der afviser at acceptere en ændring til bilaget, skal alene i henseende til anvendelsen af pågældende ændring 
anses for at være en ikke-kontraherende part. 

5. Enhver underretning i henhold til denne artikel skal gives skriftligt til generalsekretæren. 

6. Generalsekretæren skal informere parterne og medlemmerne af Organisationen om: 

a. enhver ændring, der træder i kraft, og datoen for ikrafttrædelse generelt og for hver part, og 
b. enhver underretning foretaget i henhold til denne artikel. 

Artikel 20  

Opsigelse 

1. Denne Konvention kan opsiges af enhver part når som helst efter udløbet af to år fra den dato, hvor Konventionen 
træder i kraft for den pågældende part. 



2. Opsigelse skal ske ved skriftlig underretning til depositaren og skal gælde et år efter den er modtaget eller efter en 

længere periode, som måtte være angivet i den pågældende underretning. 

Artikel 21  

Depositar 

1. Denne Konvention skal deponeres hos generalsekretæren, som skal videresende certificerede kopier af Konventionen til alle 

stater, der har undertegnet eller tiltrådt denne Konvention. 

2. Ud over de funktioner, der er beskrevet andetsteds i Konventionen, skal generalsekretæren: 
(a) underrette alle stater, der har undertegnet eller tiltrådt Konventionen om: 

(i) hver ny undertegnelse eller deponering af dokument til ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse med angivelse 

af datoen herfor, 

(ii) datoen for denne Konventions ikrafttræden, og 
(iii) deponering af ethvert opsigelsesdokument vedrørende Konventionen med angivelse af datoen for modtagelse og 

datoen for opsigelsens ikrafttræden, og 

(b) så snart Konventionen træder i kraft, sende teksten til Sekretariatet for FN til registrering og udgivelse i henhold til artikel 

102 i De Forenede Nationers Pagt. 

Artikel 22  

Sprog 

Denne Konvention er udfærdiget i et enkelt eksemplar på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk, således at hver 

tekst har samme gyldighed. 

Udfærdiget i London, den 13. februar, 2004. 

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er befuldmægtiget dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne 

Konvention. 

 


