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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 
om Den internasjonale organisasjonen 

for maritime navigasjonsinnretninger og 
-tjenester (IALA) av 27. januar 2021

Tilråding fra Utenriksdepartementet 9. april 2021, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

I proposisjonen bes det om samtykke til ratifika-
sjon av konvensjon om Den internasjonale organi-
sasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og 
-tjenester (IALA). En diplomatkonferanse vedtok 
konvensjonen i Kuala Lumpur, Malaysia, 
28. februar 2020. Konvensjonen oppretter IALA 
som en mellomstatlig organisasjon.

Dagens IALA, Den internasjonale sammen-
slutningen for fyr- og merkevesen (International 
Association of Lighthouse Authority, senere Inter-
national Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities), ble opprettet i 1957 
som en stiftelse under fransk rett. Organisasjonen 
har i dag nasjonale kystmyndigheter og kyst-
vakter som medlemmer. Kystverket er medlem 
fra norsk side. IALA er en ikke-statlig, teknisk, 
konsultativ organisasjon hvor myndigheter, 
utstyrsprodusenter og eksperter utarbeider anbe-
falinger, retningslinjer og standarder for maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester.

IALAs generalforsamling besluttet i 2014 å 
arbeide for å endre organisasjonens status til en 
mellomstatlig organisasjon. Endring av IALAs 
status til en mellomstatlig organisasjon ble antatt 

å styrke organisasjonen, og dermed også IALAs 
viktige arbeid knyttet til å sikre gode maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester. IALA arbei-
der tett med og utfyller arbeidet til Den internasjo-
nale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Den inter-
nasjonale hydrografiske organisasjon (IHO).

Norge har deltatt i arbeidet med fremforhand-
ling av konvensjonen. Fra norsk side har det vært 
viktig å arbeide for at IALA beholdes som en tek-
nisk, konsultativ organisasjon, slik at det er IMO 
som gir bindende regler, mens IALA gir tekniske 
innspill til IMO og fastsetter ikke-bindende anbefa-
linger, retningslinjer og standarder. Videre har det 
vært viktig at statusendringen i minst mulig grad 
leder til økning i organisasjonens driftskostnader.

Det har vært avholdt tre pre-diplomatiske 
konferanser hvor utkast til konvensjonstekst har 
blitt diskutert, i Paris i 2017, i Marrakech i 2018 
og i Istanbul i 2019. IALAs juridiske ekspertpanel 
og IALAs sekretariat har også deltatt i arbeidet.

Konvensjonen anses å være av særlig stor 
viktighet, slik at Stortingets samtykke til ratifika-
sjon er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 
andre ledd.

Konvensjonen ble åpnet for undertegning 
27. januar 2021, og Norge undertegnet 22. mars 
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2021. Per mars 2021 har Singapore ratifisert 
konvensjonen, og i tillegg til Norge har Frankrike, 
Malaysia og Nederland undertegnet. Konven-
sjonen trer i kraft på den nittiende dag etter at 
tretti stater har sluttet seg til.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med 
oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til 
proposisjonen.

2 Generelt om konvensjonen

Konvensjonen etablerer IALA som et eget folke-
rettssubjekt i form av en mellomstatlig organisa-
sjon og gir nærmere bestemmelser om organisa-
sjonen.

Organisasjonen skal ha som formål å føre 
sammen myndigheter og organisasjoner som 
arbeider med maritime navigasjonsinnretninger og 
-tjenester, for å legge til rette for sikker og effektiv 
sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av 
maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. 
Videre skal organisasjonen på dette området 
fremme tilgang til teknisk samarbeid og kapasitets-
bygging, oppmuntre til og legge til rette for bruk av 
de høyeste standardene som er praktisk mulig, 
samt legge til rette for informasjonsutveksling.

IALA skal være en teknisk, konsultativ organi-
sasjon, og skal blant annet fastsette ikke-bindende 
anbefalinger, retningslinjer og standarder. Organi-
sasjonen skal ha sete i Frankrike, med mindre 
generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Organisasjonen skal bestå av medlemsstater, 
assosierte medlemmer og tilknyttede medlem-
mer. Assosiert medlem kan være et territorium 
eller en gruppe territorier der en medlemsstat har 
ansvaret for dets internasjonale forbindelser. 
Assosierte medlemmer kan også være nasjonale 
medlemmer i nåværende IALA fra stater som ikke 
blir medlemsstater i den nye mellomstatlige 
organisasjonen. Tilknyttede medlemmer er blant 
annet produsenter eller distributører av utstyr for 
maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Konvensjonen gir nærmere regler for organi-
sasjonens organer, det vil si generalforsamlingen, 
rådet, komiteer, underorganer og sekretariatet. 
Generalforsamlingen skal være organisasjonens 
øverste organ og bestå av medlemsstatene. Den 
skal ha ordinære møter hvert tredje år og blant 
annet ha myndighet til å velge organisasjonens 
øvrige organer. Generalforsamlingen skal videre 
bestemme overordnet politikk og organisasjonens 
strategiske visjon, samt godkjenne finansene.

Rådet skal være organisasjonens utøvende 
organ. Rådet skal bestå av presidenten, visepre-

sidenten og tjuetre andre medlemsstater. Det 
skal møtes minst én gang i året, og skal blant 
annet samordne organisasjonens virksomhet 
innenfor rammene av den overordnede politikken 
og budsjettet, og rapportere til generalfor-
samlingen.

Konvensjonen har et vedlegg med overgangs-
ordninger. Formålet med disse er å sørge for at 
det internasjonale arbeidet i IALA med maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester fortsetter, 
og å tilrettelegge for overgangen fra eksisterende 
IALA til den nye mellomstatlige organisasjonen.

3 Nærmere om de enkelte 
bestemmelsene i konvensjonen

Fortalen viser til opprettelsen av IALA i 1957 og 
anerkjenner organisasjonens rolle og bidrag til 
sikker, økonomisk og effektiv sjøtrafikk. Det vises 
til FNs havrettskonvensjon og Den internasjonale 
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 
(SOLAS), og til at utvikling, forbedring og harmo-
nisering av maritime navigasjonsinnretninger og 
-tjenester, til fordel for det maritime fellesskapet 
og vern av miljøet best kan samordnes gjennom 
internasjonale organisasjoner.

Artikkel 1 slår fast at IALA etableres som en 
mellomstatlig organisasjon. Den skal være av tek-
nisk og konsultativ art og ha sete i Frankrike.

Artikkel 2 definerer begrepet maritim naviga-
sjonsinnretning og -tjeneste og organisasjonens 
tre ulike medlemskapskategorier.

Artikkel 3 viser til at organisasjonens formål er 
å føre sammen myndigheter og organisasjoner 
som arbeider med maritime navigasjonsinnret-
ninger og -tjenester, for å fremme mål om å legge 
til rette for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom 
forbedring og harmonisering av maritime naviga-
sjonsinnretninger og -tjenester, fremme tilgang til 
teknisk samarbeid og kapasitetsbygging, oppmun-
tre til og legge til rette for vedtakelse av høyest 
mulig standarder, og å legge til rette for informa-
sjonsutveksling.

Artikkel 4 angir organisasjonens oppgaver. 
Disse består blant annet i å utvikle og informere 
om ikke-bindende standarder, anbefalinger, 
retningslinjer og manualer, opprette ordninger for 
konsultasjoner og informasjonsutveksling, fremme 
internasjonalt samarbeid og å legge til rette for 
bistand til myndigheter, tjenesteytere og andre 
organisasjoner som arbeider med maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Artikkel 5 slår fast at organisasjonen består av 
medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyt-
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tede medlemmer, og angir nærmere regler om 
disse.

Artikkel 6 angir at organisasjonen som sine 
organer skal ha en generalforsamling, et råd, 
komiteer og underordnede organer som er nød-
vendige for å bistå organisasjonen i dens arbeid 
og et sekretariat. Organisasjonen skal også ha en 
president og en visepresident.

Artikkel 7–10 gir nærmere bestemmelser om 
organisasjonens organer.

Artikkel 7 slår fast at generalforsamlingen er 
organisasjonens øverste organ. Generalforsamlin-
gen består av medlemsstatene, mens assosierte 
og tilknyttede medlemmer kun kan være til stede 
på møtene. Generalforsamlingen har ordinære 
møter hvert tredje år, og har blant annet myndig-
het til å velge organisasjonens president, vise-
president, rådsmedlemmene og generalsekretæ-
ren, bestemme overordnet politikk og organisa-
sjonens strategiske visjon, samt godkjenne 
finansene.

Etter artikkel 8 er rådet organisasjonens 
utøvende organ. Det skal bestå av presidenten, 
visepresidenten og tjuetre andre medlemsstater, 
og møtes minst én gang i året. Rådet skal blant 
annet koordinere organisasjonens virksomhet 
innenfor rammene av den overordnede politikken 
og overordnet budsjett, og rapportere til general-
forsamlingen.

Artikkel 9 angir oppgavene til komiteer og 
underorganer.

Artikkel 10 gir regler for sekretariatet, inklu-
dert organisasjonens generalsekretær. General-
sekretæren er ansvarlig for organisasjonens dag-
lige drift og oppnevnes for tre år av gangen.

I henhold til artikkel 11 om avstemning skal 
det søkes å oppnå konsensus når generalforsam-
lingen eller rådet tar avgjørelser. Dersom konsen-
sus ikke kan oppnås, skal saker avgjøres med to 
tredjedels flertall av medlemsstatene som er til 
stede og stemmer. Kun medlemsstater har stem-
merett, ikke assosierte og tilknyttede medlem-
mer.

Artikkel 12 slår fast at organisasjonens offi-
sielle språk er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, 
russisk og spansk. Diplomatkonferansen som ved-
tok konvensjonsteksten vedtok også en resolusjon 
om at engelsk skal være organisasjonens arbeids-
språk.

Artikkel 13 gjelder organisasjonens finansier-
ing. Organisasjonens utgifter skal dekkes gjen-
nom årlig bidrag fra medlemsstatene, medlem-
skapsavgift fra assosierte medlemmer og tilknyt-
tede medlemmer, samt donasjoner, testament-
ariske gaver, tilskudd, gaver og andre kilder. Mot-

tak av sistnevnte gruppe av midler må godkjennes 
av rådet og bygge på anbefaling fra generalsekre-
tæren. Medlemskapsbidraget skal være likt for 
alle medlemsstater.

Artikkel 14 angir at organisasjonen er et folke-
rettssubjekt med rettslig handleevne til å inngå og 
slutte avtaler, anskaffe og selge løsøre og fast 
eiendom og iverksette rettsforfølging. På hver av 
medlemsstatenes territorium skal organisasjonen, 
så langt det følger av avtale med den aktuelle med-
lemsstaten, nyte de privilegier og den immunitet 
som er nødvendig for at den skal kunne utføre 
sine oppgaver og oppfylle sitt formål. Konven-
sjonen gir ikke privilegier og immunitet til ansatte 
i organisasjonen eller representanter for med-
lemsstatene.

Artikkel 15 regulerer endringer i konven-
sjonen. Vedtakelse av endringer krever to tredje-
dels flertall i generalforsamlingen. Endringer trer 
i kraft for alle medlemsstater seks måneder etter 
at to tredjedeler av medlemsstatene har godtatt 
endringen, unntatt for medlemsstater som har gitt 
beskjed til depositaren om at de ikke skal bindes 
av endringen før de selv har godtatt den. Som et 
alternativ til denne prosedyren kan generalfor-
samlingen ved konsensus vedta at en endring skal 
tre i kraft for alle medlemsstater seks måneder 
etter at to tredjedeler av medlemsstatene har god-
tatt endringen.

Etter artikkel 16 tillates ikke forbehold mot 
bestemmelser i konvensjonen.

Artikkel 17 om fortolkning og tvister slår fast 
at medlemsstatene skal gjøre det de kan for å hin-
dre tvister og å løse tvister ved fredelige midler.

Artikkel 18 fastsetter at konvensjonen er gjen-
stand for undertegning med etterfølgende ratifi-
kasjon, godtakelse eller godkjenning. Konven-
sjonen kan tiltres av enhver stat som er FN-med-
lem og som ikke har undertegnet innen fristen.

Etter artikkel 19 er Frankrike depositar for 
konvensjonen.

Artikkel 20 slår fast at konvensjonen trer i 
kraft den nittiende dag etter datoen for deponering 
av det trettiende instrumentet for ratifikasjon, 
godtakelse, godkjenning eller tiltredelse. Bestem-
melsen angir videre at overgangsordningene i 
vedlegget til konvensjonen får anvendelse fra 
konvensjonens ikrafttredelse.

Artikkel 21 slår fast at en medlemsstat kan si 
opp konvensjonen med tolv måneders varsel, med 
virkning fra utløpet av året etter at oppsigelsen er 
gitt.

Etter artikkel 22 kan generalforsamlingen 
vedta med to tredjedels flertall at konvensjonen 
skal opphøre.
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Konvensjonen har et vedlegg med overgangs-
ordninger. Formålet med disse er å sørge for at 
det internasjonale arbeidet med navigasjons-
innretninger og -tjenester fortsetter uforstyrret og 
å tilrettelegge for overgangen fra eksisterende 
IALA til den nye mellomstatlige organisasjonen 
IALA.

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Gjennomføring av konvensjonen vil ha begren-
sede økonomiske og administrative konsekvenser 
og vil bli gjennomført innen gjeldende budsjett-
rammer. Konvensjonen innebærer plikt til å betale 
årlig medlemsbidrag til organisasjonen. Norge 
betalte i 2020 16 660 euro i medlemskontingent til 
IALA, dekket over Kystverkets budsjett. Etable-
ringen av IALA som en mellomstatlig organisa-
sjon antas ikke å medføre større endring i 
medlemstatenes årlige bidrag. Den vedtatte 
konvensjonen innebærer ingen skatte- eller 
avgiftsprivilegier for organisasjonen eller dens 
ansatte i Norge.

5 Vurdering og tilråding

Skipsfarten er internasjonal, og av hensyn til 
sikkerhet og effektivitet i sjøtransporten er det 
derfor viktig med internasjonale standarder og 
retningslinjer for maritime navigasjonsinnret-
ninger og -tjenester. Internasjonalt arbeid på dette 
området har stor betydning for Norge som kyst-
stat. Norge har en lang og utfordrende kyst med 
en betydelig maritim navigasjonsinfrastruktur og 
maritime navigasjonstjenester.

Det vurderes at Norge er tjent med å være 
medlem i IALA. Gjennom medlemskap i IALA kan 
Norge delta aktivt i den internasjonale utviklingen 
av internasjonale standarder, retningslinjer og 
anbefalinger for maritime navigasjonsinnret-
ninger og -tjenester, som fyr og sjømerker, elek-
troniske navigasjonshjelpemidler og sjøtrafikk-
sentraltjenester. På denne måten kan Norge holde 
seg oppdatert om og påvirke den internasjonale 
utviklingen, for å sikre en hensiktsmessig maritim 
infrastruktur langs kysten og ivareta Norges 
interesse i en sikker og effektiv sjøtransport.

Konvensjonen bestemmer at IALA skal være 
en teknisk, konsultativ organisasjon, og kan fast-
sette ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer 
og standarder. Dette innebærer at det fremdeles 
vil være IMO som gir bindende regler knyttet til 
maritim navigasjonsinfrastruktur, mens IALA gir 
tekniske innspill til IMO.

Gjennomføring av konvensjonen krever ikke 
lov- eller forskriftsendring.

Samferdselsdepartementet tilrår at konven-
sjonen om Den internasjonale organisasjonen for 
maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester av 
27. januar 2021 ratifiseres. Utenriksdepartementet 
slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den 
internasjonale organisasjonen for maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 
27. januar 2021.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjo-
nale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021, i 
samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om 
Den internasjonale organisasjonen for maritime 

navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021.
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Vedlegg 1  

Convention on 
the International 

Organization for Marine 
Aids to Navigation

Preamble

The States Parties to this Convention:
RECALLING that the International Associa-

tion of Lighthouse Authorities was established on 
1st July 1957 and was renamed the International 
Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities in 1998;

RECOGNIZING the role of the International 
Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities in the improvement and 
continued harmonization of Marine Aids to Navi-
gation for the safe, economic and efficient move-
ment of vessels for the benefit of the maritime 
community and the protection of the environment;

CONSIDERING the provisions of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 
and the International Convention for the Safety of 
Life at Sea, 1974, as amended; and 

CONSIDERING FURTHER that developing, 
improving and harmonizing Marine Aids to Navi-
gation for the benefit of the maritime community 
and the protection of the environment is best 
coordinated by international organizations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Establishment

1. The International Organization for Marine 
Aids to Navigation (hereinafter the “Organiza-
tion”) is hereby established under interna-
tional law as an intergovernmental organiza-
tion.

2. The Organization shall have a consultative and 
technical nature.

3. The Organization shall have its seat in France, 
unless otherwise decided by the General 
Assembly.
Vedlegg 1  

Konvensjon om 
Den internasjonale 
organisasjonen for 

maritime navigasjons-
innretninger og -tjenester

Fortale

De stater som er parter i denne konvensjonen:
SOM MINNER om at Den internasjonale sam-

menslutningen for fyrvesen ble opprettet 1. juli 
1957 og fikk endret navn til Den internasjonale 
sammenslutningen for fyr- og merkevesen i 1998, 

SOM ERKJENNER rollen til Den internasjo-
nale sammenslutningen for fyr- og merkevesen 
når det gjelder forbedring og kontinuerlig harmo-
nisering av maritime navigasjonsinnretninger og 
-tjenester for sikker, økonomisk og effektiv sjøtra-
fikk til beste for det maritime fellesskapet og vern 
av miljøet,

SOM TAR I BETRAKTNING bestemmelsene i 
De forente nasjoners havrettskonvensjon av 1982 
og Den internasjonale konvensjon om sikkerhet 
for menneskeliv til sjøs av 1974, med endringer, 
og

SOM VIDERE TAR I BETRAKTNING at utvik-
ling, forbedring og harmonisering av maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester til beste for 
det maritime fellesskapet og vern av miljøet, best 
kan samordnes av internasjonale organisasjoner,

ER BLITT ENIGE OM følgende:

Artikkel 1

Opprettelse

1. Den internasjonale organisasjonen for mari-
time navigasjonsinnretninger og -tjenester 
(heretter «Organisasjonen») er herved opp-
rettet under folkeretten som en mellomstatlig 
organisasjon.

2. Organisasjonen skal ha en rådgivende og tek-
nisk funksjon.

3. Organisasjonen skal ha sitt sete i Frankrike 
med mindre annet besluttes av generalforsam-
lingen.
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4. The functioning of the Organization shall be 
set forth in detail in the General Regulations, 
which are subject to the provisions of this Con-
vention but do not form an integral part 
thereof. In the event of any inconsistency 
between this Convention and the General 
Regulations or any other basic documents 
covering the governance of the Organization, 
this Convention shall prevail.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:
1. Marine Aid to Navigation means a device, sys-

tem or service, external to a vessel, designed 
and operated to enhance safe and efficient 
navigation of individual vessels and vessel traf-
fic. For the purpose of the Organization this 
definition includes Vessel Traffic Services. 

2. Member State means a State that has con-
sented to be bound by this Convention and for 
which this Convention is in force.

3. Associate Member means a territory or group 
of territories for which a Member State has 
responsibility for its international relations and 
for which it has requested membership which 
has been approved by the General Assembly, 
and national members of the International 
Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities from States that are 
not Member States, in accordance with para-
graph 5 of the Annex.

4. Affiliate Member means a manufacturer or dis-
tributor of Marine Aids to Navigation equip-
ment for sale, or an organization providing 
Marine Aids to Navigation services or techni-
cal advice under contract and any other organi-
zation or scientific agency concerned with 
Marine Aids to Navigation which has applied 
for membership, and which has been 
approved by the Council. 

Article 3

Aim and Objectives

The aim of the Organization is to bring together 
governments and organizations concerned with 
the regulation, provision, maintenance or opera-
tion of Marine Aids to Navigation in order to fur-
ther the objectives of:
(a) Fostering the safe and efficient movement of 

vessels through the improvement and harmo-
4. Organisasjonens funksjon skal fastsettes i nær-
mere detalj i de generelle bestemmelsene, 
som er underlagt bestemmelsene i denne kon-
vensjonen, men ikke utgjør en integrert del av 
denne. I tilfelle manglende samsvar mellom 
denne konvensjonen og de generelle bestem-
melsene eller andre grunnleggende dokumen-
ter som gjelder styringen av Organisasjonen, 
skal denne konvensjonen ha forrang.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne konvensjonen menes med
1. Maritim navigasjonsinnretning og -tjeneste: en 

innretning, et system eller en tjeneste, utenfor 
et fartøy, som er utformet og drives for å 
fremme trygg og effektiv navigasjon for de 
enkelte fartøyer og for trafikken til sjøs. For 
denne Organisasjonens formål skal denne 
definisjonen omfatte sjøtrafikksentraltjenester.

2. Medlemsstat: en stat som har samtykket i å 
være bundet av denne konvensjonen og som 
denne konvensjonen har trådt i kraft for.

3. Assosiert medlem: et territorium eller en 
gruppe territorier der en medlemsstat har 
ansvaret for dets internasjonale forbindelser 
og som den har anmodet om medlemskap for 
og generalforsamlingen har godkjent dette, 
samt nasjonale medlemmer av Den internasjo-
nale sammenslutningen for fyr- og merke-
vesen fra stater som ikke er medlemsstater, i 
samsvar med nr. 5 i vedlegget. 

4. Tilknyttet medlem: en produsent eller distributør 
av utstyr for maritime navigasjonsinnretninger 
og -tjenester for salg, eller en organisasjon som 
leverer tjenester eller teknisk rådgivning i for-
bindelse med maritime navigasjonsinnretninger 
og -tjenester i henhold til kontrakt, og andre 
organisasjoner eller vitenskapelige organer som 
er involvert i maritime navigasjonsinnretninger 
og -tjenester, som har søkt om medlemskap og 
dette er blitt godkjent av rådet.

Artikkel 3

Formål

Organisasjonens formål er å føre sammen 
myndigheter og organisasjoner som er involvert i 
regulering, levering, vedlikehold eller drift av 
maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester for 
å fremme målene om å
(a) arbeide for sikker og effektiv sjøtrafikk gjen-

nom forbedring og harmonisering av maritime 
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nization of Marine Aids to Navigation world-
wide for the benefit of the maritime commu-
nity and the protection of the marine environ-
ment;

(b) Promoting access to technical cooperation and 
capacity building on all matters related to the 
development and transfer of expertise, science 
and technology in relation to Marine Aids to 
Navigation;

(c) Encouraging and facilitating the general adop-
tion of the highest practicable standards in 
matters concerning Marine Aids to Naviga-
tion; and

(d) Providing for the exchange of information on 
matters under consideration by the Organiza-
tion.

Article 4

Functions

In order to achieve the aim and objectives set out 
in Article 3, the functions of the Organization shall 
be:
(a) To develop and communicate non-mandatory 

standards, recommendations, guidelines, 
manuals and other appropriate documents;

(b) To consider and make recommendations on 
standards, recommendations, guidelines, man-
uals and other appropriate documents that 
may be remitted to it by Member States, Asso-
ciate Members and Affiliate Members, by any 
organ or specialized agency of the United 
Nations or by any other intergovernmental 
organization;

(c) To provide mechanisms for consultation and 
the exchange of information covering inter 
alia, recent developments and the activities of 
Member States, Associate Members and Affili-
ate Members;

(d) To develop international cooperation by pro-
moting close working relationships and assis-
tance between Member States, Associate 
Members and Affiliate Members;

(e) To facilitate assistance, whether technical, 
organizational or training, to governments, 
services and other organizations requesting 
help with Marine Aids to Navigation; 
 

(f) To organize conferences, symposia, seminars, 
workshops and other events; and

(g) To liaise and cooperate with relevant interna-
tional and other organizations, offering spe-
cialized advice, where appropriate. 
navigasjonsinnretninger og -tjenester globalt 
til beste for det maritime fellesskapet og vern 
av miljøet, 

(b) fremme tilgang til teknisk samarbeid og kapa-
sitetsbygging om alle forhold knyttet til utvik-
ling og overføring av fagkunnskap, forskning 
og teknologi i forbindelse med maritime navi-
gasjonsinnretninger og -tjenester,

(c) oppmuntre til og tilrettelegge for at de høyeste 
standardene som er praktisk mulig generelt 
tas i bruk i saker som gjelder maritime naviga-
sjonsinnretninger og -tjenester, og

(d) sørge for utveksling av informasjon om saker 
som vurderes av Organisasjonen. 

Artikkel 4

Oppgaver

For å oppnå sitt formål og nå målene fastsatt i 
artikkel 3, skal Organisasjonens oppgaver være å 

(a) utvikle og informere om ikke-bindende stan-
darder, anbefalinger, retningslinjer, manualer 
og andre relevante dokumenter,

(b) vurdere og gi anbefalinger om standarder, 
anbefalinger, retningslinjer, manualer og 
andre relevante dokumenter som den kan få 
tilsendt av medlemsstater, assosierte medlem-
mer og tilknyttede medlemmer, fra ethvert 
organ eller spesialisert byrå i De forente nasjo-
ner eller enhver annen mellomstatlig organisa-
sjon,

(c) opprette ordninger for rådgivning og informa-
sjonsutveksling som blant annet omfatter den 
seneste utviklingen og aktiviteter i medlems-
stater, assosierte medlemmer og tilknyttede 
medlemmer,

(d) utvikle internasjonalt samarbeid ved å fremme 
nære arbeidsforhold og bistand mellom med-
lemsstater, assosierte medlemmer og tilknyt-
tede medlemmer,

(e) tilrettelegge for bistand, enten det er teknisk 
bistand, organisasjonsmessig bistand eller 
opplæringsbistand, til myndigheter, tjenester 
eller andre organisasjoner som anmoder om 
hjelp i forbindelse med maritime navigasjons-
innretninger og -tjenester,

(f) organisere konferanser, symposier, semina-
rer, arbeidsmøter og andre arrangementer, og

(g) holde kontakt med og samarbeide med rele-
vante internasjonale og andre organisasjoner, 
og tilby faglige råd når dette er hensikts-
messig.
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Article 5

Membership

1. The Organization shall be comprised of Mem-
ber States, Associate Members and Affiliate 
Members.

2. Any Member State having responsibility for 
the international relations of a territory or 
group of territories may request Associate 
membership for such territory or group of ter-
ritories, by notification in writing to the Secre-
tary-General.

3. The Council may require or a Member State 
may request that aspects of an application for 
Affiliate membership be reviewed by the 
Member State or Member States where the 
applicant carries out its activities or has its 
principal place of business or registered office. 
The Council shall take into consideration the 
views of the requesting and reviewing Mem-
ber States when deciding on Affiliate member-
ship.

Article 6

Organs

1. The Organization shall have as its organs:
(a) The General Assembly;
(b) The Council;
(c) Committees and subsidiary bodies neces-

sary to support the Organization’s activi-
ties; and

(d) The Secretariat.
2. There shall be a President and a Vice Presi-

dent of the Organization. The President, or in 
case of the President’s absence, the Vice Pres-
ident shall chair the General Assembly and the 
Council.

3. The General Regulations and Financial Regu-
lations shall detail the Rules of Procedure that 
shall apply for each organ and govern the day-
to-day management of the Organization.

Article 7

The General Assembly

1. The General Assembly is the principal deci-
sion-making organ of the Organization and 
shall have all the powers of the Organization, 
unless otherwise provided by this Convention.

2. The General Assembly shall consist only of 
Member States. Attendance shall also be open 
to Associate Members and Affiliate Members. 
Artikkel 5

Medlemskap

1. Organisasjonen skal bestå av medlemsstater, 
assosierte medlemmer og tilknyttede medlem-
mer.

2. Enhver medlemsstat som har ansvar for de 
internasjonale forbindelsene til et territorium 
eller en gruppe av territorier, kan anmode om 
assosiert medlemskap for dette territoriet eller 
denne gruppen av territorier, ved skriftlig 
underretning til generalsekretæren.

3. Rådet kan kreve eller en medlemsstat kan 
anmode om at sider ved en anmodning om til-
knyttet medlemskap gjennomgås av medlems-
staten eller medlemsstatene der søkeren har 
sin virksomhet eller sitt primære forretnings-
sted eller hovedkontor. Rådet skal ta hensyn til 
synspunktene fra medlemsstaten som anmo-
der og medlemsstaten som gjennomgår når 
det treffer beslutning om tilknyttet medlem-
skap.

Artikkel 6

Organer

1. Organisasjonen skal ha følgende organer:
(a) Generalforsamlingen,
(b) Rådet,
(c) Komiteer og underorganer som er nødven-

dige for å støtte Organisasjonen virksom-
het, og

(d) Sekretariatet.
2. Organisasjonen skal ha en president og en 

visepresident. Presidenten, eller ved presiden-
tens fravær, visepresidenten, skal lede general-
forsamlingen og rådet. 

3. De generelle bestemmelsene og økonomi-
bestemmelsene skal spesifisere forretnings-
ordenen som gjelder for hvert organ og regu-
lere den daglige ledelsen av Organisasjonen.

Artikkel 7

Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er det overordnede 
beslutningsorganet i Organisasjonen, og skal 
ha alle fullmakter i Organisasjonen, med min-
dre annet er fastsatt i denne konvensjonen.

2. Generalforsamlingen skal bare bestå av med-
lemsstater. Fremmøte skal også være åpent for 
assosierte medlemmer og tilknyttede medlem-
mer.
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3. Each Member State shall designate one of its 
delegates as its principal delegate at the Gen-
eral Assembly.

4. Regular sessions of the General Assembly 
shall take place once every three years.

5. Extraordinary sessions of the General Assem-
bly shall be convened whenever one-third of 
Member States give notice to the Secretary-
General that they desire a session to be con-
vened, or at any time if deemed necessary by 
the Council, after a notice of ninety days.

6. A majority of Member States shall constitute a 
quorum for the sessions of the General 
Assembly.

7. The General Assembly shall:
(a) Elect the President and the Vice President 

from amongst the Member States in accor-
dance with the General Regulations;

(b) Decide the overall policy and the strategic 
vision of the Organization;

(c) Review and approve the General Regula-
tions and the Financial Regulations of the 
Organization;

(d) Elect, in accordance with Article 8, the 
Council from amongst the Member States 
other than the Member States holding the 
Presidency or Vice Presidency;

(e) Elect the Secretary-General from amongst 
nationals of the Member States in accor-
dance with the General Regulations;

(f) Establish and terminate Committees and 
subsidiary bodies and review and approve 
their Terms of Reference;

(g) Review and approve the financial arrange-
ments of the Organization, including the 
outline budget for the following three years 
and the rate of contributions for Member 
States and fees for Associate Members and 
Affiliate Members;

(h) Consider the reports and proposals put to it 
by any Member State, the Council or the 
Secretary-General;

(i) Approve standards;
(j) Decide on Associate membership;
(k) Rule on Affiliate membership upon the 

request of one or more Member States; 

(l) Make recommendations to Member States, 
Associate Members and Affiliate Members 
on matters within the aim and objectives of 
the Organization;

(m)Approve agreements with States and inter-
national organizations; and

(n) Decide on any other matters within the aim 
and objectives of the Organization.
3. Hver medlemsstat skal utpeke én av sine dele-
gater til hoveddelegat til generalforsamlingen. 

4. Generalforsamlingen skal ha ordinære møter 
én gang hvert tredje år.

5. Det skal innkalles til ekstraordinære møter i 
generalforsamlingen når en tredjedel av med-
lemsstatene informerer generalsekretæren 
om at de ønsker at det skal innkalles til møte, 
eller når som helst når rådet anser det som 
nødvendig, etter nitti dagers varsel.

6. Et flertall av medlemsstater skal utgjøre et 
beslutningsdyktig antall under møtene i gene-
ralforsamlingen.

7. Generalforsamlingen skal
(a) velge president og visepresident blant med-

lemsstatene i samsvar med de generelle 
bestemmelsene,

(b) beslutte den overordnede politikken og den 
strategiske visjonen for Organisasjonen,

(c) gjennomgå og godkjenne de generelle 
bestemmelsene og økonomibestemmel-
sene for Organisasjonen,

(d) velge, i samsvar med artikkel 8, rådet blant 
andre medlemsstater enn medlemsstatene 
som innehar presidentskapet eller visepre-
sidentskapet,

(e) velge generalsekretær blant statsborgerne 
i medlemsstatene i samsvar med de gene-
relle bestemmelsene,

(f) opprette og avvikle komiteer og under-
organer, og gjennomgå og godkjenne deres 
mandater,

(g) gjennomgå og godkjenne de finansielle ord-
ningene for Organisasjonen, herunder bud-
sjettoversikten for de kommende tre årene 
og bidragene fra medlemsstatene og med-
lemsavgiftene for assosierte medlemmer 
og tilknyttede medlemmer,

(h) vurdere rapportene og forslagene som den 
får fremlagt av medlemsstater, rådet eller 
generalsekretæren,

(i) godkjenne standarder,
(j) treffe beslutning om assosiert medlemskap,
(k) ta avgjørelser om tilknyttet medlemskap 

etter anmodning fra én eller flere medlems-
stater,

(l) gi anbefalinger til medlemsstater, assosi-
erte medlemmer og tilknyttede medlem-
mer om forhold som ligger innenfor Orga-
nisasjonens formål,

(m)godkjenne avtaler med stater og internasjo-
nale organisasjoner, og

(n) treffe beslutning om andre forhold som lig-
ger innenfor Organisasjonens formål.
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Article 8

The Council

1. The Council is the executive organ of the 
Organization and shall be responsible for 
directing the activities of the Organization.

2. The Council shall consist of the President and 
the Vice President and twenty-three other 
Member States.

3. Council members shall be elected by ballot at 
each regular session of the General Assembly 
in accordance with the General Regulations. 
Council members should, in principle, be 
drawn from different parts of the world, with a 
view to achieving a worldwide representation. 

4. At the Council, Member States shall prefera-
bly be represented by a delegate from a 
national authority responsible for the regula-
tion, provision, maintenance or operation of 
Marine Aids to Navigation of that Member 
State.

5. Seventeen members of the Council, at least 
one of which must be the President or Vice 
President, shall constitute a quorum for the 
sessions of the Council.

6. The Council shall meet at least once a year.
7. Any Member State not represented on the 

Council may participate in the Council meet-
ings, but will not be entitled to vote.

8. The Council shall:
(a) Exercise such responsibilities as may be 

delegated to it by the General Assembly;
(b) Coordinate the activities of the Organiza-

tion within the framework of the overall pol-
icy, the strategic vision and the outline bud-
get, as decided by the General Assembly;

(c) Review and approve the financial state-
ments, including the annual budget;

(d) Decide on Affiliate membership; 

(e) Convene the General Assembly;
(f) Report to the General Assembly on the 

work of the Organization;
(g) Review papers submitted to it in accor-

dance with the General Regulations; 

(h) Refer to the General Assembly all matters 
requiring decision by the General Assem-
bly;

(i) Approve recommendations, guidelines, 
manuals and other appropriate documents;

(j) Approve submissions to other organiza-
tions;
Artikkel 8

Rådet

1. Rådet er Organisasjonens utøvende organ, og 
skal ha ansvaret for å styre Organisasjonens 
virksomhet.

2. Rådet skal bestå av presidenten og visepresi-
denten og tjuetre andre medlemsstater. 

3. Rådets medlemmer skal velges ved avstem-
ning på hvert ordinære møte i generalforsam-
lingen i samsvar med de generelle bestemmel-
sene. Rådets medlemmer skal i prinsippet 
komme fra forskjellige deler av verden, med 
sikte på å oppnå en verdensomspennende 
representasjon.

4. I rådet skal medlemsstatene fortrinnsvis 
representeres av en delegat fra en nasjonal 
myndighet som har ansvaret for regulering, 
levering, vedlikehold eller drift av maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester i ved-
kommende medlemsstat.

5. Sytten medlemmer av rådet, hvorav minst én 
må være presidenten eller visepresidenten, 
skal utgjøre et beslutningsdyktig antall under 
møtene i rådet.

6. Rådet skal møtes minst én gang i året.
7. Enhver medlemsstat som ikke er representert 

i rådet, kan delta på møtene i rådet, men har 
ikke rett til å stemme.

8. Rådet skal
(a) utøve det ansvaret som det har fått delegert 

av generalforsamlingen,
(b) samordne Organisasjonens virksomhet 

innenfor rammen av den overordnede poli-
tikken, den strategiske visjonen og budsjet-
tet som generalforsamlingen har besluttet,

(c) gjennomgå og godkjenne regnskapet, her-
under årsbudsjettet,

(d) treffe beslutning om tilknyttet medlem-
skap,

(e) innkalle til generalforsamlingen,
(f) rapportere til generalforsamlingen om 

Organisasjonens arbeid,
(g) gjennomgå dokumenter som det har fått 

oversendt i samsvar med de generelle 
bestemmelsene,

(h) henvise alle saker som krever beslutning 
fra generalforsamlingen, til generalforsam-
lingen,

(i) godkjenne anbefalinger, retningslinjer, 
manualer og andre relevante dokumenter,

(j) godkjenne oversendelser til andre organi-
sasjoner,
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(k) Appoint Chairs and Vice Chairs of Commit-
tees and subsidiary bodies and review and 
approve their work programmes;

(l) Decide the venue and the year of the Orga-
nization’s conferences and symposia as 
described in the General Regulations; and 

(m)Approve the Staff Rules.
9. Council members may, after having informed 

the President and the Secretary-General, 
invite Affiliate Members to participate as tech-
nical advisors at Council meetings to provide 
advice and support on operational and techni-
cal matters.

Article 9

Committees and Subsidiary Bodies

1. Committees and subsidiary bodies shall sup-
port the aim and objectives of the Organization.

2. The Committees shall:
(a) Prepare and review standards, recommen-

dations, guidelines, manuals and other 
appropriate documents identified in the 
work programmes;

(b) Monitor developments in the area of 
Marine Aids to Navigation;

(c) Facilitate the sharing of expertise and expe-
rience amongst Member States, Associate 
Members and Affiliate Members; and 

(d) Conduct any other tasks as decided by the 
Council.

Article 10

The Secretariat

1. The permanent Secretariat of the Organization 
shall be comprised of the Secretary-General 
and such staff as may be required for the work 
of the Organization within the approved bud-
getary framework.

2. The term of the Secretary-General shall be 
three years. The Secretary-General may be re-
elected for up to two additional consecutive 
terms of three years each.

3. The Secretary-General shall be responsible for 
the day-to-day management of the Organiza-
tion, subject to any guidance issued by the 
General Assembly or the Council.

4. The Secretary-General shall be responsible for 
the conclusion of agreements with States and 
international organizations subject to the 
approval of the General Assembly in accor-
dance with Article 7.7 (m).
(k) utnevne ledere og nestledere i komiteer og 
underorganer, og gjennomgå og godkjenne 
deres arbeidsprogrammer,

(l) bestemme arrangementssted og år for 
Organisasjonens konferanser og symposier 
som beskrevet i de generelle bestemmel-
sene, og

(m)godkjenne reglene for de ansatte.
9. Medlemmene av rådet kan, etter å ha under-

rettet presidenten og generalsekretæren, invi-
tere tilknyttede medlemmer til å delta som tek-
niske rådgivere på møter i rådet, for å gi råd og 
bistand om driftsmessige og tekniske forhold. 

Artikkel 9

Komiteer og underorganer

1. Komiteer og underorganer skal støtte Organi-
sasjonens formål.

2. Komiteene skal
(a) forberede og gjennomgå standarder, anbe-

falinger, retningslinjer, manualer og andre 
relevante dokumenter som er identifisert i 
arbeidsprogrammene,

(b) overvåke utviklingen innenfor maritime 
navigasjonsinnretninger og -tjenester,

(c) tilrettelegge for deling av fagkunnskap og 
erfaringer mellom medlemsstater, asso-
sierte medlemmer og tilknyttede medlem-
mer, og

(d) gjennomføre alle andre oppgaver som rådet 
har bestemt.

Artikkel 10

Sekretariatet

1. Det faste sekretariatet i organisasjonen skal 
bestå av generalsekretæren og det personalet 
som er nødvendig for arbeidet i Organisa-
sjonen, innenfor den godkjente budsjett-
rammen.

2. Generalsekretærens mandatperiode skal være 
tre år. Generalsekretæren kan gjenvelges i 
opptil to ytterligere påfølgende perioder, hver 
på tre år.

3. Generalsekretæren skal ha ansvaret for den 
daglige ledelsen av Organisasjonen, i tråd med 
eventuelle føringer utstedt av generalforsam-
lingen eller rådet.

4. Generalsekretæren skal ha ansvaret for å 
inngå avtaler med stater og internasjonale 
organisasjoner, med forbehold om godkjen-
ning fra generalforsamlingen i samsvar med 
artikkel 7.7 bokstav (m).
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5. The staff of the Secretariat shall be appointed 
in accordance with the Staff Rules by the 
Secretary-General on such terms and to per-
form such duties as the Secretary-General 
may determine.

6. The Secretariat shall:
(a) Maintain all such records as may be neces-

sary for the efficient discharge of the work 
of the Organization and shall prepare, col-
lect, and circulate any documentation that 
may be required;

(b) Administer the Organization’s finances 
under the direction of the Council, in accor-
dance with the General Regulations;

(c) Prepare the financial arrangements and the 
financial statements;

(d) Keep Member States, Associate Members 
and Affiliate Members and other organiza-
tions informed with respect to the activities 
of the Organization;

(e) Organize and support meetings of the 
General Assembly, the Council, Commit-
tees and subsidiary bodies;

(f) Organize and support conferences and 
symposia as approved by the Council;

(g) Organize and support seminars, work-
shops and other events; and

(h) Perform such other functions as may be 
assigned by this Convention, the General 
Regulations, the General Assembly or the 
Council.

7. In the performance of their duties, the Secre-
tary-General and the staff shall not seek or 
receive instructions from any government or 
from any other source external to the Organiza-
tion. They shall refrain from any action which 
might reflect on their position as international 
officials responsible only to the Organization. 
Each Member State on its part undertakes to 
respect the exclusively international character 
of the responsibilities of the Secretary-General 
and the staff and not to seek to influence them 
in the discharge of their responsibilities.

Article 11

Voting

1. All efforts shall be made for the General 
Assembly and the Council to adopt decisions 
by consensus amongst Member States.

2. Where decisions of the General Assembly or 
Council cannot be adopted by consensus, they 
shall be adopted by a two-thirds majority of 
Member States present and voting through a 
secret ballot.
5. Sekretariatets personale skal utnevnes i sam-
svar med personalreglementet av general-
sekretæren på de vilkår og for å utføre de opp-
gavene som generalsekretæren bestemmer. 

6. Sekretariatet skal
(a) føre de protokoller som er nødvendige for 

at Organisasjonens arbeid skal kunne gjen-
nomføres på en effektiv måte, og skal utar-
beide, innsamle og distribuere all påkrevd 
dokumentasjon,

(b) forvalte Organisasjonens økonomi under 
tilsyn av rådet, i samsvar med de generelle 
bestemmelsene,

(c) forberede de finansielle ordninger og regn-
skapet,

(d) holde medlemsstater, assosierte medlem-
mer og tilknyttede medlemmer og andre 
organisasjoner underrettet om Organisa-
sjonens virksomhet,

(e) organisere og bistå ved møter i general-
forsamlingen, rådet, komiteene og under-
organene,

(f) organisere og bistå ved konferanser og 
symposier som er godkjent av rådet,

(g) organisere og bistå ved seminarer, arbeids-
møter og andre arrangementer, og

(h) utføre andre funksjoner som er tildelt gjen-
nom denne konvensjonen, de generelle 
bestemmelsene, generalforsamlingen eller 
rådet.

7. Når generalsekretæren og personalet utfører 
sine oppgaver, skal de ikke etterspørre eller 
motta instruksjoner fra noen myndighet eller 
fra noen annen kilde utenfor Organisasjonen. 
De skal avstå fra alle tiltak som kan ha betyd-
ning for deres stilling som internasjonale tje-
nestepersoner med ansvar utelukkende over-
for Organisasjonen. Hver medlemsstat skal på 
sin side forplikte seg til å respektere at ansva-
ret til generalsekretæren og personalet uteluk-
kende er av internasjonal art, og ikke forsøke 
å påvirke dem i utøvelsen av deres plikter.

Artikkel 11

Avstemning

1. Det skal gjøres alle bestrebelser for at general-
forsamlingen og rådet skal kunne vedta beslut-
ninger ved enighet mellom medlemsstatene.

2. Der beslutninger i generalforsamlingen eller 
rådet ikke kan vedtas ved enighet, skal de ved-
tas med to tredjedels flertall av de medlems-
statene som er til stede og som stemmer gjen-
nom en hemmelig avstemning.
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3. Only Member States shall have voting rights. 
Each Member State shall have one vote, 
except as specified in Article 13.4.

4. The election of the President, Vice President 
and Secretary-General shall be made by secret 
ballot with a simple majority of Member States 
present and voting in accordance with the 
General Regulations. 

5. The election of the Council shall be made with 
the highest number of votes of the Member 
States present and voting through a secret bal-
lot, in accordance with the General Regula-
tions.

Article 12

Languages

The official languages of the Organization shall be 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish.

Article 13

Finance

1. The expenditure for the functioning of the 
Organization shall be met by the financial 
resources provided by:
(a) Member State contributions;
(b) Associate Member and Affiliate Member 

fees; and
(c) Donations, bequests, grants, gifts and other 

sources approved by the Council upon rec-
ommendation by the Secretary-General. 

2. Each Member State shall pay a contribution 
and each Associate Member and Affiliate 
Member shall pay a fee to the Organization on 
an annual basis in the amount determined in 
accordance with Article 7.7 (g). The contribu-
tion shall be set at the same rate for each 
Member State.

3. Member State contributions and Associate 
Member and Affiliate Member fees shall be 
due and payable in accordance with the Finan-
cial Regulations.

4. Any Member State which is two years in 
arrears in making contributions shall, after 
written notification by the Secretary-General, 
be denied voting rights and the right to be 
elected to the Council until such time as the 
outstanding contributions have been paid, in 
accordance with the Financial Regulations, 
unless the General Assembly waives this pro-
vision.
3. Det er bare medlemsstatene som har stemme-
rett. Hver medlemsstat skal ha én stemme, 
bortsett fra slik det er angitt i artikkel 13.4.

4. Valg av president, visepresident og general-
sekretær skal skje gjennom en hemmelig 
avstemning med simpelt flertall blant de med-
lemsstatene som er til stede og som avgir 
stemme i samsvar med de generelle bestem-
melsene.

5. Valg av rådet skal skje med det høyeste antal-
let stemmer blant de medlemsstatene som er 
til stede og som avgir stemme gjennom en 
hemmelig avstemning, i samsvar med de gene-
relle bestemmelsene.

Artikkel 12

Språk

De offisielle språkene til Organisasjonen skal 
være arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk 
og spansk.

Artikkel 13

Finansiering

1. Utgiftene til Organisasjonens drift skal dekkes 
av de økonomiske midlene som stilles til rådig-
het gjennom
(a) bidrag fra medlemsstatene,
(b) medlemsavgifter fra assosierte medlem-

mer og tilknyttede medlemmer, og
(c) donasjoner, testamentariske gaver, til-

skudd, gaver og andre kilder som er god-
kjent av rådet etter anbefaling fra general-
sekretæren.

2. Hver medlemsstat skal betale et bidrag og 
hvert assosiert medlem og tilknyttet medlem 
skal betale en medlemsavgift til Organisasjo-
nen på årsbasis, i den størrelsesorden som er 
fastsatt i samsvar med artikkel 7.7 bokstav (g). 
Bidraget skal fastsettes med samme beløp for 
hver medlemsstat.

3. Bidrag fra medlemsstatene og medlemsavgif-
ter fra assosierte medlemmer og tilknyttede 
medlemmer forfaller til betaling i samsvar 
med økonomibestemmelsene.

4. Enhver medlemsstat som er to år på etter-
skudd med å betale bidragene, skal etter 
skriftlig underretning fra generalsekretæren, 
nektes rett til å stemme og rett til å bli valgt 
inn i rådet helt til det utestående bidraget er 
betalt, i samsvar med økonomibestemmel-
sene, med mindre generalforsamlingen fra-
faller denne bestemmelsen. 
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5. Following the Council’s approval of the Orga-
nization’s audited financial statements, these 
statements shall be distributed to all Member 
States, Associate Members and Affiliate Mem-
bers in the Annual Report.

Article 14

Legal Personality, Privileges and Immunities

1. The Organization has international legal per-
sonality and has the capacity to:
(a) Contract and conclude agreements with 

governments, organizations and other 
bodies;

(b) Acquire and dispose of immovable and 
movable property; and

(c) Institute legal proceedings.
2. In the territory of each of its Member States, 

the Organization shall enjoy, to the extent pro-
vided for in an agreement with the Member 
State concerned, such privileges and immuni-
ties as may be necessary for the exercise of its 
functions and the fulfilment of its aim and 
objectives.

3. No Member State, Associate Member or Affili-
ate Member shall be liable, by reason of its sta-
tus or participation in the Organization, for 
acts, omissions or obligations of the Organiza-
tion.

Article 15

Amendments

1. Any Member State may propose an amend-
ment to this Convention, in writing, to the Sec-
retary- General.

2. The Secretary-General shall circulate the pro-
posed amendment in the official languages to 
all Member States at least six months in 
advance of its consideration by the General 
Assembly.

3. The proposed amendment shall be adopted by 
vote of the General Assembly.

4. Any amendment adopted in accordance with 
paragraph 3 shall be sent by the Secretary-
General to the Depositary. The latter shall 
notify all Member States of the adoption of the 
amendment.

5. The amendment shall enter into force for all 
Member States six months after written notifi-
cations of acceptance by two-thirds of the 
Member States have been received by the 
Depositary, except for a Member State which 
has notified the Depositary, prior to the entry 
into force of such amendment, that the amend-
5. Etter at rådet har godkjent Organisasjonens 
reviderte regnskaper, skal disse regnskapene 
distribueres til alle medlemsstater, assosierte 
medlemmer og tilknyttede medlemmer gjen-
nom årsrapporten.

Artikkel 14

Rettssubjekt, privilegier og immunitet

1. Organisasjonen er et folkerettssubjekt og skal 
særlig kunne
(a) inngå og slutte avtaler med myndigheter, 

organisasjoner og andre organer, 

(b) anskaffe og selge løsøre og fast eiendom, 
og

(c) iverksette rettsforfølging.
2. På territoriet til hver av dens medlemsstater 

skal Organisasjonen, så langt det følger av 
avtale med den angjeldende medlemsstat, ha 
slike privilegier og slik immunitet som er nød-
vendig for at den skal kunne utføre sine opp-
gaver og oppfylle sitt formål. 

3. Ingen medlemsstat, assosierte medlemmer 
eller tilknyttede medlemmer skal være ansvar-
lig, på grunn av sin status eller deltakelse i 
Organisasjonen, for Organisasjonens 
handlinger, unnlatelser eller forpliktelser.

Artikkel 15

Endringer

1. Enhver medlemsstat kan skriftlig foreslå en 
endring i denne konvensjonen til generalse-
kretæren.

2. Generalsekretæren skal distribuere den fore-
slåtte endringen på de offisielle språkene til 
alle medlemsstater minst seks måneder før 
den skal vurderes av generalforsamlingen. 

3. Den foreslåtte endringen skal vedtas gjennom 
avstemning på generalforsamlingen.

4. Enhver endring som vedtas i samsvar med 
nr. 3, skal sendes av generalsekretæren til 
depositaren. Sistnevnte skal underrette alle 
medlemsstatene om vedtakelsen av end-
ringen.

5. Endringen skal tre i kraft for alle medlems-
stater seks måneder etter at skriftlige under-
retninger om godtakelse fra to tredjedeler av 
medlemsstatene er mottatt av depositaren, 
med unntak for en medlemsstat som har 
underrettet depositaren, før en slik endring 
trer i kraft, om at endringen bare skal tre i 
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ment shall enter into force for that Member 
State only after a subsequent notification of its 
acceptance.

6. Notwithstanding paragraph 5, the General 
Assembly may decide by consensus that the 
amendment shall come into force for all Mem-
ber States six months after written notifica-
tions of acceptance by two-thirds of the Mem-
ber States have been received by the Deposi-
tary. If within this period of six months a Mem-
ber State gives notification of withdrawal from 
the Organization on account of an amendment, 
the withdrawal shall, notwithstanding Article 
21, take effect on the date on which such 
amendment comes into force.

7. The Depositary shall inform the Member 
States and the Secretary-General of the entry 
into force of the amendment, specifying the 
date of its entry into force.

Article 16

Reservations

No reservations shall be made to this Convention. 

Article 17

Interpretation and Disputes

Member States shall make every effort to prevent 
disputes on the interpretation or application of this 
Convention, and shall use their best efforts to 
resolve any disputes by peaceful means which 
may include consultation and negotiation with 
each other and any other means as agreed to by 
the parties to the dispute.

Article 18

Signature, Ratification, Acceptance, Approval 
and Accession

1. This Convention shall be open for signature by 
any State that is a member of the United 
Nations at 27 January 2021 and remain open 
until 26 January 2022.

2. This Convention is subject to ratification, 
acceptance or approval by the signatory 
States.

3. This Convention shall be open for accession 
by any State that is a member of the United 
Nations which has not signed this Convention 
from the day after the date on which this Con-
vention closes for signature.

4. Instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited with 
kraft for denne medlemsstaten etter en etter-
følgende underretning om godtakelse av den. 

6. Uansett nr. 5, kan generalforsamlingen 
beslutte ved enighet at endringen skal tre i 
kraft for alle medlemsstater seks måneder 
etter at skriftlige underretninger om god-
takelse fra to tredjedeler av medlemsstatene er 
mottatt av depositaren. Dersom en medlems-
stat i denne seksmånedersperioden gir under-
retning om oppsigelse fra Organisasjonen på 
grunn av en endring, skal oppsigelsen, uansett 
artikkel 21, få gyldighet på datoen da en slik 
endring trer i kraft. 

7. Depositaren skal underrette medlemsstatene 
og generalsekretæren om endringens ikraft-
tredelse, og angi datoen for ikrafttredelsen. 

Artikkel 16

Forbehold

Det skal ikke tas noen forbehold til denne konven-
sjonen.

Artikkel 17

Fortolkning og tvister

Medlemsstater skal gjøre alle bestrebelser for å 
hindre tvister om fortolkningen eller anvendelsen 
av denne konvensjonen, og skal gjøre sitt ytterste 
for å løse alle tvister på fredelig vis, som kan 
omfatte konsultasjon og forhandling med hver-
andre, samt alle andre midler som partene i tvis-
ten blir enige om.

Artikkel 18

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, 
godkjenning og tiltredelse

1. Denne konvensjonen skal være åpen for 
undertegning av enhver stat som er medlem 
av De forente nasjoner fra den 27. januar 2021 
og skal forbli åpen frem til 26. januar 2022.

2. Denne konvensjonen skal være gjenstand for 
ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning av 
signaturstatene.

3. Denne konvensjonen skal være åpen for tiltre-
delse av enhver stat som er medlem av De for-
ente nasjoner og som ikke har undertegnet 
denne konvensjonen, fra dagen etter datoen da 
denne konvensjonen lukkes for undertegning.

4. Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- 
eller tiltredelsesdokumenter skal deponeres 



2020–2021 Prop. 164 S 21
Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester 

(IALA) av 27. januar 2021
the Depositary, who shall then notify all States 
having deposited such instruments with the 
Depository and the Secretary-General thereof. 

Article 19

The Depositary

The French Republic shall serve as the Deposi-
tary for this Convention. This Convention shall be 
registered by the Depositary pursuant to Article 
102 of the Charter of the United Nations.

Article 20

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the 
ninetieth day after the date of deposit of the 
thirtieth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession.

2. For each State ratifying, accepting, approving 
or acceding to this Convention after its entry 
into force this Convention shall enter into 
force on the thirtieth day after the deposit of 
its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession.

3. The transitional arrangements that shall apply 
upon entry into force of this Convention are 
set out in the Annex.

Article 21

Withdrawal

1. Any Member State may withdraw from this 
Convention by giving at least twelve months’ 
written notice to the Depositary, who shall 
immediately inform all Member States and the 
Secretary- General of such notification.

2. Notification of withdrawal may be deposited at 
any time after the expiration of six months 
from the date on which this Convention has 
entered into force.

3. The withdrawal shall take effect on 31st

December of the year following that during 
which the notice of withdrawal was deposited.

Article 22

Termination

1. This Convention may be terminated by a vote 
of the General Assembly following at least six 
months’ notice of such a vote. 

2. The date of termination shall be twelve 
months after the date of the above decision, 
hos depositaren, som deretter skal melde fra 
om dette til alle stater som har deponert slike 
dokumenter hos depositaren og generalsekre-
tæren.

Artikkel 19

Depositaren

Republikken Frankrike skal være depositar for 
denne konvensjonen. Denne konvensjonen skal 
registreres av depositaren i henhold til artikkel 
102 i De forente nasjoners pakt.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

1. Denne konvensjonen trer i kraft den nittiende 
dagen etter datoen da det trettiende ratifika-
sjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltre-
delsesdokumentet er deponert.

2. For hver stat som ratifiserer, godtar, godkjen-
ner eller tiltrer denne konvensjonen etter at 
den har trådt i kraft, skal denne konvensjonen 
tre i kraft den trettiende dagen etter at dets 
ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller 
tiltredelsesdokument er deponert.

3. Overgangsordningene som skal gjelde ved 
denne konvensjonens ikrafttredelse, er fastsatt 
i vedlegget.

Artikkel 21

Oppsigelse

1. Enhver medlemsstat kan si opp denne konven-
sjonen ved å gi minst tolv måneders skriftlig 
varsel til depositaren, som umiddelbart skal 
underrette alle medlemsstater og general-
sekretæren om dette varselet.

2. Melding om oppsigelse kan deponeres når 
som helst etter utløpet av seks måneder fra 
datoen da denne konvensjonen trådte i kraft. 

3. Oppsigelsen skal få virkning 31. desember i 
året etter det året da meldingen om oppsigelse 
ble deponert.

Artikkel 22

Opphør

1. Denne konvensjonen kan bringes til opphør 
ved avstemning i generalforsamlingen etter 
minst seks måneders varsel om slik avstem-
ning.

2. Datoen for opphør skal være tolv måneder 
etter datoen for den ovennevnte beslutningen, 
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and in the intervening period the Council shall 
be responsible for the winding up of the Orga-
nization, in accordance with the General Regu-
lations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being 
duly authorized by their respective governments, 
have signed the present Convention. 

DONE at Paris on 27 January 2021 in the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish languages, each text being equally 
authentic, the original of which shall be deposited 
in the archives of the Depositary. The Depositary 
shall transmit certified copies thereof to all the 
signatory and acceding governments and to the 
Secretary-General of the Organization.

Annex

Transitional Arrangements

At the XIIth General Assembly held in A Coruña 
from 25th to 31st May 2014, the International Asso-
ciation of Marine Aids to Navigation and Light-
house Authorities adopted a Resolution affirming 
that the status of an International Organization 
would best serve its objectives and determining 
that such status should be achieved as soon as 
possible by the means of the adoption of an inter-
national convention.

As a consequence, Article 13 of the Constitu-
tion of the International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities 
was amended to facilitate the winding up of the 
association and the transition of its assets to the 
Organization.

The purpose of the transitional arrangements 
is to ensure the uninterrupted international 
efforts to develop, improve and harmonize 
Marine Aids to Navigation and to facilitate the 
transition from the International Association of 
Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities to the Organization.
1. Upon the entry into force of this Convention, 

the President, Vice President and the Council 
of the International Association of Marine Aids 
to Navigation and Lighthouse Authorities shall 
be invited to become the President, Vice Presi-
dent and Council of the Organization and will 
operate as such until the first General Assem-
bly convened under this Convention has 
elected a President, Vice President and Coun-
cil, which must be within a period not exceed-
ing six months.
og i det mellomliggende tidsrommet skal rådet 
ha ansvaret for avviklingen av Organisasjonen, 
i samsvar med de generelle bestemmelsene. 

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de under-
tegnede, som er gitt behørig fullmakt til det av 
sine respektive regjeringer, undertegnet denne 
konvensjonen.

UTFERDIGET i Paris den 27. januar 2021, på 
arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og 
spansk, med samme gyldighet for hver tekst, og 
originalen skal deponeres i depositarens arkiver. 
Depositaren skal oversende bekreftede kopier av 
disse til alle undertegnende og tiltredende regje-
ringer og til Organisasjonens generalsekretær. 

Vedlegg

Overgangsordninger

På den 12. generalforsamlingen, som ble avholdt i 
La Coruña fra 25. til 31. mai 2014, vedtok Den 
internasjonale sammenslutningen for fyr- og mer-
kevesen en resolusjon som bekreftet at status som 
en internasjonal organisasjon ville egne seg best 
med sikte på å oppnå dens formål, og fastslo at en 
slik status burde oppnås så snart som mulig gjen-
nom vedtakelse av en internasjonal konvensjon. 

Som følge av dette ble artikkel 13 i forfatnin-
gen til Den internasjonale sammenslutningen for 
fyr- og merkevesen endret for å tilrettelegge for 
avvikling av sammenslutningen og overføring av 
dens eiendeler til Organisasjonen. 

Formålet med overgangsordningene er å sikre 
den uavbrutte internasjonale innsats for å utvikle, 
forbedre og harmonisere maritime navigasjons-
innretninger og -tjenester og tilrettelegge for over-
gangen fra Den internasjonale sammenslutningen 
for fyr- og merkevesen til Organisasjonen. 

1. Ved denne konvensjonens ikrafttredelse skal 
presidenten, visepresidenten og rådet for Den 
internasjonale sammenslutningen for fyr- og 
merkevesen inviteres til å bli president, vise-
president og råd for Organisasjonen, og de 
skal fungere som dette helt til den første gene-
ralforsamlingen som er innkalt i henhold til 
denne konvensjonen, har valgt en president, 
en visepresident og et råd, og dette må finne 
sted i løpet av et tidsrom som ikke overstiger 
seks måneder.
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2. The Committees of the International Associa-
tion of Marine Aids to Navigation and Light-
house Authorities shall operate until Commit-
tees are established under this Convention.

3. Until such time as the Secretariat of the Orga-
nization has been established, the Secretariat 
of the International Association of Marine Aids 
to Navigation and Lighthouse Authorities shall 
be invited to serve as, and perform the func-
tions of, the Secretariat. The Secretary-Gen-
eral of the International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities 
shall serve as the Secretary-General of the 
Organization until the General Assembly 
elects the Secretary-General in accordance 
with this Convention.

4. Until such time as the Organization has 
adopted General Regulations, it shall function 
in accordance with the General Regulations of 
the International Association of Marine Aids to 
Navigation and Lighthouse Authorities mutatis 
mutandis.

5. All national members of the International 
Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities from States that are 
not Member States shall, subject to their for-
mal request, become Associate Members of 
the Organization for a duration of up to ten 
years from the date of entry into force of this 
Convention, unless the General Assembly 
decides to extend that period.

6. In the event that a State which has a former 
national member with Associate membership 
in accordance with paragraph 5 becomes a 
Member State, the Associate membership 
shall cease on the date on which this Conven-
tion enters into force for that State.

7. All Associate and Industrial Members of the 
International Association of Marine Aids to 
Navigation and Lighthouse Authorities up to 
date with their fees shall, subject to their for-
mal request, become Affiliate Members of the 
Organization.

8. The transfer of rights, interests, assets and lia-
bilities from the International Association of 
Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities to the Organization will take place 
pursuant to French law.
2. Komiteene i Den internasjonale sammenslut-
ningen for fyr- og merkevesen skal være virk-
somme helt til komiteer er nedsatt i henhold 
til denne konvensjonen.

3. Inntil sekretariatet i Organisasjonen er blitt 
opprettet, skal sekretariatet i Den internasjo-
nale sammenslutningen for fyr- og merke-
vesen inviteres til å fungere som, og utføre 
oppgavene til, sekretariatet. Generalsekretæ-
ren i Den internasjonale sammenslutningen 
for fyr- og merkevesen skal fungere som gene-
ralsekretær for Organisasjonen helt til gene-
ralforsamlingen velger generalsekretær i sam-
svar med denne konvensjonen. 
 

4. Inntil Organisasjonen har vedtatt generelle 
bestemmelser, skal den fungere i samsvar 
med de generelle bestemmelsene for Den 
internasjonale sammenslutningen for fyr- og 
merkevesen, med de tilpasninger som er nød-
vendige.

5. Alle nasjonale medlemmer av Den internasjo-
nale sammenslutningen for fyr- og merkeve-
sen fra stater som ikke er medlemsstater skal, 
forutsatt at de sender en formell søknad, bli 
assosierte medlemmer av Organisasjonen i et 
tidsrom på opptil ti år fra ikrafttredelsesdatoen 
for denne konvensjonen, med mindre general-
forsamlingen beslutter å forlenge dette tids-
rommet.

6. Dersom en stat som har et tidligere nasjonalt 
medlem med assosiert medlemskap i samsvar 
med nr. 5, blir en medlemsstat, skal det assosi-
erte medlemskapet opphøre på den datoen da 
denne konvensjonen trer i kraft i den staten. 

7. Alle assosierte og industrielle medlemmer av 
Den internasjonale sammenslutningen for fyr- 
og merkevesen som er à jour med sine med-
lemsavgifter skal, forutsatt at de sender en for-
mell søknad, bli tilknyttede medlemmer av 
Organisasjonen.

8. Overføringen av rettigheter, renter, eiendeler 
og gjeld fra Den internasjonale sammenslut-
ningen for fyr- og merkevesen til Organisa-
sjonen skal finne sted i henhold til fransk rett. 
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