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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2011/15/ESB                             2012/EES/24/07 

frá 23. febrúar 2011 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB um stofnun eftirlits- og 
upplýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/59/EB frá 27. júní 2002 um stofnun eftirlits- og upp-
lýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó og um niðurfell-
ingu á tilskipun ráðsins 93/75/EBE (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) 
MSC.150(77) hefur verið afturkölluð og í stað hennar 
kemur ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
MSC.286(86) frá og með 1. júlí 2009. Því skal einnig 
uppfæra 12. gr. tilskipunar 2002/59/EB til samræmis við 
það þar sem vísað er til hinnar afturkölluðu ályktunar 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar. 

2) Kröfur um að sjálfvirkt auðkenniskerfi (automatic 
identification system - AIS) og siglingariti (voyage data 
recorder - VDR) séu um borð í skipi skulu uppfærðar í 
samræmi við breytingar á alþjóðasamningi um öryggi 
mannslífa á hafinu (SOLAS) og skulu þær taka mið af 
þróun einfaldaðra siglingarita eins og þær voru sam-
þykktir af hálfu Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar. 
Einnig skal kveða skýrar á um gildissvið undanþágna frá 
kröfum um búnað um borð í litlum  farþegaskipum, sem 
sigla á stuttum vegalengdum, og laga það að slíkum 
ferðum. 

3) Í kjölfar atviks á sjó skulu heimildir aðildarríkja til 
íhlutunar gerðar skýrari. Einkum skal tekið skýrt fram að 
þau megi gefa fyrirmæli til félaga sem veita aðstoð, 
sinna björgun eða veita dráttarþjónustu í því skyni að 
koma í veg fyrir alvarlega hættu, sem vofir yfir 
strandlengju þeirra eða tengdum hagsmunum, vegna 
öryggis annarra skipa, áhafna þeirra og farþega eða fólks 
í landi eða til að vernda umhverfi sjávar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 24.2.2011, bls. 33. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2012 frá 30. mars 2012 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, 
biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 10. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi á höfun-
um og varnir gegn mengun frá skipum. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar 

Tilskipun 2002/59/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað b-liðar 1. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi: 

„b) að því er varðar efnin, sem um getur í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn, öryggisblaði þar sem tilgreindir 
eru eðlisefnafræðilegir eiginleikar varanna, þ.m.t., eftir 
atvikum, seigja þeirra, gefin upp í sentistókum (cSt) við 
50 °C, og eðlismassi við 15 °C ásamt öðrum gögnum 
sem er að finna á öryggisblaðinu í samræmi við ályktun 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar MSC.286(86),“. 

2. Í stað II. viðauka komi I. viðauki við þessa tilskipun. 

3. Í stað IV. viðauka komi II. viðauki við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
12 mánuðum frá gildistöku hennar, með fyrirvara um 
dagsetningu lögleiðingar, sem kveðið er á um í 1. mgr. 2. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/17/EB (2), að því er 
varðar fiskiskip. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða. Þegar aðildarríkin samþykkja 
þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða 
þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. 
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

________________  

(2) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 101. 
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. febrúar 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

„II. VIÐAUKI 

Kröfur sem gilda um búnað um borð í skipum 

I. FISKISKIP 

Fiskiskip, sem eru lengri en 15 metrar að mestu lengd, skulu vera búin sjálfvirku auðkenniskerfi, eins og kveðið er á um 
í 6. gr. a, í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun. 

— fiskiskip, sem eru 24 metrar að lengd og lengri að mestu lengd en styttri en 45 metrar: eigi síðar en 31. maí 2012, 

— fiskiskip, sem eru 18 metrar að lengd og lengri að mestu lengd en styttri en 24 metrar: eigi síðar en 31. maí 2013, 

— fiskiskip, sem eru lengri en 15 metrar að mestu lengd en styttri en 18 metrar: eigi síðar en 31. maí 2014, 

— nýsmíðuð fiskiskip, sem eru lengri en 15 metrar að mestu lengd, skulu uppfylla kröfuna um búnað, sem mælt er fyrir 
um í 6. gr. a, frá og með 30. nóvember 2010. 

II. SKIP Í MILLILANDASIGLINGUM 

Farþegaskip, óháð stærð, og öll skip önnur en farþegaskip, 300 brúttótonn að stærð og stærri í millilandasiglingum, sem 
koma til hafnar í aðildarríki, skulu búin sjálfvirku auðkenniskerfi í samræmi við tæknistaðlana og staðlana um 
afkastagetu sem mælt er fyrir um í V. kafla SOLAS-samþykktarinnar. Farþegaskip, óháð stærð, og öll skip önnur en 
farþegaskip, 3 000 brúttótonn að stærð og stærri í millilandasiglingum,  sem koma til hafnar í aðildarríki, skulu búin 
siglingarita í samræmi við tæknistaðlana og staðlana um afkastagetu sem mælt er fyrir um í V. kafla SOLAS-
samþykktarinnar. Ef um er að ræða flutningaskip, sem smíðuð eru fyrir 1. júlí 2002, má siglingaritinn vera einfaldaður 
siglingariti (S-VDR) sem uppfyllir tæknistaðlana og staðlana um afkastagetu sem hafa verið þróaðir í samræmi við V. 
kafla SOLAS-samþykktarinnar. 

III. SKIP SEM STUNDA EKKI MILLILANDASIGLINGAR 

1. Sjálfvirkt auðkenniskerfi 

Farþegaskip, óháð stærð, og öll önnur skip, 300 brúttótonn að stærð og stærri, sem stunda ekki millilandasiglingar, skulu 
búin sjálfvirku auðkenniskerfi sem uppfyllir tæknistaðlana og staðlana um afkastagetu sem mælt er fyrir um í V. kafla 
SOLAS-samþykktarinnar. 

2. Siglingaritakerfi  

a)  Farþegaskip, óháð stærð, og skip önnur en farþegaskip, 3 000 brúttótonn að stærð og stærri, sem smíðuð eru 1. júlí 
2002 eða síðar og stunda ekki millilandasiglingar, skulu búin siglingarita sem uppfyllir tæknistaðlana og staðlana 
um afkastagetu sem hafa verið þróaðir í samræmi við V. kafla SOLAS-samþykktarinnar. 

b) Flutningaskip, 3 000 brúttótonn að stærð og stærri, sem smíðuð eru fyrir 1. júlí 2002 og stunda ekki 
millilandasiglingar, skulu búin siglingarita eða einfölduðum siglingarita sem uppfyllir tæknistaðlana og staðlana um 
afkastagetu sem hafa verið þróaðir í samræmi við V. kafla SOLAS-samþykktarinnar. 

IV. UNDANÞÁGUR 

1. Undanþágur frá kröfunni um að hafa sjálfvirkt auðkenniskerfi um borð 

a) aðildarríki mega veita farþegaskipum undir 15 metrum að lengd eða undir 300 brúttótonnum, sem stunda ekki 
millilandasiglingar, undanþágu frá því að beita kröfunum um sjálfvirka auðkenniskerfið sem mælt er fyrir um í 
þessum viðauka, 

b) aðildarríki mega veita skipum, öðrum en farþegaskipum, sem eru 300 brúttótonn og stærri en minni en 500 
brúttótonn og sigla eingöngu á innhöfum aðildarríkis, utan hefðbundinna skipaleiða annarra skipa, og eru búin 
sjálfvirku auðkenniskerfi, undanþágu frá kröfunum um að hafa um borð sjálfvirkt auðkenniskerfi sem mælt er fyrir 
um í þessum viðauka. 
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2. Undanþágur frá kröfunni um að hafa um borð siglingarita eða einfaldaðan siglingarita 

Aðildarríki mega veita skipum eftirfarandi undanþágur frá kröfunni um að vera búin siglingarita eða einfölduðum 
siglingarita: 

a) veita má farþegaskipum, sem eru einungis í ferðum á öðrum hafsvæðum en þeim sem falla undir flokk A, eins og 
um getur í 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB (1), undanþágu frá kröfunni um að vera búin 
siglingarita, 

b) veita má skipum, öðrum en ekjufarþegaskipum, sem smíðuð eru fyrir 1. júlí 2002, undanþágu frá kröfunni um að 
vera búin siglingarita ef unnt er að sýna má fram á að skilflatatenging siglingarita við búnað, sem fyrir er í skipinu, 
sé óskynsamleg og óframkvæmanleg, 

c) veita má flutningaskipum, sem smíðuð eru fyrir 1. júlí 2002, hvort heldur þau stunda millilandasiglingar eða ekki,  
undanþágu frá kröfunni um að vera búin einfölduðum siglingarita ef taka á slík skip varanlega úr notkun innan 
tveggja ára frá framkvæmdardagsetningunni sem er tilgreind í V. kafla SOLAS-samþykktarinnar. 

 
(1) Stjtíð. ESB L 163, 25.6.2009, bls. 1. 

 
 

 

 

 

II. VIÐAUKI 

„IV. VIÐAUKI 

Ráðstafanir tiltækar aðildarríkjunum ef siglingaöryggi og verndun umhverfisins er ógnað 

(skv. 1. mgr. 19. gr.) 

Ef lögbær yfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkis telja, innan ramma þjóðaréttar, í kjölfar atviks eða aðstæðna sem lýst er í 17. gr. og 
tengjast skipi, að nauðsynlegt sé að afstýra, draga úr eða koma í veg fyrir hættu sem vofir yfir strandlengju þess eða tengdum 
hagsmunum, vegna öryggis annarra skipa, áhafna þeirra og farþega eða fólks í landi eða til að vernda umhverfi sjávar, getur þetta 
yfirvald einkum: 

a) takmarkað ferðir skipsins eða gefið því leiðbeiningar um að fylgja tiltekinni stefnu; þessi krafa hnekkir ekki ábyrgð skipstjóra 
á öruggri stjórn skips síns, 

b) tilkynnt skipstjóra skipsins formlega að honum beri að afstýra þeirri ógn sem steðjar að umhverfinu eða siglingaöryggi, 

c) sent matshóp um borð í skipið í því skyni að meta hættuna, aðstoða skipstjórann við að finna úrræði og upplýsa lögbæra 
strandstöð um gang mála, 

d) fyrirskipað skipstjóranum að leita skipaafdreps ef um yfirvofandi hættu er að ræða, fá hafnsögumann um borð eða láta taka 
skipið í tog. 

Ef skip er tekið í tog, samkvæmt samningi um dráttarþjónustu eða björgun, geta ráðstafanirnar, sem lögbært yfirvald aðildarríkis 
grípur til samkvæmt a- og d-lið, einnig tekið til viðkomandi félaga sem veita aðstoð, sinna björgun eða veita dráttarþjónustu. 

 
 
 


