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                             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/84/EB                             2006/EES/15/20 

frá 5. nóvember 2002 

          um breytingu á tilskipunum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í gildandi tilskipunum um siglingaöryggi er vísað til 

nefndar, sem komið var á fót með tilskipun ráðsins 
93/75/EBE frá 13. september 1993 um lágmarks-
kröfur fyrir skip sem flytja hættulegar eða mengandi 
vörur til eða frá höfnum innan bandalagsins (5), og, í 
sumum tilvikum, til sérstakrar nefndar sem komið 
hefur verið á fót með viðeigandi tilskipun. Þessar 
nefndir hafa starfað eftir reglunum sem mælt er fyrir 
um í ákvörðun ráðsins 87/373/EBE frá 13. júlí 1987 
þar sem mælt er fyrir um málsmeðferð við beitingu 
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni (6) er 
falið. 

 
2) Ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 

reglur um meðferð framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er falið (7) kemur nú í stað ákvörð-
unar 87/373/EBE. Ráðstafanirnar, sem eru nauðsyn-
legar til að koma gildandi tilskipunum um siglinga-
öryggi í framkvæmd, skulu samþykktar í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB. 

 
3) Verkefnum nefndanna, sem komið er á fót samkvæmt 

lögum Bandalagsins um siglingaöryggi, varnir gegn 
mengun frá skipum og aðbúnað og vinnuskilyrði um 
borð, er miðstýrt með reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um 
að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir 
gegn mengun frá skipum (COSS) (8). 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 53. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 178/2003 frá  
5. desember 2003 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 15, 25.3.2004, bls. 16. 

(1) Stjtíð. EB C 365 E, 19.12.2000, bls. 280. 
(2) Stjtíð. EB C 139, 11.5.2001, bls. 21. 
(3) Stjtíð. EB C 253, 12.9.2001, bls. 1. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 13. febrúar 2001 (Stjtíð. EB C 276, 1.10.2001, 

bls. 44), sameiginleg afstaða ráðsins frá 27. maí 2002 ( Stjtíð. EB C 
170 E, 16.7.2002, bls. 98) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 24. 
september 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 

(5) Stjtíð. EB L 247, 5.10.1993, bls. 19. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/74/EB (Stjtíð. EB L 276, 
13.10.1998, bls. 7). 

(6) Stjtíð. EB L 197, 18.7.1987, bls. 33. 
(7) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(8) Stjtíð. EB L 324, 29. 11. 2002, bls. 1. 

4) Því ber að breyta tilskipunum ráðsins 93/75/EBE, 
94/57/EB (9), 95/21/EB (10), 96/98/EB (11), 97/70 
/EB (12), 98/18/EB (13), 98/41/EB (14), 1999/35/EB (15) 
og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59 
/EB (16), 2001/25/EB (17) og 2001/96/EB (18) um 
siglingaöryggi til þess að nefnd um öryggi á höfunum 
og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) komi í 
stað þeirra nefnda sem fyrir eru. 

5) Enn fremur ber að breyta framangreindum tilskip-
unum svo að unnt sé að beita með tilliti til þeirra 
breytingarmeðferð þeirri, sem mælt er fyrir um í 
reglugerð (EB) nr. 2099/2002, og viðkomandi ákvæð-
um þeirrar reglugerðar sem samin eru í því skyni að 
auðvelda aðlögun þessara tilskipana að breytingum á 
alþjóðasamningum sem vísað er til í löggjöf Banda-
lagsins um siglingaöryggi. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari tilskipun er að bæta framkvæmd 
löggjafar Bandalagsins um siglingaöryggi, varnir gegn 
mengun frá skipum og aðbúnað og vinnuskilyrði: 

a) með því að vísa til nefndar um öryggi á höfunum og 
varnir gegn mengun frá skipum, 

b) með því að hraða uppfærslu og auðvelda breytingar á 
slíkri löggjöf í ljósi þróunar alþjóðasamninganna sem 
gilda um siglingaöryggi, varnir gegn mengun frá skipum 
og aðbúnað og vinnuskilyrði um borð samkvæmt reglu-
gerð (EB) nr. 2099/2002. 

________________  

(9) Stjtíð. EB L 319, 12.12.1994, bls. 20. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/105/EB (Stjtíð. EB L 
19, 22.1.2002, bls. 9). 

(10) Stjtíð. EB L 157, 7.7.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/106/EB (Stjtíð. EB L 19, 
22.1.2002, bls. 17). 

(11) Stjtíð. EB L 46, 17.2.1997, bls. 25. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/75/EB (Stjtíð. EB L 254, 
23.9.2002, bls. 1) 

(12) Stjtíð. EB L 34, 9.2.1998, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með til-
skipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/35/EB (Stjtíð. EB 112, 
27.4.2002, bls. 4). 

(13) Stjtíð. EB L 144, 15.5.1998, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með til-
skipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/25/EB (Stjtíð. EB L 98, 
15.4.2002, bls. 1). 

(14) Stjtíð. EB L 188, 2.7.1998, bls. 35. 
(15) Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 1. 
(16) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 81. 
(17) Stjtíð. EB L 136, 18.5.2001, bls. 17. 
(18) Stjtíð. EB L 13, 16.1.2002, bls. 9. 
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2. gr. 

Breyting á tilskipun 93/75/EBE 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
93/75/EBE: 

1. Í stað e-, f-, g-, h- og i- liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 

„e) „MARPOL-samningurinn frá ’73/’78“: alþjóða-
samningur frá 1973 um varnir gegn mengun frá 
skipum, eins og honum var breytt með bókun frá 
1978, í uppfærðri útgáfu, 

f) „IMDG-kóði“: alþjóðlegur kóði um siglingu með 
hættulegan varning, í uppfærðri útgáfu, 

g) „IBC-kóði (alþjóðlegur kóði um efnaflutninga-
skip)“: alþjóðlegur kóði Alþjóðasiglingamálastofn-
unarinnar um smíði og búnað skipa sem flytja 
búlkafarma af hættulegum efnum, í uppfærðri 
útgáfu, 

h) „IGC-kóði (alþjóðlegur kóði um gasflutningaskip)“: 
alþjóðlegur kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
um smíði og búnað skipa sem flytja búlkafarma af 
fljótandi gastegundum, í uppfærðri útgáfu, 

i)  ,,INF-kóði“: kóði Alþjóðasiglingamálastofnunar-
innar um öryggi í flutningi á geisluðu, kjarnakleyfu 
eldsneyti, plútóni og úrgangi með mikla geislavirkni 
í geymum um borð í skipum, í uppfærðri útgáfu.“ 

2. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 11. gr.: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS)(*). 

 

(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

3. Í stað 12. gr. komi eftirfarandi: 

„12. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (*), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörð-
unar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

3. gr. 

Breyting á tilskipun 94/57/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
94/57/EB: 

1. Í d-lið 2. gr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í stað orð-
anna „og í gildi 19. desember 2001“. 

2. Í stað 1. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 
5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (*). 

 

(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

3. Eftirfarandi undirliður bætist við 2. mgr. 8. gr.: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í d-lið 2. gr. og í 6. gr., gildissviði 
þessarar tilskipunar skv. 5. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002.“ 

4. gr. 

Breyting á tilskipun 95/21/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
95/21/EB: 

1. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í stað 
orðanna „sem eru í gildi 19. desember 2001“. 

b) Í 2. mgr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í stað 
orðanna „eins og það hljóðar 19. desember 2001“. 

2. Í stað 1. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 
5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (*). 

 

(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

3. Ákvæðum 19. gr. er hér með breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað c-liðar: 

„c) uppfæra, í 1. mgr. 2. gr., skrána yfir alþjóða-
samninga sem varða þessa tilskipun.“ 

b) Eftirfarandi ný undirgrein bætist við: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.“ 
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5. gr. 

Breyting á tilskipun 96/98/EB 
 
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
96/98/EB: 
 
1.  Orðin „í uppfærðri útgáfu“ komi í stað orðanna „í þeirri 

útgáfu sem gildir 1. janúar 2001“ í c-lið 2. gr. og orðin 
„samkvæmt uppfærðri útgáfu“ komi í stað orðanna 
„1. janúar 2001“ í d- og n-lið 2. gr. 

 
2. Í stað 17. gr. komi eftirfarandi: 
 

„17. gr. 
 

Heimilt er að breyta þessari tilskipun í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 18. gr. í 
því skyni: 

 
— að koma síðari breytingum í alþjóðasamningum til 

framkvæmda að því er varðar þessa tilskipun, 
 

— að uppfæra viðauka A, bæði með því að taka nýjan 
búnað í notkun og færa búnað milli viðauka A.2 og 
viðauka A.1, 

 
— að bæta við möguleika á því að nota aðferðar-

einingar B og C og aðferðareiningu H að því er 
varðar búnað í viðauka A.1, og með því að breyta 
dálkum aðferðaeininga við samræmismat, 

 
— að láta skilgreiningu á ,,prófunarstöðlum“ í 2. gr. ná 

til fleiri staðlastofnana. 
 

Skilja ber samningana og prófunarstaðlana, sem um 
getur í c-, d- og n-lið 2. gr., með fyrirvara um hverjar 
þær ráðstafanir sem gerðar eru við beitingu 5. gr. reglu-
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 
frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um 
öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum 
(COSS)(*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

 
3. Í stað 18. gr. komi eftirfarandi: 
 

„18. gr. 
 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002. 
 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (*), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 
(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

6. gr. 

Breyting á tilskipun 97/70/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
97/70/EB: 

1. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 8. gr.: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningnum, sem 
um getur í 4. mgr. 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS)(*).  
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

2. Í stað 9. gr. komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (*), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 
(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

7. gr. 

Breyting á tilskipun 98/18/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
98/18/EB: 

1. Í stað a-, b-, c-, d- og f-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 

„a) „alþjóðasamningar“: alþjóðasamningur um öryggi 
mannslífa á hafinu frá 1974 (SOLAS 74), alþjóða-
samningur um hleðslumerki skipa frá 1966 (Load 
Lines 66), ásamt tilheyrandi bókunum og breyt-
ingum, í uppfærðum útgáfum, 

b) „kóði um stöðugleika í óleku ástandi“: kóði um 
stöðugleika í óleku ástandi er gildir um allar gerðir 
skipa sem heyra undir gerninga Alþjóðasiglinga-
málastofnunarinnar, en hann er að finna í ályktun 
þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar A.749 
(18) frá 4. nóvember 1993, í uppfærðri útgáfu, 

c) „kóði um háhraðaför“: alþjóðlegur kóði um öryggi 
háhraðafara sem er að finna í ályktun siglinga-
öryggisnefndar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
MSC 36 (63) frá 20. maí 1994, í uppfærðri útgáfu, 

d) „GMDSS“: alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi 
fjarskipta á sjó sem mælt er fyrir um í IV. kafla 
SOLAS-samþykktarinnar frá 1974, í uppfærðri 
útgáfu, 

(...) 
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f) „háhraðafarþegafar“: háhraðafar, eins og það er 
skilgreint í reglu X/1 í SOLAS-samþykktinni frá 
1974, í uppfærðri útgáfu, sem má flytja fleiri en tólf 
farþega; farþegaskip í innanlandssiglingum á haf-
svæðum í flokki B, C eða D teljast ekki vera há-
hraðafarþegaför ef: 

— særými þeirra miðað við hönnunarvatnslínu er 
innan við 500 m3, og 

— hámarkshraði þeirra, eins og hann er skilgreindur 
í lið 1.4.30 í kóðanum um háhraðaför, er minni 
en 20 hnútar.“ 

2. Orðin „í uppfærðri útgáfu“ komi í stað orðanna „með 
áorðnum breytingum við samþykkt þessarar tilskipunar“ 
í 6. gr. (b- og c-lið 1. mgr.), í 6. gr. (i-lið a-liðar 2. mgr.) 
og í 6. gr. (a-lið 3. mgr.) 

3. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Aðlögun 

Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 9. gr., er heimilt: 

a) i) að aðlaga skilgreiningarnar í a-, b-, c-, d- og t-lið 
2. gr., og 

ii) að aðlaga ákvæðin, sem varða þá málsmeðferð, 
og viðmiðunarreglur við skoðun sem um getur í 
10. gr., 

iii) að aðlaga ákvæðin um SOLAS-samþykktina og 
alþjóðlega kóðann um öryggi háhraðafara, þ.m.t. 
síðari breytingar þeirra sem mælt er fyrir um í 
4. gr. (3. mgr.), 6. gr. (4. mgr.), 10. gr. (3. mgr.) 
og 11. gr. (3. mgr.), og 

iv) að aðlaga tilvísanirnar til „alþjóðasamninga“ og 
ályktana Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, 
sem um getur í 2. gr. (f-, k- og o-lið), 3. gr. (a-lið 
2. mgr.), 6. gr. (b- og c-lið 1. mgr.), 6. gr. (b-lið 
2. mgr.) og 11. gr. (3. mgr.), 

með hliðsjón af þróun á alþjóðavettvangi, einkum 
hjá Alþjóðasiglingamálastofnuninni, 

b) að breyta viðaukum í því skyni: 

i) að koma breytingum í alþjóðasamningum til 
framkvæmda að því er varðar þessa tilskipun, 

ii) að bæta tækniforskriftirnar í ljósi reynslunnar. 

Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningum, sem 
um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar skv. 
5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS)(*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

4. Í stað 9. gr. komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 

skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002. 

 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (*), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 
(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

 

8. gr. 
 

Breyting á tilskipun 98/41/EB 
 
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
98/41/EB: 
 
1. Í þriðja undirlið 2. gr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í 
stað orðanna „í þeirri útgáfu sem var í gildi þegar þessi 
tilskipun var samþykkt“. 
 
2. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 12. gr.: 
 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS)(*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

 
3. Í stað 13. gr. komi eftirfarandi: 
 

„13. gr. 
 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002. 

 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (*), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 
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9. gr. 

Breyting á tilskipun 1999/35/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
1999/35/EB: 

1. Í stað b-, d-, e- og o-liðar í 2. gr. komi eftirfarandi: 

„b) „háhraðafarþegafar“: háhraðafar, eins og það er 
skilgreint í reglu X/1 í SOLAS-samþykktinni frá 
1974, í uppfærðri útgáfu, sem má flytja fleiri en tólf 
farþega, 

(...) 

d) „SOLAS-samþykktin frá 1974“: alþjóðasamningur 
um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974 ásamt 
tilheyrandi bókunum og breytingum, í uppfærðri 
útgáfu, 

e) „kóði um háhraðaför“: alþjóðlegur kóði um öryggi 
háhraðafara sem er að finna í ályktun siglinga-
öryggisnefndar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
MSC 36 (63) frá 20. maí 1994, í uppfærðri útgáfu, 

(...) 

o) „félag“: félag sem gerir út eina eða fleiri ekjuferjur 
sem samræmingarskjal hefur verið gefið út fyrir í 
samræmi við 2. mgr. 5. gr. í reglugerð ráðsins nr. 
3051/95/EB frá 8. desember 1995 um öryggis-
stjórnun á ekjufarþegaferjum eða félag sem gerir út 
háhraðafarþegaför sem samræmingarskjal hefur 
verið gefið út fyrir í samræmi við reglu IX/4 í 
SOLAS-samþykktinni frá 1974, í uppfærðri útgáfu.“ 

2. Í stað 16. gr. komi eftirfarandi: 

„16. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 
5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (*). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (**), með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. 

(**) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

3. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 17. gr.: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.“ 

4. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á I. viðauka: 

í 7. lið komi orðin „ályktun þings Alþjóðasiglingamála-
stofnunarinnar A.893(21)“ í stað orðanna „ályktun 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar MSC nr. 70“. 

10. gr. 

Breyting á tilskipun 2000/59/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
2000/59/EB: 

1. Í b-lið 2. gr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í stað 
orðanna „sem er í gildi við samþykkt þessarar til-
skipunar“. 

2. Í stað 1. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 um að 
koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn 
mengun frá skipum (*). 

 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

3. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 15. gr.: 

„Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 2. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.“ 

11. gr. 

Breyting á tilskipun 2001/25/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
2001/25/EB: 

1. Í stað 16., 17., 18., 21., 22., 23. og 24. mgr. 1. gr. komi 
eftirfarandi: 

„16. ,,efnaflutningaskip“: skip sem er smíðað eða 
breytt og notað til búlkaflutninga á einhverjum 
þeim fljótandi efnum sem talin eru upp í 17. kafla 
alþjóðlega kóðans um efnaflutningaskip, í upp-
færðri útgáfu, 

17. „gasflutningaskip“: skip sem er smíðað eða breytt 
og notað til búlkaflutninga á einhverjum þeim 
fljótandi gastegundum eða annarri vöru sem talin 
eru upp í 19. kafla alþjóðlega kóðans um gas-
flutningaskip, í uppfærðri útgáfu, 

18. ,,alþjóðafjarskiptareglurnar“: endurskoðaðar al-
þjóðafjarskiptareglur sem Alþjóðaloftskeytaráð-
stefnan um stjórnsýslu á sviði farstöðvaþjónustu 
hefur samþykkt, í uppfærðri útgáfu, 

(...)  

21. ,,STCW-samþykktin“: alþjóðasamningur um 
menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjó-
manna, að því leyti sem hann gildir um þau 
málefni sem um er að ræða, að teknu tilliti til 
bráðabirgðaákvæða VII. gr. og reglu I/15 í samn-
ingnum svo og, eftir því sem við á, viðeigandi 
ákvæða STCW-kóðans, í uppfærðri útgáfu, 
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22. ,,fjarskiptastörf“: ná, eftir því sem við á, til 
vaktstöðu, viðhalds og viðgerða á tækjabúnaði 
sem fer fram í samræmi við alþjóðafjarskipta-
reglurnar, alþjóðasamning frá 1974 um öryggi 
mannslífa á hafinu (SOLAS-samþykktina) og, 
samkvæmt ákvörðun hvers aðildarríkis, viðeig-
andi tilmæli Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(IMO), í uppfærðum útgáfum, 

23. „ekjufarþegaskip“: farþegaskip með ekjufarmrými 
eða sérstöku rými eins og það er skilgreint í 
alþjóðasamningi um öryggi mannslífa á hafinu 
(SOLAS-samþykktinni), í uppfærðri útgáfu, 

24. ,,STCW-kóði“: kóði um menntun og þjálfun, 
skírteini og vaktstöður sjómanna eins og hann var 
samþykktur með 2. ályktun ráðstefnu aðila að 
STCW-samþykktinni árið 1995, í uppfærðri 
útgáfu.“ 

2. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 22. gr.: 

„4. Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 1. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS)(*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

3. Í stað 1. mgr. 23. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002.“ 

12. gr. 

Breyting á tilskipun 2001/96/EB 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
2001/96/EB: 

1. Í 2. mgr. 3. gr. komi orðin „í uppfærðri útgáfu“ í stað 
„sem í gildi voru 4. desember 2001“. 

2. Í stað 1. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar-
innar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 

5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“ 

 

3. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 15. gr.: 

„3. Undanskilja má breytingar á alþjóðasamningunum, 
sem um getur í 3. gr., gildissviði þessarar tilskipunar 
skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.“ 

13. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 23. nóvember 2003 Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um 
málefni sem tilskipun þessi nær til. 

14. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

15. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 5. nóvember 2002. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX T. PEDERSEN 

forseti. forseti. 
 

 

 
 


