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                         TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/24/EB                        2005/EES/58/27 

frá 14. apríl 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 98/18/EB um öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip (*)

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 
Evrópubandalaganna (2), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun ráðsins 98/18/EB frá 17. mars 1998 um 
öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip (4) er tekið 
upp samræmt öryggisstig, með tilliti til mannslífa og 
eigna, á nýjum og gömlum farþegaskipum og 
háhraðafarþegaförum þegar skip úr þessum flokkum 
eru í innanlandssiglingum og mælt fyrir um 
málsmeðferð fyrir samningaviðræður á 
alþjóðavettvangi með það að markmiði að samræma 
reglur um farþegaskip í millilandasiglingum. 

2) Mikilvægt er að skilgreina hafsvæði til að hægt sé að 
ákvarða hvernig beita skuli tilskipun 98/18/EB 
gagnvart mismunandi flokkum farþegaskipa. Þessi 
tilskipun hefur að geyma málsmeðferð varðandi 
birtingu skráa yfir hafsvæði þar sem framkvæmd 
hefur reynst erfið. Því er nauðsynlegt að fastsetja 
virka og gagnsæja málsmeðferð sem gerir kleift að 
hafa skilvirkt eftirlit með framkvæmd 
tilskipunarinnar.  

3) Í því skyni að samræma öryggisstig fyrir farþegaskip 
alls staðar í Bandalaginu skal fella brott undanþáguna 
fyrir Grikkland að því er varðar tímaáætlun um 
framkvæmd öryggiskrafna. 

4) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/25/EB frá 
14. apríl 2003 um sérkröfur um stöðugleika 
ekjufarþegaskipa (5) eru settar fram hertari kröfur um 
stöðugleika fyrir ekjufarþegaskip sem eru í 
millilandaþjónustu og sigla til og frá höfnum 
Bandalagsins en þessi bætta ráðstöfun skal einnig 
gilda um tiltekna flokka skipa sem veita þjónustu 
innanlands við sams konar sjólag. Ekjufarþegaskip,

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 123, 17.5.2003, bls. 18. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 7, 12.2.2004, bls. 38. 

(1) Stjtíð. EB C 20 E, 28.1.2003, bls. 51. 
(2) Áliti var skilað 11. desember 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB). 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 7. nóvember 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), og ákvörðun ráðsins frá 17. mars 2003 
(4) Stjtíð. EB L 144, 15.5.1998, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2002/84/EB Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. EB L 324, 
29.11.2002, bls. 53). 

(5) Stjtíð. EB L, [...], bls. 22 . 

sem uppfylla ekki slíkar kröfur um stöðugleika, skulu 
tekin úr notkun í áföngum eftir tiltekinn árafjölda í 
rekstri. 

 

5) Með tilliti til breytinga, sem kann að vera nauðsynlegt 
að gera á gömlum ekjufarþegaskipum til að þau 
uppfylli tilteknar kröfur um stöðugleika, skulu þessar 
kröfur settar fram á tilteknu árabili til gera þeim hluta 
atvinnugreinarinnar, sem þetta hefur áhrif á, kleift að 
uppfylla kröfurnar. Því ber að gera áætlun um 
aðlögunartímabil fyrir gömul skip. Þessi áætlun um 
aðlögunartímabil skal ekki hafa áhrif á framkvæmd 
sérkrafna um stöðugleika á hafsvæðum sem falla 
undir viðaukana við Stokkhólmssamninginn frá 
28. febrúar 1996. 

 

6) Nauðsynlegt er að taka tillit til breytinga sem hafa 
verið gerðar á viðeigandi alþjóðlegum gerningum, svo 
sem samningum, bókunum, reglum og ályktunum 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) og skal 
það gert með sveigjanlegum og skjótum hætti. 

 

7) Samkvæmt tilskipun 98/18/EB gildir „alþjóðakóði um 
öryggi háhraðafara“ sem er að finna í ályktun 
siglingaöryggisnefndar Alþjóðasiglingamálastofnun- 
arinnar MSC 36 (63) frá 20. maí 1994 um öll há-
hraðafarþegaför sem veita þjónustu innanlands.  
Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur samþykkt nýjar 
reglur um háhraðaför, „alþjóðareglur um öryggi 
háhraðafara“ (2000 HSC Code), sem er að finna í 
ályktun siglingaöryggisnefndar Alþjóðasiglingamála-
stofnunarinnar MSC 97 (73) frá 5. desember 2000 um 
öll háhraðaför sem eru smíðuð 1. júlí 2002 eða síðar.  
Mikilvægt er að tryggja að hægt sé að uppfæra 
tilskipun 98/18/EB á sveigjanlegan hátt þannig að 
hægt sé að nýta slíka þróun á alþjóðvettvangi, einnig 
fyrir háhraðafarþegaför sem veita þjónustu 
innanlands. 

 

8) Mikilvægt er að gera viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja hreyfihömluðum greiðan aðgang að skipum 
og háhraðafarþegaförum sem veita þjónustu 
innanlands í aðildarríkjunum. 
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9) Því ber að breyta tilskipun 98/18/EB til samræmis við 
þetta. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
98/18/EB: 
 
1. Eftirfarandi liðir bætist við í 2. gr.: 
 

„ea) „ekjufarþegaskip“: skip sem flytur fleiri en 
12 farþega, með ekjufarmrými eða sérstök rými 
eins og skilgreint er í reglu II-2/A/2 í I. viðauka,“ 

 
„ha) „aldur“: aldur skipsins, gefinn til kynna í fjölda ára 

frá afhendingardegi þess,“ 
 
„w) „hreyfihamlaðir einstaklingar“: allir þeir sem eiga í 

sérstökum erfiðleikum með að nota 
almenningssamgöngur, þ.m.t. aldraðir, fatlaðir, 
fólk með skerta skynjun og fólk sem notar 
hjólastól, þungaðar konur og fólk með lítil börn.“ 

 
2. Í stað 2. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 
 

„2. Hvert aðildarríki skal: 
 

a) taka saman og uppfæra, ef þörf krefur, skrá yfir 
hafsvæði innan lögsögu sinnar, afmarka svæði sem 
eru notuð allt árið og einnig, ef við á, þau svæði þar 
sem rekstur hinna ýmsu flokka skipa er stundaður 
hluta úr ári á grundvelli flokkunarviðmiðananna í 
1. mgr., 

 
b) birta skrána í opinberum gagnagrunni á vefsetri 

lögbærra siglingamálayfirvalda, 
 

c) tilkynna framkvæmdastjórninni hvar þessar 
upplýsingar er að finna og þegar breytingar eru 
gerðar á skránni.“ 

 
3. Eftirfarandi greinar bætist við: 
 

„6. gr. a 
 

Kröfur um stöðugleika ekjufarþegaskipa og að taka 
þau úr notkun í áföngum 

 
1. Öll ekjufarþegaskip í flokki A, B og C, þar sem 
kjölurinn hefur verið lagður eða sem eru á svipuðu 
smíðastigi 1. október 2004 eða síðar, skulu vera í 
samræmi við ákvæði 6., 8. og 9. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/25/EB frá 14. apríl 
2003 um sérkröfur um stöðugleika ekjufarþegaskipa (*). 

2. Öll ekjufarþegaskip í flokki A og B, þar sem 
kjölurinn hefur verið lagður eða sem eru á svipuðu 
smíðastigi 1. október 2004 eða síðar, skulu vera í 
samræmi við ákvæði 6., 8. og 9. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/25/EB eigi síðar en 
1. október 2010 nema taka eigi þau úr notkun í áföngum 
þann dag eða síðar þegar þau hafa náð 30 ára aldri en þó 
aldrei síðar en 1. október 2015. 
 
 
 
6. gr. b 
 
Öryggiskröfur fyrir hreyfihamlaða einstaklinga 
 
1. Aðildarríkin skulu tryggja að gerðar séu viðeigandi 
ráðstafanir sem, eftir því sem við verður komið, 
byggjast á viðmiðunarreglunum í III. viðauka til að 
hreyfihamlaðir einstaklingar hafi greiðan aðgang að 
öllum farþegaskipum í flokki A, B, C og D og öllum 
háhraðafarþegaförum sem eru notuð í almennings-
samgöngum þar sem kjölurinn hefur verið lagður eða 
sem eru á svipuðu smíðastigi 1. október 2004 eða síðar. 
 
2. Aðildarríkin skulu hafa samvinnu og samráð við 
stofnanir sem eru fulltrúar fyrir hreyfihamlaða að því er 
varðar framkvæmd viðmiðunarreglnanna í III. viðauka. 
 
3. Að því er varðar breytingar á farþegaskipum í flokki 
A, B, C og D og háhraðafarþegaförum, sem eru notuð 
fyrir almenningssamgöngur, þar sem kjölurinn hefur 
verið lagður eða sem eru á svipuðu smíðastigi fyrir 
1. október 2004, skulu aðildarríkin beita 
viðmiðunarreglunum í III. viðauka að því marki sem er 
fjárhagslega viðunandi og raunhæft. 
 
Aðildarríki skulu gera innlenda aðgerðaráætlun 
varðandi það hvernig eigi að beita viðmiðunarreglunum 
fyrir slík skip og för.  Þau skulu senda framkvæmda-
stjórninni áætlunina eigi síðar en 17. maí 2005. 
 
4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
um framkvæmd þessarar greinar að því er varðar öll 
farþegaskip sem um getur í 1. mgr, farþegaskip sem um 
getur í 3. mgr., þar sem heimilt er að hafa fleiri en 400 
farþega innanborðs, og öll háhraðafarþegaför eigi síðar 
en 17. maí 2006. 
 

(*) Stjtíð. EB L 123, 17.5.2003, bls. 22.“ 
 

4. Viðaukinn við þessa tilskipun bætist við sem 
III. viðauki. 
 
 
 

2. gr. 
 
Frá og með 1. janúar 2005 skal fella brott g-lið 3. mgr. 6. gr. 
tilskipunar 98/18/EB. 
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3. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
17. nóvember 2004. Þau skulu tilkynna það 
framkvæmdastjórninni 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. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
 
 
 
Gjört í Lúxemborg 14. apríl 2003. 
 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX A. GIANNITSIS 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

„III. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARREGLUR AÐ ÞVÍ ER VARÐAR ÖRYGGISKRÖFUR FYRIR FARÞEGASKIP OG 
HÁHRAÐAFARÞEGAFÖR FYRIR HREYFIHAMLAÐA 

 
(eins og um getur í 6 gr. b) 

 
Þegar aðildarríkin beita viðmiðunarreglunum í þessum viðauka skulu þau fara eftir umburðarbréfi 
Alþjóðsiglingamálastofnunarinnar MSC/735 frá 24. júní 1996 „Tilmæli um hönnun og rekstur farþegaskipa til að 
koma til móts við þarfir aldraðra og fatlaðra.“ 
 
1. Aðgangur að skipi 
 

Skip skulu smíðuð og útbúin þannig að hreyfihamlaðir geti farið um borð og frá borði á auðveldan og öruggan 
hátt og tryggt sé að þeir komist á milli þilfara, annaðhvort án aðstoðar eða með hjálp skábrauta eða lyftna.  
Leiðbeiningum um slíkan aðgang skal komið fyrir við aðrar aðgönguleiðir skipsins og á öðrum viðeigandi 
stöðum í skipinu.  

 
2. Skilti 
 

Skilti um borð í skipi til að leiðbeina farþegum skulu vera aðgengileg og auðlæsileg fyrir hreyfihamlaða (þ.m.t. 
fólk með skerta skynjun) og skulu þau staðsett á mikilvægum stöðum. 

 
3. Búnaður til að koma boðum til skila 
 

Rekstraraðilinn skal hafa búnað um borð í skipinu til að koma tilkynningum til skila á sjónrænan hátt og með tali 
til þeirra sem eru mismikið hreyfihamlaðir, t.d. varðandi seinkanir, breytingar á áætlun og þjónustu um borð. 

 
4. Viðvörun 
 

Viðvörunarbúnaður skal þannig hannaður að hann geri öllum hreyfihömluðum farþegum viðvart og 
viðvörunarhnappar skulu vera aðgengilegir, þ.m.t. einstaklingum með skerta skynjun og þeim sem eiga við 
námsörðugleika að stríða. 

 
5. Viðbótarkröfur sem tryggja hreyfanleika innan skipsins 
 

Handslár, gangar og gangvegir, dyragættir og hurðir skulu vera aðgengilegar fyrir fólk í hjólastólum. Lyftur, 
ökutækjaþilför, farþegabiðsalir, klefar og snyrtiherbergi skulu þannig hönnuð að aðgengi fyrir hreyfihamlaða sé 
þægilegt og rými nóg.“ 

 

 
 
 


