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                            TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2005/33/EB                          2008/EES46/16 

frá 6. júlí 2005 

um breytingu á tilskipun 1999/32/EB a  ví er var ar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis (*)

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 1. 
mgr. 175. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (2), 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans  (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Umhverfisstefna Bandalagsins, eins og hún er sett fram í 
a ger aáætlunum á svi i umhverfismála og einkum í 
sjöttu a ger aáætluninni sem sam ykkt var me  
ákvör un Evrópu ingsins og rá sins nr. 
1600/2002/EB (4), á grundvelli 174. gr. sáttmálans, 
mi ar a  ví a  ná fram loftgæ um sem valda hvorki 
óvi unandi áhrifum á né hættu fyrir heilbrig i manna og 
umhverfi .  

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 191, 22.7.2005, bls. 59. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2006 frá 28. apríl 
2006 um breytingu á XX. vi auka (Umhverfismál) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 34, 29.6.2006,  
bls. 11. 

(1) Stjtí . ESB C 45 E, 25.2.2003, bls. 277. 
(2) Stjtí . ESB C 208, 3.9.2003, bls. 27. 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 4. júní 2003 (Stjtí . ESB C 68 E, 18.3.2004, bls. 

311), sameiginleg afsta a rá sins frá 9. desember 2004 (Stjtí . ESB C 63 E, 
15.3.2005, bls. 26), afsta a Evrópu ingsins frá 13. apríl 2005 (hefur enn 
ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 23. maí 
2005. 

(4) Stjtí . EB L 242, 10.9.2002, bls. 1. 

2) Í tilskipun rá sins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um a  
draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum 
fljótandi eldsneytis (5) er mælt fyrir um leyfilegt 
hámarksinnihald brennisteins í svartolíu, gasolíu og 
skipagasolíu sem notu  er í Bandalaginu. 

3) Í tilskipun 1999/32/EB er ess krafist a  
framkvæmdastjórnin íhugi til hva a rá stafana megi 
grípa til a  minnka vægi eirra átta sem stu la a  
súrnun vi  brennslu eldsneytistegunda fyrir skip, annarra 
en skipagasolíu og, ef vi  á, leggja fram tillögu a  essu 
lútandi. 

4) Losun vegna skipaumfer ar, sem rekja má til brennslu 
skipaeldsneytis me  miklu brennisteinsinnihaldi, stu lar 
a  loftmengun af völdum brennisteinsdíoxí s og 
efnisagna sem ska ar heilbrig i manna, veldur 
umhverfisspjöllum, spjöllum á eignum í eigu almennings 
og einkaeigu og á menningararfleif  og stu lar a  
súrnun. 

5) Menn og náttúra á strandsvæ um og í nágrenni hafna 
ver a einkum fyrir áhrifum vegna mengunar frá skipum 
sem nota eldsneyti me  miklum brennisteini. ví er 
sértækra rá stafana krafist í essu tilliti. 

6) Rá stafanirnar í essari tilskipun koma til vi bótar 
innlendum rá stöfunum a ildarríkjanna til a  fara a  efri 
mörkum vegna losunar mengunarefna í andrúmslofti  
sem sett voru í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2001/81/EB (6). 

7) ví fylgja tilteknir kostir fyrir skip a  draga úr 
brennisteinsinnihaldi í eldsneyti a  ví er var ar 
hagkvæmni í rekstri og vi haldskostna  og slíkt 
au veldar notkun tiltekinnar tækni til a  draga úr losun, 
s.s. valvísrar afoxunar me  hvötum. 

________________  

(5) Stjtí . EB L 121, 11.5.1999, bls. 13. Tilskipunin eins og henni var breytt 
me  regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 

(6) Stjtí . ESB L 309, 27.11.2001, bls. 22. Tilskipunin eins og henni var breytt 
me  a ildarlögunum frá 2003. 
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8) Í sáttmálanum er ess krafist a  sérstakt tillit sé teki  til 
sérstakra eiginleika ystu svæ a Bandalagsins, .e. 
frönsku umdæmanna handan hafsins, Asoreyja, Madeira 
og Kanaríeyja. 

9) Ári  1997 var sam ykkt bókun á rá stefnu 
stjórnarerindreka um a  breyta al jó asamningnum um 
varnir gegn mengun frá skipum frá 1973, eins og honum 
var breytt me  bókun frá 1978 ar a  lútandi (hér á eftir 
nefndur MARPOL-samningurinn). Me  essari bókun er 
bætt vi  n jum VI. vi auka vi  MARPOL-samninginn 

ar sem er a  finna reglur um varnir gegn loftmengun frá 
skipum. Bókunin frá 1997, og í framhaldi af ví VI. 
vi aukinn vi  MARPOL-samninginn, tóku gildi 19. maí 
2005. 

10) Í VI. vi auka vi  MARPOL-samninginn er kve i  á um 
a  tiltekin svæ i skuli tilnefnd sem eftirlitssvæ i vegna 
losunar brennisteins (hér á eftir nefnd SOx-
eftirlitssvæ i). ar er Eystrasalti  egar tilnefnt sem slíkt 
svæ i. Vi ræ ur innan Al jó asiglingamála-
stofnunarinnar (IMO) hafa leitt til ess a  
grundvallarsamkomulag ná ist um a  tilnefna Nor ursjó, 

.m.t. Ermarsundi ,  sem SOx-eftirlitssvæ i í kjölfar ess 
a  VI. vi auki tekur gildi. 

11) Me  tilliti til hins hnattræna e lis skipaflutninga skal allt 
kapp lagt á a  finna al jó legar lausnir. Bæ i 
framkvæmdastjórnin og a ildarríkin skulu leitast vi  a  
tryggja innan Al jó asiglingamálastofnunarinnar a  
leyfilegt hámarksinnihald brennisteins í skipaeldsneyti 
ver i minnka  á heimsvísu, .m.t. me  ví a  sko a 
kosti ess a  tilnefna n  hafsvæ i sem SOx-eftirlitssvæ i 
í samræmi vi  VI. vi auka vi  MARPOL-samninginn. 

12) Nau synlegt er a  uppfylla skuldbindingarnar me  tilliti 
til brennisteinsinnihalds skipaeldsneytis til a  ná megi 
markmi um essarar tilskipunar. Skilvirkar a fer ir vi  
s natöku og letjandi vi urlög í gervöllu Bandalaginu eru 
nau synleg til a  tryggja trúver uga framkvæmd 

essarar tilskipunar. A ildarríkin skulu grípa til a ger a 
til a  framfylgja essu me  tilliti til skipa sem sigla undir 
fána eirra og skipa, án tillits til ess undir hva a fána 

au sigla, á me an au eru í höfnum eirra. Einnig er rétt 
a  a ildarríkin starfi nái  saman a  ví a  grípa til 
frekari fullnustua ger a me  tilliti til annarra skipa í 
samræmi vi  al jó asiglingalög. 

13) Til a  siglingageirinn fái nægan tíma til a  koma á 
tæknilegri a lögun a  hámarksgildi, sem nemur 0,1%

brennisteins mi a  vi  yngd, a  ví er var ar 
skipaeldsneyti sem nota  er í skipum í siglingum á 
skipgengum vatnalei um og skip vi  bryggju í höfnum 
Bandalagsins skal dagsetningin egar essari kröfu 
ver ur beitt vera 1. janúar 2010. ar sem essi frestur 
gæti valdi  tæknilegum vandamálum í Grikklandi er 
tímabundin undan ága vi  hæfi fyrir tiltekin skip sem 
starfa innan yfirrá asvæ is L veldisins Grikklands. 

14) Líta skal á essa tilskipun sem fyrsta rep í samfelldu 
ferli til a  draga úr losun á sjó sem b ur upp á 
möguleika til a  draga frekar úr losun me  lægri 
vi mi unarmörkum fyrir brennistein í eldsneyti og tækni 
til a  draga úr losun og til a  róa efnahagsleg stjórntæki 
til a  nota sem hvatningu til a  draga verulega úr losun. 

15) a  er mikilvægt a  styrkja stö u a ildarríkjanna í 
samningavi ræ um innan Al jó asiglingamála-
stofnunarinnar, einkum til a  stu la a  ví a  í 
endursko unaráfanga VI. vi auka vi  MARPOL-
samninginn ver i teknar til umfjöllunar metna arfyllri 
rá stafanir a  ví er var ar strangari vi mi unarmörk 
fyrir brennistein í svartolíu sem notu  er í skipum og a  
nota ar séu a rar sambærilegar rá stafanir til a  draga úr 
losun. 

16) Í ályktun sinni A.926(22) hvatti ing 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar ríkistjórnir, einkum á 
svæ um ar sem tilnefnd hafa veri  SOx-eftirlitssvæ i, 
til a  tryggja frambo  á skipaolíu me  litlu 
brennisteinsinnihaldi á svæ um innan lögsögu eirra og 
a  fara ess á leit vi  olíu- og siglingageirann a  
frambo  á skipaolíu  me  litlu brennisteinsinnihaldi 
ver i auki  og stu la  ver i a  notkun hennar. 
A ildarríkin skulu grípa til a ger a, eftir ví sem vi  á, 
til a  tryggja a  skipaeldsneytisbirgjar á hverjum sta  
eigi eldsneyti, sem uppfyllir essar kröfur, í nægilegu 
magni til a  anna eftirspurn. 

17) Al jó asiglingamálastofnunin hefur sam ykkt 
vi mi unarreglur vegna s natöku á brennsluolíu til a  
ákvar a hvort fari  sé a  VI. vi auka vi  MARPOL-
samninginn og mun auk ess semja vi mi unarreglur 
fyrir hreinsikerfi fyrir útblástursloft og fyrir a rar 
tæknilegar a fer ir til a  takmarka SOx-losun á SOx-
eftirlitssvæ um. 

18) Me  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2001/80/EB frá 
23. október 2001 um takmörkun á losun tiltekinna 
mengunarefna frá stórum brennsluverum út í 
andrúmslofti  (1) er tilskipun rá sins 88/609/EBE (2) 
endursamin. Tilskipun 1999/32/EB skal endursko u  til 
samræmis vi  a , eins og kve i  er á um í 4. mgr. 3. gr. 
hennar.  

________________  

(1) Stjtí . EB L 309, 27.11.2001, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var breytt 
me  a ildarlögunum frá 2003. 

(2) Stjtí . EB L 336, 7.12.1988, bls. 1. 
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19) Rétt er a  framkvæmdastjórnin njóti a sto ar 
nefndar¬innar um öryggi á höfunum og varnir gegn 
mengun frá skipum sem komi  var á fót me  regluger  
Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 2099/2002 (1) í 
tengslum vi  sam ykki á tækni til a  draga úr losun. 

20) Tækni til a  draga úr losun getur, a  ví tilskildu a  hún 
hafi ekki ska leg áhrif á vistkerfi og sé róu  samkvæmt 
vi eigandi reglum um sam ykki og eftirlit, dregi  a.m.k. 
jafnmiki  úr losun e a jafnvel meira en unnt er a  ná 
me  ví a  nota eldsneyti me  litlu 
brennisteinsinnihaldi. Mikilvægt er a  réttu skilyr in séu 
fyrir hendi til a  stu la a  róun n rrar tækni til a  draga 
úr losun. 

21) Siglingaöryggisstofnun Evrópu skal vera 
framkvæmdastjórninni og a ildarríkjunum til a sto ar, 
eftir ví sem vi  á, vi  eftirlit me  framkvæmd essarar 
tilskipunar. 

22) Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til 
framkvæmdar essari tilskipun í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (2). 

23) ví ber a  breyta tilskipun 1999/32/EB til samræmis vi  
etta. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 1999/32/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í sta  2. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Draga skal úr losun brennisteinsdíoxí s, sem stafar af 
brennslu tiltekinna tegunda fljótandi eldsneytis úr jar olíu, 
me  ví a  setja vi mi unarmörk fyrir brennisteinsinnihald 
slíks eldsneytis sem skulu ver a skilyr i fyrir notkun ess 
innan yfirrá asvæ a, landhelgi og efnahagslögsögu e a 
mengunarvarnasvæ a a ildarríkjanna. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. Regluger in eins og henni var breytt 
me  regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 415/2004 (Stjtí . ESB L 
68, 6.3.2004, bls. 10). 

(2) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

Takmarkanirnar á brennisteinsinnihaldi tiltekinna tegunda 
fljótandi eldsneytis úr jar olíu, sem mælt er fyrir um í 

essari tilskipun, skulu hins vegar ekki gilda um: 

a) eldsneyti sem er ætla  til rannsókna og prófana, 

b) eldsneyti sem er ætla  til vinnslu á ur en lokabrennsla 
fer fram, 

c) eldsneyti sem fer til vinnslu í olíuhreinsunari na i, 

d) eldsneyti sem er nota  og sett á marka  á ystu svæ um 
Bandalagsins a  ví tilskildu a  vi komandi a ildarríki 
tryggi a  á essum svæ um: 

— séu loftgæ asta lar virtir, 

— sé svartolía ekki notu  ef brennisteinsinnihald er 
meira en 3% mi a  vi  massa, 

e) eldsneyti sem nota  er í herskipum og ö rum skipum í 
jónustu hersins. Sérhvert a ildarríki skal hins vegar, 

me  ví a  sam ykkja vi eigandi rá stafanir sem 
sker a ekki rekstur e a afkastagetu slíkra skipa, leitast 
vi  a  tryggja a  rekstur eirra sé í samræmi vi  essa 
tilskipun, svo fremi a  sé e lilegt og gerlegt, 

f) hvers kyns notkun eldsneytis í skipi sem er nau synleg 
til a  tryggja öryggi skipsins e a bjarga mannslífum á 
sjó, 

g) hvers kyns notkun eldsneytis í skipi sem nau synleg er 
vegna skemmda sem a  e a búna ur ess hefur or i  
fyrir, a  ví tilskildu a  gripi  hafi veri  til allra 
e lilegra rá stafana til a  koma í veg fyrir 
umframlosun e a halda henni í lágmarki og a  gripi  sé 
til rá stafana eins fljótt sem au i  er til a  lagfæra 
skemmdirnar. etta gildir ekki ef eigandinn e a 
skipstjórinn ollu skemmdunum af ásetningi e a vegna 
gáleysis, 

h) eldsneyti sem nota  er um bor  í skipum sem nota 
vi urkennda tækni til a  draga úr losun í samræmi vi  
4. gr. c.“ 
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2. Ákvæ um 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  fyrsta undirli ar 1. li ar komi eftirfarandi: 

„- allar tegundir fljótandi eldsneytis úr jar olíu, a  
undanskildu skipaeldsneyti, sem falla undir SAT-
númer 2710 19 51 til 2710 19 69 e a“, 

b) í sta  fyrstu undirgreinar í 2. li  komi eftirfarandi: 

„gasolía: 

— allar tegundir fljótandi eldsneytis úr jar olíu, a  
undanskildu skipaeldsneyti, sem falla undir SAT-
númer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 e a 
2710 19 49 e a 

— allar tegundir fljótandi eldsneytis úr jar olíu, a  
undanskildu skipaeldsneyti, sem eimast minna en 
65% mi a  vi  rúmmál ( .m.t. a  sem tapast) vi  
250 °C og sem eimast a.m.k. 85% mi a  vi  
rúmmál ( .m.t. a  sem tapast) vi  350 °C me  
ASTM D86 a fer inni.“, 

c) í sta  3. li ar komi eftirfarandi: 

„3. skipaeldsneyti: allar tegundir fljótandi eldsneytis úr 
jar olíu sem er nota  e a er ætla  til notkunar um 
bor  í skipi, .m.t. a  eldsneyti sem skilgreint er í 
ISO-sta li 8217,“ 

d) eftirfarandi li ir bætist vi : 

„3a. skipadísilolía: allar tegundir skipaeldsneytis 
sem hafa seigju e a e lismassa sem er innan marka 
a  ví er var ar á e lis ætti samkvæmt 
skilgreiningu fyrir DMB- og DMC-gæ i í töflu I í 
ISO 8217, 

3b. skipagasolía (flotaolía): allar tegundir 
skipaeldsneytis sem hafa seigju e a e lismassa sem 
er innan marka a  ví er var ar á e lis ætti 
samkvæmt skilgreiningu fyrir DMX- og DMA-
gæ i í töflu I í ISO 8217, 

3c. MARPOL-samningurinn: al jó asamningur um 
varnir gegn mengun frá skipum, 1973, eins og 
honum var breytt me  bókuninni vi  hann frá 1978, 

3d. VI. vi auki vi  MARPOL-samninginn: vi aukinn 
sem ber yfirskriftina „Reglur um varnir gegn 
loftmengun frá skipum“ sem bætt var vi  
MARPOL-samninginn me  bókuninni frá 1999, 

3e. SOx-eftirlitssvæ i: hafsvæ i sem 
Al jó asiglingamálastofnunin skilgreinir sem 
hafsvæ i af ví tagi skv. VI. vi auka vi  
MARPOL-samninginn, 

3f. far egaskip: skip sem flytja fleiri en 12 far ega og 
far egar teljast allir a rir en: 

i) skipstjóri og skipverjar e a eir a rir sem eru 
rá nir til tiltekinna starfa um bor  í skipi í águ 

ess og 

ii) börn undir eins árs aldri, 

3g. áætlunarfer ir: siglingar far egaskips milli tveggja 
e a fleiri hafna e a siglingar frá og til einnar hafnar 
án vi komu á ö rum stö um, anna hvort: 

i) samkvæmt birtri áætlun e a 

ii) me  svo reglulegum e a tí um fer um a  telja 
má a  um reglubundna áætlun sé a  ræ a, 

3h. herskip: skip sem telst til hers ríkis, ber hin ytri 
merki til a  au kenna slík skip af jó erni ess, er 
undir stjórn yfirmanns, sem stjórn ríkisins hefur 
formlega skipa  og nafngreindur er í vi eigandi 
her jónustuskrá e a á jafngildan hátt, og er me  
áhöfn undir venjulegum heraga 
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3i. skip vi  bryggju: skip sem eru tryggilega fest me  
landfestum e a liggja vi  akkeri í höfn 
Bandalagsins me an au eru fermd, affermd e a 
hafa stutta vi komu (hotelling), .m.t. tíminn egar 
ekki er veri  a  vinna vi  farm, 

3j. skip í  siglingum á skipgengum vatnalei um: skip 
sem eru sérstaklega ætlu  til nota á skipgengri 
vatnalei  eins og skilgreint er í tilskipun rá sins 
82/714/EBE frá 4. október 1982 um tæknilegar 
kröfur vegna skipa á skipgengum vatnalei um (*), 

.m.t. öll skip sem bera: 

i) siglingaskírteini Bandalagsins sem gildir á 
öllum vatnalei um ess, eins og a  er 
skilgreint í tilskipun 82/714/EBE, 

ii) skírteini sem er gefi  út skv. 22. gr. 
endursko a a samningsins um siglingar á Rín, 

3k. a  setja á marka : a  a  afgrei a e a bjó a fram 
skipaeldsneyti, gegn borgun e a án endurgjalds, til 

ri ja a ila og einhvers sta ar innan lögsögu 
a ildarríkja, til brennslu um bor . Undanskili  er 
a  afgrei a e a bjó a fram til útflutnings 
skipaeldsneyti í lestarr mi skipa, 

3l. „ystu svæ i“: frönsku umdæmin handan hafsins, 
Asoreyjar, Madeira og Kanaríeyjar, eins og sett er 
fram í 299. gr. sáttmálans, 

3m. tækni til a  draga úr losun: hreinsikerfi fyrir 
útblástursloft og allar a rar tæknilegar a fer ir sem 
eru sannprófanlegar og framkvæmanlegar, 

 

(*) Stjtí . EB L 301, 28.10.1982, bls. 1. Tilskipunin 
eins og henni var breytt me  a ildarlögunum frá 
2003.“ 

e) 6. li ur falli ni ur. 

3. Í sta  3. gr. komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Hámarksinnihald brennisteins í svartolíu 

1. A ildarríkin skulu gera rá stafanir sem eru 
nau synlegar til a  tryggja a  svartolía ver i ekki notu  á 

yfirrá asvæ i eirra frá og me  1. janúar 2003 fari innihald 
brennisteins í henni yfir 1% mi a  vi  massa. 

2. i) Me  fyrirvara um vi eigandi vöktun af hálfu 
lögbærra yfirvalda, a  ví er var ar losun, gildir essi 
krafa ekki um svartolíu sem er notu : 

a) í brennsluverum sem falla undir gildissvi  
tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 2001/80/EB 
frá 23. október 2001 um takmörkun á losun 
tiltekinna mengunarefna frá stórum brennsluverum 
út í andrúmslofti  (*), sem teljast n  í samræmi vi  
skilgreininguna í 2. mgr. 9. gr. hennar og sem vir a 
vi mi unarmörk um losun brennisteinsdíoxí s fyrir 
slík ver sem sett eru fram í IV. vi auka vi  hana og 
beitt í samræmi vi  4. gr. eirrar tilskipunar, 

b) í brennsluverum sem falla undir gildissvi  
tilskipunar 2001/80/EB og teljast starfandi í 
samræmi vi  skilgreininguna í 2. mgr. 10. gr. 

eirrar tilskipunar ef losun brennisteinsdíoxí s frá 
essum verum er jöfn e a minni en 1700 mg/Nm3 

og súrefnisinnihaldi  í brunagasinu er 3% mi a  
vi  rúmmál í urru ástandi og ar sem losun 
brennisteinsdíoxí s frá brennsluverum, sem falla 
undir a-li  3. mgr. 4. gr. í tilskipun 2001/80/EB, er 
frá 1. janúar 2008 jöfn e a minni en sú losun sem 
yr i ef vi mi unarmörk fyrir losun n rra vera, sem 
er a  finna í A-hluta IV. vi auka vi  á tilskipun, 
eru virt og, eftir ví sem vi  á, vi  beitingu 5., 7. 
og. 8. gr. hennar, 

c) í ö rum brennsluverum, sem falla ekki undir a- e a 
b-li , egar losun brennisteinsdíoxí s frá essum 
brennsluverum er ekki meiri en 1700 mg/Nm3 og 
súrefnisinnihaldi  í brunagasinu er 3% mi a  vi  
rúmmál í urru ástandi, 
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d) til brennslu í hreinsunarstö vum, ar sem 
mána arleg me altalslosun brennisteinsdíoxí s í 
öllum verum hreinsunarstö varinnar er, óhá  ví 
hva a tegund e a blanda eldsneytis er notu , innan 
marka sem hvert a ildarríki setur en au skulu ekki 
vera hærri en 1700 mg/Nm3. etta skal ekki gilda 
um brennsluver sem falla undir a-li  e a, frá 1. 
janúar 2008, um au sem falla undir b-li . 

ii) A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir 
til a  tryggja a  engin brennsluver, sem nota svartolíu 
me  brennisteinsinnihaldi sem er meira en um getur í 
1. mgr., séu starfrækt án leyfis sem lögbært yfirvald 
gefur út ar sem vi mi unarmörk fyrir losun eru 
tilgreind. 

3. Endursko a skal ákvæ i 2. mgr. og breyta eim í ljósi 
sí ari breytinga á tilskipun 2001/80/EB eftir ví sem vi  á. 

 
(*) Stjtí . EB L 309, 27.11.2001, bls. 1. Tilskipunin eins og 

henni var breytt me  a ildarlögunum frá 2003.“ 

 

4. Ákvæ um 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) frá og me  1. janúar 2010: 

i) falli ni ur or in „ ar á me al skipagasolía“ í 1. 
mgr., 

ii) falli öll 2. mgr. ni ur. 

b) Ákvæ i 3. og 4. mgr. falli ni ur frá og me  11. ágúst 
2005. 

5. Eftirfarandi greinar bætist vi : 

„4. gr. a 

Hámarksinnihald brennisteins í skipaolíu sem notu  er 
á SOx-eftirlitssvæ um og í far egaskipum sem sigla 

áætlunarfer ir til e a frá höfnum Bandalagsins 

1. A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir 
til a  tryggja a  skipaeldsneyti sé ekki nota  innan 
landhelgi, efnahagslögsögu e a mengunarvarnasvæ a 

eirra sem eru innan SOx-eftirlitssvæ a ef 
brennisteinsinnihald í essu eldsneyti er meira en 1,5% 
mi a  vi  massa. etta skal gilda um öll skip án tillits til 

ess undir hva a fána au sigla, .m.t. skip sem hefja fer  
sína utan Bandalagsins. 

2. Gildistökudagsetningar fyrir 1. mgr. skulu vera 
eftirfarandi: 

a) fyrir Eystrasalti  sem um getur í a-li  3. mgr. 14. reglu 
í VI. vi auka vi  MARPOL-samninginn: 11. ágúst 
2006, 

b) fyrir Nor ursjó: 

— 12 mánu um eftir a  tilnefning 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar tekur gildi 
samkvæmt fastsettri málsme fer  e a 

— 11. ágúst 2007, 

hvort heldur ber fyrr a , 

c) fyrir öll önnur hafsvæ i, .m.t. hafnir sem 
Al jó asiglingamálastofnunin tilnefnir í kjölfari  sem 
SOx-eftirlitssvæ i í samræmi vi  b-li  3. mgr. 14. reglu 
VI. vi auka vi  MARPOL-samninginn: 12 mánu um 
eftir gildistökudag essarar tilnefningar. 

3. A ildarríkin skulu bera ábyrg  á a  1. mgr. sé 
framfylgt, a.m.k. a  ví er var ar: 

— skip sem sigla undir fána ess og 

—  skip, án tillits til ess undir hva a fána au sigla, á 
me an au eru í höfnum eirra, ef um er a  ræ a 
a ildarríki sem liggja a  SOx-eftirlitssvæ um.  

A ildarríkjum er einnig heimilt a  grípa til frekari a ger a 
til a  framfylgja essu gagnvart ö rum skipum í samræmi 
vi  al jó asiglingalög. 

4. Frá og me  eirri dagsetningu, sem um getur í a-li  2. 
mgr., skulu a ildarríkin gera allar nau synlegar rá stafanir 
til a  tryggja a  skipaeldsneyti sé ekki nota  innan 
landhelgi, efnahagslögsögu og mengunarvarnasvæ a eirra 
af far egaskipum sem sigla áætlunarfer ir til e a frá 
einhverri höfn Bandalagsins, ef brennisteinsinnihald essa 
eldsneytis er meira en 1,5% mi a  vi  massa. A ildarríkin 
skulu bera ábyrg  á a  framfylgja essari kröfu, a.m.k. a  
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ví er var ar skip sem sigla undir eirra eigin fána og skip, 
án tillits til ess undir hva a fána au sigla, á me an au 
eru í höfnum eirra. 

5. Frá og me  eim degi, sem um getur í a-li  2. mgr., 
skulu a ildarríkin setja a  sem skilyr i fyrir ví a  skip 
geti lagst a  í höfn í Bandalaginu a  dagbók skipsins sé rétt 
fyllt út, .m.t. a ger ir egar skipt er um eldsneyti. 

6. Frá og me  eim degi, sem um getur í a-li  2. mgr. og í 
samræmi vi  18. reglu í VI. vi auka vi  MARPOL-
samninginn, skulu a ildarríki: 

— halda skrá yfir skipaeldsneytisbirgja á sta num, 

— sjá til ess a  birgirinn skrái brennisteinsinnihald í öllu 
skipaeldsneyti, sem er selt á yfirrá asvæ i eirra, á 
afhendingarse il sem innsigla  s ni fylgir og fulltrúi 
vi tökuskipsins hefur skrifa  undir, 

— grípa til a ger a, eftir ví sem vi  á, gegn 
skipaeldsneytisbirgjum sem uppvísir hafa or i  a  ví 
a  afhenda eldsneyti sem er ekki í samræmi vi  
forskriftirnar sem tilgreindar eru á 
afhendingarse linum,  

— sjá til ess a  gripi  sé til a ger a til úrbóta, eftir ví 
sem vi  á, til ess a  skipaeldsneyti, sem uppgötvast og 
ekki uppfyllir kröfurnar, uppfylli ær. 

7. Frá og me  eim degi, sem um getur í a-li  2. mgr., 
skulu a ildarríkin sjá til ess a  skipadísilolía sé ekki sett á 
marka  á yfirrá asvæ i eirra ef brennisteinsinnihald 
hennar er meira en 1,5% mi a  vi  massa. 

8. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a ildarríkjunum um 
gildistökudagsetningarnar sem um getur í b-li  2. mgr. og 
birta ær í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. b 

Hámarksinnihald brennisteins í skipaeldsneyti sem nota  
er í skipum í siglingum á skipgengum vatnalei um og í 

skipum vi  bryggju í höfnum Bandalagsins 

1. Frá og me  1. janúar 2010 skulu a ildarríkin gera allar 
nau synlegar rá stafanir til a  tryggja a  eftirfarandi skip noti 
ekki skipaeldsneyti sem inniheldur meiri brennistein en 0,1% 
mi a  vi  massa: 

a) skip í siglingum á skipgengum vatnalei um og  

b) skip vi  bryggju í höfnum Bandalagsins ar sem gera skal 
rá  fyrir nægum tíma fyrir áhöfnina til a  ljúka öllum 
nau synlegum a ger um vi  a  skipta um eldsneyti eins 
fljótt og unnt er eftir a  lagst er a  bryggju og eins nálægt 
brottför og hægt er . 

A ildarríkin skulu krefjast ess a  tíminn, sem tekur a  
skipta um eldsneyti, sé skrá ur í dagbók skipsins. 

2. Ákvæ i 1. mgr. gilda ekki: 

a) ef skip eiga, samkvæmt birtri tímaáætlun, a  liggja skemur 
en tvo tíma vi  bryggju, 

b) um skip í siglingum á skipgengum vatnalei um sem eru 
me  skírteini sem sta festir a  au uppfylla 
al jó asamninginn um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974, 
me  áor num breytingum, me an au eru á hafi úti, 

c) fyrr en 1. janúar 2012 fyrir au skip sem tilgreind eru í 
vi aukanum og sigla eingöngu innan yfirrá asvæ is 
L veldisins Grikklands, 

d) um skip ar sem slökkt er á öllum vélum og rafmagn úr 
landi er nota  me an au eru vi  bryggju í höfnum. 

3. Frá og me  1. janúar 2010 skulu a ildarríkin sjá til ess a  
skipagasolía sé ekki sett á marka  á yfirrá asvæ i eirra ef hún 
inniheldur meiri brennistein en 0,1% mi a  vi  massa. 
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4. gr. c 

Tilraunir á n rri tækni til a  draga úr losun og notkun 
hennar 

1. A ildarríkjum er heimilt í samvinnu vi  önnur 
a ildarríki, eftir ví sem vi  á, a  sam ykkja tilraunir á 
n rri tækni fyrir skip til a  draga úr losun skipa sem sigla 
undir fána eirra e a á hafsvæ um innan lögsögu eirra. 
Me an á essum tilraunum stendur skal ekki vera skylt a  
nota skipaeldsneyti sem uppfyllir kröfurnar í 4. gr. a og 4. 
gr. b a  ví tilskildu a : 

— framkvæmdastjórninni og hluta eigandi hafnarríki sé 
tilkynnt um a  skriflega a.m.k. sex mánu um á ur en 
tilraunir hefjast, 

— leyfi fyrir tilraununum gildi ekki lengur en í 18 mánu i, 

— í öll hluta eigandi skip sé settur upp búna ur, sem ekki 
er hægt a  eiga vi ,  til a  vakta stö ugt lofttegundir 
sem losa ar eru út um reykháf og ví a  hann sé 
nota ur allt tilraunatímabili , 

— í öllum hluta eigandi skipum náist a  draga jafnmiki  
úr losun og unnt væri a  ná ef fari  væri a  
vi mi unarmörkum um brennistein í eldsneyti sem 
tilgreind eru í essari tilskipun,  

— vi eigandi kerfi séu til sta ar svo a  me höndla megi 
allan úrgang, sem fellur til vegna tækni til a  draga úr 
losun, á öllu tilraunatímabilinu, 

— áhrif á umhverfi sjávar, einkum vistkerfi í loku um 
höfnum og ármynnum sé meti  á öllu 
tilraunatímabilinu og 

— heildarni urstö ur séu lag ar fyrir 
framkvæmdastjórnina og ger ar a gengilegar öllum 
innan sex mána a frá ví a  tilraununum l kur. 

2. Tækni til a  draga úr losun fyrir skip, sem sigla undir 
fána a ildarríkis, skal sam ykkt í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 3. gr. í regluger  
Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. 
nóvember um a  koma á fót nefnd um öryggi á höfunum 
og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um 
breytingu á regluger um um siglingaöryggi og varnir gegn 
mengun frá skipum (*), a  teknu tilliti til: 

— vi mi unarreglna sem Alj ó asiglingamálastofnunin 
semur, 

— ni ursta na tilrauna sem fara fram skv. 1. mgr., 

— áhrifa á umhverfi , .m.t. minnkun á losun sem hægt er 
a  ná fram og áhrifa á vistkerfi í loku um höfnum og 
ármynnum, 

— ess hvort unnt sé a  koma vi  vöktun og sannprófun. 

3. Setja skal vi mi anir vegna notkunar tækni til a  draga 
úr losun skipa, án tillits til ess undir hva a fána au sigla, 
í loku um höfnum og ármynnum í Bandalaginu í samræmi 
vi  málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 9. gr. 
Framkvæmdastjórnin skal tilkynna Al jó asiglingamála-
stofnuninni um essar vi mi anir. 

4. Ef a ildarríkin nota ekki skipaeldsneyti me  litlu 
brennisteinsinnihaldi, sem uppfyllir kröfurnar í 4. gr. a og 
4. gr. b, er eim heimill sá kostur a  leyfa skipum a  nota 
vi urkennda tækni til a  draga úr losun, a  ví tilskildu a  

essi skip: 

— nái stö ugt a  draga jafnmiki  úr losun og næ ist ef 
fari  væri a  vi mi unarmörkum um brennistein í 
eldsneyti sem tilgreind eru í essari tilskipun,  

— séu búin vöktunarbúna i sem fylgist stö ugt me  losun 
og  

— skrái vandlega a  úrgangur, sem er losa ur í loka ar 
hafnir og ármynni, hafi, út frá vi mi ununum sem 
yfirvöld hafnarríkja senda 
Al jó asiglingamálastofnuninni, engin áhrif á vistkerfi. 

 

(*) Stjtí . EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. Regluger in eins 
og henni var breytt me  regluger  framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 415/2004 (Stjtí . ESB L 68, 
6.3.2004, bls. 10).“ 

6. Ákvæ um 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi li ur falli inn: 

„1a. A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar 
rá stafanir til a  tryggja a  innihald brennisteins í 
skipaeldsneyti sé í samræmi vi  vi eigandi ákvæ i 4. 
gr. a og 4. gr. b.  
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Nota skal hverja eftirtalinna a fer a vi  s natöku, 
greiningu og sko un, eftir ví sem vi  á: 

— s nataka úr skipaeldsneyti, sem er ætla  til 
brennslu um bor , egar a  er afhent til skipa ar 
sem vi mi unarreglum 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar er fylgt, og 
greining á brennisteinsinnihaldi ess, 

— s nataka og greining á brennisteinsinnihaldi 
skipaeldsneytis, sem er ætla  til brennslu um bor  í 
brennslutönkum, ef ví ver ur vi  komi , og á 
innsiglu um s num úr eldsneytishólfum um bor  í 
skipum, 

— sko un á dagbókum skips og afhendingarse lum 
fyrir skipaeldsneyti. 

S nataka skal hefjast á sama degi og vi komandi 
vi mi unarmörk fyrir hámarksinnihald brennisteins í 
eldsneyti taka gildi. Hún skal fara fram nægilega oft og 
taka skal nægilegt magn annig a  s nin séu dæmiger  
fyrir eldsneyti  sem veri  er a  rannsaka og fyrir a  
eldsneyti sem skip nota me an au eru á vi komandi 
hafsvæ um, höfnum e a skipgengum vatnalei um.  

A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir, 
eftir ví sem vi  á, til a  vakta innihald brennisteins í 
ö ru skipaeldsneyti en ví sem 4. gr. a og 4. gr. b eiga 
vi  um.“, 

b) eftirfarandi komi í sta  a-li ar 2. mgr.: 

„a) ISO-a fer  8754 (1992) og PrEN ISO 14596 a  ví 
er var ar svartolíu og skipaeldsneyti,“ 

7. Í sta  7. gr. komi eftirfarandi: 

„7. gr. 

Sk rslugjöf og endursko un 

1. Á grundvelli ni ursta na úr s natöku, greiningu og 
sko unum, sem fram fara í samræmi vi  6. gr., skulu 
a ildarríkin, eigi sí ar en 30. júní ár hvert, leggja stutta 
sk rslu fyrir framkvæmdastjórnina um brennisteinsinnihald 
fljótandi eldsneytis sem fellur undir gildissvi  essarar 
tilskipunar og var nota  á næstli nu almanaksári á 
yfirrá asvæ i eirra. Í essari sk rslu skal vera skrá yfir 
heildarfjölda s na, sem prófu  eru og flokku  eftir 
eldsneytistegund, og ar skal tilgreint samsvarandi magn 
eldsneytis sem nota  er og reikna  me altalsinnihald 

brennisteins. A ildarríkin skulu einnig gera sk rslu um 
fjölda sko ana, sem ger ar eru um bor  í skipum, og skrá 
me altalsinnihald brennisteins í skipaeldsneyti sem nota  
er á yfirrá asvæ i eirra og ekki fellur undir gildissvi  

essarar tilskipunar 11. ágúst 2005. 

2. Framkvæmdastjórnin skal m.a. á grundvelli: 

a) árlegra sk rslna sem lag ar eru fram í samræmi vi  
1. mgr., 

b) róunar sem á sér sta  a  ví er var ar loftgæ i, 
súrnun, eldsneytiskostna  og breytinga á 
flutningsmáta, 

c) árangurs vi  a  draga úr losun brennisteinsoxí s frá 
skipum me  a fer um Al jó asiglingamála-
stofnunarinnar egar frumkvæ i Bandalagsins er 
fylgt í essu tilliti, 

d) n rrar kostna arhagkvæmnigreiningar, .m.t. beinn 
og óbeinn ávinningur fyrir umhverfi , rá stafana, 
sem settar eru fram í 4. mgr. 4. gr. a, og hugsanlega 
frekari rá stafana til a  draga úr losun og  

e) framkvæmdar á 4. gr. c, 

leggja, eigi sí ar en 2008, sk rslu fyrir Evrópu ingi  
og rá i . 

Framkvæmdastjórninni er heimilt a  leggja fram me  
sk rslu sinni tillögur um breytingar á essari tilskipun, 
einkum a  ví er var ar: 

— annan áfanga vi mi unarmarka fyrir brennistein 
sem mælt er fyrir um fyrir hvern flokk eldsneytis 
og  

— hafsvæ in, ar sem nota skal skipaeldsneyti me  
litlu brennisteinsinnihaldi, a  teknu tilliti til ess 
starfs sem er unni  á vegum Al jó asiglingamála-
stofnunarinnar. 

Framkvæmdastjórnin skal fjalla sérstaklega um tillögur 
a  ví er var ar: 

a) tilnefningu n rra SOx-eftirlitssvæ a, 

b) lækkun vi mi unarmarka fyrir brennistein í 
skipaeldsneyti sem nota  er á SOx-eftirlitssvæ um, 
hugsanlega ni ur í 0,5%, 

c) annars konar rá stafanir e a vi bótarrá stafanir.  
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3. Eigi sí ar en 31. desember 2005 skal 
framkvæmdastjórnin senda Evrópu inginu og rá inu 
sk rslu um hugsanlega notkun efnahagslegra stjórntækja, 

.m.t. a fer ir eins og a  leggja á mismunandi skatta og 
kílómetragjöld, losunarleyfi sem eiga má vi skipti me  og 
mótfærslur. 

Framkvæmdastjórninni er einnig heimilt a  taka til 
athugunar a  leggja fram tillögur um efnahagsleg 
stjórntæki sem annars konar rá stafanir e a 
vi bótarrá stafanir í tengslum vi  endursko unina 2008, a  

ví tilskildu a  hægt sé a  s na fram á augljósan ávinning 
fyrir umhverfi  og heilbrig i. 

4. Allar breytingar, sem nau synlegar eru til a  laga 1., 2. 
e a 3. li , li  3 a, li  3 b og 4. li  2. gr. e a 2. mgr. 6. gr. a  
framförum í tækni og vísindum, skulu sam ykktar í 
samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 9. gr. 
Slík a lögun skal ó ekki lei a til neinna beinna breytinga 
á gildissvi i essarar tilskipunar e a á vi mi unarmörkum 
fyrir brennistein í eldsneyti sem tilgreind eru í essari 
tilskipun.“ 

8. Í sta  9. gr. komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Nefndarme fer  

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar. 

2. egar vísa  er í essa málsgrein gilda ákvæ i 5. og 
7. gr. ákvör unar rá sins 1999/468/EB (*), a  teknu tilliti 
til ákvæ a 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

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

9. Texti vi aukans vi  essa tilskipun bætist vi . 

2. gr. 

A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 11. 
ágúst 2006. au skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni 

egar í sta . 

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 6. júlí 2005. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. BORRELL FONTELLES J. STRAW 

forseti. forseti. 

 

 
 

 



Nr. 46/114  18.7.2008 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
VI AUKI 

„VI AUKI 

GRÍSK SKIP 

HEITI SKIPS AFHENDINGARÁR IMO-nr. 

ARIADNEPALACE 2002 9221310 

IKARUSPALACE 1997 9144811 

KNOSSOSPALACE 2001 9204063 

OLYMPIAPALACE 2001 9220330 

PASIPHAEPALACE 1997 9161948 

FESTOSPALACE 2001 9204568 

EUROPAPALACE 2002 9220342 

BLUESTAR I 2000 9197105 

BLUESTAR II 2000 9207584 

BLUE STAR ITHAKI 1999 9203916 

BLUE STAR NAXOS 2002 9241786 

BLUE STAR PAROS 2002 9241774 

HELLENIC SPIRIT 2001 9216030 

OLYMPIC CHAMPION 2000 9216028 

LEFKAORI 1991 9035876 

SOPHOKLISVENIZELOS 1990 8916607“ 

 

 

 


