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                                              REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 884/2005                   2008/EES/45/28 

frá 10. júní 2005 

um verklagsreglur vi  framkvæmd sko ana framkvæmdastjórnarinnar á svi i siglingaverndar (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
725/2004 frá 31. mars 2004 um a  efla vernd skipa og 
hafnara stö u (1), einkum 4. mgr. 9. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Til a  fylgjast me  beitingu regluger ar (EB) nr. 
725/2004 í a ildarríkjunum skal framkvæmdastjórnin 
annast sko anir sem hefjast sex mánu um eftir 
gildistöku eirrar regluger ar. Nau synlegt er a  
framkvæmdastjórnin hafi yfirumsjón me  skipulagi 
sko ana til a  sannprófa skilvirkni innlendra 
gæ aeftirlitskerfa og rá stafana, verklagsreglna og 
mannvirkja á svi i siglingaverndar. 

2) Siglingaöryggisstofnun Evrópu, sem komi  var á fót 
me  regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1406/2002 (2), skal veita framkvæmdastjórninni 
tæknia sto  vi  framkvæmd sko ana hennar á skipum, 
hluta eigandi félögum og vi urkenndum 
verndarstofnunum. 

3) Framkvæmdastjórnin skal samhæfa áætlun og 
undirbúning sko ana sinna í samvinnu vi  a ildarríkin. 
Sko unarteymi framkvæmdastjórnarinnar skulu geta 
kalla  til starfa hæfa, innlenda sko unarmenn egar ess 
er kostur. 

4) Sko anir á vegum framkvæmdastjórnarinnar skulu fara 
fram í samræmi vi  fasta málsme fer , .m.t. sta la ar 
a fer ir. 

5) Me höndla skal vi kvæmar uppl singar um sko anir 
sem leynilegar uppl singar. 

6) Rá stafanir, sem kve i  er á um í essari regluger , eru í 
samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót skv. 
1. mgr. 11. gr. regluger ar (EB) nr. 725/2004. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 148, 11.6.2005, bls. 25. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2006 frá 10. mars 
2006 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 
1.6.2006, bls. 20. 

(1) Stjtí . ESB L 129, 29.4.2004, bls. 6. 
(2) Stjtí . EB L 208, 5.8.2002, bls. 1. Regluger inni var sí ast breytt me  

regluger  (EB) nr. 724/2004 (Stjtí . ESB L 129, 29.4.2004, bls. 1). 

I. KAFLI 

EFNI OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í essari regluger  er mælt fyrir um verklagsreglur um 
framkvæmd sko ana á vegum framkvæmdastjórnarinnar til a  
fylgjast me  beitingu regluger ar (EB) nr. 725/2004 í hverju 
a ildarríki, í tengslum vi  hverja einstaka hafnara stö u og hjá 
hluta eigandi félögum. 

Sko anirnar skulu fara fram á gagnsæjan, skilvirkan, 
samhæf an og samræmdan hátt. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari regluger  er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „sko un á vegum framkvæmdastjórnarinnar“: rannsókn af 
hálfu sko unarmanna framkvæmdastjórnarinnar á 
gæ aeftirlitskerfum a ildarríkjanna, rá stöfunum, 
verklagsreglum og mannvirkjum á svi i siglingaverndar 
innanlands til a  ákvar a hvort ákvæ i regluger ar (EB) nr. 
725/2004 séu uppfyllt, 

2.  „sko unarma ur framkvæmdastjórnarinnar“: einstaklingur 
sem uppfyllir kröfurnar sem tilgreindar eru í 7. gr og starfar 
hjá Siglingaöryggisstofnun Evrópu e a innlendur 
sko unarma ur me  umbo  framkvæmdastjórnarinnar til 
a  taka átt í sko unum framkvæmdastjórnarinnar, 

3. „innlendur sko unarma ur“: einstaklingur sem a ildarríki 
ræ ur til starfa og er vi urkenndur sem sko unarma ur á 
svi i siglingaverndar samkvæmt kröfum ess a ildarríkis, 

4. „nefndin“: nefnd, sem komi  er á fót skv. 1. mgr. 11. gr. 
regluger ar (EB) nr. 725/2004, 

5. „hlutlæg sönnunargögn“: megindlegar e a eigindlegar 
uppl singar, sk rslur e a ni urstö ur sem lúta a  vernd e a 
tilvist og framkvæmd kröfu, sem mælt er fyrir um í 
regluger  (EB) nr. 725/2004, bygg  á athugasemdum, 
mælingum e a prófunum sem unnt er a  færa sönnur á, 

6. „athugasemd“: ni ursta a fengin vi  sko un á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar, studd hlutlægum sönnunar-
gögnum, 
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7. „frávik“: a stæ ur, sem hafa veri  kanna ar, ar sem 
hlutlæg sönnunargögn benda til ess a  ekki sé fari  a  
kröfu, sem mælt er fyrir um í regluger  (EB) nr. 725/2004, 

annig a  a ger ir til úrbóta eru nau synlegar, 

8. „gróft frávik“: greinilegt frávik sem er alvarleg ógnun vi  
siglingavernd og krefst tafarlausra a ger a til úrbóta, a  
auki telst a  vera gróft frávik ef krafa samkvæmt 
regluger  (EB) nr. 725/2004 er ekki uppfyllt me  
skilvirkum og kerfisbundnum hætti, 

9. „tengili ur fyrir siglingavernd“: a ili sem sérhvert 
a ildarríki tilnefnir sem tengili  milli 
framkvæmdastjórnarinnar og annarra a ildarríkja og til a  
grei a fyrir, fylgja eftir og uppl sa um beitingu rá stafana 
um siglingavernd sem mælt er fyrir um í regluger  (EB) nr. 
725/2004, 

10. „hluta eigandi félag“: a ili sem ber a  útnefna 
verndarfulltrúa félags, verndarfulltrúa skips e a 
verndarfulltrúa hafnar e a sem ber ábyrg  á a  hrinda í 
framkvæmd verndaráætlun fyrir skip e a verndaráætlun 
fyrir hafnara stö u e a sem a ildarríki hefur útnefnt sem 
vi urkenndan verndara ila, 

11. „prófun“: prófun á rá stöfunum til a  tryggja siglingavernd 
ar sem líkt er eftir eim ásetningi a  fremja ólöglegt 

athæfi í eim tilgangi a  prófa skilvirkni vi  framkvæmd 
gildandi verndarrá stafana. 

II. KAFLI 

ALMENNAR KRÖFUR 

3. gr. 

Samvinna milli a ildarríkja 

Me  fyrirvara um ábyrg  framkvæmdastjórnarinnar skulu 
a ildarríkin sinna sko unarverkefnum sínum í samvinnu vi  
hana. essi samvinna skal fara fram á undirbúnings-, eftirlits- 
og sk rslugjafarstiginu. 

4. gr. 

Beiting heimilda framkvæmdastjórnarinnar 

1. Hvert a ildarríki skal sjá til ess a  sko unarmenn 
framkvæmdastjórnarinnar geti beitt heimildum sínum til a  
sko a starfsemi á svi i siglingaverndar hjá lögbærum 
yfirvöldum samkvæmt regluger  (EB) nr. 725/2004 og hjá 
hluta eigandi félagi. 

2. Hvert a ildarríki skal sjá til ess, sé ess óska , a  
sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar hafi a gang a  öllum 
skjölum sem tengjast siglingavernd og einkum: 

a) innlendri áætlun um framkvæmd regluger ar (EB) nr. 
725/2004 sem um getur í 3. mgr. 9. gr. eirrar regluger ar, 

b) uppl singar sem tengili ur leggur fram og 
vöktunarsk rslur sem um getur í 4. mgr. 9. gr. regluger ar 
(EB) nr. 725/2004. 

3. Á eim stö um ar sem sko unarmenn á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar eiga í erfi leikum me  a  sinna 
skyldustörfum sínum skulu hluta eigandi a ildarríki a sto a 
framkvæmdastjórnina, eins og eim er framast unnt, innan 

eirra lagaheimilda sem eim eru tiltækar, til a  hún geti sinnt 
verkefni sínu til fulls. 

5. gr. 

átttaka innlendra sko unarmanna í sko unum á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar 

1. A ildarríkin skulu útvega framkvæmdastjórninni innlenda 
sko unarmenn sem geta teki  átt í sko unum á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar og á tengdu undirbúnings- og 
sk rslugjafarstigi. 

2. Innlendur sko unarma ur skal ekki taka átt í sko unum á 
vegum framkvæmdastjórnarinnar í ví a ildarríki ar sem hann 
er rá inn til starfa. 

3. Hvert a ildarríki skal útvega framkvæmdastjórninni skrá 
yfir innlenda sko unarmenn og framkvæmdastjórnin getur 
fari  ess á leit vi  á a  eir taki átt í sko unum á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar. 

Uppfæra skal essa skrá a.m.k. í júnílok ár hvert og í fyrsta 
skipti innan átta vikna frá gildistöku essarar regluger ar. 

4. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna nefndinni um skrárnar 
sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 

5. Ef framkvæmdastjórnin telur nau synlegt a  innlendur 
sko unarma ur taki átt í tiltekinni sko un 
framkvæmdastjórnarinnar skal hún fara fram á a  a  
a ildarríkin uppl si hvort innlendir sko unarmenn séu tiltækir 
til a  annast á sko un. Slíkar bei nir skulu venjulega lag ar 
fram átta vikum á ur en sko unin fer fram. 

6. Framkvæmdastjórnin skal standa straum af kostna i vi  
átttöku innlendra sko unarmanna í sko unum á vegum 

framkvæmdastjórnarinnar í samræmi vi  reglur Bandalagsins. 

6. gr. 

Tæknia sto  Siglingaöryggisstofnar Evrópu vi  sko anir 
framkvæmdastjórnarinnar 

1. egar framkvæmdastjórnin n tur tæknia sto ar skv. iv. li  
b-li ar 2. gr. regluger ar (EB) nr. 1406/2002 skal 
Siglingaöryggisstofnun Evrópu útvega tæknilega sérfræ inga 
til a  taka átt í sko unum á vegum framkvæmdastjórnarinnar, 

.m.t. á undirbúnings- og sk rslugjafarstiginu. 
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2. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna nefndinni um skrá yfir 
tæknilega sérfræ inga frá Siglingaöryggisstofnun Evrópu sem 
hún getur kalla  til átttöku í sko un. 

7. gr. 

Vi mi anir fyrir menntun og hæfi og jálfun 
sko unarmanna framkvæmdastjórnarinnar 

1. Sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar skulu búa yfir 
vi eigandi menntun og hæfi, .m.t. nægileg fræ ileg og hagn t 
reynsla í siglingavernd. etta felur venjulega í sér: 

a) gó an skilning á siglingavernd og hvernig henni er beitt 
gagnvart eirri starfsemi sem er til sko unar, 

b) gó a verk ekkingu á öryggistækni og starfsa fer um vi  
siglingavernd, 

c) ekkingu á grundvallaratri um sko unar, a fer um og 
tækni, 

d) verk ekkingu á eirri starfsemi sem er til sko unar. 

2. Til a  teljast hæfir til a  annast sko anir á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar skulu sko unarmenn 
framkvæmdastjórnarinnar hafa loki  jálfun me  vi unandi 
árangri. 

jálfunin, sem innlendir sko unarmenn urfa a  hafa loki  til 
a  starfa sem sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar, skal: 

a) vera faggilt af framkvæmdastjórninni, 

b) fela í sér grunn jálfun og reglubundna endur jálfun, 

c) tryggja fullnægjandi færni til a  hafa eftirlit me  ví hvort 
verndarrá stafirnar séu framkvæmdar í samræmi vi  
regluger  (EB) nr. 725/2004. 

3. Framkvæmdastjórnin skal sjá til ess a  sko unarmenn 
hennar uppfylli vi mi in sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 

III. KAFLI 

VERKLAGSREGLUR UM FRAMKVÆMD SKO ANA Á 
VEGUM FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

8. gr. 

Fyrirvari um sko anir 

1. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna tengili  a ildarríkisins, 
á ví yfirrá asvæ i ar sem sko un á a  fara fram, um sko un 
me  a.m.k. sex vikna fyrirvara. Vi  sérstakar a stæ ur má 
stytta ennan tilkynningafrest. 

A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir til a  
tryggja a  tilkynning um sko un sé trúna armál til a  tryggja 
a  sko unarferli  ska ist ekki. 

2. Tengili num skal tilkynnt fyrirfram um umfang 
fyrirhuga rar sko unar á vegum framkvæmdastjórnarinnar. 

Ef sko a á hafnara stö u og sko unin á a  taka til skipa í eirri 
hafnara stö u skal uppl sa tengili inn um a  í 
tilkynningunni. 

3. Tengili urinn skal: 

a) uppl sa hluta eigandi lögbær yfirvöld í a ildarríkinu um 
sko unina og 

b) tilkynna framkvæmdastjórninni um essi hluta eigandi 
lögbæru yfirvöld. 

4. Tengili urinn skal greina framkvæmdastjórninni, a.m.k. 24 
klukkustundum á ur en sko unin fer fram, frá nafni fánaríkis 
og IMO-númeri skipa sem búist er vi  a  ver i í hafnara stö u 
sem fær tilkynningu senda, samkvæmt annarri undirgrein 2. 
mgr., me an sko unin fer fram. 

5. egar fánaríki er a ildarríki skal framkvæmdastjórnin, ar 
sem ví ver ur vi  komi , uppl sa tengili  ess a ildarríkis 
um a  sko a megi skipi  egar a  er í hafnara stö unni. 

6. egar sko un á hafnara stö u í a ildarríki felur í sér skip 
ess a ildarríkis sem er fánaríki skal tengili ur hafa samband 

vi  framkvæmdastjórnina til a  sta festa hvort skipi  ver i í 
hafnara stö unni me an sko unin fer fram e a ekki. 

7. Sko anir framkvæmdastjórnarinnar skulu fara fram á 
vegum ess a ildarríkis ar sem hafnara sta an er og a  
sinnir eftirliti og tryggir a  kröfum sé framfylgt, skv. 9. reglu 
sérstakra rá stafana, til a  auka siglingavernd SOLAS-
samningsins egar anna hvort: 

a) fánaríki skipsins er ekki a ildarríki e a 

b) skipi  var ekki tilgreint í uppl singunum sem lag ar voru 
fram skv. 4. mgr. 

8. egar tengili ur fær tilkynningu um sko un má fylgja me  
spurningalisti sem hluta eigandi lögbært yfirvald e a yfirvöld 
geta fyllt út fyrir sko un ásamt bei ni um au skjöl sem um 
getur í 2. mgr. 4. gr. 

Í tilkynningunni skal einnig tilgreina lokafrest til a  fylla út og 
senda spurningalistann, sem um getur í 2. mgr. 4. gr., til 
framkvæmdastjórnarinnar. 

9. gr. 

Undirbúningur fyrir sko anir 

1. Sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar skulu annast 
undirbúningsa ger ir til tryggja skilvirkni, nákvæmni og 
samræmi vi  sko anirnar. 

2. Framkvæmdastjórnin skal láta tengili  í té nöfn 
sko unarmanna framkvæmdastjórnarinnar, sem hafa umbo  til 
a  framkvæma sko un, ásamt ö rum uppl singum, eftir ví 
sem vi  á. 
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3. Tengili ur skal tryggja a  samræmingara ili sé tilnefndur 
fyrir hverja sko un til a  sjá um hagn tt fyrirkomulag 
sko unarstarfsins. 

10. gr. 

Framkvæmd sko ana 

1. Nota skal sta la a a fer arfræ i til a  fylgjast me  
beitingu a ildarríkja á kröfunum um siglingavernd sem mælt er 
fyrir um í regluger  (EB) nr. 725/2004. 

2. A ildarríkin skulu tryggja a  sko unarmenn 
framkvæmdastjórnarinnar njóti ávallt fylgdar me an sko un 
stendur yfir. 

3. Ef skip er í hafnara stö u, ar sem á a  sko a a , og 
fánaríki skipsins er ekki a ildarríki hafnara stö unnar skal 
a ildarríki hafnara stö unnar tryggja a  sko unarmenn 
framkvæmdastjórnarinnar njóti fylgdar starfsmanns yfirvalds, 
sem um getur í 2. mgr. 8. gr. regluger ar (EB) nr. 725/2004, 
me an skipi  er sko a . 

4. Sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar skulu bera 
skilríki sem heimilar eim a  framkvæma sko anir fyrir hönd 
framkvæmdastjórnarinnar. A ildarríkin skulu tryggja a  
sko unarmenn framkvæmdastjórnarinnar fái a gang a  öllum 
svæ um sem nau synlegt er a  sko a. 

5. Prófun skal ví a eins fara fram a  tengili  hafi veri  
tilkynnt um hana og a  hann sam ykki umfang og tilgang 
hennar. Tengili urinn skal hafa nau synlegt samrá  vi  
hluta eigandi lögbær yfirvöld. 

6. Me  fyrirvara um 11. gr. skulu sko unarmenn 
framkvæmdastjórnarinnar, eftir ví sem vi  á og ví ver ur vi  
komi , flytja óformlega samantekt á sta num um athugasemdir 
sínar. 

Tengili urinn skal egar í sta  uppl stur um hvers kyns frávik 
frá regluger  (EB) nr. 725/2004, sem koma fram vi  sko un 
framkvæmdastjórnarinnar, á ur en loki  hefur veri  vi  
sko unarsk rsluna í samræmi vi  11. gr. 

11. gr. 

Sko unarsk rsla 

1. Framkvæmdastjórnin skal senda vi komandi a ildarríki 
sko unarsk rslu innan sex vikna frá ví a  sko uninni lauk. 

2. Hafi skipi  veri  sko a  egar hafnara sta a var sko u  
skal einnig senda vi eigandi hluta sko unarsk rslunnar til 
a ildarríkisins sem er fánaríki  ef a  er ekki sama a ildarríki  
og sko unin fór fram í. 

3. A ildarríki  skal uppl sa a ilana, sem sættu sko un, um 
ær athugasemdir sko unarinnar sem máli skipta. 

4. Í sk rslunni skal greint frá athugasemdum sko unarinnar 
og tilgreind hvers kyns frávik e a gróf frávik frá regluger  
(EB) nr. 725/2004. 

Sk rslan getur fali  í sér tillögur um a ger ir til úrbóta. 

5. egar lagt er mat á framkvæmd regluger ar (EB) nr. 
725/2004 skal einn af eftirtöldum flokkum eiga vi  um hverja 
athugasemd í sk rslunni: 

a) samr mist a  öllu leyti, 

b) samr mist en umbætur æskilegar, 

c) frávik, 

d) gróft frávik, 

e) á ekki vi , 

f) ekki sta fest. 

12. gr. 

Svar a ildarríkisins 

1. A ildarríki  skal, innan riggja mána a frá sendingardegi 
sko unarsk rslunnar, afhenda framkvæmdastjórninni skriflegt 
svar vi  sk rslunni ar sem: 

a) fjalla  er um athugasemdirnar og tillögurnar og 

b) kve i  er á um a ger aáætlun, ar sem tilgreindar eru 
a ger ir og frestir til a  rá a bót á hvers kyns tilgreindum 
annmörkum. 

2. Ef ekki eru tilgreind nein frávik e a gróf frávik frá 
regluger  (EB) nr. 725/2004 í eftirlitssk rslunni er ekki krafist 
svars. 

13. gr. 

A ger  af hálfu framkvæmdastjórnarinnar 

1. Framkvæmdastjórnin má grípa til einhverra eftirtalinna 
rá stafana ef um frávik e a gróf frávik er a  ræ a frá regluger  
(EB) nr. 725/2004 og a  fengnu svari frá a ildarríkinu: 

a) koma athugasemdum á framfæri vi  a ildarríki  e a fara 
fram á frekari uppl singar til a  sk ra allt svari  e a hluta 

ess, 

b) gera rá stafanir um eftirfylgni til a  hafa eftirlit me  
framkvæmd a ger a til úrbóta en tilkynnt skal um slíka 
sko un til eftirfylgni me  a.m.k. tveggja vikna fyrirvara, 
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c) hefja málsme fer  gagnvart vi komandi a ildarríki vegna 
brots. 

2. Ef framkvæma á sko un á skipi til eftirfylgni skal 
a ildarríki  sem er fánaríki  uppl sa framkvæmdastjórnina um 
næstu vi komuhafnir skipsins, egar ess er kostur, svo 
framkvæmdastjórnin geti ákve i  hvar og hvenær sko un til 
eftirfylgni geti fari  fram. 

IV. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I OG LOKAÁKVÆ I 

14. gr. 

Vi kvæmar uppl singar 

Framkvæmdastjórnin skal me höndla vi kvæmar uppl singar 
sem tengjast sko un sem leynilegar uppl singar, sbr. ó 13. gr. 
regluger ar (EB) nr. 725/2004. 

15. gr. 

Sko unaráætlun framkvæmdastjórnarinnar 

1. Framkvæmdastjórnin skal rá færa sig vi  nefndina um 
forgangsrö un vi  framkvæmd sko unaráætlunar sinnar. 

2. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna nefndinni reglulega um 
framkvæmd sko unaráætlunar sinnar og um ni urstö ur 
sko ananna. 

16. gr. 

Uppl singar til yfirvalda um gróft frávik 

Lei i sko un í ljós gróft frávik frá regluger  (EB) nr. 
725/2004, sem tali  er a  hafi veruleg og almenn áhrif á 
siglingavernd í Bandalaginu, skal framkvæmdastjórnin tilkynna 
ö rum a ildarríkjunum um a  egar í sta  eftir a  hafa sent 
sko unarsk rsluna til hluta eigandi a ildarríkja. 

17. gr. 

Endursko un 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi sí ar en 31. desember 2006 og 
reglulega eftir a , endursko a sko unarkerfi sitt og einkum 
skilvirkni ess. 

18. gr. 

Gildistaka 

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

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. júní 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 

 

 
 

 


