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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 93/2007                     2009/EES/25/57

frá 30. janúar 2007 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 um að koma á fót nefnd 
 um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af 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) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og 
varnir gegn mengun frá skipum (1), einkum 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 2099/2002 var komið á fót nefnd 
um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum 
(COSS). 

2) Hlutverk nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir 
gegn mengun frá skipum er að miðstýra verkefnum 
nefndanna, sem komið er á fót samkvæmt löggjöf 
Bandalagsins um öryggi á höfunum, varnir gegn mengun 
frá skipum og vernd aðbúnaðar og vinnuskilyrða um 
borð. 

3) Í öllum, nýjum lögum Bandalagsins, sem eru samþykkt á 
sviði öryggis á höfunum, skal skírskotað til nefndarinnar 
um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum. 

4) Í 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 789/2004 frá 21. apríl 2004 um tilfærslu flutninga- og 
farþegaskipa frá einni skipaskrá til annarrar innan 
Bandalagsins og um að fella úr gildi reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 613/91 (2), í 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2005/35/EB frá 7. september 2005 um 
mengun sem á upptök sín um borð í skipum og 
innleiðingu viðurlaga við brotum (3) og í 12. gr. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 31.1.2007, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2007 frá 7. desember 
2007 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 26, 
8.5.2008, p. 26. 

(1) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 415/2004 (Stjtíð. ??? L 68, 6.3.2004, 
bls. 10). 

(2) Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 19. 
(3) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 11. (4)  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 336/2006 frá 15. febrúar 2006 um að hrinda í 
framkvæmd ákvæðum alþjóðlega kóðans um 
öryggisstjórnun skipa innan Bandalagsins og um 
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 (4), er 
kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli njóta aðstoðar 
nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn 
mengun frá skipum við framkvæmd þessara reglugerða. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2099/2002 til 
samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002: 

„t) reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 789/2004 
frá 21. apríl 2004 um tilfærslu flutninga- og 
farþegaskipa frá einni skipaskrá til annarrar innan 
Bandalagsins og um að fella úr gildi reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 613/91 (*), 

u) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/35/EB frá 
7. september 2005 um mengun sem á upptök sín um 
borð í skipum og innleiðingu viðurlaga við 
brotum (**), 

v) reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 
frá 15. febrúar 2006 um að hrinda í framkvæmd 
ákvæðum alþjóðlega kóðans um öryggisstjórnun skipa 
innan Bandalagsins og um niðurfellingu á reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 3051/95 (***). 

 
(*) Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 19. 

(**) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 11. 
(***) Stjtíð. ESB L 64, 4.3.2006, bls. 1.“  

 

________________  

(4) Stjtíð. ESB L 64, 4.3.2006, bls. 1 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. janúar 2007. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 
 

 
 
 
 


