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 2011/EES/5/25REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1163/2009

frá 30. nóvember 2009

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002 um að flýta innleiðingu 
á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutningaskip með einföldum 

byrðingi (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 417/2002 frá 18. febrúar 2002 um að flýta innleiðingu á 
kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir 
olíuflutningaskip með einföldum byrðingi (1), einkum 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 417/2002 er vísað í skilgreiningar 
og kröfur sem settar eru fram í I. viðauka við 
alþjóðasamninginn um varnir gegn mengun frá skipum 
(hér á eftir nefndur ,,MARPOL-samningurinn“).

2) Hinn 15. október 2004 réðist sjávarumhverfisverndar-
nefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (MEPC) 
í heildarendurskoðun á I. viðauka við MARPOL-
samninginn án þess að breyta meginatriðum hans. 
Endurskoðaði viðaukinn öðlaðist gildi 1. janúar 2007.

3) Hinn 24. mars 2006 breytti sjávarumhverfisverndar-
nefndin einnig skilgreiningum á þungri olíu í reglu 21.2 
í I. viðauka við MARPOL-samninginn. Þær breytingar 
öðluðust gildi 1. ágúst 2007.

4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 417/2002 til 
samræmis við það.

5) 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.

Reglugerð (EB) nr. 417/2002 er breytt sem hér segir:

1. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:

 „3. gr.

 Skilgreiningar

 Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir:

1. „MARPOL-samningurinn frá ´73/78“: alþjóða-
samningur frá 1973 um varnir gegn mengun frá 
skipum, eins og honum var breytt með bókuninni 
við hann frá 1978, í nýjustu  útgáfu,

2. „olíuflutningaskip“: olíuflutningaskip samkvæmt 
skilgreiningu í reglu 1.5 í I. viðauka við MARPOL-
samninginn frá ´73/78,

3. „burðargeta“: burðargeta samkvæmt skilgreiningu 
í reglu 1.23 í I. viðauka við MARPOL-samninginn 
frá ´73/78,

4. „olíuflutningaskip í 1. flokki“: olíuflutningaskip 
með 20 000 tonna burðargetu eða meira, sem 
flytur jarðolíu, eldsneytisolíu, þunga gasolíu 
eða smurolíu sem farm, eða með 30 000 tonna 
burðargetu eða meira, sem flytur aðrar tegundir 
olíu en framangreindar, sem uppfylla ekki kröfur 
í reglum 18.1 til 18.9, 18.12 til 18.15, 30.4, 33.1, 
33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/78,

5. „olíuflutningaskip í 2. flokki“: olíuflutningaskip 
með 20 000 tonna burðargetu eða meira, sem flytur 
jarðolíu, eldsneytisolíu, þunga gasolíu eða smurolíu 
sem farm, eða með 30 000 tonna burðar getu eða 
meira, sem flytur aðrar tegundir olíu en framan-
greindar, sem uppfylla kröfur í reglum 18.1 til 18.9, 
18.12 til 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 
og 35.3 í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/78 og sem búin eru aðgreindum sjókjölfestu-
geymum með varða staðsetningu (SBT/PL),(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 13. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2010 frá  
1. október 2010 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemí) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 
16.12.2010, bls. 13.

(1) Stjtíð. EB L 64, 7.3.2002, bls. 1.
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6. „olíuflutningaskip í 3. flokki“: olíuflutningaskip með  
5 000 tonna burðargetu eða meira en þó undir þeirri 
burðargetu sem tilgreind er í 4. og 5. skilgreiningu, 

7. „olíuflutningaskip með einföldum byrðingi“: 
olíuflutningaskip sem uppfyllir ekki kröfurnar um 
tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun í reglum 19 
og 28.6 í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/78, 

8. „olíuflutningaskip með tvöföldum byrðingi“: 

a) olíuflutningaskip með 5 000 tonna burðargetu eða 
meira, sem uppfyllir kröfurnar um tvöfaldan 
byrðing eða sambærilega hönnun í reglum 19 og 
28.6 í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/78 eða kröfurnar í reglu 20.1.3 eða 

b) olíuflutningaskip með 600 tonna burðargetu eða 
meira, en undir 5 000 tonnum, með tvöföldum 
botni eða rýmum, sem uppfyllir reglu 19.6.1 í  
I. viðauka við MARPOL-samninginn frá ´73/78, og 
hliðargeymum eða rýmum, sem komið er fyrir í 
samræmi við reglu 19.3.1 og uppfyllir kröfuna um 
fjarlægðina w í reglu 19.6.2, 

9. „aldur“: aldur skipsins, gefinn til kynna í fjölda ára frá 
afhendingardegi þess, 

10. „þung gasolía“: dísilolía samkvæmt skilgreiningu í 
reglu 20 í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/78, 

11. „eldsneytisolía“: þung eimi  úr jarðolíu eða leifar þeirra 
eða blöndur slíkra efna samkvæmt skilgreiningu í reglu 
20 í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá ´73/78. 

12. „þung olía“: 

a) jarðolía með þéttleika við 15°C yfir 900 kg/m3 (*), 

b) olía, önnur en jarðolía, með þéttleika við  15°C yfir 
900 kg/m3  eða eðlisseigju við 50°C yfir 180 mm2/s 
(**), 

c) jarðbik og tjara og ýrulausnir þeirra. 

 
(*) Samsvarar API-hreinleika sem er minni en 25,7. 
(**) Samsvarar eðlisseigju sem er yfir 180 cSt.“ 

2. Í 2. mgr. 4. gr. komi „reglu 20.1.3 í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/78“ í stað „c-liðar 1. mgr. 
endurskoðaðrar reglu 13G í I. viðauka við MARPOL-
samninginn frá ´73/´78“. 

3. Í 7. gr. komi „reglu 20.5 í I. viðauka við MARPOL-
samninginn frá ´73/78“ í stað „5. mgr. endurskoðaðrar 
reglu 13G í I. viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/´78“. 

4. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 2. mgr.: 

i. komi tilvísunin „reglu 20.5 í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/78“ í stað tilvísunar 
„5. mgr. endurskoðaðrar reglu 13G í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/´78“, 

ii. komi tilvísunin „reglu 20.8.2 í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/78“ í stað „b-liðar  
8. mgr. í endurskoðaðri reglu 13G í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/´78“, 

b) Í 3. mgr. komi tilvísunin „reglu 20.8.1 í I. viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ´73/78“ í stað tilvísunar  
„a-liðar 8. mgr. í endurskoðaðri reglu 13G í I. viðauka 
við MARPOL-samninginn frá ´73/´78“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi 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. nóvember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
 

 
 

 

 

 

 

 


