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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/24/EF

av 14. april 2003

om endring av rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars 1998 om 
sikkerhetsstandarder for passasjerskip(4) innføres 
et ensartet nivå for sikkerheten for liv og eiendom 
på nye og eksisterende passasjerskip og hurtiggående 
passasjerfartøyer, når begge skips- og fartøykategorier 
går i innenriksfart, og det fastsettes framgangsmåter 
for forhandlinger på internasjonalt plan med henblikk 
på å harmonisere reglene for passasjerskip som går i 
utenriksfart.

2)  Definisjonen av havområder er av avgjørende betydning 
for anvendelsen av direktiv 98/18/EF på ulike kategorier 
av passasjerskip. Direktivet inneholder en framgangsmåte 
for offentliggjøring av lister over havområder, som har 
vist seg vanskelig å gjennomføre. Det er derfor nødvendig 
å fastsette en funksjonell og oversiktlig framgangsmåte 
som gjør det mulig å overvåke gjennomføringen av 
direktivet på en effektiv måte.

3)  Unntaket for Hellas med hensyn til tidsplanen for 
anvendelse av sikkerhetskravene bør oppheves for å 
samordne sikkerhetsnivåene for passasjerskip i hele 
Fellesskapet.

4)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EC 
av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for roro-
passasjerskip(5) innføres strengere stabilitetskrav for 
roro-passasjerfartøyer i utenriksfart til og fra havner i 
Fellesskapet, og dette forsterkede tiltaket bør også 

 få anvendelse på visse kategorier av slike fartøyer 
i innenriksfart under samme sjøforhold. Manglende 
anvendelse av slike stabilitetskrav kan føre til utfasing av 
roro-passasjerskip etter et visst antall år i drift.

5)  Med tanke på de ombygginger av eksisterende roro-
passasjerskip som kan være nødvendige for at de skal 
oppfylle de særlige stabilitetskravene, bør disse kravene 
innføres over et tidsrom på flere år slik at den berørte del 
av industrien får tilstrekkelig tid til å oppfylle kravene. 
Det bør derfor settes opp en tidsplan for innfasing av 
eksisterende skip. Denne tidsplanen for innfasing bør ikke 
påvirke håndhevingen av de særlige stabilitetskravene i 
havområdene som omfattes av vedleggene til Stockholm-
avtalen av 28. februar 1996.

6)  Det må tas hensyn til endringer i relevante internasjonale 
dokumenter, som f.eks. Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjons (IMOs) konvensjoner, protokoller, 
regelverk og resolusjoner, og det må gjøres på en 
fleksibel og hurtig måte.

7)  I henhold til direktiv 98/18/EF får de internasjonale 
sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, som er fastsatt 
av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC 36 
(63) av 20. mai 1994, anvendelse på alle hurtiggående 
passasjerfartøyer i innenriksfart. IMO har vedtatt et nytt 
regelverk for hurtiggående fartøyer, de internasjonale 
sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer av 2000 
(HSC-regelsamling av 2000), som er fastsatt av IMOs 
sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC 97(73) av 
5. desember 2000, og får anvendelse på alle hurtiggående 
fartøyer bygget fra og med 1. juli 2002. Det er viktig å 
sikre at direktiv 98/18/EF kan ajourføres på en fleksibel 
måte slik at en slik utvikling på internasjonalt plan kan 
få anvendelse, også på hurtiggående passasjerfartøyer i 
innenriksfart.

8)  Det er viktig å treffe passende tiltak for å garantere 
sikker atkomst for bevegelseshemmede personer til 
skip og hurtiggående passasjerfartøyer i innenriksfart i 
medlemsstatene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 17.5.2003, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 38.

(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 51.
(2) Uttalelse avgitt 11. desember 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 7. november 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), og rådsbeslutning av 17. mars 2003.
(4) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).
(5) Se EFT 123 av 17.5.03, s. 22.
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9)  Direktiv 98/18/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 98/18/EF gjøres følgende endringer:

1.  i artikkel 2 skal ny bokstav ea), ha) og w) lyde:

 «ea)  «roro-passasjerskip, et skip som fører mer enn 12 
passasjerer, med roro-lasterom eller spesiallasterom 
som definert i regel II-2/A/2 i vedlegg I,»

 «ha)  «alder», skipets alder, uttrykt i antall år som har gått 
siden leveringsdatoen for skipet,»

 «w)  «bevegelseshemmede personer», alle personer som 
har problemer med å bruke offentlig transport, 
herunder eldre, funksjonshemmede, personer med 
sensoriske svekkelser og rullestolbrukere, gravide og 
personer i selskap med små barn.» 

2.  Artikkel 4 nr. 2 skal lyde:

 «2.  Hver medlemsstat skal:

 a)  opprette og ajourføre ved behov en liste over 
havområder som er under deres jurisdiksjon, med 
avgrensning av sonene for helårsdrift og eventuelt drift 
begrenset til en bestemt del av året, ved bruk av de 
klassekriterier som er fastsatt i nr. 1, 

 b) offentliggjøre listen i en offentlig database som 
er tilgjengelig på nettstedet til vedkommende 
sjøfartsmyndighet, 

 c)  underrette Kommisjonen hvor disse opplysningene kan 
finnes, og når listen endres.» 

3.  følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 6a

 Stabilitetskrav og utfasing av roro-passasjerskip

 1.  Alle roro-passasjerskip i klasse A, B og C som ble 
kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn på 
eller etter 1. oktober 2004, skal overholde artikkel 6, og 9 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 
2003 om særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip(*).

 2.  Alle roro-passasjerskip i klasse A og B som ble 
kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn før 
1. oktober 2004, skal overholde artikkel 6, 8 og 9 i direktiv 
2003/25/EF innen 1. oktober 2010, med mindre de utfases 
den datoen eller på en senere dato når de har nådd en alder 
av 30 år, men under ingen omstendigheter senere enn 
1. oktober 2015.

 Artikkel 6b

 Sikkerhetskrav for bevegelseshemmede personer

 1.  Medlemsstatene skal sørge for at det treffes 
hensiktsmessige tiltak, på grunnlag av retningslinjene 
i vedlegg III når det er praktisk mulig, for å gi 
bevegelseshemmede personer sikker atkomst til alle 
passasjerskip i klasse A, B, C og D og til alle hurtiggående 
passasjerfartøyer som brukes til offentlig transport, som 
ble kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn 
på eller etter 1. oktober 2004.

 2.  Medlemsstatene skal samarbeide med og konsultere 
organisasjoner som representerer bevegelseshemmede 
personer, om gjennomføringen av retningslinjene i 
vedlegg III.

 3.  Når det gjelder ombygging av passasjerskip i klasse 
A, B, C og D og hurtiggående passasjerskip som brukes 
til offentlig transport og som ble kjølstrukket eller som 
var på et tilsvarende byggetrinn før 1. oktober 2004, skal 
medlemsstatene anvende retningslinjene i vedlegg III i den 
grad det økonomisk sett er rimelig og gjennomførbart.

 Medlemsstatene skal utarbeide nasjonale handlingsplaner 
for hvordan retningslinjene skal anvendes på slike skip og 
fartøyer. De skal oversende disse planene til Kommisjonen 
senest 17. mai 2005.

 4.  Medlemsstatene skal senest 17. mai 2006 framlegge 
for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av denne 
artikkel med hensyn til alle passasjerskip nevnt i nr. 1, 
passasjerskip nevnt i nr. 3 som er sertifisert til å føre mer 
enn 400 passasjerer og alle hurtiggående passasjerskip.

 ______________

 (*) EFT L 123 av 17.5.2003, s. 22.»

 4.  Vedlegget til dette direktiv tilføyes som vedlegg III.

Artikkel 2

Artikkel 6 nr. 3 bokstav g) i direktiv 98/18/EF oppheves med 
virkning fra 1. januar 2005.
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Artikkel 3

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 17. november 
2004. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 14. april 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. GIANNITSIS

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSKRAV TIL PASSASJERSKIP OG HURTIGGÅENDE 
PASSASJERFARTØYER MED HENSYN TIL BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

(som nevnt i artikkel 6b)

Ved anvendelse av retningslinjene i dette vedlegg skal medlemsstatene følge IMO-rundskriv MSC/735 av 24. juni 1996 
om anbefalinger med hensyn til passasjerskips konstruksjon og drift for å imøtekomme eldre og bevegelseshemmede 
personers behov.

1.  Atkomst til skipet

 Skipene skal være konstruert og utstyrt slik at bevegelseshemmede personer kan stige om bord og gå i land på en 
enkel og sikker måte, og forflytte seg mellom dekkene, enten på egen hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser. 
Det skal settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om 
bord på hele skipet.

2.  Skilt

 Skilt som finnes om bord på et skip til hjelp for passasjerene, skal være tilgjengelige og lette å lese for 
bevegelseshemmede personer (herunder personer med sensoriske funksjonshemninger), og være strategisk 
plassert.

3.  Kommunikasjon av meldinger

 Fartøyet skal være utstyrt med midler om bord til å kommunisere meldinger visuelt og verbalt, f.eks. om 
forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord, til personer med ulike former for bevegelseshemninger.

4.  Alarm

 Alarmsystem og -knapper må være utformet slik at de lett kan nås av og varsle alle bevegelseshemmede personer, 
herunder personer med sensoriske svekkelser og personer med lærevansker.

5.  Tilleggskrav for å sikre bevegelighet inne i skipet

 Håndlister, korridorer og ganger, døråpninger og dører skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Heiser, bildekk, 
passasjersalonger, innredning og toaletter skal være konstruert slik at de på en rimelig måte og i rimelig omfang er 
tilgjengelige for bevegelseshemmede personer.»

____________


