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EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets politikk for sjøsikkerhet tar sikte på et høyt 
nivå av sikkerhet og miljøvern og har som forutsetning 
at alle involverte parter i godstransport til sjøs har et 

overholder gjeldende regler og standarder.

2) De relevante regler i alle medlemsstater for utslipp av 
forurensende stoffer fra skip bygger på MARPOL-

det innføres korrigerende tiltak.

har svært ulik praksis når det gjelder fastsettelse av 
sanksjoner for utslipp av forurensende stoffer fra skip.

Fellesskapets politikk for sjøsikkerhet fordi de skaper en 
sammenheng mellom ansvaret til partene som er involvert 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2009 av 29. mai 2009 om 
Den 

europeiske unions tidende
(1

(2

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. juli 2005.

å bli ilagt sanksjoner. For å oppnå et effektivt miljøvern 

avskrekkende og står i forhold til overtredelsen.

5) For dette formål er det avgjørende at det ved hjelp av 
egnede juridiske virkemidler foretas en tilnærming 

unntakstilfeller og minstekrav til sanksjoner samt ansvar 
og domsmyndighet.

6) Dette direktiv utfylles av detaljerte bestemmelser om 
straffbare forhold og sanksjoner samt andre bestemmelser 
i Rådets rammebeslutning 2005/667/JHA av 12. juli 2005 
om skjerping av de strafferettslige rammer med henblikk 
på håndheving av regelverket for å hindre forurensning 
fra skip(3).

og erstatning for oljeforurensning eller om forurensning 
fra andre farlige eller skadelige stoffer virker 
avskrekkende nok til å hindre at parter som er involvert i 

overholder standardene. De nødvendige avskrekkende 
virkningene kan oppnås bare ved å innføre sanksjoner 
som får anvendelse på alle som forårsaker eller bidrar til 

8) Utslipp av forurensende stoffer fra skip bør anses som 
overtredelser dersom de er forsettlige eller skyldes 
uforsiktighet eller grov uaktsomhet. Overtredelsene 
anses som straffbare forhold i henhold til og ved 
omstendighetene fastsatt i rammebeslutning 2005/667/

9) Sanksjoner for utslipp av forurensende stoffer fra skip 
er ikke knyttet til de berørte parters erstatningsansvar 
og omfattes dermed ikke av eventuelle bestemmelser 

de begrenser heller ikke muligheten for å gi effektiv 
erstatning til ofre for forurensning.

(3

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/35/EF

av 7. september 2005

om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner for overtredelse(*)
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10) Medlemsstatene må effektivt styrke sitt samarbeid for å 
sikre at utslipp av forurensende stoffer fra skip oppdages 

rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002(1

har derfor en viktig rolle når det gjelder å samarbeide 
med medlemsstatene for å utvikle tekniske løsninger og 
gi teknisk støtte i forbindelse med gjennomføringen av 

med å utføre eventuelle oppgaver den blir pålagt for at 
dette direktiv skal bli gjennomført på en effektiv måte.

11) For å forebygge og bekjempe havforurensning på 
en bedre måte bør det skapes et samspill mellom 

I den forbindelse bør Kommisjonen foreta en 
forundersøkelse om en europeisk kystvakt med ansvar for 

for kostnader og nytteverdi. Undersøkelsen bør eventuelt 
følges opp av et forslag om en europeisk kystvakt.

medlemsstatene framlegge saken for sine vedkommende 
myndigheter med henblikk på å ta rettslige skritt 
i samsvar med artikkel 220 i De forente nasjoners 
havrettskonvensjon av 1982.

13) Håndhevingen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i 
havner for avfall og lasterester fra skip(2

å hindre forurensning fra skip.

14) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 

rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(3).

internasjonale bestemmelser om forurensning fra skip 
i Fellesskapets regelverk og fastsette sanksjoner – 
strafferettslige eller administrative – for overtredelse av 
disse bestemmelser for å oppnå et høyt nivå av sikkerhet 

grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 

(1

(2

(3

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

16) Dette direktiv respekterer fullt ut Den europeiske unions 
pakt om grunnleggende rettigheter; alle som mistenkes 

overtredelsen —

Artikkel 1

Formål

1. Formålet med dette direktiv er å innarbeide internasjonale 
bestemmelser om forurensning fra skip i Fellesskapets 

sjøsikkerheten og styrke vernet av havmiljøet mot forurensning 
fra skip.

2. Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene 
treffer strengere tiltak mot forurensning fra skip i samsvar med 
folkeretten.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

hindring av forurensning fra skip av 1973 og dens protokoll 
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Artikkel 3

Virkeområde

1. Dette direktiv får i samsvar med folkeretten anvendelse 
på utslipp av forurensende stoffer i

av bestemmelsene om transittfart fastsatt i del III avsnitt 2 

d) en medlemsstats eksklusive økonomiske sone eller 

e) åpent hav.

2. Dette direktiv får anvendelse på utslipp av forurensende 

ikke-kommersiell tjeneste.

Artikkel 4

Overtredelser

Medlemsstatene skal sørge for at utslipp i områdene nevnt 
i artikkel 3 nr. 1 av forurensende stoffer fra skip anses 
som overtredelser dersom de er forsettlige eller skyldes 
uforsiktighet eller grov uaktsomhet. Overtredelsene anses som 
straffbare forhold i henhold til og ved omstendighetene fastsatt 

Artikkel 5

Unntak

1. Et utslipp av forurensende stoffer i et av områdene nevnt 
i artikkel 3 nr. 1 skal ikke anses som en overtredelse dersom 

2. Et utslipp av forurensende stoffer i områdene nevnt i 

i regel 11 bokstav b) i vedlegg I eller i regel 6 bokstav b) i 
vedlegg II til MARPOL 73/78.

Artikkel 6

Håndhevingstiltak overfor skip i en medlemsstats havn

1. Dersom uregelmessigheter eller opplysninger gir grunn 

er i ferd med å slippe ut forurensende stoffer i et av områdene 

samtidig som det tas hensyn til de relevante retningslinjer 
fastsatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).

2. Dersom inspeksjonen nevnt i nr. 1 avdekker fakta som 

underrettes.

Artikkel 7

Kyststaters håndhevingstiltak overfor skip i transitt

1. Dersom det antatte utslippet av forurensende stoffer skjer 

i medlemsstaten som innehar opplysningene om den antatte 

a) Dersom skipets neste anløpshavn ligger i en annen 

passende tiltak med hensyn til et slikt utslipp.

b) Dersom skipets neste anløpshavn ligger i en stat utenfor 

tiltak for å sikre at skipets neste anløpshavn blir underrettet 

til et slikt utslipp.
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som seiler i områdene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) eller 

bokstav d) i form av et utslipp som har forårsaket stor skade 
eller medfører fare for stor skade på den berørte medlemsstats 

havrettskonvensjon av 1982 og forutsatt at bevisene berettiger 

Artikkel 8

Sanksjoner

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at overtredelser i henhold til artikkel 4 omfattes av 

eller administrative sanksjoner.

2. Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at sanksjonene nevnt i nr. 1 får anvendelse på alle 
som er ansvarlige for en overtredelse i henhold til artikkel 4.

Artikkel 9

Samsvar med folkeretten

Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene i dette direktiv 
uten noen formell eller reell forskjellsbehandling av fremmede 

andre berørte medlemsstater om tiltak som vedtas i samsvar 
med dette direktiv.

Artikkel 10

Oppfølgingstiltak

1. For dette direktivs formål skal medlemsstatene og 
Kommisjonen ved behov samarbeide tett med Det europeiske 

for bekjempelse av utilsiktet eller tilsiktet havforurensning 
fastsatt ved vedtak nr. 2850/2000/EF(1) og eventuelt til 

a) utvikle de informasjonssystemer som er nødvendige for å 

b) innføre felles praksis og retningslinjer på grunnlag av den 
praksis og de retningslinjer som eksisterer på internasjonalt 

– 

–  pålitelige metoder for å spore forurensende stoffer i 

–  effektiv håndheving av dette direktiv.

2. I samsvar med de oppgaver som er fastsatt i forordning 

a) samarbeide med medlemsstatene om å utvikle tekniske 
løsninger og gi teknisk støtte i forbindelse med 

herunder eventuelt gjennom besøk i medlemsstatene i 
samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1406/2002.

Artikkel 11

Forundersøkelse

Kommisjonen skal innen utgangen av 2006 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en forundersøkelse om en 
europeisk kystvakt med ansvar for hindring og bekjempelse av 

Artikkel 12

Rapportering

Medlemsstatene skal hvert tredje år oversende Kommisjonen 
en rapport om vedkommende myndigheters anvendelse av 
dette direktiv. På grunnlag av rapportene skal Kommisjonen 
framlegge en fellesskapsrapport for Europaparlamentet og 
Rådet. I rapporten skal Kommisjonen blant annet vurdere 
om det er ønskelig å revidere eller utvide virkeområdet for 
dette direktiv. Den skal også beskrive hvordan rettspraksisen 

muligheten for å opprette en offentlig database over slik 
rettspraksis.

(1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 
om fastsettelse av en fellesskapsramme for samarbeid på området utilsiktet 
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Artikkel 13

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet og 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 
5. november 2002(1).

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være én måned.

Artikkel 14

Formidling av opplysninger

Kommisjonen skal regelmessig underrette komiteen nedsatt 
ved artikkel 4 i vedtak nr. 2850/2000/EF om eventuelle 
foreslåtte tiltak eller annen relevant virksomhet i forbindelse 
med bekjempelse av havforurensning.

Artikkel 15

Framgangsmåte for endring

I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002 og 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 13 i dette direktiv kan 
Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra 
skip unnta endringer av MARPOL 73/78 fra dette direktivs 
virkeområde.

(1

Artikkel 16

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 1. april 2007 sette i kraft de lover og 

og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 17

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
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VEDLEGG

nevnt i artikkel 2 nr. 2

DEL I: OLJE (MARPOL 73/78, vedlegg I)

Utdrag fra de relevante bestemmelsene i MARPOL 73/78 vedlegg I:

Regel 9: Kontroll av oljeutslipp

1. Med forbehold for bestemmelsene i regel 10 og 11 i dette vedlegg og nr. 2 i denne regel er ethvert utslipp i havet av 

vilkår er oppfylt:

vi) at tankskipet under drift har et overvåkings- og kontrollsystem for oljeutslipp og en slopptankordning i 

olje:

vedlegg.

utstyr som sikrer at oljerester lagres om bord og leveres til mottaksanlegg eller slippes ut i havet i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1 bokstav b) i denne regel.

4. Bestemmelsene i nr. 1 i denne regel får ikke anvendelse på utslipp av ren eller atskilt ballast eller ubehandlede 

kommer fra lastepumperom og ikke er blandet med lasterester av olje.

5. Ingen utslipp i havet skal inneholde kjemikalier eller andre stoffer i mengder eller konsentrasjoner som er skadelige 

denne regel.

leveres til mottaksanlegg.
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2. Med forbehold for bestemmelsene i regel 11 i dette vedlegg gjelder følgende:

a) Ethvert utslipp i havet av olje eller oljeholdige blandinger fra alle oljetankskip og fra alle øvrige skip med en 

avløpsvannet uten fortynning ikke overstiger 15 milliondeler.

3. a) Bestemmelsene i nr. 2 i denne regel får ikke anvendelse på utslipp av ren eller atskilt ballast.

b) Bestemmelsene i nr. 2 bokstav a) i denne regel får ikke anvendelse på utslipp av behandlet lensevann fra 

i) Lensevannet må ikke stamme fra lastepumperom.

ii) Lensevannet må ikke være blandet med lasterester av olje.

iii) Skipet må være underveis.

iv) Oljeinnholdet i avløpsvannet uten fortynning må ikke overstige 15 milliondeler.

vi) Filtreringssystemet må være utstyrt med en stoppinnretning som sikrer at utslippet stoppes automatisk når 
oljeinnholdet i avløpsvannet overskrider 15 milliondeler.

4. a) Ingen utslipp i havet skal inneholde kjemikalier eller andre stoffer i mengder eller konsentrasjoner som er 

er fastsatt i denne regel.

eller leveres til mottaksanlegg.

utenfor det spesielle området i samsvar med regel 9 i dette vedlegg.

Regel 11: Unntak

Regel 9 og 10 i dette vedlegg får ikke anvendelse på

a) utslipp i havet av olje eller oljeholdige blandinger som er nødvendig av hensyn til skipets sikkerhet eller for å redde 

b) utslipp i havet av olje eller oljeholdige blandinger som følge av skade på et skip eller dets utstyr:
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bestemte tilfeller av forurensning for å begrense skadene av forurensningen mest mulig. Slike utslipp skal 
godkjennes av de offentlige myndigheter som har domsmyndighet over området for det tiltenkte utslippet.

DEL II: SKADELIGE FLYTENDE STOFFER (MARPOL 73/78, VEDLEGG II)

Utdrag fra de relevante bestemmelsene i MARPOL 73/78 vedlegg II:

rekreasjonsverdi eller annen rettmessig utnytting av havet og derfor berettige iverksetting av strenge tiltak mot 
forurensning.

eller annen rettmessig utnytting av havet og derfor berettige iverksetting av særlige tiltak mot forurensning.

rekreasjonsverdi eller annen rettmessig utnytting av havet og derfor kreve særlige vilkår for å behandle dem.

områdenes rekreasjonsverdi eller annen rettmessig utnytting av havet og derfor kreve en viss oppmerksomhet 
når det gjelder vilkårene for å behandle dem.

etter skyllingen tømmes i et mottaksanlegg inntil konsentrasjonen i stoffet i avløpsvannet til et slikt anlegg er lik 

vilkår er oppfylt:

a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 
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a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 

e) utslippet skjer minst 12 nautiske mil fra nærmeste kyst og på minst 25 meters dyp.

a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 

e) utslippet skjer minst 12 nautiske mil fra nærmeste kyst og på minst 25 meters dyp.

a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 

ikke omfattes av nr. 1-4 i denne regel.

forbudt.
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Østersjøen)

oppfylt:

a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 

b) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 

i avløpsvannet og utslippshastigheten er slik at konsentrasjonen av stoffet i skipets kjølvann ikke overstiger 

e) utslippet skjer minst 12 nautiske mil fra nærmeste kyst og på minst 25 meters dyp.

a) skipet er underveis med en hastighet på minst 7 knop for selvdrevne skip eller minst 4 knop for skip som ikke 
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e) utslippet skjer minst 12 nautiske mil fra nærmeste kyst og på minst 25 meters dyp.

ikke omfattes av nr. 7-9 i denne regel.

forbudt.

12.  Denne regel er ikke til hinder for at et skip beholder om bord lasterester i kategori B eller C og slipper ut slike rester 
i havet utenfor et spesielt område i samsvar med henholdsvis nr. 2 eller 3 i denne regel.

Regel 6: Unntak

Regel 5 i dette vedlegg får ikke anvendelse på

skip eller dets utstyr:

av forurensningen mest mulig. Slike utslipp skal godkjennes av de offentlige myndigheter som har domsmyndighet 
over området for det tiltenkte utslippet.

_____________


