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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 417/2002(3) er det fastsett ei 
ordning for framskunda innføring av krav om dobbelt 
skrog eller tilsvarande konstruksjon i Den internasjonale 
konvensjonen om hindring av ureining frå skip av 
1973, endra ved protokollen av 1978 til konvensjonen 
(heretter kalla «MARPOL 73/78»), for oljetankskip med 
enkelt skrog, for såleis å redusere risikoane for utilsikta 
oljeureining i europeiske farvatn.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 30.4.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 35. 

(1) TEU C 318 av 23.12.2006, s. 229.
(2) Fråsegn frå Europaparlamentet av 14. desember 2006 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 22. mars 2007.
(3) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2172/2004 (TEU L 371 av 18.12.2004, s. 26).

2) Ved forordning (EF) nr. 417/2002 vart det innført tiltak 
som forbyr frakt av tunge oljer til eller frå hamner i Den 
europeiske unionen i oljetankskip med enkelt skrog.

3) Etter initiativ frå medlemsstatane og Kommisjonen 
innanfor Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) 
er dette forbodet vorte innført på verdsplan gjennom ei 
endring av vedlegg I til MARPOL 73/78.

4) I nr. 5, 6 og 7 i regel 13H i vedlegg I til MARPOL 73/78 
om forbod mot frakt av tunge oljer i oljetankskip med 
enkeltskrog er det fastsett at det kan gjerast unntak frå 
bruken av visse føresegner i regel 13H. Det italienske 
formannskapet for Det europeiske rådet har på vegner av 
Den europeiske unionen gjeve ei fråsegn som er attgjeven 
i den offisielle rapporten til IMO-utvalet for vern av 
havmiljøet (MEPC 50), og som uttrykkjer ei politisk 
tilsegn om at desse unntaka ikkje skal nyttast.

5) I medhald av forordning (EF) nr. 417/2002 kan eit skip 
som seglar under flagget til ein medlemsstat, nytte 
unntaka i regel 13H dersom skipet ikkje går i trafikk 
til hamner eller offshoreterminalar som er underlagde 
jurisdiksjonen til ein medlemsstat, og likevel stette krava 
i forordning (EF) nr. 417/2002.

6) Forordning (EF) nr. 417/2002 bør difor endrast —

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 457/2007

av 25. april 2007

om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(*)

 2011/EØS/35/57



Nr. 35/376 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 417/2002 skal lyde:

«3.  ..Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge 
oljer, å segle under flagget til ein medlemsstat, med mindre 
tankskipet har dobbelt skrog.

Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge oljer, 
utan omsyn til kva flagg dei seglar under, å leggje til ved 
eller segle frå hamner eller offshoreterminalar, eller ankre 
opp i eit område som er underlagt jurisdiksjonen til ein 
medlemsstat, med mindre tankskipet har dobbelt skrog.»

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 25. april 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann

_________


