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REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 824/2005 um takmörkun á notkun skaðlegra
gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar á skip.
1. gr.
Við 7. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 536/2008 frá 13. júní 2008 um að hrinda í
framkvæmd 3. mgr. 6. gr. og 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 782/2003 um
bann við því að nota lífræn tinsambönd á skip og breytingar á þeirri reglugerð, sem vísað er til í tl.
56p, V. kafla, XIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt
með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2010 þann 11. júní 2010, sem birt var í EESviðbæti nr. 56, 7. október 2010, skal öðlast gildi hér á landi sem hluti af reglugerð þessari, og er birt
sem fylgiskjal 2 við reglugerðina.
2. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt v-lið 6. gr. laga nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og
stranda, sbr. og 18. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 25. október 2010.
F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.
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Fylgiskjal 2.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 536/2008
frá 13. júní 2008
um að hrinda í framkvæmd 3. mgr. 6. gr. og 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 782/2003 um bann við því að nota lífræn tinsambönd á skip og um breytingu á þeirri
reglugerð
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

7)

Í samræmi við 1. mgr. 11. gr. AFS-samningsins
samþykkti sjávarumhverfisnefndin, með ályktun MEPC
104(49) frá 18. júlí 2003, viðmiðunarreglur fyrir
flýtisýnatöku úr gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á
skipum.

8)

Þar til AFS-samningurinn öðlast gildi skulu ákvæði hans
gilda fyrir skip sem sigla undir fána ríkis sem er aðili að
fyrrnefndum samningi. Á sama hátt skulu skip sem sigla
undir fána ríkis, sem ekki er aðili að AFS-samningnum,
ekki hljóta hagstæðari meðferð í Bandalaginu.

9)

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, sem komið
var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 2099/2002 (2),

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
782/2003 frá 14. apríl 2003 um bann við því að nota lífræn
tinsambönd á skip (1), einkum 3. mgr. 6. gr., 7. gr. (önnur
undirgrein) og 8. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (EB) nr. 782/2003 er þess krafist að
framkvæmdastjórnin samþykki nokkrar ráðstafanir til að
hrinda þeirri reglugerð í framkvæmd ef alþjóðasamningur um eftirlit með skaðlegum, gróðurhindrandi
efnum og/eða búnaði á skipum, samþykktur 5. október
2001, (hér á eftir nefndur „AFS-samningurinn“), hefur
ekki öðlast gildi 1. janúar 2007.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

2)

AFS-samningurinn hefur ekki enn öðlast gildi.
1. gr.

3)

4)

5)

Því er nauðsynlegt að samþykkja ráðstafanir til að gera
skipum, sem sigla undir fána þriðja ríkis, kleift að sýna
fram á að þau uppfylli kröfur 5. gr. reglugerðar (EB) nr.
782/2003 og til að hægt sé að koma á hafnarríkiseftirliti.

Í 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 782/2003 er kveðið á um að
heimilt sé að breyta reglugerðinni í því skyni að taka
tillit til þróunar á alþjóðavettvangi, einkum innan
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO), (hér á eftir
nefnd Alþjóðasiglingamálastofnunin), eða til að auka
skilvirkni reglugerðarinnar í ljósi fenginnar reynslu.

Í samræmi við a-lið 4. mgr. 1. gr. við 4. viðauka við
AFS-samninginn
samþykkti
sjávarumhverfisnefnd
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (MEPC) (hér á eftir
nefnd
sjávarumhverfisnefndin),
með
ályktun
MEPC.102(48) frá 11. október 2002, viðmiðunarreglur
fyrir skoðun og skírteinisútgáfu að því er varðar
gróðurhindrandi efni og/eða búnað á skipum.

Tilgangurinn með þessari reglugerð er:

–

að ákveða ráðstafanir til að gera skipum, sem sigla undir
fána þriðja ríkis og koma til hafna eða endastöðva undan
strönd aðildarríkis, kleift að sýna fram á að þau uppfylli
kröfur 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 782/2003,

–

að ákveða verklagsreglur
Bandalaginu og

–

að breyta tilvísunum í AFS-samræmisyfirlýsinguna í
reglugerð (EB) nr. 782/2003 og I. viðauka þeirrar
reglugerðar.

um

hafnarríkiseftirlit

í

2. gr.
6)

Í samræmi við 2. mgr. 11. gr. AFS-samningsins
samþykkti sjávarumhverfisnefndin, með ályktun
MEPC.105(49) frá 18. júlí 2003, viðmiðunarreglur fyrir
eftirlit með gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á
skipum.

1. Skip, sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 782/2003, skulu sýna fram á þau uppfylli kröfur 5. gr.
þeirrar reglugerðar, í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. þessarar
greinar.

________________
________________
1

()

Stjtíð. ESB L 115, 9.5.2003, bls. 1.

(2 )

Stjtíð. EB L 324, 29. 11. 2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2007 (Stjtíð. ESB L 22, 31.
1. 2007, bls. 12).
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2. Á aðlögunartímabilinu skulu skip, sem sigla undir fána
ríkis sem er aðili að alþjóðasamningi um eftirlit með
skaðlegum, gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum
(hér eftir nefndur AFS-samningurinn), sýna fram á að þau
uppfylli 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 782/2003 með samræmisyfirlýsingu í samræmi við lið 5.4.1 í viðmiðunarreglunum fyrir
skoðun og skírteinisútgáfu að því er varðar gróðurhindrandi
efni og/eða búnað á skipum sem fylgja með í viðauka við
ályktun
sjávarumhverfisnefndar
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar MEPC.102(48) (hér á eftir nefnd sjávarumhverfisnefnd).
3. Frá og með gildistöku AFS-samningsins skulu skip sem
sigla undir fána ríkis sem er aðili að samningnum sýna fram á
að þau uppfylli 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 782/2003 með
alþjóðlegu skírteini fyrir gróðurhindrandi efni og/eða búnað í
samræmi við 4. viðauka við AFS-samninginn.
4. Skip sem sigla undir fána ríkis sem ekki er aðili að AFSsamningnum skulu sýna fram á að þau uppfylli 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 782/2003 með samræmisyfirlýsingu sem
stjórnvald fánaríkis afhendir með því að beita ákvæðum 10. gr.
AFS-samningsins, í tengslum við 4. viðauka við hann og
viðmiðunarreglum fyrir skoðun og skírteinisútgáfu að því er
varðar gróðurhindrandi efni og/eða búnað á skipum, sem fylgja
með í viðauka við ályktun sjávarumhverfisnefndar
MEPC.102(48). Að því er varðar þessa málsgrein skal líta á
tilvísanir í fyrrnefndri grein, viðauka og viðmiðunarreglum við
alþjóðlega skírteinið fyrir gróðurhindrandi efni og/eða búnað
sem tilvísanir í samræmisyfirlýsinguna.
3. gr.

búnaði á skipum sem fylgja með í viðauka við ályktun
sjávarumhverfisnefndar MEPC.105(49).
3. Ákvæði 1. mgr. gilda um skipin sem um getur í c-lið 1.
mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 782/2003 frá 1. janúar 2008.
4. gr.
Til að uppfylla skyldur sínar skv. 6. og 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 782/2003 skulu aðildarríkin fylgja viðmiðunarreglunum,
sem fylgja með í viðauka við ályktun sjávarumhverfisnefndarinnar MEPC.104(49) um flýtisýnatöku úr gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum.
5. gr.
Reglugerð (EB) nr. 782/2003 er breytt sem hér segir:
1. Í stað 9. liðar 2. gr. komi eftirfarandi:
„9. „Evrópsk AFS-samræmisyfirlýsing“: skjal sem
viðurkennd stofnun í umboði stjórnvalds aðildarríkis
gefur út þar sem staðfest er að uppfylltar séu kröfur 1.
viðauka við AFS-samninginn.“
2. Í stað b-liðar 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:
b) aðildarríkin skulu viðurkenna allar evrópskar AFSsamræmisyfirlýsingar í eitt ár frá þeim degi sem um
getur í a-lið.“

1. Á
aðlögunartímabilinu
skulu
aðildarríkin
beita
eftirlitsákvæðum sem jafngilda þeim sem mælt er fyrir um í
tilskipun ráðsins 95/21/EB (1) gagnvart skipum sem falla undir
gildissvið reglugerðar (EB) nr. 782/2003 í samræmi við 2. og
3. mgr. þessarar greinar.

3. Í lið 1.4 í I. viðauka komi tilvísun í ályktun MEPC.102(48)
í stað tilvísunar í ályktun MEPC.101(48).

2. Að því er varðar skoðanir og uppgötvun brota, og án þess
að hafa áhrif á 2. gr. þessarar reglugerðar, skulu aðildarríki
beita ákvæðum 11. gr. AFS-samningsins og fylgja viðmiðunarreglunum fyrir eftirlit með gróðurhindrandi efnum og/eða

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

6. gr.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. júní 2008.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Antonio TAJANI

varaforseti.

__________
B-deild – Útgáfud.: 28. október 2010

(1 )

Stjtíð. EB L 157, 7. 7. 1995, bls. 1.

