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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/   /EF

af

om ændring af direktiverne

om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 80,

stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 365E af 19.12.2000, s. 280.
2 EFT C 139 af 11.5.2001, s. 21.
3 EFT C 253 af 12.9.2001, s. 1.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2001 (EFT C 276 af 1.10.2001, s. 44), Rådets fælles

holdning af     (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) De gældende direktiver om sikkerhed til søs henviser til det udvalg, der er nedsat ved Rådets

direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra

Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods1, og i nogle tilfælde til et ad hoc-

udvalg, der er nedsat ved det pågældende direktiv. Disse udvalg fungerer i henhold til bestem-

melserne i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår

for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

(2) Afgørelse 87/373/EØF er blevet erstattet med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999

om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der til-

lægges Kommissionen3. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af de gældende

direktiver inden for sikkerhed til søs bør vedtages i overensstemmelse med afgørelse

1999/468/EF.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg

for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra Skibe (USS) 4 centraliserer arbejdsop-

gaverne i de udvalg, der er nedsat i henhold til fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs,

om forebyggelse af forurening fra skibe og om leve- og arbejdsforhold om bord.

                                                
1 EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af

13.10.1998, s. 7).
2 EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
3 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
4 Se side   i denne EFT.
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(4) Rådets direktiv 93/75/EØF, 94/57/EF1, 95/21/EF2, 96/98/EF3, 97/70/EF4, 98/18/EF5,

98/41/EF6 og 1999/35/EF7 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF8,

2001/25/EF9 og 2001/96/EF10 om sikkerhed til søs bør derfor ændres, så de eksisterende

udvalg erstattes med USS.

(5) Ovennævnte direktiver bør endvidere ændres, så de ændringsprocedurer, der er fastsat ved

forordning (EF) nr. .../2002, og de relevante bestemmelser i samme forordning, som skal lette

deres tilpasning til ændringer af de internationale instrumenter om sikkerhed til søs, som fæl-

lesskabslovgivningen henviser til, kan finde anvendelse –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at forbedre gennemførelsen af fællesskabslovgivningen om sikker-

hed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og om leve- og arbejdsforhold om bord på

skibe:

                                                
1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlementets og Rådets

direktiv 2001/105/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 9).
2 EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlementets og Rådets

direktiv 2001/106/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 17).
3 EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/53/EF

(EFT L 204 af 28.7.2001, s. 1).
4 EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 1999/19/EF (EFT L 83 af

27.3.1999, s. 48).
5 EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF (EFT L 98 af

15.4.2002, s. 1)
6 EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.
7 EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.
8 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.
9 EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17.
10 EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.
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a) ved at henvise til USS.

b) ved at fremskynde ajourføring og lette ændring af denne lovgivning på baggrund af udviklin-

gen i de internationale instrumenter inden for sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra

skibe og leve- og arbejdsforhold om bord i henhold til forordning (EF) nr. .../2002.

Artikel 2

Ændring af direktiv 93/75/EØF

Direktiv 93/75/EØF ændres således:

1) I artikel 2 affattes litra e), f), g), h) og i) således:

"e) Marpol 73/78: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra

skibe som ændret ved 1978-protokollen, i den gældende affattelse

f) IMDG-koden: den internationale kode for søtransport af farligt gods, i den gældende

affattelse

g) IBC-koden: IMO's internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport

af farlige kemiske produkter i bulk, i den gældende affattelse

h) IGC-koden: IMO's internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport

af flydende gas i bulk, i den gældende affattelse
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i) INF-koden: IMO's kode for sikker transport af bestrålet nukleart brændsel, plutonium

og stærkt radioaktivt affald i beholdere om bord på skibe, i den gældende affattelse.

2) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette

direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af .. om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

______________
* EFT L     .".

3) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

______________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."
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Artikel 3

Ændring af direktiv 94/57/EF

Direktiv 94/57/EF ændres således:

1) I artikel 2, litra d), ændres "der var gældende den 19. december 2001" til "i den gældende

affattelse".

2) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

_______________
* EFT L ...".

3) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, litra d), og artikel 6, kan

udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."

Artikel 4

Ændring af direktiv 95/21/EF

Direktiv 95/21/EF ændres således:

1) Artikel 2 ændres således:
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a) i nr. l ændres "som er gældende den 19. december 2001" til "i den gældende affattelse"

b) i nr. 2 ændres "som affattet den 19. december 2001" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

________________
* EFT L ...".

3) Artikel 19 ændres således:

a) litra c) affattes således:

"c) i artikel 2, stk. 1, at ajourføre listen over internationale konventioner, der er rele-

vante for dette direktiv"

b) følgende stykke tilføjes:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra

dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."
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Artikel 5

Ændring af direktiv 96/98/EF

Direktiv 96/98/EF ændres således:

1) Artikel 2 ændres således:

a) i litra c) udgår "pr. 1. januar 2001"

b) i litra d) og n) ændres: "som er gældende den 1. januar 2001" til "i den gældende affat-

telse".

2) Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

Dette direktiv kan ændres efter proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på:

– at anvende senere ændringer af internationale instrumenter i forbindelse med dette

direktiv

– at ajourføre bilag A både ved at tilføje nyt udstyr og ved at overføre udstyr fra bilag A.2

til bilag A.1 og omvendt

– at tilføje muligheden for at anvende modul B + C og modul H på udstyr, som er opført i

bilag A.1, samt at ændre kolonnerne vedrørende overensstemmelsesmodulerne

– at medtage andre standardiseringsorganisationer i definitionen af prøvningsstandarder i

artikel 2.
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De konventioner og prøvningsstandarder, der er nævnt i artikel 2, litra c), d) og n), gælder

med forbehold af foranstaltninger, som måtte være vedtaget i medfør af artikel 5 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sik-

kerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)*.

________________
* EFT L ...".

3) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

______________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."
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Artikel 6

Ændring af direktiv 97/70/EF

Direktiv 97/70/EF ændres således:

1) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af det internationale instrument, der er nævnt i artikel 2, nr. 4), kan udelukkes fra

dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af for-

urening fra skibe (USS)*.

_________________
* EFT L ...".

2) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

______________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."
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Artikel 7

Ændring af direktiv 98/18/EC

Direktiv 98/18/EF ændres således:

1) I artikel 2 affattes litra a), b), c), d) og f) således:

"a) "internationale konventioner": den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for

menneskeliv på søen, i det følgende benævnt Solas-konventionen af 1974, og den inter-

nationale konvention om lastelinjer af 1966, med protokoller og ændringer, i den gæl-

dende affattelse

b) "regler for intakt stabilitet": Code on Intact Stability for all types of ships covered by

IMO Instruments, som er indeholdt i IMO-forsamlingens resolution A.749(18) af

4. november 1993, i den gældende affattelse

c) "kode for højhastighedsfartøjer": den internationale kode for sikkerhed i højhastigheds-

fartøjer, som er indeholdt i IMO's Maritime Sikkerhedskomités resolution MSC 36(63)

af 20. maj 1994, i den gældende affattelse

d) "GMDSS": det globale maritime nød- og sikkerhedssystem som omhandlet i kapitel IV i

Solas-konventionen af 1974, i den gældende affattelse
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f) "højhastighedspassagerfartøj": et fartøj som defineret i regel X/1 i Solas-konventionen

af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end tolv passagerer; passager-

skibe i indenlandsk fart i havområder i klasse B, C og D anses ikke som højhastigheds-

passagerfartøjer, hvis

− deres deplacement i forhold til konstruktionsvandlinjen er under 500 m3, og

− deres største hastighed som defineret i punkt 1.4.30 i koden for højhastighedsfar-

tøjer er mindre end 20 knob".

2) I artikel 6, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, litra a), nr. i), og stk. 3, litra a), ændres "som ændret på

datoen for vedtagelsen af dette direktiv" til "i den gældende affattelse".

3) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Tilpasninger

Efter proceduren i artikel 9, stk. 2, kan:

a) i) definitionerne i artikel 2, litra a), b), c), d) og t), og

ii) bestemmelserne i artikel 10 vedrørende procedurer og retningslinjer for syn, og
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iii) bestemmelserne vedrørende Solas-konventionen og den internationale kode for

sikkerhed i højhastighedsfartøjer med senere ændringer, jf. artikel 4, stk. 3, arti-

kel 6, stk. 4, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 3, og

iv) de specifikke henvisninger til de internationale konventioner og IMO-resolutioner,

jf. artikel 2, litra f), k) og o), artikel 3, stk. 2, litra a), artikel 6, stk. 1, litra b) og c),

artikel 6, stk. 2, litra b), og artikel 11, stk. 3

tilpasses til den internationale udvikling, især inden for IMO.

b) bilagene ændres med henblik på:

i) at gennemføre ændringer af internationale konventioner for så vidt angår dette

direktiv

ii) at forbedre de tekniske krav i lyset af de indvundne erfaringer.

c) Følgende stykke tilføjes:

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra

dette direktivs anvendelsesområde jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyg-

gelse af forurening fra skibe (USS)*.

_________________
* EFT L ...".



7473/1/02 REV 1 BB/bp 14
DG C IV   DA

4) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

_________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

Artikel 8

Ændring af direktiv 98/41/EF

Direktiv 98/41/EF ændres således:

1) I artikel 2, tredje led, ændres "i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udform-

ning" til "i den gældende affattelse".
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2) I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette

direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. ../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

_________________
* EFT L ...".

3) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

_________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."
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Artikel 9

Ændring af direktiv 1999/35/EF

Direktiv 1999/35/EF ændres således:

1) Artikel 2, litra b), d), e) og o), affattes således:

"b) "højhastighedspassagerfartøj": et hurtigtgående fartøj som defineret i regel X/1 i Solas-

konventionen af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end 12 passage-

rer (...)

d) "Solas-konventionen af 1974": den internationale konvention om sikkerhed for menne-

skeliv på søen med protokoller og ændringer, i den gældende affattelse

e) "kode for højhastighedsfartøjer": den internationale kode for sikkerhed i højhastigheds-

fartøjer, som er indeholdt i den af IMO's Komité for Sikkerhed på Søen vedtagne reso-

lution MSC 36(63) af 20. maj 1994, i den gældende affattelse (...)

o) "selskab": et selskab, der driver en eller flere ro-ro-færger, og til hvilket der er udstedt et

overensstemmelsesdokument i henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF)

nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger, eller

som driver højhastighedspassagerfartøjer, og til hvilket der er udstedt et overensstem-

melsesdokument i henhold til regel IX/4 i Solas-konventionen af 1974, i den gældende

affattelse."
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2) Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen**, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________
* EFT L ... .
** EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

3) I artikel 17 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette

direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."

4) Bilag I ændres således:

I nr. 7 erstattes "MSC-resolution ... (70)" med "IMO-Forsamlingens resolution A.893(21)".
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Artikel 10

Ændring af direktiv 2000/59/EF

Direktiv 2000/59/EF ændres således:

1) I artikel 2, litra b), ændres "således som konventionen er gældende på datoen for vedtagelsen

af dette direktiv" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

___________
* EFT L ...".

3) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette

direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."
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Artikel 11

Ændring af direktiv 2001/25/EF

Direktiv 2001/25/EF ændres således:

1) artikel 1, nr. 16, 17, 18, 21, 22, 23 og 24, affattes således:

"16. "kemikalietankskib": et skib, der er konstrueret eller tilpasset og anvendes til transport i

bulk af et hvilket som helst af de flydende produkter, der er opført i kapitel 17 i International

Bulk Chemical Code, i den gældende affattelse.

17. "gastankskib": et skib, der er konstrueret eller tilpasset og anvendes til transport i bulk

af en hvilken som helst af de flydende gasser eller andre produkter, der er opført i kapitel 19 i

International Gas Carrier Code, i den gældende affattelse.

18. "radioreglement": det reviderede radioreglement, som Den Verdensomspændende

Administrative Radiokonference for Mobil Tjeneste har vedtaget, i den gældende affattelse.

(...)

21. "STCW-konventionen": den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om

sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende spørgsmål, under hen-

syntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og

inklusive, hvor dette er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende

affattelse.
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22. "radiotjeneste": omfatter alt efter forholdene vagt og teknisk vedligeholdelse og repara-

tioner, som udføres i henhold til radioreglementet, den internationale konvention om sikker-

hed for menneskeliv på søen (1974) (Solas-konventionen) og, alt efter den enkelte medlems-

stats ønsker, relevante anbefalinger fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), i den

gældende affattelse.

23. "ro-ro-passagerskib": passagerskib med ro-ro-lastområder eller særlige lastområder som

defineret i Solas-konventionen i den gældende affattelse.

24. "STCW-kode": den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode

om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse.".

2) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

"4. Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 1, kan udelukkes fra

dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af for-

urening fra skibe (USS)*.

________________________
* EFT L ...".

3) Artikel 23, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.".
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Artikel 12

Ændring af direktiv 2001/96/EØF

Direktiv 2001/96/EF ændres således:

1) Artikel 3, nr. 2, affattes således:

"2) Ved "Solas-konventionen af 1974" forstås den internationale konvention af 1974 om

sikkerhed for menneskeliv på søen med protokoller og ændringer, i den gældende af-

fattelse."

2) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

________________________
* EFT L ...".

3) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

"3. Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, kan udelukkes fra

dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."

Artikel 13

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv senest den ...1. De underretter straks Kommissionen herom.

                                                
1 Tolv måneder efter direktivets ikrafttræden.
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Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

Rådet nåede den 26. marts 2002 inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure (art. 251 i

TEF) til politisk enighed om at ændre direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af for-

urening fra skibe som følge af nedsættelsen af et fælles udvalg for sikkerhed til søs (USS)1. Efter

jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin fælles holdning den 27. maj 2002.

Ved vedtagelsen af den fælles holdning har Rådet taget hensyn til Europa-Parlamentets første-

behandlingsudtalelse af 13. februar 20012 og udtalelserne fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg3

og Regionsudvalget4.

Forslaget er tæt knyttet til forslaget til forordning om nedsættelse af et Udvalg for Sikkerhed til Søs

og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til

søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (dok. 7100/02 MAR 38 CODEC 334). De to rets-

akters formål er identiske, nemlig:

– at forenkle udvalgsprocedurerne ved at erstatte de forskellige udvalg, der er nedsat under EF's
lovgivning om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, med et enkelt udvalg,
Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS).

– at fremskynde og forenkle indarbejdelsen af internationale regler i EF's lovgivning.

Efter princippet om formmæssig overensstemmelse ændrer forordningen, hvorved USS nedsættes

og procedurerne for udvalgets funktionsmåde fastlægges, de relevante forordninger for at tage hen-

syn til nedsættelsen af USS og lette en efterfølgende ajourføring af disse, ændrer denne retsakt de

relevante direktiver inden for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe.

                                                
1 Kommissionen forelagde sit ændrede forslag den 27.12.01 (5118/02 MAR 1 CODEC 11).
2 EFT C 276, 1.10.2001, s. 42.
3 EFT C 139, 11.5.2001, s. 21.
4 EFT C 253, 12.9.2001, s. 1.
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II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Som følge af forslagets tekniske karakter og da principperne for dets anvendelse er fastsat i forord-

ningsforslaget, er der sammenfald mellem denne fælles holdning og Rådets holdning vedrørende

forordningen, som findes i 7100/02 MAR 38 CODEC 334 ADD 1.

III. ÆNDRINGER

Rådet har fulgt samme fremgangsmåde som i den fælles holdning vedrørende forordningen, idet det

har ændret den beskrivelse af direktivernes anvendelsesområde, som er indeholdt i forslaget, således

at anvendelsområdet udvides til også at omfatte forebyggelse af forurening fra skibe. Rådet deler

imidlertid Kommissionens opfattelse, at "beskyttelsen af havmiljøet" er omfattet af miljølovgivnin-

gen, og at det område derfor ikke bør nævnes.

Den fælles holdning indeholder enkelte andre ændringer af Kommissionens forslag. Beskrivelsen af

formålet med direktivet (artikel 1) er blevet ændret en smule for at tydeliggøre henvisningen til

ajourføring af fællesskabslovgivning og tilpasse ordlyden til den tilsvarende bestemmelse i forord-

ningen. Endelig er der foretaget enkelte rent tekniske ændringer for at tage hensyn til den seneste

fællesskabslovgivning inden for søtransport.

________________________
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2000/0236 (COD)
2000/0237 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om
ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

hidrørende fra skibe

og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til
søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe

1. SAGSFORLØB

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet :
(dokument KOM(2000)489 endelig– 2000/0236 (COD) – 2000/0237(COD)) : 15.9.2000

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 28.2.2001

Dato for Regionsudvalgets udtalelse: 4.4.2001

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 13.2.2001

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 27.12.2001

Dato for vedtagelse af den fælles holdning : 27.5.2002

2. FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med Kommissionens forslag er at nedsætte et udvalg for sikkerhed til søs, som skal
erstatte de forskellige eksisterende udvalg, der er nedsat i henhold til gældende direktiver og
forordninger, og at lette ajourføringen af denne lovgivning på baggrund af udviklingen i den
internationale ret.

Der er to forskellige forslag:

– Et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning, som nedsætter et udvalg for
sikkerhed til søs, fastsætter procedurerne herfor samt anvendelsesområdet. I forslaget
anvendes den nye procedure i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der
tillægges Kommissionen, på søfartssikkerhedsudvalgets virke. Dette forslag
fastsætter endvidere ændring af de eksisterende forordninger inden for sikkerhed til
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søs både under hensyntagen til nedsættelse af udvalget for sikkerhed til søs og for at
lette senere ajourføring under hensyntagen til udviklingen inden for sikkerhed til søs
i international ret.

– Et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, som har til formål at ændre
gældende direktiv inden for søfartssikkerheden, så de dermed tilpasses til
nedsættelsen af udvalget om sikkerhed til søs og deres senere ajourføring lettes.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger til den fælles holdning

Kommissionen hilste de ændringer velkommen, som Europa-Parlamentet har vedtaget efter
førstebehandlingen, og indarbejdede substansen i sit ændrede forslag af 27. december 2001.

Rådet udtrykte bred støtte til målene i det ændrede forslag. Det har derfor med enstemmighed
vedtaget en fælles holdning vedrørende en tekst, der afspejler indholdet i dette ændrede
forslag. Der er imidlertid tilføjet et vist antal supplerende ændringer, hovedsageligt for at
præcisere visse aspekter ved Kommissionens forslag. De væsentligste ændringer vedrører
proceduren til overensstemmelseskontrol, hvor Rådet har ønsket en mere detaljeret og præcis
gengivelse af de mål og procedurer, der skal følges.

3.2. Reaktionen på Europa-Parlamentets ændringsforslag

Parlamentet udtalte sig i særdeles positive vendinger om Kommissionens forslag og ønskede
at skærpe visse bestemmelser yderligere.

Følgende bestemmelser er accepteret både af Kommissionen i det ændrede forslag og af
Rådet i den fælles holdning, dog i visse tilfælde med redaktionelle ændringer af teksten:

• De ændringsforslag, der sigter på at understrege, at det udvalg, der vedtages med forslaget
ikke blot har til opgave at varetage sikkerhed til søs, men også forebyggelse af forurening
forårsaget af skibe, samt leve- og arbejdsforhold om bord (hverken Rådet eller
Kommissionen har dog indarbejdet henvisningen til beskyttelse af havmiljøet, da det
indebar en risiko for forvirring med hensyn til målet forebyggelse af forurening).
Kommissionen har i sin beskrivelse af udvalgets arbejdsopgaver medtaget forebyggelse af
forurening hidrørende fra skibe. For at tydeliggøre teksten har man døbt udvalget for
sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe "USS-udvalget".

• De ændringsforslag, der omhandler Parlamentets rolle i lovgivningsprocessen, ved at
tilpasse de gældende og godkendte standardformularer vedrørende udvalgsprocedurer på
tværinstitutionelt plan.

• Det ændringsforslag, der sigter på at præcisere, at ændring af lovgivningen gennem
proceduren til overensstemmelseskontrol i artikel 4 kun er mulig, hvis Kommissionen eller
en medlemsstat bekræfter, at det drejer sig om en fare for sikkerheden eller
uoverensstemmelse med fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs. Rådet har i sin
fælles holdning indsat Kommissionens omarbejdede tekst, som bedre viser, at formålet
med ændringen er, at præcisere udgangspunktet for proceduren til
overensstemmelseskontrol (som udløses af Kommissionen eller af en medlemsstat).
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3.3. Nye bestemmelser indført af Rådet og Kommissionens holdning hertil

3.3.1. Det har under drøftelserne i Europa-Parlamentet, Rådet og andre instanser, f.eks. Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vist sig, at der foreligger nogen
forvirring med hensyn til fordelingen af arbejdsopgaver i USS-udvalget og Det Europæiske
Søfartssikkerhedsagentur. Arbejdsopgaverne er beskrevet i forslaget til forordning af
6. december 2000. For at råde bod på denne forvirring har Kommissionen i sit ændrede
forslag tydeliggjort USS-udvalgets rolle:

– Det præciseres, at USS-udvalget kun træder til på områder, der allerede omfattes af
udvalgsprocedurer i den gældende lovgivning uden nogen udvidelse af de
eksisterende udvalgs kompetencer.

– Der mindes om, at målet med proceduren til overensstemmelseskontrol udelukkende
er at gøre det muligt for Det Europæiske Fællesskab at reagere hurtigt og effektivt
med overholdelse af princippet om fællesskabsrettens forrang i det tilfælde, som
selvfølgelig er exceptionelt, at der foreligger en konflikt mellem en ændring til et
internationalt instrument under vedtagelse og et EF-direktiv eller en EF-forordning,
som gennemfører den eksisterende udgave af dette internationale instrument.

Disse præciseringer er taget med i Rådets fælles holdning.

3.3.2. Rådet har desuden foretaget følgende ændringer af teksten til det ændrede forslag :

– I forordningsforslagets artikel 2, stk. 1, udelades henvisningen til
standardiseringsorganisationer: sådanne organisationer kan nemlig være af privat
karakter eller medlemsstaternes regeringer kan være repræsenteret i dem på
utilfredsstillende vis. Deres standarder bør derfor ikke godkendes automatisk.

– Der indsættes en ny artikel 3A i forslaget til forordning, så det tydeligt fremgår, at et
af formålene med forslaget er at indarbejde de seneste ændringer af de internationale
instrumenter med forbehold af dem, der udelukkes i proceduren til
overensstemmelseskontrol. Dette fremgår ikke klart i den dispositive del af det
forslag til forordning, der er vedtaget af Kommissionen.

– De væsentligste ændringer vedrører forordningens artikel 4 om proceduren til
overensstemmelseskontrol. Rådet har foretaget følgende ændringer:

– I stk. 1 indføres en forpligtelse til samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne, så eventuel uoverensstemmelse mellem
fællesskabslovgivningen og internationale ændringer opdages snarest muligt.

– Proceduren til overensstemmelseskontrol præciseres og forenkles i henhold til
Kommissionens beskrivelse, bl.a. ved at udelade henvisningerne til stiltiende
accept af ændringer af internationale instrumenter, som foretages af IMO, da de
anses for at være for indviklede og overflødige.

3.3.3. Den fælles holdning indeholder en ajourføring af forslaget med henblik på vedtagelse
af nye fællesskabsdirektiver. Det drejer sig nærmere bestemt om at anvende USS-proceduren
på følgende direktiver:

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om
modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe.
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– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, som ophæver og erstatter Rådets
direktiv 94/58/EF af 22. november 1994.

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om
harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe.

3.3.4. I den fælles holdning rettes et antal materielle fejl i de oprindelige direktiver, hvilket
giver mulighed for:

– at ændre artikel 17 i direktiv 96/98/EF (udstyr på skibe) for at kunne foretage de
nødvendige ændringer af bilag A1 ved hjælp af forskriftsproceduren (dette punkt
findes allerede i Kommissionens forslag).

– at ændre henvisningerne til internationale konventioner (navnlig Solas-konventionen)
i direktiv 98/18/EF (sikkerhedsstandarder for passagerskibe).

– at ajourføre den liste over internationale konventioner, som er omhandlet i direktiv
95/21/EF (havnestatskontrol).

Kommissionen kan acceptere ændringerne i den fælles holdning, som præciserer den
oprindelige tekst og foretager de rettelser og ajourføringer, der er uundværlige for formålet
med Kommissionens forslag. Den fælles holdning styrker på visse område den oprindelige
tekst, navnlig ved at fastlægge et klart retsgrundlag for samarbejdet mellem Kommissionen og
medlemsstaterne i den fase, der går forud for forhandlingen af ændringer af internationale
konventioner.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen kan acceptere indholdet af den fælles holdning, som er vedtaget med
enstemmighed i Rådet, da det respekter de grundlæggende principper i det oprindelige
forslag. Den tager hensyn til Parlamentets ændringer og ændringerne i det ændrede forslag,
som Kommissionen har vedtaget.


