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14. febrúar 1985 

AUGLÝSING 
um samning við Danmörku um viðskipti Íslands og Grænlands. 

Hinn 31. janúar 1985 var undirritaður í Reykjavík samningur milli Íslands og Danmerkur um 
viðskipti Íslands og Grænlands. Samningurinn öðlaðist gildi 1. febrúar 1985. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 14. febrúar 1985. 

Geir Hallgrímsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli Íslands og Danmerkur um viðskipti Íslands 

og Grænlands 

Ríkisstjórnir Íslands og Danmerkur, sem vilja 
við úrgöngu Grænlands úr Evrópubandalögunum 
treysta þá skipan er komið hefur verið á í 

viðskiptum Íslands og Grænlands, fyrst innan 
ramma EFT A-samstarfsins og síðan á grundvelli 
fríverslunarsamninganna milli Íslands og Efna- 
hagsbandalags Evrópu og milli Íslands og aðildar- 

ríkja Kola- og stálbandalags Evrópu, hafa orðið 
ásáttar um eftirfarandi til að ná þessu markmiði: 

1. gr. 

Eftir að Grænland hættir að vera hluti af 

tollsvæði Evrópubandalaganna (EB) skal beita 

ákvæðunum í fríverslunarsamningnum milli Ís- 

lands og Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) 
ásamt ákvæðunum í fríverslunarsamningnum 

milli Íslands og aðildarríkja Kola- og stálbanda- 

lags Evrópu (KSBE), svo og bókunum, túlkunar- 

yfirlýsingum, erindaskiptum og viðeigandi ein- 

hliða yfirlýsingum sem fylgja samningnum. Vöru- 

sviðið er rýmkað þannig að það samsvarar svið- 
inu sem tollfrelsi nær til samkvæmt samningnum 

frá 4. janúar 1960 um stofnun Fríverslunarsam- 

taka Evrópu (EFTA). 

  

Ingvi S. Ingvarsson. 

AFTALE 

mellem Island og Danmark om handelen 

mellem Ísland og Grgnland 

Islands og Danmarks regeringer, som ved 
Grgnlands udtræden af De europæiske Fælles- 

skaber gnsker at styrke den ordning, som er 
opnáet pá handelsomrádet mellem Island og 
Grónland fórst inden for rammerne af EFTA- 
samarbejdet og derefter pá grundlag af fri- 
handelsaftalerne mellem Ísland og Det europæ- 

iske gkonomiske Fællesskab og mellem Island og 
medlemsstaterne í Det europæiske Kul- og Stál- 
fællesskab, er til fremme af dette formál blevet 

enige om fðlgende: 

Artikel 1 

Bestemmelserne í frihandelsaftalen mellem Is- 

land og Det europæiske gkonomiske Fællesskab 

(EF) samt bestemmelserne í frihandelsaftalen 
mellem Island og medlemsstaterne í Det europæ- 

iske Kul- og Stálfællesskab (EKSF) og de til 
aftalen knyttede protokoller, fortolkende erklæ- 
ringer, notevekslinger og tilhgrende ensidige ud- 

talelser finder anvendelse efter, at Grónland er 

udtrádt af De europæiske Fællesskabers (EF's) 
toldomráde. Vareomrádet udvides, sáledes at det 

svarer til det omráde, som er omfattet af toldfri- 

hed í henhold til konventionen af 4. januar 1960 

om etablering af den europæiske frihandelssam- 
menslutning (EFTA). 

c1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 1 

2. gr. 
Grænland getur í sama mæli og gagnvart EB 

lagt á tolla eða tekið upp magntakmarkanir eftir 

því sem nauðsynlegt getur talist með tilliti til 

tímabundinna þróunarþarfa Grænlands. Dan- 

mörk tilkynnir Íslandi þegar slíkar ráðstafanir eru 

gerðar eða þeim breytt á Grænlandi. 

3. gr. 

Aðilar að samningnum skulu ræða öll mál sem 

snerta framkvæmd samnings þessa og skulu þeir 

koma saman þegar annar aðilinn fer fram á það. 

4. gr. 

Þessum samningi skal beita um vörur, sem 

upprunnar eru á Grænlandi og Íslandi, í samræmi 

við meginreglurnar sem ákveðnar eru um 
uppruna vara Í samningunum milli Íslands og 

EBE og milli Íslands og aðildarríkja KSBE og í 
EFT A-samningnum. 

5. gr. 

Hvor samningsaðilinn um sig getur sagt samn- 

ingi þessum upp með tilkynningu til hins samn- 

ingsaðilans. Samningurinn fellur úr gildi tólf 

mánuðum eftir dagsetningu slíkrar tilkynningar. 

6. gr. 

Samningsaðilarnir skulu samþykkja samning 

þennan samkvæmt stjórnskipunarreglum sínum. 

Samningurinn gengur í gildi á þeim degi er 

Grænland hættir að vera hluti af tollsvæði EB 

enda hafi báðir samningsaðilarnir fyrir þann dag 

tilkynnt hvor öðrum að kröfur stjórnskipunar- 

reglna hafi verið uppfylltar. Ef þetta gerist ekki 

fyrir þann dag er Grænland hættir að vera hluti af 

tollsvæði EB gengur samningurinn í gildi á fyrsta 

degi annars mánaðar eftir móttöku þessara til- 

kynninga. 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum 

á íslensku og dönsku og eru báðir textarnir 

jafngildir. 

Gjört í Reykjavík 31. janúar 1985. 

Fyrir hönd 

ríkisstjórnar Íslands! 

Geir Hallgrímsson 

Fyrir hönd 

ríkisstjórnar Danmerkur 

H. A. Djurhuus 

(N
S)
 14. febrúar 1985 

Artikel 2 

Grónland kan í samme omfang som i forhold til 

EF indfgre told eller kvantitative restriktioner, 

der skgýnnes nódvendige under hensyntagen til 
Grónlands gjeblikkelige udviklingsbehov. Dan- 
mark giver Ísland meddelelse om indfgrelse eller 
ændring af sádanne foranstaltninger í Grgnland. 

Artikel 3 

Alle spórgsmál vedrgrende denne aftales an- 

vendelse drgftes mellem aftalens kontraherende 

parter, som træder sammen, nár den ene kontra- 

herende part begærer dette. 

Artikel 4 

Denne aftale finder anvendelse pá varer med 
oprindelse í Grónland og Island efter de retnings- 

linier, som er fastsat for varers oprindelse í 

aftalerne mellem Island og EF og mellem 
Ísland og medlemsstaterne í EKSF og í EFTA- 
konventionen. 

Artikel S 

Hver af de kontraherende parter kan opsige 

denne aftale ved meddelelse til den anden kon- 

traherende part. Aftalens gyldighed ophgrer tolv 

máneder efter datoen for en sádan meddelelse. 

Artikel 6 

Denne aftale skal godkendes af de kontra- 
herende parter í henhold til deres konstitutionel- 

le procedurer. 
Aftalen træder í kraft den dag, Grónland 

udtræder af EF's toldomráde under forudsætning 

af, at begge kontraherende parter fór denne dag 

har underrettet hinanden om, at de konstitution- 
elle procedurer er afsluttet. Sáfremt dette ikke 
sker fór den dag, Grgnland udtræder af EF's 

toldomráde, træder aftalen í kraft den fórste dag í 
den anden máned, efter at disse meddelelser er 

modtaget. 

Denne aftale er oprettet í to eksemplarer pá 

islandsk og dansk, idet begge tekster har samme 

gvldighed. 

Wdfærdiget í Reykjavik, den 31. januar 1985. 

For Íslands regering 

Geir Hallgrímsson 

For Danmarks regering 

H. A. Djurhuus
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AUGLÝSING 
um samning um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva 

(COST 43). 

Hinn 21. mars 1985 var aðalframkvæmdastjóra ráðs  Evrópubandalaganna afhent 
fullgildingarskjal Íslands vegna samnings um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva 

(COST 43) sem gerður var í Brussel 21. nóvember 1983 og undirritaður fyrir Íslands hönd 16. 
desember 1983. 

Samningurinn öðlaðist gildi að því er Ísland varðar 21. mars 1985. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. Þar eru þó ekki birtir viðaukar | til 
11 við samninginn en hægt er að fá aðgang að texta þeirra í utanríkisráðuneytinu. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 16. apríl 1985. 

Geir Hallgrímsson. 

Fylgiskjal. 

Samningur 

um að koma á fót í tilraunaskyni 

evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43) 

Aðilar að samningi þessum, hér eftir kallaðir 
„samningsaðilar“, 

sem gera sér grein fyrir þörf á að halda áfram 
samræmingu aðgerða til að koma á fót í tilrauna- 
skyni evrópsku kerfi hafstöðva til að afla veður- 

og haffræðigagna, 

hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 

Aðilar að samningi þessum, hér eftir kallaðir 
„samningsaðilar“, skulu starfa saman að verk- 
efni, hér eftir kallað „verkefnið“, til að koma á fót 

í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (ENOS) 
til að afla veður- og haffræðigagna til notkunar 
Þegar í stað. 

Lýsing á verkefninu er í viðauka |. 

2. gr. 

Stofnuð er stjórnarnefnd, hér eftir kölluð 

„nefndin“, með einum fulltrúa frá hverjum samn- 

ingsaðila. Hver fulltrúi má hafa sérfræðinga eða 

ráðgjafa sér til aðstoðar. 

Nefndin setur sér starfsreglur sem samþykktar 
skulu með einróma atkvæðum. Ennfremur velur 
hún sér formann og varaformann. 

  

Ingvi S. Ingvarsson. 

Agreement 

on the setting up of an experimental European 

network of ocean stations (COST 43) 

The contracting parties to this Agreement, 

hereinafter referred to as “the Parties", 
conscious of the need to pursue the co-ordina- 

tion of their action with a view to setting up an 
experimental European network of ocean sta- 

tions for providing meteorological and oceano- 
graphic data, 

HAVE AGREED as follows: 

Article Í 
The contracting parties to this Agreement. 

hereinafter referred to as “the Parties', shall co- 
operate in a project, hereinafter referred to as 
“the project“, with a view to setting up an 

experimental European network of ocean sta- 

tions (ENOS) for providing meteorological and 

oceanographic data on a real-time basis. 

A description of the project ís contained in 

Annex 1. 

Article 2 
A Management Committee, hereinafter re- 

ferred to as “the Committee", composed ot one 

representative of each Party, ís hereby estab- 

lished. Each representative may be accompanied 
by experts or advisers. 

The Committee, acting unanimously, shall 

adopt its rules of procedure. In addition. it shall 

appoint its Chairman and Vice-Chairman.



Nr. 2 

Fari samningsaðilar þess á leit skal fram- 

kvæmdastjórn Evrópubandalaganna annast skrif- 

stofuhald nefndarinnar. 

Fari samningsaðilar þess á leit skal aðalfram- 
kvæmdastjóra ráðs Evrópubandalaganna falið að 

annast stjórnun kostnaðar samvinnunnar. 

3. gr. 

Nefndin skal sjá um að samræma þætti verk- 

efnisins og sérstaklega skal hún: 

a. gera rökstuddar tillögur til samningsaðila 
um hvers konar aðgerðir er varða framkvæmd 

verkefnisins. 
b. fylgjast með framvindu verksins og gera 

tillögur til samningsaðila, eftir því sem við á, um 

breytingar sem nauðsynlegar kunna að vera að 

því er varðar heildarmarkmið eða umfang fram- 

kvæmda. | 
c. taka ákvarðanir um starfsemi á svæðunum 

sem lýst er í viðauka I, enda samræming þeirrar 

starfsemi nauðsynleg til að tryggja framkvæmd 

verkefnisins. 
d. ráða verkefnisstjóra og skilgreina starfssvið 

hans. 

e. gera tillögur um verkefni vegna hugsanlegs 
framhalds á starfseminni eftir að þessi samningur 

fellur úr gildi. 

f. skiptast á rannsóknaniðurstöðum að því 

marki að gætt sé á fullnægjandi hátt hagsmuna 

samningsaðila, bærra stjórnvalda eða stofnana og 

 rannsóknaverktaka að því er varðar eignarrétt- 
indi á sviði iðnaðar og trúnaðarmál viðskiptalegs 

eðlis. 
g. gefa út skýrslu, árlega og við lok verkefnis- 

ins, er greini frá árangri starfsemi þeirrar sem 

verkefnið tekur til, og senda hana samningsað- 
ilum. 

h. — setja fjárhagsreglugerð er gildir fyrir 

stjórn verksins, 

— samþykkja árlega fjárhagsáætlun nefnd- 

arinnar, 

— ákvarða fyrirmæli til aðalframkvæmda- 

stjóra ráðs Evrópubandalaganna að lokinni 

könnun á ársuppgjöri stjórnunarreikninga, en 

samkvæmt 2. gr. fer hann með fjármálastjórn 

vegna kostnaðar við samræmingu verkefnisins. 

i. kanna sérhvert vandamál er upp kann að 

koma við framkvæmd verkefnisins. 

j. kanna öll vandamál er snerta aðild þeirra 

sem nefndir eru í 8. gr. að samningnum eftir að 
hann hefur öðlast gildi, svo og skilyrði fyrir aðild. 

16. apríl 1985 

At the request of the Parties, the Commission 

of the European Communities shall provide the 

Secretariat for the Committee. 

At the request of the Parties, the Secretary- 
General of the Council of the European Com- 
munities shall be entrusted with the administra- 

tion of the costs of co-ordination. 

direction or the volume of the work being under- 

taken; 

(c) take any decisions concerning the activities 

of the sub-regions referred to in Annex |, the co- 
ordination of which is necessary to the success of 

the project; 

(d) appoint the project leader and define his 

functions; 
(e) draw up programme proposals for the 

possible continuation of the work after this 

Agreement expires; 
(f) exchange research results to an extent 

compatible with adequate safeguards for the 

interests of the Parties, their competent public 

authorities or agencies and research contractors, 

in respect of industrial property rights and con- 

fidential material of a commercial nature; 
(g) publish, annually and at the end of the 

project, a report containing its conclusions on the 

results of the operations covered by the project 
and forward it to the Parties; 

(h) — draw up the financial regulations appli- 

cable to the management; 

— adopt its budget annually; 

— after examination of the annual admin- 

istrative accounts decide on the discharge to be 

given to the Secretary-General of the Council of 

the European Communities entrusted, according 

to Article 2, with the administration of the costs 

of co-ordination; 
() examine any problem which may arise 

from the execution of the project; 

(j) examine any problem relating to the acces- 

sion to the Agreement, after its entry into force, 

by the parties mentioned in Article 8 as well as 

the conditions for accession.



16. apríl 1985 

4. gr. 

1. Kostnaður við samræminguna, sem að 

heildarupphæð skal ekki nema meira en 12 
milljónum belgískra franka, skal skiptast milli 
samningsaðila í samræmi við mælikvarða sem 
byggður er á hagtölum Efnahagssamvinnu- og 

þróunarstofnunarinnar (OECD) um verga land- 

framleiðslu (GDP) samningsaðila fyrir árið 1980. 

Hámarksframlög allra hugsanlegra samningsaðila 
samkvæmt ofangreindum mælikvarða eru sýnd í 
viðauka 11. 

2. Samningsaðilar skulu hver um sig greiða 

framlögin með fjórum árlegum afborgunum. 

Fyrstu afborganir skulu greiðast þegar samning- 

urinn gengur í gildi og í síðasta lagi þremur 
mánuðum eftir þann dag. Síðari afborganir skuiu 

greiddar sérhvern afmælisdag gildistökunnar eða 
í síðasta lagi innan þriggja mánaða frá þessum 

dögum. 
Þeir er gerast aðilar samkvæmt gr. 8.4 skulu 

greiða fyrsta framlag sitt sama dag og 
fullgildingarskjal þeirra er afhent eða í síðasta lagi 
innan þriggja mánaða frá þeim degi. Síðari af- 
borganir skulu greiddar á sömu dögum og gilda 
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar eða í síð- 

asta lagi innan þriggja mánaða frá þessum 
dögum. 

3. Verði dráttur á greiðslu framlagsins skal 
viðkomandi samningsaðili borga vexti er nema 
hæstu forvöxtum í aðildarríkjunum á gjalddaga. 

Vextirnir skulu hækka 0,25% fyrir hvern mánuð 
er greiðsla dregst. Hinir hækkuðu vextir skulu 
reiknaðir á allt tímabilið sem dráttur hefur orðið. 
Þó ber aðeins að greiða slíka vexti ef greiðsla fer 
fram meir en þremur mánuðum eftir að aðalfram- 

kvæmdastjórn ráðs Evrópubandalaganna sendi 
frá sér tilkynningu um greiðslu. 

S. gr. 

1. Samningsaðilar skulu, til upplýsingar fyrir 
nefndina, láta stofnanir sínar og verktaka til- 

kynna sér um fyrri skuldbindingar og eignarrétt- 

indi á sviði iðnaðar sem þeim er kunnugt um og 

kynnu að torvelda framkvæmd verka sem samn- 

ingur þessi tekur til. 

2. Að því leyti sem ekki brýtur í bága við landslög 

skal hver samningsaðili tryggja innan lögsögu 

sinnar að eigendur eignarréttinda á sviði iðnaðar 
og tæknilegra upplýsinga sem verða til við starf 
sem þeim er falið undirgangist þá kvöð að veita 
öðrum samningsaðila sem þess fer á leit eða 

þriðja aðila er hann tilnefnir afnotarétt af þessum 
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Article 4 

1. The costs of co-ordination, the total amount 
of which shall not exceed BF 12 million, shall be 

divided among the Parties in accordance with a 
scale based on statistics of the OECD concerning 

the gross domestic product (GDP) of the Parties 

for the year 1980. The maximum contributions of 
all potential parties calculated on the basis of the 
aforementioned scale are given in Annex II. 

2. The parties shall each pay their contribu- 
tions in four annual instalments. The first instal- 
ments shall be payable upon the entry into force 

of the Agreement and at the latest within three 

months of that date. Subsequent instalments shall 
be paid on each anniversary of the entry into 

force or at the latest within three months of these 
dates. 

Parties acceding under the terms of Article 8.4. 
shall pay their initial contribution on the date of 

deposit of their instruments of ratification or at 
the latest within three months of that date. 

Subsequent instalments shall be payable on the 
same dates as those due under the terms of this 
article or at the latest within three months of 
these dates. 

3. Any delay in the payment of the contribu- 
tion shall give rise to the payment of interest by 
the Party concerned at a rate equal to the highest 
discount rate obtaining in the Parties on the due 
date. The rate shall be increased by 0.25 of a 
percentage point for each month of delay. The 
increased rate shall be applied to the entire period 
of delay. However, such interest shall be charge- 
able only if payment is effected more than three 
months after the issue of a call for funds by the 
Secretariat General of the Council of the Furo- 

pean Communities. 

Article 5 

1. The Parties shall require their establish- 
ments and contractors to notify them, for the 

information of the Committee, of previous com- 

mitments and industrial property rights of which 
they are aware and which might hinder the 
performance of the work covered by this Agree- 
ment. 

2. Without prejudice to the application of 
national law, each Party shall ensure that the 

owners (falling within its jurisdiction) of indus- 

trial property rights and technical information 

resulting from work assigned to them will be 
under an obligation, if so requested by another 
Party, to grant that Party, or a third party
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eignarréttindum á sviði iðnaðar eða þessum 
tæknilegu upplýsingum, og hafi einnig þá kvöð 
að láta í té þá tækniþekkingu sem nauðsynleg er 

til að hagnýta þann afnotarétt sem fram á hefur 

verið farið: 

— til framkvæmda sem samningur þessi tekur 

til: eða 

— til að koma á fót hafstöðvum til öflunar 

veður- og haffræðigagna. 

Slíkur afnotaréttur skal veittur með sann- 

gjörnum skilmálum með tilliti til viðskiptavenju. 

3. Samningsaðilar skulu samkvæmt þessu fella 

ákvæði inn í verksamninga er falla undir þennan 

samning er tryggi veitingu afnotaréttar sam- 

kvæmt 2. tl. . 

4. Samningsaðilar skulu leitast við, einkum 

með því að fella viðeigandi ákvæði inn í verk- 

samninga um verk samkvæmt samningi þessum, 

að áskilja, með sanngjörnum skilmálum og með 

tilliti til viðskiptavenju, að afnotaréttur sam- 

kvæmt 2. tl. taki einnig til eignarréttinda á sviði 

iðnaðar sem tilkynnt hefur verið um samkvæmt 1. 

tl. og til eldri tækniþekkingar sem verktaki á eða 

hefur yfir að ráða, að svo miklu leyti sem þessi 
afnotaréttur væri annars ekki fyrir hendi. Geti 

verktaki ekki fallist á slíka víkkun afnotaréttar 

skal málið lagt fyrir nefndina áður en gengið er 

frá verksamningi, svo hún geti sagt álit sitt á því. 

5. Samningsaðilar skulu gera nauðsynlegar ráð- 

stafanir til að tryggja að efndir skuldbindinga 

samkvæmt 14. tl. takmarkist ekki af síðari 

framsali eignarréttinda á sviði iðnaðar. tækni- 

legra upplýsinga eða tækniþekkingar. Framsal 

eignarréttinda á sviði iðnaðar skal tilkynnt nefnd- 

inni. 
6. Hætti samningsaðili aðild sinni að samningi 

þessum skal afnotaréttur sem hann hefur veitt 

eða verið skuldbundinn til að veita eða sem hann 

hefur fengið samkvæmt 2. og 4. tl. og sem varðar 

árangur vinnu fram að þeim tíma er samningsaðil- 

inn hættir aðild haldast samkvæmt skilmálum 

viðkomandi verksamnings eða verksamninga. 

7. Réttindi og skyldur samkvæmt 1.—6. tl. 

skulu halda gildi eftir að samningur þessi gengur 

úr gildi. Þau skulu ná til eignarréttinda á sviði 

iðnaðar meðan þau eru í gildi og til óverndaðra 

tæknilegra upplýsinga eða tækniþekkingar þar til 

þær verða almenningseign á annan hátt en með 

birtingu af hálfu leyfishafa. 
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nominated by that Party, a licence in respect of 
those Industrial property rights or that technical 
information and will be under an obligation to 

supply the technical know-how necessary for use 

of the licence where the grant of the licence is 

requested: 

— for the performance of work covered by 
this Agreement; or 

— for setting up ocean stations for the 

provision of meteorological and oceanographic 

data. 

Such licences shall be granted on fair and reason- 
able terms having regard to commercial usage. 

3. The Parties shall accordingly ensure the 

inclusion in contracts for work covered by this 

Agreement of conditons enabling the licences 

referred to in paragraph 2 to be granted. 

4. The Parties shall make every effort, in 

particular by the inclusion of appropriate condi- 

tions in contracts for work covered by this 

Agreement, to make provísion on fair and 

reasonable terms and having regard to commer- 

cial usage for the licences referred to in para- 

graph 2 to be extended to industrial property 

rights notified in accordance with paragraph | 

and to prior technical know-how owned or con- 

trolled by the contractor, insofar as use of the 

said licences would not otherwise be possible. 

Where the contractor is unable to agree to such 

an extension, the case shall be submitted to the 

Committee, before the contract is entered into, 

so that the Committee can state its views on the 

matter. 

5. The Parties shall take any steps neccessary 

to ensure that the fulfilment of the obligations 

laid down in paragraphs 1 to 4 is not affected by 

any subsequent transfer of the industrial property 

rights, technical information or technical know- 

how. Any transfer of industrial “property rights 

shall be notified to the Committee. 

6. 1f a Party terminates its participation in this 

Agreement, rights of use which it has granted or 

is obliged to grant or has obtained in application 

of paragraphs 2 and 4 and which concern the 

results of the work carried out up to the date 

when the said Party terminates its participation, 

shall continue thereafter. on the conditions laid 

down in the relevant contract or contracts. 

7. The rights and obligations set out in para- 

graphs 1 to 6 shall continue to apply after this 

Agreement expires. They shall apply to industrial 

property rights as long as these remain in force 

and to unprotected technical information or 

technical know-how until such time as they pass 

into the public domain other than through disclo- 

sure by the licensee.
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6. gr. 

„Samningsaðilar skulu fara eftir ákvæðum við- 
auka Il um réttarstöðu hafstöðvakerfisins 

(ODAS). 
Viðbætina við viðauka III má endurskoða óháð 

greinunum um réttarstöðu ODAS. 

7. gr. 

Samningsaðilar skulu hafa samráð sín í milli: 
— að beiðni eins þeirra um vandamál er varða 

framkvæmd samningsins; 

— um áframhaldandi framkvæmd verkefnisins, 

hætti samningsaðili aðild. 

8. gr. 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til undir- 

ritunar fyrir ríkin og Evrópubandalögin sem þátt 

tóku í ráðherrafundi í Brussel 22. og 23. nóvem- 

ber 1971 og fyrir lýðveldið Ísland þar til hann 
öðlast gildi skv. 3. tl. Undirriti einhver fyrr- 
greindra ekki samninginn innan þessara tíma- 

marka getur hann gerst aðili að honum: aðild skal 

háð einróma samþykki nefndarinnar sem getur 

sett skilyrði fyrir aðildinni. Aðildarskjöl skal 
afhenda aðalframkvæmdastjóra ráðs Evrópu- 
bandalaganna til vörslu. Samningurinn öðlast 

gildi gagnvart aðildarríkinu á afhendingardegi 

slíks skjals. 

2. Samningur þessi skal háður fullgildingu eða 

staðfestingu þeirra er undirrita hann. 
Fullgildingar- og staðfestingarskjöl skal afhenda 
aðalframkvæmdastjóra ráðs Evrópubandalag- 
anna til vörslu. 

3. Samningur þessi öðlast gildi fyrsta dag 

annars mánaðar eftir þann dag er sjö ríki sem 

hafa undirritað hann hafa afhent fullgildingar- 

eða staðfestingarskjöl til vörslu. 

d. Gagnvart þeim sem undirrita samninginn en 

afhenda fullgildingar- eða staðfestingarskjöl sín 

til vörslu eftir gildistöku samnings þessa skal 

hann öðlast gildi á þeim degi er slíkt skjal er 

afhent til vörslu. 
5. Þeir sem undirrita samninginn en hafa ekki 

afhent fullgildingar- eða staðfestingarskjöl sín til 
vörslu við gildistöku samnings þessa mega taka 

þátt í störfum nefndarinnar án atkvæðisréttar í 

sex mánuði eftir gildistökudag. 

6. Aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubanda- 

laganna skal tilkynna án tafar öllum þeim sem 

undirrita samninginn og aðildarríkjum um af- 
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Article 6 

The Parties shall apply the provisions of Annex 
HI on the legal status of Ocean Data Acquisition 

Systems (ODAS). 

The Annexes to Annex IIl may be subject to 

review independently of the Articles on the legal 

status of ODAS. 

Article 7 

Parties shall consult each other: 
at the request of one of them, on any 

problems posed by the implementation of this 

Agreement; 

— in the event of withdrawal by one of them, 

on the continuance of the project. 

  

Article 8 

1. This Agreement shall be open for signature 

by the States and by the European Communities 
which took part in the ministerial conference held 

in Brussels on 22 and 23 November 1971, and by 

the Republic of Iceland until it enters into force 
in accordance with paragraph 3. Any of the 

foregoing which does not sign this Agreement 

within the said period may accede to it subject to 

the unanimous consent of the Committee which 
may impose conditions therefor. Instruments of 

accession shall be deposited with the Secretary- 
' General of the Council of the European Com- 

munities. The Agreement shall enter into force 

for the acceding party on the date of deposit of 

such instrument. 

2. This Agreement shall be subject to ratifica- 

tion or acceptance by the Signatories. Instru- 

 ments of ratification or acceptance shall be depo- 
sited with the Secretary-General of the Council 

of the European Communities. 
3. This Agreement shall enter into force on 

the first day of the second month after the date 

on which seven of the Signatories have deposited 

their instruments of ratification or acceptance. 

4. For Signatories whose instruments of 

ratification or acceptance are deposited subse- 

quent to the entry into force of this Agreement, it 

shall enter into force on the date of the deposit of 

such instrument. 

5. Signatories which have not deposited their 
instruments of ratification or acceptance at the 
time of the entry into force of this Agreement 

may take part in the work of the Committee 

without voting rights for a period of six months 
after the date of entry into force. 

6. The Secretary-General of the Council of the 

European Communities shall notify all Signato- 

ries and acceding States of the date of the deposit
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hendingu fullgildingar-, staðfestingar- eða að- 

ildarskjala vegna samnings þessa til vörslu og um 

dag þann er samningurinn öðlast gildi, og skal 

senda allar aðrar tilkynningar sem honum berast 

samkvæmt samningnum. 

9. gr. 

Tveimur árum eftir gildistöku samningsins get- 

ur samningsaðili tilkynnt uppsögn á samningnum 
af sinni hálfu með skriflegri tilkynningu til aðal- 
framkvæmdastjóra ráðs Evrópubandalaganna. 

Slík uppsögn öðlast gildi einu ári eftir þann dag 

sem aðalframkvæmdastjóra ráðs Evrópubanda- 
laganna berst tilkynningin. 

10. gr. 

Samningurinn gildir í fjögur ár. Sé verkefninu 
ekki lokið innan þess tíma geta samningsaðilar 
framlengt hann í því skyni að ljúka því. 

ll. gr. 

Þessi samningur skal varðveittur hjá aðalfram- 

kvæmdastjórn ráðs Evrópubandalaganna og skal 

hún senda öllum samningsaðilum staðfest afrit af 

honum. Enski og franski textinn eru jafngildir. 

GJÖRT í Brussel 21. nóvember 1983. 

AUGLÝSING 

16. apríl 1985 

of instruments of ratification, acceptance or 

accession to this Agreement and the date of its 

entry into force and shall forward all other 

notices which he has received under the Agree- 

ment. 

Article 9 

Any Party may give notice of its withdrawal 
from the Agreement two years after its entry into 

force by written notification to the Secretary- 

General of the Council of the European Com- 
munities. Such withdrawal shall take effect one 

year from the date of the receipt by the Secre- 

tary-General of the Council of the European 

Communities of this notification. 

Article 10 

This Agreement shall remain in force for 4 
years. If the project is not completed within that 
time the Parties may agree to prolong it in order 

to complete the project. 

Article 11 

This Agreement, of which the French and 

English texts are equally authentic, shall be 
deposited with the General Secretariat of the 

Council of the European Communities, which 

shall transmit a certified copy to each of the 
Parties. 

Done at Brussels on the twenty first day of 

November in the year one thousand nine hun- 

dred and eighty three. 

10. október 1985 

um framlengingu samkomulags milli Norðurlanda og Mósambík um 

þróunaraðstoð á sviði landbúnaðar. 

Með bréfum 17. apríl og 1. júní 1985 var samkomulag frá 26. nóvember 1980 milli ríkisstjórna 
Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar og ríkisstjórnar Mósambík um þróunaraðstoð á 
sviði landbúnaðar (MONAP II) framlengt til 30. júní 1985, sbr. auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda 
nr. 22/1980 og 13/1984. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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AUGLÝSING 
um samning milli Norðurlanda og Mósambík um þróunaraðstoð á sviði 

landbúnaðar (MONAP 85). 

Hinn 7. júní 1985 var undirritaður í Maputo samningur milli ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, 
Íslands, Noregs og Svíþjóðar og ríkisstjórnar Mósambík um þróunaraðstoð á sviði landbúnaðar 
(MONAP 85). 

Samningurinn öðlaðist gildi til bráðabirgða 1. janúar 1985. Með samningnum var fellt úr gildi 
samkomulag frá 26. nóvember 1980, sbr. auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda 22/1980, 13/1984 og 

3/1985. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

AGREEMENT 

between the Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden and the Government of 

the People's Republic of Mozambique. 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (hereinafter referred to as 

the Nordic Governments) on the one hand, and the Government of the People's Republic of 

Mozambique (hereinafter referred to as the Mozambican Government) on the other hand, desirous of 

continuing their co-operation for development in Mozambique, have agreed as follows. 

Article Í 
Scope of the agreement 

1. Under the auspices of the “Mozambique - Nordic Agricultural Programme, MONAP 
85"(hereinafter referred to as the Programme) support will be given with the general objective to 
assist the Mozambican government in its effort to increase food production and standard of living in 

Mozambique, ín particular within the family sector. 
2. Support will be given to the following projects: 

— Agricultural production in the green zones of Beira 
— Marracuene integrated rural development 
— Technical and professional training in the agricultural sector 
— General programme support 
— Strengthening of the veterinary service 

— Seed sector 
— Development of the peasant sector 

— Import of agricultural inputs 

Article II 
The Nordic Contribution 

1. The Nordic Governments shall make available funds, goods and personnel to the Mozambican 
Government for the period January 1, 1985 - December 31, 1985 to a total value not exceeding 
seventyfive million Swedish Crowns (SEK 75 000 000) (hereinafter referred to as the Nordic 
Contribution). 

2. Out of the Nordic Contribution an amount not exceeding twomilliontwohundredandtwenty- 
thousand Swedish Crowns (SEK 2 220 000) shall cover the cost of SIDA for administration of the 
Programme during 1985. SIDA shall present an estimation of such costs. 

3. An amount not exceeding two million Swedish Crowns (SEK 2 000 000) out of the Nordic 
Contribution may be utilized for the provision of housing to accommodate expatriate personnel assigned
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to the Programme. Housing provided for expatriate personnel by the Ministry and financed by Nordic 
countries under other agreements shall remain available to such personnel unless the Parties otherwise 

agree. 
4. Allocations to the Programme shall be made on the basis of a budget agreed upon between the 

Parties as set forth in Article V below. 
5. The Nordic contribution shall not be made available until contributions under the agreement of 

26 November 1980, extended 24 April 1984, between the Parties have been utilized. 

Article II 
The Mozambican Contribution 

The Mozambican Government shall make available funds, goods and personnel for the period 

mentioned under Article Il to a total value of approximately MT 335 000 000 for the Programme. 

Article IV 
Delegation of competence 

1. The Ministry of Agriculture of the Mozambican Government (hereinafter referred to as the 

Ministry) and the Swedish International Development Authority (hereinafter referred to as SIDA) 
shall be competent to represent the Parties in the implementation of this Agreement. 

2. A Nordic Project Committee with representatives of the Nordic Governments will advise 

SIÐA with regard to the implementation of this Agreement. 

Article V 
Implementation of the Programme 

1. The Ministry shall be responsible for the planning, administration and implementation of the 
Programme and its projects. The Programme shall be implemented in accordance with a project 
document and an annual work plan and budget for each project. 

2. In order to prepare for a future continuation of Nordic support the Ministry and SIÐA shall 
before May 1985 jointly review the progress of the Programme. Subject to the outcome of this review 
and to the consent of the Nordic Governments, the Ministry shall present, in a draft form, before 
August 1, 1985 a work plan and budget regarding each of the projects for 1986 to be agreed upon by 
the Parties. 

3. Each work plan shall identify major activities to be undertaken during 1986 and shall include 
plans for disbursements, recruitment of personnel and procurement of goods and services. The budget 

shall relate to the work plán and in detail specify all costs required indicating the resources to be 
financed out of the Nordic as well as Mozambican contributions. 

4. The Mozambican Government may enter into agreements with the Food and Agriculture 
Organization, FAO for the provision of its services to certain projects under the Programme. Such 

services may include recruitment and administration of such personnel, procurement and technical 
services. Any such agreement between the Mozambican Government and FAO shall be made in 

consultation with SIDA. 
5. The Mozambican Government shall appoint full-time project managers for each of the projects. 

included in the Programme. 

Article VI 
Procedural questions 

The provisions set forth in the General Agreement on Terms and Procedures between the 

Government of Mozambique and the Government of Sweden, dated May 25, 1983 as amended from 

time to time, shall in all relevant parts, if not otherwise stated in this Agreement, be applicable with 

regard to resources made available to the Mozambican Government under this Agreement. 

Article VII 

Personnel 

1. Personnel to be appointed may be recruited and contracted by the Ministry, by SIDA and by 

FAO. A plan for the recruitment in 1986 shall be elaborated and agreed upon at the review in 

November 1985 referred to in Article XI below. 

2. Each contractor shall administer the personnel recruited by him.
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3. Costs of salaries and allowances, international passages to and from Mozambique, social 
security and related benefits including leave shall be financed out of the Nordic Contribution. 

Article VIII 
Procurement of goods 

1. The parties shall at the annual review referred to in Article XI below elaborate and agree on a 

plan for the supply of all goods to be financed out of the Nordic Contribution. This plan shall specify 
the goods and related services and indicate whether SIDA, FAO or the Ministry shall take 

responsibility for the purchasing. 

2. As regards purchasing by the Ministry, in respect of each purchase foreseen to exceed a CIF- 
value of SEK 500 000, the following draft documents shall be submitted to SIDA for prior approval: 

With regard to the invitation of bids: 
— all complete bidding documents including technical specifications and general conditions of the 

contract to be awarded, 

— a list of selected suppliers to be invited to submit bids and or, 

— in case of open tender procedure, information on the proposed procedure for announcement of the 
opportunity. 

With regard to the award of contract: 

— evaluation of the bids received, and 
— contract proposed to be awarded by the Ministry. 

Such approvals will be regarded as a condition for disbursements of funds to finance the contract. 

3. In case of purchasing by SIDA, SIDA shall submit to the Ministry regular statements of 
material procurement and copies of contracts as well as quarterly reports on cost incurred in 
conformity with the budget categories utilized by MONAP. The Ministry shall, furthermore, be 
entitled to all information required regarding purchasing carried out by SIDA. 

4. Unless otherwise agreed between the Parties, all purchases shall be made on a cash payment 

Þasis. Article IX 
Procurement of consultant services 

The Parties shall at the review in November 1985 referred to in Article XI below elaborate and 

agree on a plan for the supply of consultant services in 1986 to be financed out of the Nordic 

Contribution. 
Prior tothe procurement of such services, the Ministry shall for each case consult with SIDA and 

agree on to what extent, if any, SIÐA shall take responsibility for the procurement. 

Article X 
Disbursement of funds 

1. Disbursement of funds to the Mozambican Government shall be made in accordance with an 
annual disbursement plan to be elaborated and agreed upon between the Parties at the review in 
November 1985 referred to in Article XI below and to be revised, if needed, during quarterly 

consultations. 

However, as regards financing of contract referred to in Article VIII, paragraph 2, disbursements 

may be made separately. 

2. The disbursement plan shall include estimated payments to FAO for its services rendered to 
the Programme. 

3. SIDA may, if so requested by the Ministry, make disbursement directly to FAO and/or 

suppliers of goods and services. 

4. The Mozambican Government guarantees that any funds brought into Mozambique in 
connection with the implementation of this Agreement shall be freely and immediately transferable 
into convertible currencies. 

Article XI 

Review meetings and consultations 
1. A joint meeting shall be held in May 1985 between representatives of the Ministry and SIDA in 

order to agree on a proposal for further cooperation to be submitted to the Nordic countries. Subject 

to their consent and on the basis of the draft work plans and budgets as mentioned in Article V,
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paragraph 1 above, a joint review meeting shall be held in November 1985 between representatives 

from the Ministry and SIDA. The SIDA delegation can include representatives of the Nordic project 

committee. This review meeting shall result in a final agreed work plan and budget for each project as 

well as plans for disbursements, recruitment of personnel and procurement of goods and consultancy 

services, all in respect of the forthcoming year. 
2. Consultations shall be held quarterly by February and August (the May and November 

consultations are replaced by the above-mentioned review meetings) between representatives from 

the Ministry and SIDA in order to review the progress of ongoing activities within the Programme in 

comparison with the work plans, and discuss amendments, if any, to the budgets and the plans 

disbursements, recruitment of personnel and procurement. 
3. Each Party may call for consultations regarding any questions which may arise in the 

cooperation between the Parties during the implementation of the Programme. 

4. Consultations shall be held regarding the use of funds made available under the Agreement 

dated November 26, 1980 and extended on April 24, 1984, MONAP I but which are likely to remain 

unutilized. The Ministry shall before February 1, 1985 inform SIÐA about the amount of such funds 

and suggest for joint decision how they should be utilized. 

Article XII 
Reporting 

1. Before March 31, 1986 the Ministry shall submit to SIDA, with a copy to FAO, an annual 

report containing information on (a) progress of the Project including an analysis of problems with 

regard to its implementation and (b) progress of each individual project and (c) a financial statement 

of the total expenditures for the whole Programme as well as for each individual project showing 

separately the Nordic Contribution and funds contributed by the Mozambican Government and 

other donors. The statement shall for each project identify costs for personnel, consultancy services, 

equipment and constructions. 
2. Furthermore, before the end of April, July and October 1985, the Ministry shall submit to 

SIDA quarterly reports on the progress of the Programme together with a budget follow-up. 

Article XIII 
Transitional provisions, entry into force and duration 

1. This Agreement supersedes the agreement of 26 November 1980, extended 24 April 1984, 

between the Parties with regard to support to the agricultural sector. Funds remaining under that 

agreement will be made available for agreed purposes before expiry of the agreement on 30 June 1985. 

Any balance after the expiry shall be used for projects covered by this Agreement. 

2. This Agreement shall enter into force provisionally on January 1, 1985 and definitely after the 

fulfilment of such constitutional requirements as may be necessary in the countries whose 

governments are parties to this Agreement. Notification regarding fulfilment of such requirements 

shall be given through diplomatic channels to all other government parties to this Agreement. 

Following notification of fulfilment of the requirements mentioned above, this Agreement shall 

remain in force until June 30, 1986. 

3. The Agreement may be terminated by either Party upon the serving of written notice on the 

other. Such notice shall be served not later than three months before the end of the annual budget 

period and the Agreement shall terminate at the expiry of the budget period in which such notice is 

served. Such written notice shall, however, not be served until consultations to that effect have taken 

place between the Parties. 

Done in two original texts in English in Maputo on the 7 June, 1985 

For the Governments of For the Government of 

Denmark, Finland, Iceland, the People's Republic 

Norway and Sweden of Mozambique 

Bo Kaálfors A. Sumbana
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AUGLÝSING 
um samning um afnám allrar mismununar gagnvart konum. 

Fullgildingarskjal Íslands vegna samnings um afnám allrar mismununar gagnvart konum var 
afhent hjá skrifstofu Sameinuðu þjóðanna 18. júní 1985. Samningurinn var samþykktur á allsherjar- 
þingi Sameinuðu þjóðanna í New York 18. desember 1979 og undirritaður fyrir Íslands hönd með 
fyrirvara um fullgildingu í Kaupmannahöfn 24. júlí 1980. Samningurinn var fullgiltur samkvæmt 
heimild í ályktun Alþingis frá 13. júní 1985. Hann öðlaðist gildi að því er Ísland varðar 18. júlí 1985. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum. 

Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum, 
með tilliti til þess að sáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna staðfestir trú á grundvallarmannrétt- 

indi, mannvirðingu og manngildi og á jafnan rétt 
karla og kvenna, 

með tilliti til þess að Mannréttindayfirlýsing 
Sameinuðu þjóðanna áréttar grundvallarregluna 
um að misrétti sé ekki leyfilegt og lýsir yfir því að 

allir menn séu frjálsbornir og jafnir að virðingu 

og réttindum og að öllum beri þar til greind 

réttindi og frelsi, án nokkurrar mismununar, 

þ. á m. vegna kynferðis, 

með tilliti til þess að ríkjum sem aðilar eru að 
alþjóðasamningunum um mannréttindi ber 

skylda til þess að tryggja jafnan rétt karla og 

kvenna til að njóta allra efnahagslegra, félags- 

legra, menningarlegra, borgaralegra og stjórn- 

málalegra réttinda, 

hafa í huga alþjóðasamninga þá sem gerðir 
hafa verið að tilhlutan Sameinuðu þjóðanna og 

sérstofnana til þess að stuðla að jafnrétti karla og 

kvenna, 

Ingvi S. Ingvarsson. 

CONVENTION 

on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

The States Parties to the present Convention, 
noting that the Charter of the United Nations 

reaffirms faith in fundamental human rights, in 

the dignity and worth of the human person and in 

the equal rights of men and women, 
noting that the Universal Declaration of 

Human Rights affirms the principle of the 
inadmissibility of discrimination and proclaims 

that all human beings are born free and equal in 

dignity and rights and that everyone is entitled to 

all the rights and freedoms set forth therein, 
without distinction of any kind, including distinc- 
tion based on sex, 

noting that the States Parties to the Internation- 
al Covenants on Human Rights have the obliga- 
tion to ensure the equal right of men and women 
to enjoy all economic, social, cultural, civil and 

Political rights, 

considering the international conventions con- 

cluded under the auspices of the United Nations 
and the specialized agencies promoting equality 
of rights of men and women,
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einnig með tilliti til ályktana þeirra, yfirlýsinga 

og tillagna sem Sameinuðu þjóðirnar og sér- 

stofnanir hafa samþykkt til að stuðla að jafnrétti 

karla og kvenna, 
hafa þó áhyggjur af því að konur eru enn 

beittar miklu misrétti þrátt fyrir þessar sam- 
þykktir, 

minna á að mismunun gagnvart konum brýtur í 

bága við grundvallarreglur um jafnrétti og virð- 
ingu fyrir manngildi, hindrar þátttöku kvenna á 
Jafnréttisgrundvelli í stjórnmála-, félags-, efna- 
hags- og menningarlífi í löndum þeirra, hindrar 

aukna hagsæld þjóðfélags og fjölskyldu og veldur 

því að örðugra er fyrir konur að notfæra sér til 
fulls möguleika sína til þjónustu fyrir land sitt og 

mannkynið, 

hafa áhyggjur af því að konur hafa, þar sem 

fátækt ríkir, lakastan aðgang að fæðu, heilsubót, 

menntun, þjálfun og atvinnumöguleikum og 

öðrum nauðsynjum, 
eru sannfærð um að tilkoma hinnar nýju al- 

þjóðlegu efnahagsskipunar sem byggð er á sann- 

girni og réttlæti muni stuðla verulega að eflingu 

jafnréttis karla og kvenna, 

leggja áherslu á að afnám apartheid-stefnunnar, 

allrar kynþáttamismununar, kynþáttamisréttis, 

nýlendustefnu, nýrrar nýlendustefnu, árásar- 

stefnu, erlends hernáms og yfirráða og afskipta 
um innanríkismál ríkja sé nauðsynlegt til þess að 

karlar og konur fái notið réttinda sinna að fullu, 

árétta að efling heimsfriðar og öryggis, slökun 
spennu í alþjóðamálum, gagnkvæm samvinna 

allra ríkja óháð félagslegu og efnahagslegu kerfi 
þeirra, almenn og algjör afvopnun og sérstaklega 
kjarnorkuafvöpnun undir ströngu og virku al- 

þjóðaettirliti, staðfesting á grundvallarreglum um 

réttlæti, jafnrétti og gagnkvæmum hag í samskipt- 

um ríkja í milli og viðurkenning á rétti þjóða, sem 

eru undir erlendum yfirráðum og yfirráðum 

nýlenduvelda, til sjálfsákvörðunar og sjálfstæðis, 

jafnt sem virðing fyrir fullveldi og landamæra- 

helgi, muni efla félagslegar framfarir og fram- 
þróun og muni því stuðla að algeru jafnrétti karla 

og kvenna, 

eru sannfærð um að algjör og alhliða þróun 

lands, velferð í heiminum og málstaður friðarins 

krefjast þátttöku kvenna í sem ríkustum mæli og 

til jafns við karla á hvaða vettvangi sem er, 
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noting also the resolutions, declarations and 

recommendations adopted by the United Nations 
and the specialized agencies promoting equality 
of rights of men and women, 

concerned, however, that despite these various 
instruments extensive discrimination against 

women continues to exist, 
recalling that discrimination against women 

violates the principles of equality of rights and 
respect for human dignity, is an obstacle to the 

participation of women, on equal terms with 

men, in the political, social, economic and cultur- 

al life of their countries, hampers the growth of 
the prosperity of society and the family and 
makes more difficult the full development of the 

potentialities of women in the service of their 

countries and of humanity, 

concerned that in situations of poverty women 

have the least access to food, health, education, 

training and opportunities for employment and 

other needs, 

convinced that the establishment of the new 
international economic order based on equity 

and justice will contribute significantly towards 

the promotion of equality between men and 
women, 

emphasizing that the eradication of apartheid, 

of all forms of racism, racial discrimination, 

colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign 

occupation and domination and interference in 

the internal affairs of States is essential to the full 
enjoyment of the rights of men and women, 

affirming that the strengthening of interna- 

tional peace and security, relaxation of 

international  tension, mutual co-operation 

among all States irrespective of the social and 
economic systems, general and complete 

disarmament, and in particular nuclear disarma- 

ment under strict and effective international 
control, the affirmation of the principles of 
justice, equality and mutual benefit in relations 

among countries and the realization of the right 

of peoples under alien and colonial domination 
and foreign occupation to self-determination and 
independence, as well as respect for national 

sovereignty and territorial integrity, will promote 

social progress and development and as a con- 

sequence will contribute to the attainment of full 

equality between men and women, 

convinced that the full and complete develop- 
ment of a country, the welfare of the world and 

the cause of peace require the maximum par- 

ticipation of women on equal terms with men in 
all fields,
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hafa í huga hinn mikla skerf sem konur leggja 

fram til velferðar fjölskyldunnar og þróunar 

þjóðfélagsins, sem hingað til hefur ekki verið 

viðurkenndur að fullu, hið félagslega mikilvægi 
móðurhlutverksins og hlutverk beggja foreldra 
fyrir fjölskylduna og uppeldi barnanna og eru sér 
þess meðvitandi að barnsfæðingarhlutverk kon- 
unnar á ekki að vera undirrót misréttis heldur 
skal ábyrgð á uppeldi barna vera skipt milli karla 

og kvenna og alls þjóðfélagsins, 

eru sér þess meðvitandi að breytinga er þörf á 

hinu hefðbundna hlutverki karla og kvenna í 

þjóðfélaginu og fjölskyldunni til að jafna réttindi 

karla og kvenna fyllilega, 
eru staðráðin í að framfylgja grundvallarreglum 

þeim sem settar eru fram í yfirlýsingunni um 
afnám mismununar gagnvart konum og gera í því 
skyni nauðsynlegar ráðstafanir til að afnema slíka 
mismunun í hvaða mynd sem er, 

hafa orðið ásátt um eftirfarandi: 

I. HLUTI 

1. gr. 

Í samningi þessum merkir „mismunun gagnvart 

konum“ hvers kyns aðgreiningu, útilokun eða 
takmörkun sem byggð er á kynferði sem hefur 
þau áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg 
fyrir að konur, óháð hjúskaparstöðu, á grundvelli 

jafnréttis karla og kvenna, fái viðurkennd, geti 

notið eða framfylgt mannréttindum og grund- 
vallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, 

félagsmála, menningarmála, borgaralegra mála 
eða á sérhverju öðru sviði. 

2. gr. 

Aðildarríkin fordæma alla mismunun gagnvart 

konum, eru ásátt um að framfylgja með öllum 
tiltækum ráðum og án tafar stefnu sem miðar að 

afnámi mismununar gagnvart konum og takast í 

þessum tilgangi á hendur: 
a. að setja grundvallarregluna um jafnrétti 

karla og kvenna í stjónarskrár sínar eða aðra 
viðeigandi lögg:öf, sé hún þar ekki fyrir, og að 

ábyrgjast með lögum eða öðrum viðeigandi 

ráðum að grundvallarreglu þessari verði fram- 
fylgt í raun: 

b. að gera viðeigandi ráðstafanir með lögum og 

aðrar ráðstafanir, þar með talin viðurlög þar 

sem við á, sem banna alla mismunun gagnvart 
konum; 

c. að koma á lagavernd á réttindum kvenna á 

grundvelli jafnréttis við karla og að tryggja fyrir 
lögbærum dómstólum landsins og hjá öðrum 
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bearing in mind the great contribution of 

women to the welfare of the family and to the 

development of society, so far not fully recog- 
nized, the social significance of maternity and the 
role of both parents in the family and in the 
upbringing of children, and aware that the role of 
women in procreation should not be a basis for 

discrimination but that the upbringing of children 

requires a sharing of responsibility between men 
and women and society as a whole, 

aware that a change in the traditional role of 

men as well as the role of women in society and in 

the family is needed to achieve full equality 
between men and women, . 

determined to implement the principles set 
forth in the Declaration on the Elimination of 
-Discrímination against Women and, for that 
purpose, to adopt the measures required for the 
elimination of such discrimination in all its forms 
and manifestations, 

have agreed on the following: 

PART I 

Article 1 

For the purposes of the present Convention, 

the term “discrimination against women" shall 
mean any distinction, exclusion or restriction 

made on the basis of sex which has the effect or 

purpose of impairing or nullifying the recogni- 
tion, enjoyment or exercise by women, irrespec- 

tive of their marital status, on a basis of equality 

of men and women, of human rights and fun- 

damental freedoms in the political, economic, 

social, cultural, civil or any other field. 

Article 2 

States Parties condemn discrimination against 

women in all its forms, agree to pursue by all 
appropriate means and without delay a policy of 

eliminating discrimination against women and, to 

this end, undertake: 

(a) To embody the principle of the equality of 
men and women in their national constitutions or 
other appropriate legislation if not yet incorpor- 

ated therein and to ensure, through law and other 
appropriate means, the practical realization of this 
principle; 

(5) To adopt appropriate legislative and other 
measures, including sanctions where appropriate, 

prohibiting all discrimination against women; 

(c) To establish legal protection of the rights of 

women on an equal basis with men and to ensure 
through competent national tribunals and other
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opinberum stofnunum raunverulega vernd til 

handa konum gegn hvers konar misrétti; 
d. aðeiga ekki hlut að né framfylgja mismunun 

gagnvart konum og ábyrgjast að opinber stjórn- 

völd og stofnanir breyti í samræmi við þessa 

skyldu; 

e. að gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess 

að afnema mismunun gagnvart konum af hálfu 
einstaklinga, stofnana eða fyrirtækja; 

f. að gera allar viðeigandi ráðstafanir, þ. á m. 
með lagasetningu, til þess að breyta eða afnema 

gildandi lög, reglugerðir, venjur og starfshætti 

sem fela í sér mismunun gagnvart konum; 

g. að fella úr gildi öll hegningarlagaákvæði sem 
fela í sér mismunun gagnvart konum. 

3. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 
stafanir á öllum sviðum, sérstaklega á sviði 
stjórnmála, félagsmála, efnahags og menningar, 

þ. á m. með lagasetningu, til þess að ábyrgjast 

fulla þróun og framfarir til handa konum í þeim 

tilgangi að tryggja að þær geti á grundvelli 

jafnréttis við karla framfylgt og notið mannrétt- 

inda og grundvallarfrelsis. 

4. gr. 
1. Geri aðildarríki sérstakar bráðabirgðaráð- 

stafanir sem miða að því að flýta fyrir að raun- 
verulegt jafnrétti karla og kvenna náist skal það 
ekki talið mismunun eins og það er skilgreint í 
samningi þessum, en skal ekki á neinn hátt hafa í 
för með sér að ójöfnum eða ólíkum skilyrðum sé 
viðhaldið. Ráðstafanir þessar skulu felldar niður 

þegar markmiðunum um sömu tækifæri og með- 

ferð hefur verið náð. 
2. Geri aðildarríki. sérstakar ráðstafanir, 

þ. á m. þær ráðstafanir er greinir í samningi 

þessum, sem miða að því að vernda móðurina, 

skal það ekki talið misrétti. 

5. gr. 
Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir: 
a. til að breyta félagslegum og menningar- 

legum hegðunarvenjum karla og kvenna með það 

fyrir augum að takast megi að uppræta fordóma 
og venjur sem byggjast á hugmyndinni um van- 
mátt eða ofurmátt annars hvors kynsins eða á 

viðteknum hlutverkum karla og kvenna; 

b. til þess að tryggja að fjölskyldufræðsla feli í 

sér viðeigandi skilning á móðurhlutverkinu sem 

félagslegu fyrirbrigði og viðurkenningu á 
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public institutions the effective protection of 
women against any act of discrimination; 

(d) To refrain from engaging in any act or 
practice of discrimination against women and to 
ensure that public authorities and institutions 

shall act in conformity with this obligation; 
(e) To take all appropriate measures to elimi- 

nate discrimination against women by any person, 
Organization or enterprise; 

(f) To take all appropriate measures, including 
legislation, to modify or abolish existing laws, 

regulations, customs and practices which consti- 

tute discrimination against women; 
(g) To repeal all national penal provisions 

which constitute discrimination against women. 

Article 3 
States Parties shall take in all fields, in particu- 

lar in the political, social, economic and cultural 

fields, all appropriate measures, including legisla- 

tion, to ensure the full development and advance- 

ment of women, for the purpose of guaranteeing 
them the exercise and enjoyment of human rights 
and fundamental freedoms on a basis of equality 
with men. 

Article 4 
1. Adoption by States Parties of temporary 

special measures aimed at accelerating de facto 

equality between men and women shall not be 
considered discrimination as defined in the pres- 
ent Convention, but shall in no way entail as a 
consequence the maintenance of unequal or 

seperate standards; these measures shall be dis- 
continued when the objectives of equality of 

opportunity and treatment have been achieved. 

2. Adoption by States Parties of special mea- 

sures, including those measures contained in the 

present Convention, aimed at  protecting 
maternity shall not be considered discriminatory. 

Article 5 

States Parties shall take all appropriate mea- 

sures: 
(a) To modify the social and cultural patterns 

of conduct of men and women, with a view to 

achieving the elimination of prejudices and 

customary and all other practices which are based 

on the idea of the inferiority or the superiority of 

either of the sexes or on stereotyped roles for 

men and women; 

(b) To ensure that family education includes a 
proper understanding of maternity as a social 

function and the recognition of the common
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sameiginlegri ábyrgð karla og kvenna á uppeldi 

og þroska barna sinna. Sé þá jafnframt fyrir 

hendi skilningur á að hagsmunir barnanna varða 
mestu í hvívetna. 

6. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir, þ. á m. með lagasetningu, til að hamla 
gegn hvers konar verslun með konur og gróða- 

starfsemi tengdri vændi kvenna. 

II. HLUTI 

7. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 

konum á stjórnmálavettvangi og opinberum vett- 
vangi í landinu og skulu sérstaklega ábyrgjast 

konum til jafns við karla rétt: 

a. til þess að kjósa í öllum kosningum og 
almennum allsherjaratkvæðagreiðslum og vera 

kjörgengar í öll störf sem kosið er til í almennum 
kosningum; 

b. að taka þátt í mótun stjórnarstefnu og 

framkvæmd hennar og gegna opinberum störfum 
og inna af hendi allar opinberar sýslanir á öllum 

stigum stjórnkerfisins; 
c. að taka þátt í störfum, félögum og stofn- 

unum utan stjórnkerfisins sem sinna opinberu og 

stjórnmálalegu lífi í landinu. 

8. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að tryggja konum til jafns við 
karla, og án nokkurs misréttis, tækifæri til þess að 
koma fram fyrir hönd ríkisstjórna sinna á 
alþjóðavettvangi og taka þátt í störfum alþjóða- 

stofnana. 

9. gr. 
1. Aðildarríkin skulu veita konum sömu 

réttindi og körlum til þess að öðlast, breyta eða 

halda þjóðerni sínu. Þau skulu ábyrgjast sérstak- 

lega að hvorki erlendur eiginmaður, né breyting á 

þjóðerni eiginmannsins meðan á hjónabandinu 

stendur, breyti sjálfkrafa þjóðerni eiginkon- 

unnar, geri hana ríkisfangslausa né þröngvi 

þjóðerni eiginmannsins upp á hana. 

2. Aðildarríkin skulu veita konum sömu 

réttindi og körlum varðandi þjóðerni barna 

þeirra. 

III. HLUTI 

10. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 
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responsibility of men and women in the upbring- 

ing and development of their children, it being 
understood that the interest of the children is the 

primordial consideration in all cases. 

Article 6 
States Parties shall take all appropriate mea- 

sures, including legislation, to supress all forms of 
traffic in women and exploitation of prostitution 

of women. 

PART HH 

Article 7 
States Parties shall take all appropriate mea- 

sures to eliminate discrimination against women 

in the political and public life of the country and, 

in particular, shall ensure to women, on equal 

terms with men, the right: 

(a) To vote in all elections and public referenda 
and to be eligible for election to all publicly 

elected bodies; 

(6) To participate in the formulation of govern- 
ment policy and the implementation thereof and 
to hold public office and perform all public 
functions at all levels of government; 

(c) To  participate in  non-governmental 

Organizations and associations concerned with 

the public and political life of the country. 

Article 8 

States Parties shall take all appropriate mea- 
sures to ensure to women, on equal terms with 
men and without any discrimination, the 
opportunity to represent their Governments at 
the international level and to participate in the 
work of international organizations. 

Article 9 
1. States Parties shall grant women equal rights 

with men to acquire, change or retain their 

nationality. They shall ensure in particular that 

neither marriage to an alien nor change of 

nationality by the husband during marriage shall 

automatically change the nationality of the wife, 

render her stateless or force upon her the 

nationality of the husband. 

2. States Parties shall grant women equal rights 
with men with respect to the nationality of their 
children. 

PART II 

Article 10 

States Parties shall take all appropriate mea- 

sures to eliminate discrimination against women 

C2
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konum til að tryggja þeim sömu réttindi og 

körlum á sviði menntunar og skulu sérstaklega 

tryggja á grundvelli jafnréttis karla og kvenna: 

a. sömu skilyrði til starfsfræðslu og verklegrar 

fræðslu, sama aðgang að námi og til að hljóta 
prófgráðu í hvaða menntastofnun sem er í dreif- 

býli jafnt sem þéttbýli. Slíkt jafnrétti skal tryggja í 

forskólamenntun, almennri menntun, tækni- 

menntun, starfsmenntun og æðri tæknimenntun 

svo og hvers konar verklegri þjálfun; 

b. aðgang að sama námsefni, sömu prófum, 

kennarastarfsliði með sömu hæfnisskilyrðum og 

sams konar skólahúsnæði og skólabúnaði; 

c. útrýmingu viðtekinna hugmynda um hlut- 

verk karla og kvenna á hvaða stigi sem er og 

varðandi alla menntun með því að stuðla að 
blönduðum bekkjum karla og kvenna og annars 
konar menntun sem muni stuðla að því að þessu 

markmiði verði náð og sérstaklega með endur- 
skoðun kennslubóka og námsáætlana og aðlögun 

kennsluaðferða; 

d. sömu tækifæri til þess að njóta góðs af 

námsstyrkjum og annarri aðstoð vegna náms; 

e. sömu tækifæri til aðgangs að símenntun, 

þ. á m. áætlunum um lestrarkennslu fullorðinna 

og vinnandi fólks, sérstaklega þeim sem miða að 

því að minnka, eins fljótt og unnt er, bilið milli 

menntunar karla og kvenna; 

f. að lækka hlutfall þeirra stúlkna sem hætta 
námi og skipuleggja námsáætlanir fyrir stúlkur og 

konur sem ótímabært hafa hætt námi; 

g. sömu tækifæri til þess að taka virkan þátt í 
íþróttum og líkamsrækt; 

h. aðgang að sérstakri uppfræðslu til þess að 

stuðla að heilbrigði og velferð fjölskyldunnar, 

þ. á m. upplýsingum og ráðgjöf um fjölskyldu- 

áætlanir. 

11. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 

konum á sviði atvinnu til að tryggja þeim sömu 

réttindi á grundvelli jafnréttis karla og kvenna, 

sérstaklega: 

a. rétt til atvinnu sem ófrávíkjanlegan rétt allra 

manna, 
b. rétt til sömu atvinnutækifæra, þar með talið 

að beitt sé sama mælikvarða við val starfsmanna; 

c. rétt til frjáls vals um starf og atvinnu, rétt til 

stöðuhækkunar, starfsöryggis og allra starfsfríð- 
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in order to ensure to them equal rights with men 
in the field of education and in particular to 

ensure, on a basis of equality of men and women: 
(a) The same conditions for career and voca- 

tional guidance, for access to studies and for the 
achievement of diplomas in  educational 
establishments of all categories in rural as well as 
in urban areas; this equality shall be ensured in 
pre-school, general, technical, professional and 
higher technical education, as well as in all types 

of vocational training,; 

(b) Access to the same curricula, the same 
examinations, teaching staff with qualifications of 
the same standard and school premises and 

equipment of the same quality; 
(c) The elimination of any stereotyped concept 

of the roles of men and women at all levels and in 
all forms of education by encouraging coeduca- 
tion and other types of education which will help 

to achieve this aim and, in particular, by the 

revision of textbooks and school programmes and 
the adaptation of teaching methods; 

(d) The same opportunities to benefit from 
scholarships and other study grants; 

(e) The same opportunities for access to pro- 
grammes of continuing education, including adult 
and functional literacy programmes, particularly 
those aimed at reducing, at the earliest possible 
time, any gap in education existing between men 

and women; 

(f) The reduction of female student drop-out 
rates and the organization of programmes for 

girls and women who have left school pre- 
maturely; 

(g) The same opportunities to participate 
actively in sports and physical education; 

(h) Access to specific educational information 

to help to ensure the health and well-being of 

families, including information and advice on 

family planning. 

Article 11 
1. States Parties shall take all appropriate 

measures to eliminate discrimination against 

women in the field of employment in order to 
ensure, on a basis of equality of men and women, 

the same rights, in particular: 
(a) The right to work as an inalienable right of 

all human beings; 
(b) The right to the same employment oppor- 

tunities, including the application of the same 

criteria for selection in matters of employment; 

(c) The right to free choice of profession and 
employment, the right to promotion, job security
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inda og starfsskilyrða og rétt til verklegrar þjálf- 

unar og endurþjálfunar, þar með talið verklegrar 

kennslu, æðri verklegrar þjálfunar og endurtek- 
innar þjálfunar; 

d. rétt til sömu umbunar, þar með talið fríð- 

inda, og sömu meðhöndlunar gagnvart vinnu sem 

er jafngild og sömu meðhöndlunar við mat á 
gæðum vinnu; 

e. rétt til almannatrygginga, sérstaklega þegar 

hætt er störfum vegna aldurs, atvinnuleysis, 

veikinda, örorku og elli og vegna annars vanhæfis 
til vinnu, sem og rétt til orlofs; 

f. rétt til heilsuverndar og öryggis á vinnustað, 
þar með talið verndar til barneigna. 

2. Til þess að koma í veg fyrir mismunun gagnvart 
konum vegna hjúskapar eða móðurhlutverksins 
og til þess að framfylgja raunverulegum rétti 

þeirra til vinnu skulu aðildarríkin gera allar 

viðeigandi ráðstafanir: 

a. til þess að banna, að viðlögðum viðurlögum, 

brottvísun úr starfi vegna þungunar eða fjarveru 

vegna barnsburðar svo og misrétti varðandi brott- 
vísun úr starfi vegna hjúskaparstöðu; 

b. til þess að koma á fæðingarorlofi eða leyfi 

með sambærilegum fríðindum af hálfu hins opin- 
bera án þess að missa fyrra starf, starfsaldur eða 
greiðslur félagslegra bóta, 

c. til þess að stuðla að því að séð sé fyrir 
nauðsynlegri félagslegri þjónustu til þess að 

styrkja foreldra til þess að þeir geti sameinað 
skyldur sínar við fjölskylduna ábyrgð í starfi og 

þátttöku í opinberu lífi, sérstaklega með því að 

stuðla að stofnun og þróun sem flestra barna- 

gæslustofnana; 

d. til þess að sjá fyrir sérstakri vernd fyrir 
konur á meðgöngutímanum við störf sem eru 
þeim skaðleg. 

3. Verndarlöggjöf varðandi mál sem falla undir 

grein þessa skal endurskoðuð öðru hverju í ljósi 

vísinda- og tækniþekkingar og skal endurskoðuð, 

felld úr gildi eða aukin eins og nauðsyn ber til. 

12. gr. 
1. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 
konum á sviði heilsugæslu til þess að tryggja á 
grundvelli jafnréttis karla og kvenna aðgang að 
heilsugæsluþjónustu, þar með talið fjölskyldu- 
áætlunum. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. þessarar greinar 
skulu aðildarríkin tryggja konum viðeigandi 
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and all benefits and conditions of service and the 
right to receive vocational training and retrain- 
ing, including apprenticeships, advanced voca- 

tional training and recurrent training; 
(d) The right to equal remuneration, including 

benefits, and to equal treatment in respect of 

work of equal value, as well as equality of 

treatment in the evaluation of the quality of 
work; 

(e) The right to social security, particularly in 
cases of retirement, unemployment, sickness, 

invalidity and old age and other incapacity to 

work, as well as the right to paid leave; 
(f, The right to protection of health and to 

safety in working conditions, including the safe- 
guarding of the function of reproduction. 

2. In order to prevent discrimination against 

women on the grounds of marriage or maternity 

and to ensure their effective right to work, States 
Parties shall take appropriate measures: 

(a) To prohibit, subject to the imposition of 

sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy 

or of maternity leave and discrimination in dis- 

missals on the basis of marital status; 

(6) To introduce maternity leave with pay or 
with comparable social benefits without loss of 

former employment, seniority or social allow- 
ances; 

(c) To encourage the provision of the necessary 

supporting social services to enable parents to 
combine family obligations with work responsibi- 
lities and participation in public life, in particular 
through promoting the establishment and 

development of a network of child-care facilities; 

(d) To provide special protection to women 
during pregnancy in types of work proved to be 
harmful to them. 

3. Protective legislation relating to matters 
covered in this article shall be reviewed 
periodically in the light of scientific and tech- 

nological knowledge and shall be revised, 
repealed or extended as necessary. 

Article 12 

1. States Parties shall take all appropriate 

measures to eliminate discrimination against 

women in the field of health care in order to 

ensure, on a basis of equality of men and women, 
access to health care services, including those 
related to family planning. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 

1 of this article, States Parties shall ensure to



Nr. 5 

þjónustu í sambandi við þungun, barnsburð og 

tímabilið eftir fæðingu með því að veita ókeypis 
þjónustu þegar það er nauðsynlegt svo og full- 

nægjandi næringu á meðgöngutímanum og brjóst- 
gjafartímanum. 

13. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 

konum á öðrum sviðum efnahags- og félagslífs til 

þess að tryggja á grundvelli jafnréttis karla og 

kvenna sömu réttindi, sérstaklega: 

a. rétt til fjölskyldubóta; 

b. rétt til bankalána, veðlána og annarra 

tegunda lánsfjárviðskipta; 

c. rétt til þess að taka þátt í tómstundastörfum, 

íþróttum og öllum greinum menningarlífs. 

14. gr. 

1. Aðildarríkin skulu taka tillit til hinna sér- 
stöku vandamála sem konur í dreifbýli eiga við að 
etja og hins mikilvæga hlutverks sem konur í 

dreifbýli gegna í efnahagslegri afkomu fjöl- 
skyldna þeirra, þar með talið starfs þeirra í þeim 

greinum efnahagslífsins þar sem peningar eru 

ekki mælikvarði, og skulu gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til þess að tryggja að ákvæði samnings 

þessa séu virt gagnvart konum í dreifbýli. 

2. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 
stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 
konum í dreifbýli til þess að tryggja á grundvelli 

jafnréttis karla og kvenna að þær taki þátt í og 

hafi hag af þróun í dreifbýli og skulu sérstaklega 

tryggja þeim rétt: 

a. til þess að taka þátt í gerð og framkvæmd 

þróunaráætlana á öllum stigum; 

b. til þess að eiga aðgang að viðunandi heilsu- 

gæsluaðstöðu, þ. á m. upplýsingum, ráðgjöf og 

þjónustu varðandi fjölskylduáætlanir; 

c. til þess að hafa beinan hag af almannatrygg- 

ingakerfinu; 

d. til þess að hljóta hvers konar þjálfun og 

menntun, formlega og óformlega, þ. á m. þá er 

varðar raunhæfa lestrarkennslu, svo og m. a. 

hagræði af hvers konar þjónustu sveitarfélagsins 

og almannafræðslu til þess að auka tæknikunn- 

áttu þeirra; 

e. til þess að skipuleggja samhjálparhópa og 

samvinnufélög í því skyni að hljóta jafnan aðgang 

að efnahagslegum tækifærum í gegnum atvinnu 

hjá öðrum eða sjálfstætt; 
f. til þess að taka þátt í hvers konar athöfnum í 

samfélaginu; 
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women appropriate services in connexion with 

pregnancy, confinement and the post-natal 
period, granting free services where necessary, as 

well as adequate nutrition during pregnaney and 

lactation. 

Article 13 
States Parties shall take all appropriate mea- 

sures to eliminate discrimination against women 
in other areas of economic and social life in order 
to ensure, on a basis of equality of men and 

women, the same rights, in particular: 

(a) The right to family benefits; 
(b) The right to bank loans, mortgages and 

other forms of financial credit; 

(c) The right to participate in recreational 
activities, sports and all aspects of cultural life. 

Article 14 

1. States Parties shall take into account the 

particular problems faced by rural women and 
the significant roles which rural women play in 
the economic survival of their families, including 

their work in the non-monetized sectors of the 

economy, and shall take all appropriate measures 

to ensure the application of the provisions of this 

Convention to women in rural areas. 

2. States Parties shall take all appropriate 

imeasures to eliminate discrimination against 

women in rural areas in order to ensure, on a 

basis of equality of men and women, that they 
participate in and benefit from rural development 

and, in particular, shall ensure to such women the 

right: 

(a) To participate in the elaboration and 

implementation of development planning at all 

levels; 

(b) To have access to adequate health care 

facilities, including information, counselling and 

services in family planning; 

(c) To benefit directly from social security 

programmes; 
(d) To obtain all types of training and educa- 

tion, formal and non-formal, including that relat- 

ing to functional literacy, as well as, inter alia, the 

benefit of all community and extension services, 

in order to increase their technical proficiency; 

(e) To organize self-help groups and co-opera- 

tives in order to obtain equal access to economic 

opportunities through employment or self- 

employment; 

(f) To participate in all community activities;
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g. til þess að eiga aðgang að lánsviðskiptum og 
lánum í landbúnaði, markaðsaðstöðu, viðeigandi 
tækni og sömu meðferð varðandi endurbætur á 
landi og í landbúnaði svo og skipulagningu land- 

náms; 

h. til þess að njóta mannsæmandi lífsskilyrða, 

sérstaklega varðandi húsnæði, heilsugæslu, raf- 
magn og vatnsuppsprettur, flutninga og sam- 

göngur. 

IV. HLUTI 

15. gr. 

1. Aðildarríkin skulu veita konum jafnrétti við 

karla að lögum. 
2. Aðildarríkin skulu veita konum sama 

löghæti í borgaralegum málum og körlum og 

konum sömu tækifæri til þess að njóta þess 

löghæfis. Þau skulu sérstaklega veita konum 
sömu réttindi til þess að gera samninga og 

ráðstafa eignum og skulu veita þeim sömu 
meðhöndlun á öllum stigum dómsmeðferðar. 

3. Aðildarríkin eru ásátt um að allir samningar 

og allir aðrir gerningar einkamálalegs eðlis sem 

hafa þau áhrif að lögum að þeir takmarki löghæfi 

kvenna skulu taldir dauðir og ómerkir. 
4. Aðildarríkin skulu veita körlum og konum 

sömu réttindi varðandi lög um flutning manna og 
frelsi til þess að velja sér dvalarstað og lögheimili. 

16. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráð- 

stafanir til þess að afnema mismunun gagnvart 

konum í öllum málum varðandi hjúskap og sam- 
skipti innan fjölskyldunnar og skulu ábyrgjast 

sérstaklega á grundvelli jafnréttis karla og 

kvenna: 

a. sama rétt til þess að stofna til hjúskapar; 
b. sama rétt til þess óháð að velja sér maka og 

stofna til hjúskapar einungis með frjálsu og 

fullkomnu samþykki; 

c. sömu réttindi og skyldur meðan á hjúskap 
stendur og við slit hjúskapar; 

d. sömu réttindi og skyldur sem foreldrar, 
óháð hjúskaparstöðu þeirra, í málum er varða 

börn þeirra. Hagsmunir barnanna skulu í 
hvívetna varða mestu; 

e. sömu réttindi til þess að ákveða á frjálsan og 

ábyrgan hátt fjölda barna þeirra og bil milli 
barneigna og að hafa aðgang að upplýsingum, 

fræðslu og aðferðum til þess að þau geti notfært 

sér þessi réttindi; 

f. sömu réttindi og skyldur varðandi lögráð, 

fjárhald, forráð og ættleiðingu barna eða svip- 
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(2) To have access to agricultural credit and 
loans, marketing facilities, appropriate technol- 

ogy and equal treatment in land and agrarian 

reform as well as in land resettlement schemes; 

(A) To enjoy adequate living conditions, parti- 
cularly in relation to housing, sanitation, electric- 
ity and water supply, transport and communica- 
tions. 

PART IV 

Article 15 
1. States Parties shall accord to women equal- 

ity with men before the law. 

2. States Parties shall accord to women, in civil 
matters, a legal capacity identical to that of men 

and the same opportunities to exercise that 
capacity. In particular, they shall give women 
equal rights to conclude contracts and to adminis- 
ter property and shall treat them equally in all 

stages of procedure in courts and tribunals. 

3. States Parties agree that all contracts and all 

other private instruments of any kind with a legal 

effect which is directed at restricting the legal 

capacity of women shall be deemed null and void. 

4. States Parties shall accord to men and 

women the same rights with regard to the law 
relating to the movement of persons and the 

freedom to choose their residence and domicile. 

Article 16 
1. States Parties shall take ail appropriate 

measures to eliminate discrimination against 
women in all matters relating to marriage and 

family relations and in particular shall ensure, on 
a basis of equality of men and women: 

(a) The same right to enter into marriage; 
(b) The same right freely to choose a spouse 

and to enter into marriage only with their free 

and full consent; 

(c) The same rights and responsibilities during 
marriage and at its dissolution; 

(d) The same rights and responsibilities as 

parents, irrespective of their marital status, in 

matters relating to their children; in all cases the 

interests of the children shall be paramount; 

(e) The same rights to decide freely and 
responsibly on the number and spacing of their 

children and to have access to the information, 

education and means to enable them to exercise 

these rights; 

(f) The same rights and responsibilities with 

regard to guardianship, wardship, trusteeship
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aða gerninga séu þessi hugtök í lögum ríkisins. 

Hagsmunir barnanna skulu í hvívetna varða 

mestu; 

g. sömu persónuréttindi sem eiginmaður og 
eiginkona, þar með talið rétt til að velja sér 

eftirnafn, atvinnu og starf; 

h. sömu réttindi til handa báðum mökum 

varðandi eignarrétt, öflun, umsýslu, stjórnun, 

not og ráðstöfun eigna hvort sem er endur- 

gjaldslaust eða fyrir verðmætt endurgjald. 

2. Trúlofun og gifting barns skulu ekki hafa 

neinar lögfylgjur og gera skal allar nauðsynlegar 

ráðstafanir, þ. á m. með lagasetningu, til þess að 
ákvarða lágmarkshjúskaparaldur og gera að 
skyldu að skrá hjónavígslur á opinberri skrá. 

V. HLUTI 

17. gr. 

1. Til þess að fylgjast með framkvæmd ákvæða 
samnings þessa skal stofna nefnd um afnám 

mismununar gagnvart konum (hér á eftir kölluð 
nefndin), sem skipuð skal átján sérfræðingum 

þegar samningur þessi öðlast gildi en tuttugu og 

þremur eftir að þrítugasta og fimmta aðildarríkið 
hefur fullgilt eða gerst aðili að honum, og skulu 
þeir hafa trausta siðgæðisvitund og hafa þekkingu 

á því sviði sem samningurinn tekur til. Aðildar- 
ríkin skulu kjósa sérfræðinga úr hópi þegna sinna 

og skulu þeir starfa sem einstaklingar og skal 

höfð í huga sanngjörn hnattfræðidreifing og að 
þeir séu fulltrúar ólíkra menningarsvæða og 

helstu lagakerfa. 

2. Nefndarmenn skulu kjörnir í leynilegri 

atkvæðagreiðslu af lista einstaklinga sem aðildar- 

ríkin tilnefna. Sérhvert aðildarríki má tilnefna 

einn af þegnum sínum. 

3. Fyrsta kosningin skal fara fram sex mán- 

uðum eftir að samningur þessi öðlast gildi. 
Minnst þremur mánuðum fyrir hvern kjördag 

skal aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna 

senda bréf til aðildarríkjanna og bjóða þeim að 

leggja fram tilnefningar innan tveggja mánaða. 

Aðalframkvæmdastjórinn skal gera skrá í staf- 

rófsröð um alla þá sem þannig eru tilnefndir og 

gefa til kynna aðildarríkin sem hafa tilnefnt þá og 

skal leggja hana fyrir aðildarríkin. 
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and adoption of children, or similar institutions 

where these concepts exist in national legislation; 
in all cases the interests of the children shall be 

paramount; 
(g) The same personal rights as husband and 

wife, including the right to choose a family name, 

a profession and an occupation; 

(h) The same rights for both spouses in respect 
of the ownership, acquisition, management, 
administration, enjoyment and disposition of 
property, whether free of charge or for a valuable 

consideration. 
2. The betrothal and the marriage of a child 

shall have no legal effect, and all necessary 

action, including legislation, shall be taken to 
specify a minimum age for marriage and to make 
the registration of marriages in an official registry 

compulsory. 

PART V 

Article 17 
1. For the purpose of considering the progress 

made in the implementation of the present Con- 

vention, there shall be established a Committee 
on the Elimination of Discrimination against 

Women (hereinafter referred to as the Commit- 

tee) consisting, at the time of entry into force of 

the Convention, of eighteen and after ratification 
of or accession to the Convention by the thirty- 
fifth State Party, of twenty-three experts of high 
moral standing and competence in the field 

covered by the Convention. The experts shall be 

elected by States Parties from among their na- 
tionals and shall serve in their personal capacity, 

consideration being given to equitable geographi- 
cal distribution and to the representation of the 
different forms of civilization as well as the 
principal legal systems. 

2. The members of the Committee shall be 
elected by secret ballot from a list of persons 

nominated by States Parties. Each State Party 
may nominate one person from among its own 

nationals. 

3. The initial election shall be held six months 
after the date of the entry into force of the 

present Convention. At least three months 

before the date of each election the Secretary- 

General of the United Nations shall address a 

letter to the States Parties inviting them to submit 
their nominations within two months. The 

Secretary-General shall prepare a list in 

alphabetical order of all persons thus nominated, 

indicating the States Parties which have nomin- 

ated them, and shall submit it to the States 

Parties.
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4. Kosning nefndarmanna skal fara fram á 
fundi aðildarríkjanna sem aðalframkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna kallar saman í aðalstöðvum 
Sameinuðu þjóðanna. Á þeim fundi, þar sem 
tveir þriðju aðildarríkjanna skulu mynda lögmæt- 

an fund, skulu þeir tilnefndra taldir kjörnir í 
nefndina sem hljóta flest atkvæði og hreinan 
meiri hluta atkvæða fulltrúa aðildarríkjanna sem 

viðstaddir eru og greiða atkvæði. 

5. Kjörtímabil nefndarmanna skal vera fjögur 

ár. Þó skal kjörtímabil níu nefndarmanna sem 
kosnir eru í fyrstu kosningunni renna út að 
tveimur árum liðnum. Þegar eftir fyrstu kosn- 

inguna skal formaður nefndarinnar velja nöfn 

þessara níu manna með hlutkesti. 

6. Kosning fimm annarra nefndarmanna skal 

fara fram samkvæmt ákvæðum 2., 3. og 4. tl. 

þessarar greinar eftir þrítugustu og fimmtu full: 

gildinguna eða aðildina. Kjörtímabil tveggja 
þeirra nefndarmanna sem þá eru kosnir skai 

renna út að tveimur árum liðnum og skal formað- 
ur nefndarinnar velja nöfn þessara tveggja 

nefndarmanna með hlutkesti. 

1. Til þess að skipa í sæti er kunna að losna 
skal það aðildarríki sem fráfarandi nefndarmaður 

kom frá tilnefna annan sérfræðing af þegnum 

sínum að samþykki nefndarinnar áskildu. 

8. Nefndarmenn skulu, með samþykki alls- 

herjarþingsins, fá greiðslur af efnum Sameinuðu 

þjóðanna með þeim skilmálum og skilyrðum sem 

þingið kann að ákveða og skal það taka tillit til 

þess hve ábyrgð nefndarinnar er mikilvæg. 

9. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð- 

anna skal láta í té nauðsynlegt starfslið og 

aðstöðu til þess að nefndin geti rækt starf sitt á 

fullnægjandi hátt samkvæmt samningi þessum. 

18. gr. 

1. Aðildarríkin takast á hendur að leggja fyrir 
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til 

athugunar nefndarinnar skýrslu um lagalegar, 

réttarlegar, stjórnunarlegar og aðrar ráðstafanir 
sem þau hafa gert til þess að framfylgja ákvæðum 
samnings þessa og um þá þróun sem orðið hefur í 
þessu tilliti: 

a. innan eins árs frá gildistöku fyrir viðkom- 
andi aðildarríki, og 

b. síðan að minnsta kosti einu sinni á hverjum 

fjórum árum og enn fremur hvenær sem nefndin 

óskar þess. 
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4. Elections of the members of the Committee 
shall be held at a meeting of States Parties 
convened by the Secretary-General at United 
Nations Headquarters. At that meeting, for 
which two thirds of the States Parties shall 
constitute a quorum, the persons elected to the 

Committee shall be those nominees who obtain 
the largest number of votes and an absolute 

majority of the votes of the representatives of 

States Parties present and voting. 
5. The members of the Committee shall be 

elected for a term of four years. However, the 

terms of nine of the members elected at the first 
election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election the names of 
these nine members shall be chosen by lot by the 

Chairman of the Committee. 
6. The election of the five additional members 

of the Committee shall be held in accordance 

with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this 
article, following the thirty-fifth ratification or 
accession. The terms of two of the additional 
members elected on this occasion shall expire at 
the end of two years, the names of these two 

members having been chosen by lot by the 
Chairman of the Committee. 

7. For the filling of casual vacancies, the State 
Party whose expert has ceased to function as a 
member of the Committee shall appoint another 
expert from among its nationals, subject to the 

approval of the Committee. 

8. The members of the Committee shall, with 

the approval of the General Assembly, receive 

emoluments from United Nations resources on 

such terms and conditions as the Assembly may 

decide, having regard to the importance of the 
Committee's responsibilities. 

9. The Secretary-General of the United 
Nations shall provide the necessary staff and 
facilities for the effective performance of the 

functions of the Committee under the present 

Convention. 

Article 18 

1. States Parties undertake to submit to the 

Secretary-General of the United Nations, for 

consideration by the Committee, a report on the 

legislative, judicial, administrative or other mea- 

sures which they have adopted to give effect to 
the provisions of the present Convention and on 

the progress made in this respect: 

(a) Within one year after the entry into force 

for the State concerned; and 
(b) Thereatter at least every four years and 

further whenever the Committee so requests.
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2. Skýrslurnar mega gefa til kynna þau atriði 

og vandkvæði sem áhrif hafa á að hve miklu leyti 
skyldum samkvæmt samningi þessum hefur verið 

framfylgt. 

19. gr. 

1. Nefndin skal setja sér fundarsköp. 

2. Nefndin skal kjósa embættismenn sína til 
tveggja ára kjörtímabils. 

20. gr. 

1. Fundir nefndarinnar skulu að jafnaði ekki 
standa lengur en tvær vikur á ári til athugunar á 

skýrslum þeim sem lagðar eru fyrir í samræmi við 

18. gr. samnings þessa. 

2. Fundir nefndarinnar skulu að jafnaði fara 

fram í aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna eða á 

öðrum viðeigandi stöðum sem ákveðið er af 
nefndinni. 

21. gr. 

1. Nefndin skal fyrir milligöngu fjárhags- og 
félagsmálaráðsins gefa árlega skýrslu til alls- 

herjarþings Sameinuðu þjóðanna um starfsemi 

sína og má gefa ábendingar og gera almennar 

tillögur sem byggðar eru á skýrslum og upplýs- 

ingum sem hún hefur móttekið frá aðildarríkjun- 
um. Skýrsla nefndarinnar skal hafa að geyma 
slíkar ábendingar og tillögur ásamt umsögnum, ef 
einhverjar eru, frá aðildarríkjunum. 

2. Aðalframkvæmdastjórinn skal til upplýs- 

ingar koma skýrslum nefndarinnar á framfæri við 
nefndina um stöðu kvenna. 

22. gr. 

Sérstofnanir skulu eiga rétt á fulltrúa þegar 

athugun fer fram á framkvæmd þeirra ákvæða 

samnings þessa sem falla undir starfssvið þeirra. 

Nefndin getur farið þess á leit að sérstofnanir 

leggi fram skýrslur um framkvæmd ákvæða samn- 

ingsins sem falla undir starfssvið þeirra. 

VI. HLUTI 

23. gr. 

Ekkert í samningi þessum skal hafa áhrif á 
ákvæði sem eru fremur til þess fallin að koma á 

jafnrétti karla og kvenna sem kunna að vera í: 

a. löggjöf aðildarríkis, eða 

b. einhverjum öðrum alþjóðasamningi eða al- 

þjóðasamþykkt sem í gildi er fyrir það ríki. 
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2. Reports may indicate factors and difficulties 

affecting the degree of fulfilment of obligations 

under the present Convention. 

Article 19 
1. The Committee shall adopt its own rules of 

procedure. 

2. The Committee shall elect its officers for a 
term of two years. 

Article 20 

1. The Committee shall normally meet for a 
period of not more than two weeks annually in 
order to consider the reports submitted in accord- 
ance with article 18 of the present Convention. 

2. The meetings of the Committee shall 
normally be held at United Nations Headquar- 
ters or at any other convenient place as deter- 
mined by the Committee. 

Article 21 
1. The Committee shall, through the Economic 

and Social Council, report annually to the Gen- 
eral Assembly of the United Nations on its 

activities and may make suggestions and general 
recommendations based on the examination of 
reports and information received from the States 

Parties. Such suggestions and general recom- 
mendations shall be included in the report of the 
Committee together with comments, if any, from 

States Parties. 
2. The Secretary-General shall transmit the 

reports of the Committee to the Commission on 

the Status of Women for its information. 

Article 22 

The specialized agencies shall be entitled to be 

represented at the  consideration of the 

implementation of such provisions of the present 

Convention as fall within the scope of their 

activities. The Committee may invite the special- 

ized „agencies to submit reports on the 

implementation of the Convention in areas fall- 

ing within the scope of their activities. 

PART VI 

Article 23 

Nothing in this Convention shall affect any 

provisions that are more conducive to the 

achievement of equality between men and 
women which may be contained: 

(a) In the legislation of a State Party; or 

(b) In any other international convention, 

treaty or agreement in force for that State.
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24. gr. 

Aðildarríkin takast á hendur að gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir í löndum sínum sem 
miða að því að framfylgja fullkomlega réttindum 
þeim sem viðurkennd eru í samningi þessum. 

25. gr. 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til 

undirskriftar fyrir öll ríki. 

2. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna 

annast vörslu samnings þessa. 

3. Fullgilda skal samning þennan. Fullgild- 
ingarskjölum skal komið til vörslu hjá aðalfram- 

kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

4. Samningur þessi skal liggja frammi til aðild- - 
ar fyrir öll ríki. Aðild skal öðlast gildi með því að 

aðildarskjal er afhent aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna til vörslu. 

26. gr. 
1. Beiðni um endurskoðun samnings þessa 

getur sérhvert aðildarríki lagt fram hvenær sem er 

með skriflegri tilkynningu sem senda skal til 
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

2. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna skal 
ákveða aðgerðir þær, ef einhverjar eru, sem gera 
skal vegna slíkrar beiðni. 

27. gr. 

1. Samningur þessi skal öðlast gildi á þrítug- 

asta degi eftir þann dag sem tuttugasta full- 

gildingar- eða aðildarskjalið er afhent aðalfram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til vörslu. 

2. Gagnvart ríki, sem fullgildir samning þennan 

eða gerist aðili að honum eftir afhendingu tuttug- 

asta fullgildingar- eða aðildarskjalsins til vörslu, 

öðlast samningurinn gildi á þrítugasta degi eftir 

þann dag sem það afhenti sitt fullgildingar- eða 

aðildarskjal til vörslu. 

28. gr. 

1. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð- 

anna skal veita móttöku og senda öllum ríkjum 

texta þess fyrirvara sem ríki gera þegar þau 

fullgilda eða gerast aðilar. 

2. Fyrirvari sem er ósamrýmanlegur markmiði 

og tilgangi samnings þessa skal ekki leyfður. 

Nr. 5 

Article 24 

States Parties undertake to adopt all necessary 
measures at the national level aimed at achieving 

the full realization of the rights recognized in the 

present Convention. 

Article 25 
1. The present Convention shall be open for 

signature by all States. 
2. The Secretary-General of the United 

Nations is designated as the depositary of the 

present Convention. 

3. The present Convention is subject to 
ratification. Instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

4. The present Convention shall be open to 
accession by all States. Accession shall be 
effected by the deposit of an instrument of 

accession with the Secretary-General of the 

United Nations. 

Article 26 
1. A request for the revision of the present 

Convention may be made at any time by any 

State Party by means of a notification in writing 
addressed to the Secretary-General of the United 
Nations. 

2. The General Assembly of the United 

Nations shall decide upon the steps, if any, to be 

taken in respect of such a request. 

Article 27 

1. The present Convention shall enter into 

force on the thirtieth day after the date of deposit 

with the Secretary-General of the United Nations 
of the twentieth instrument of ratification or 

accession. 

2. For each State ratifying the present Conven- 
tion or acceding to it after the deposit of the 

twentieth instrument of ratification or accession, 

the Convention shall enter into force on the 

thirtieth day after the date of the deposit of its 

own instrument of ratification or accession. 

Article 28 

1. The Secretary-General of the United 

Nations shall receive and circulate to all States 
the text of reservations made by States at the 

time of ratification or accession. 

2. A reservation incompatible with the object 

and purpose of the present Convention shall not 

be permitted.
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3. Afturkalla má fyrirvara hvenær sem er með 
tilkynningu um það sem send er aðalfram- 

kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem skal 

tilkynna það öllum ríkjum. Slík tilkynning skal 
öðlast gildi þann dag sem hún er móttekin. 

29. gr. 

1. Sérhverri deilu milli tveggja eða fleiri aðild- 
arríkja varðandi túlkun eða beitingu samnings 

þessa, sem ekki er útkljáð með samningum, skal 
að beiðni eins þeirra lögð í gerð. Hafi aðilar ekki 

komið sér saman um gerðardómsmeðferðina innan 

sex mánaða frá dagsetningu beiðninnar um gerð 

má hvor eða hver aðilanna sem er vísa deilunni til 
alþjóðadómstólsins með beiðni í samræmi við 
samþykktir dómstólsins. 

2. Sérhvert aðildarríki má þegar það undirritar 

eða fullgildir samning þennan eða gerist aðili að 

honum lýsa því yfir að það telji sig ekki bundið af 
1. tl. greinar þessarar. Hin aðildarríkin skulu ekki 

vera bundin af þeim tölulið gagnvart ríki sem gert 

hefur slíkan fyrirvara. 

3. Sérhvert aðildarríki sem gert hefur fyrirvara 
í samræmi við 2. tl. þessarar greinar má hvenær 
sem er afturkalla þann fyrirvara með tilkynningu 

til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

30. gr. 

Samningi þessum skal komið í vörslu hjá 

aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og 

eru textarnir á arabísku, ensku, frönsku, kín- 

versku, rússnesku og spænsku jafngildir. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess 

hafa fullt umboð, undirritað samning þennan. 
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3. Reservations may be withdrawn at any time 
by notification to this effect addressed to the 

Secretary-General of the United Nations, who 

shall then inform all States thereof. Such notifica- 

tion shall take effect on the date on which it is 

received. 

Article 29 

1. Any dispute between two or more States 
Parties concerning the interpretation or applica- 
tion of the present Convention which is not 
settled by negotiation shall, at the request of one 

of them, be submitted to arbitration. If within six 

months from the date of the request for arbitra- 
tion the parties are unable to agree on the 
organization of the arbitration, any one of those 
parties may refer the dispute to the International 

Court of Justice by request in conformity with the 

Statute of the Court. 
2. Each State Party may at the time of signa- 

túre or ratification of this Convention or acces- 
sion thereto declare that it does not consider 
itself bound by paragraph 1 of this article. The 
other States Parties shall not be bound by that 
paragraph with respect to any State Party which 
has made such a reservation. 

3. Any State Party which has made a reserva- 

tion in accordance with paragraph 2 of this article 
may at any time withdraw that reservation by 

notification to the Secretary-General of the 

United Nations. 

Article 30 

The present Convention, the Arabic, Chinese, 

English, French, Russian and Spanish texts of 

which are equally authentic, shall be deposited 

with the Secretary-General of the United 

Nations. 

In witness whereof the undersigned, duly 

authorized, have signed the present Convention.
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AUGLÝSING 
um gildistöku alþjóðapóstsamninga. 

Hinn 9. júlí 1985 var svissneska utanríkisráðuneytinu afhent fullgildingarskjal Íslands vegna 
eftirtaldra alþjóðapóstsamninga sem gerðir voru í Rio de Janeiro 26. október 1979 og undirritaðir fyrir 

Íslands hönd sama dag: 

1. Almenn reglugerð fyrir Alþjóðapóstsambandið. 
2. Lokabókun almennu reglugerðarinnar fyrir Alþjóðapóstsambandið. 
3. Alþjóðapóstsamningurinn. 
4. Lokabókun Alþjóðapóstsamningsins. 

5. Starfsreglugerð Alþjóðapóstsamningsins. 
6. Samningurinn um póstböggla. 

1. Lokabókun samningsins um póstböggla. 

8. Starfsreglugerð samningsins um póstböggla. 

9. Samningurinn um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
10. Starfsreglugerð samningsins um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
11. Lokabókun samningsins um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
12. Samningurinn um póstfærslur. 
13. Starfsreglugerð samningsins um póstfærslur. 
14. Samningurinn um póstkröfusendingar. 

15. Starfsreglugerð samningsins um póstkröfusendingar. 
Gildistaka samninganna miðaðist við 1. júlí 1981. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson. 
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AUGLYSING 

um hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna. 

Fullgildingarskjal Íslands vegna hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna var afhent á skrifstofu 
Sameinuðu þjóðanna í New York 21. júní 1985. Samningurinn var lagður fram til undirritunar í 

Montego Bay 10. desember 1982 og undirritaður fyrir Íslands hönd sama dag. Samningurinn var 

fullgiltur samkvæmt heimild í ályktun Alþingis frá 23. maí 1985. Tilkynnt verður um gildistöku síðar. 
Við afhendingu fullgildingarskjalsins var afhent yfirlýsing skv. 298. gr. samningsins. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal 1 með auglýsingu þessari og yfirlýsingin sem fylgiskjal 2. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

  Geir Hallgrímsson. 

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal 1. 

HAFRÉTTARSAMNINGUR 

SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 

Ríkin, sem aðilar eru að samningi þessum, 

vilja gjarna leysa öll hafréttarmál í anda gagnkvæms skilnings og samstarfs og 

gera sér grein fyrir sögulegri þýðingu samnings þessa sem mikilvægs framlags til 

varðveislu friðar, réttlætis og framfara í þágu allra þjóða heims, 

gefa því gaum að atburðarásin eftir hafréttarráðstefnur Sameinuðu þjóðanna, 

sem haldnar voru í Genf árið 1958 og 1960, hefur aukið þörfina á nýjum og almennt 

viðurkenndum hafréttarsamningi, 

gera sér ljóst að vandamál hafgeimsins eru náskyld og líta þarf á þau í heild, 

viðurkenna gildi þess að með samningi þessum sé með tilhlýðilegu tilliti til 

fullveldis allra ríkja komið á réttarskipun fyrir smá sem stór höf sem muni auðvelda 
alþjóðlegar samgöngur og stuðla að friðsamlegum notum smárra sem stórra hafa, 

sanngjarnri og góðri nýtingu auðlinda þeirra, verndun lífrænna auðlinda þeirra og 

könnun, verndun og varðveislu hafrýmisins, 

hafa í huga að það mun stuðla að því að koma á réttlátri og sanngjarnri skipan 

alþjóðlegra efnahagsmála, sem tekur tillit til hagsmuna og þarfa mannkynsins í 

heild og einkum sérstakra hagsmuna og þarfa þróunarlanda hvort sem þau eru 
strandríki eða landlukt ríki, ef þessum markmiðum verður náð, 

vilja með samningi þessum þróa meginreglurnar sem geymdar eru í ályktun nr. 

2749 (XXV) frá 17. desember 1970 þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

lýsti því m. a. hátíðlega yfir að botnsvæði smárra sem stórra hafa og botniög þess 

utan marka innlendrar lögsögu, svo og auðlindir þeirra, væru sameiginleg arfleifð 

mannkynsins og skyldu rannsóknir á þeim og hagnýting þeirra fara fram til 

hagsbóta fyrir mannkynið í heild án tillits til landfræðilegrar legu ríkja, 

álíta að sú bálkun og framþróun hafréttar, sem birtist í samningi þessum, muni 
stuðla að eflingu friðar, öryggis, samstarfs og vinsamlegra samskipta með öllum 
þjóðum í samræmi við meginreglurnar um réttlæti og jöfn réttindi, svo og auknum 

framförum í efnahags- og félagsmálum allra þjóða heims, samkvæmt markmiðum 
og meginreglum Sameinuðu þjóðanna sem greint er frá í sáttmála þeirra, 

staðfesta að reglur og meginreglur almenns þjóðaréttar gilda áfram um mál sem 

ekki eru settar reglur um í samningi þessum, 

hafa orðið ásátt um eftirfarandi:
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UNITED NATIONS CONVENTION 

ON THE LAW OF THE SEA 

The States Parties to this Convention, 

Prompted by the desire to settle, in a spirit of mutual understanding and co- 

operation, all issues relating to the law of the sea and aware of the historic sig- 
nificance of this Convention as an important contribution to the maintenance 

of peace, justice and progress for all peoples of the world, 

Noting that developments since the United Nations Conferences on the Law 
of the Sea held at Geneva in 1958 and 1960 have accentuated the need for a new 
and generally acceptable Convention on the law of the sea, 

Conscious that the problems of ocean space are closely interrelated and need 

to be considered as a whole, 

Recognizing the desirability of establishing through this Convention, with due 

regard for the sovereignty of all States, a legal order for the seas and oceans 
which will facilitate international communication, and will promote the peaceful 

uses of the seas and oceans, the equitable and efficient utilization of their 
resources, the conservation of their living resources, and the study, protection 

and preservation of the marine environment, 

Bearing in mindthat the achievement of these goals will contribute to the reali- 

zation of a just and equitable international economic order which takes into ac- 
count the interests and needs of mankind as a whole and, in particular, the spe- 
cial interests and needs of developing countries, whether coastal or land-locked, 

Desiring by this Convention to develop the principles embodied in resolution 
2749 (KXV) of 17 December 1970 in which the General Assembly of the 

United Nations solemnly declared inter alia that the area of the sea-bed and 
ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, 
as well as its resources, are the common heritage of mankind, the exploration 
and exploitation of which shall be carried out for the benefit of mankind as a 
whole, irrespective of the geographical location of States, 

Believing that the codification and progressive development of the law of the 

sea achieved in this Convention will contribute to the strengthening of peace, 
security, co-operation and friendly relations among all nations in conformity 
with the principles of justice and equal rights and will promote the economic 
and social advancement of all peoples of the world, in accordance with the Pur- 

poses and Principles of the United Nations as set forth in the Charter, 

Affirming that matters not regulated by this Convention continue to be 
governed by the rules and principles of general international law, 

Have agreed as follows:
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|. HLUTI 

INNGANGUR 

1. gr. 

Notkun hugtaka og gildissvið 

1. Í samningi þessum: 
1) merkir „svæði“ botn smárra sem stórra hafa og botnlög hans utan marka 

innlendrar lögsögu; 
2) merkir „stofnun“ Alþjóðahafsbotnsstofnunina; 
3) merkir „starfsemi á svæðinu“ alla starfsemi vegna rannsókna á auðlindum 

svæðisins og hagnýtingar þeirra; 
4) merkir „mengun hafrýmisins“ að menn setji beint eða óbeint í hafrýmið, m. a. 

árósa, efni eða orku þannig að það hafi eða sé líklegt til að hafa skaðvænleg áhrif, 

svo sem skaða lífrænar auðlindir og sjávarlíf, stofna heilsu manna í hættu, hindra 
starfsemi á sjó, m. a. veiðar og önnur lögmæt not hafsins, spilla vatnsgæðum sjávar 
með tilliti til notkunar og fækka þokkafullum svæðum; 

5) a) merkir „losun“: 
i) að úrgangsefnum eða öðrum efnum sé af ásetningi varpað í hafið úr 

skipum, loftförum, pöllum eða öðrum mannvirkjum á hafi úti; 

ii) að skipum, loftförum, pöllum eða öðrum mannvirkjum á hafi úti sé af 

ásetningi sökkt í hafið; 
b) nær „losun“ ekki yfir það: 

i) að varpað sé í hafið úrgangsefnum eða öðrum efnum sem eru samfara 
eða stafa frá venjulegri starfrækslu skipa, loftfara, palla eða annarra 
mannvirkja á hafi úti og búnaðar þeirra, þó ekki úrgangsefnum eða 

öðrum efnum sem flutt eru með eða í skip, loftför, palla eða önnur 

mannvirki á hafi úti, starfrækt til að varpa þessum efnum í hafið, 

ellegar stafa frá meðferð þessara úrgangsefna eða annarra efna í 
þessum skipum, loftförum, pöllum eða mannvirkjum, 

ii) að efnum sé komið fyrir í öðrum tilgangi en að losna eingöngu við þau 
enda sé þessi staðsetning ekki andstæð markmiðum samnings þessa. 

2. 1) „Aðildarríki“ merkja ríki sem hafa samþykkt að veta bundin af samningi 
þessum og hann gildir gagnvart. 

2) Samningur þessi gildir að breyttu breytanda um aðilana sem getið er í 305. 
gr., 1. tl. b), c), d), e) og f), og aðilar verða að samningi þessum með skilyrðunum 

fyrir hvern um sig, og að því leyti eiga „aðildarríki“ við um þá aðila.



10. október 1985 31 Nr. 7 

PART | 

INTRODUCTION 

Article 1 

Use of terms and scope 

1. Forthe purposes of this Convention: 

(1) “Area means the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof, 
beyond the limits of national jurisdiction; 

(2) “Authority means the International Sea-Bed Authority; 

(3) “activities in the Area“ means all activities of exploration for, and ex- 

ploitation of, the resources of the Area; 

(4) “pollution of the marine environment" means the introduction by 
man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environ- 
ment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious 
effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, 

hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of 
the sea, Impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities; 

(5) (a) “dumping“ means: 

(i) any deliberate disposal of wastes or other matter from vessels, 
aircraft, platforms or other man-made structures at sea; 

(ii) any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms or other 
man-made structures at sea; 

(b) “dumping" does not include: 
(i) the disposal of wastes or other matter incidental to, or derived 

from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or 
other man-made structures at sea and their equipment, other 
than wastes or other matter transported by or to vessels, air- 
craft, platforms or other man-made structures at sea, operating 

for the purpose of disposal of such matter or derived from the 
treatment of such wastes or other matter on such vessels, air- 

craft, platforms or structures, 

(ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal 
thereof, provided that such placement is not contrary to the 
aims of this Convention. 

2. (1) “States Parties“ means States which have consented to be bound by 
this Convention and for which this Convention is in force. 

(2) This Convention applies mutatis mutandis to the entities referred to in 
article 305, paragraph 1(b), (c), (d), (e) and (f), which become Parties to this 
Convention in accordance with the conditions relevant to each, and to that 
extent “States Parties' refers to those entities.
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ll. HLUTI 

LANDHELGI OG AÐLÆGT BELTI 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

2. gr. 

Réttarstaða landhelginnar, loftrýmisins yfir landhelginni og botns 

og botnlaga hennar 

1. Fullveldisréttur strandríkis nær utan landsvæðis og innsævis þess, og hjá 

eyjaklasaríki utan eyjaklasahafs þess, til aðlægs sjávarbeltis sem nefnist landhelgi. 

2. Þessi fullveldisréttur nær til loftrýmisins yfir landhelginni, svo og botns og 
botnlaga hennar. 

3. Fullveldisréttinum yfir landhelginni er beitt í samræmi við samning þennan og 

aðrar reglur þjóðaréttar. 

2. KAFLI. MÖRK LANDHELGINNAR 

3. gr. 

Víðátta landhelginnar 

Sérhvert ríki hefur rétt til að ákveða víðáttu landhelgi sinnar allt að mörkum sem 
eru ekki utar en 12 sjómílur, mælt frá grunnlínum sem ákveðnar eru samkvæmt 
samningi þessum. 

d. gr. 

Ytri mörk landhelginnar 

Ytri mörk landhelginnar afmarkast af línu sem er á hverjum stað í sömu fjarlægð 

frá næsta stað grunnlínunnar og nemur víðáttu landhelginnar. 

ð. gr. 

Venjuleg grunnlína 

Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hin venjulega grunnlína til að 

mæla víðáttu landhelginnar frá stórstraumsfjöruborð strandarinnar eins og það er 

merkt á kort í stórum mælikvarða sem strandríkið hefur viðurkennt opinberlega. 

Ó. gr. 

Rif 

Á eyjum, sem eru á kóralrifum, eða eyjum með útrifum er grunnlínan til að mæla 

víðáttu landhelginnar frá stórstraumsfjöruborð rifsins sjávarmegin eins og það er 

merkt með viðeigandi tákni á kort sem strandríkið hefur viðurkennt opinberlega.
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PART | 

TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 2 
Legal status of the territorial sea, of the air space over 

the territorial sea and of its bed and subsoil 

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and in- 

ternal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to 

an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. 

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as 

to its bed and subsoil. 

3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Con- 

vention and to other rules of international law. 

SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA 

Article 3 
Breadth of the territorial sea 

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a 
limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in 
accordance with this Convention. 

Article 4 
Quter limit of the territorial sea 

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a dis- 
tance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territo- 

rial sea. 

Article 5 
Normal baseline 

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline 
for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the 

coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State. 

Article 6 

Reefs 

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the 

baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward low-water 
line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recog- 
nized by the coastal State. 

C3
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7. gr. 

Beinar grunnlínur 

1. Á stöðum, þar sem strandlengjan er mjög vogskorin og óregluleg, eða ef 

strandeyjaröð er í næsta nágrenni hennar, má nota þá aðferð að draga beinar 
grunnlínur milli viðeigandi staða þegar grunnlínan, sem víðátta landhelginnar er 
mæld frá, er dregin. 

2. Þar sem strandlengjan er mjög breytileg vegna óshólma og annarra náttúrlegra 
aðstæðna má velja viðeigandi staði þar sem stórstraumsfjöruborðið teygir sig lengst 

til sjávar og skulu beinu grunnlínurnar halda gildi sínu þótt stórstraumsfjöruborðið 

hopi síðar uns strandríkið breytir þeim samkvæmt samningi þessum. 

3. Beinar grunnlínur má ekki draga þannig að þær víki að sýnilegu leyti frá 

almennri stefnu strandarinnar og hafsvæðin, sem eru innan línanna, verða að vera 

nægilega nátengd landsvæðinu til að falla undir reglurnar um innsævi. 

4. Beinar grunnlínur skal ekki draga að og frá flæðiskerjum nema vitar eða 

svipuð mannvirki, sem eru stöðugt ofansjávar, hafi verið byggð á þeim eða svo 

hátti til að mörkun grunnlína að og frá þessum skerjum hafi verið almennt 

viðurkennd á alþjóðavettvangi. 

5. Þar sem beita má þeirri aðferð að draga beinar grunnlínur samkvæmt 1. tl. má 

við ákvörðun einstakra grunnlína hafa hliðsjón af efnahagslegum hagsmunum sem 

snerta viðkomandi svæði sérstaklega enda hafi langvarandi nýting leitt berlega í ljós 

að þeir séu raunverulegir og mikilvægir. 

6. Ríki má ekki beita reglunum um beinar grunnlínur þannig að landhelgi annars 

ríkis sé aðskilin frá úthafinu eða sérefnahagslögsögu. 

ð. gr. 

Innsævi 

1. Hafsvæði, sem er landmegin við grunnlínu landhelginnar, er hluti af innsævi 
ríkisins nema kveðið sé á um annað í IV. hluta. 

2. Þar sem ákvörðun beinnar grunnlínu með aðferðinni, sem greint er frá í 7. gr., 
verður til þess að afmarka innan hennar sem innsævi svæði sem voru ekki áður talin 

það skal réttur til friðsamlegrar ferðar samkvæmt ákvæðum samnings þessa gilda á 

þessu hafsvæði. 

9. gr. 

Árósar 

Ef á rennur beint til sjávar skal grunnlínan vera bein lína yfir ós árinnar milli 

staða í stórstraumsfjöruborði bakka hennar. 

10. gr. 

Flóar 

1. Þessi grein gildir aðeins um flóa með ströndum í eigu eins ríkis. 
2. Í samningi þessum er flói skýrt afmarkaður vogur sem nær svo langt inn í 

hlutfalli við breidd mynnis hans að þar inni verður landlukt hafsvæði og meira en 

einföld bugða er á ströndinni. Vog skal þó ekki telja flóa nema flatarmál hans sé 

jafnmikið eða meira en flatarmál hálfhrings sem hefur að þvermáli línu, dregna yfir 

mynni þess vogs.
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Article 7 

Straight baselines 

1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there 

is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of 
straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the 

baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. 

2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the 
coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the 

furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent 

regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective 
until changed by the coastal State in accordance with this Convention. 

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable 

extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the 
lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the 

régime of internal waters. 

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, 

unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea 
level have been built on them or except in instances where the drawing of base- 
lines to and from such elevations has received general international recognition. 

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph |, 

account may be taken, in determining particular baselines, of economic inter- 

ests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which 

are clearly evidenced by long usage. 

6. The system of straight baselines may not be applied by a State in such a 

manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an 

exclusive economic zone. 
Article 8 

Internal waters 

Í. Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline 
of the territorial sea form part of the internal waters of the State. 

2. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the 
method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas 

which had not previously been considered as such, a right of innocent passage 
as provided in this Convention shall exist in those waters. 

Article 9 
Mouths of rivers 

If a river flows directly into the sea, the baseline shall be a straight line across 
the mouth of the river between points on the low-water line of its banks. 

Article 10 

Bays 

1. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State. 

2. For the purposes of this Convention, a bay is a well-marked indentation 
whose penetration isin such proportion to the width of its mouth as to contain 

land-locked waters and constitute more than a mere curvature of the coast. An 

indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as large 

as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is a line drawn across 
the mouth of that indentation.
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3. Flatarmál vogs er mælt milli stórstraumsfjöruborðsins umhverfis strönd 

vogsins og línu milli stórstraumsfjöruborðs staða í náttúrlegu mynni hans. Þar sem 

mynni vogs eru fleiri en eitt vegna eyja skal draga hálfhringinn á línu sem er jafn- 

löng og samanlögð lengd línanna yfir hin einstöku mynni. Eyjar inni á vogi skal 

telja með sem væru þær hluti af lagarsvæði vogsins. 

4. Ef fjarlægðin milli stórstraumsfjöruborðs staðanna í náttúrlegu mynni flóa er 

ekki meiri en 24 sjómílur má draga lokunarlínu milli stórstraumsfjöruborðsins 

beggja vegna og skal hafsvæðið, sem verður þá fyrir innan hana, teljast innsævi. 

5. Þar sem fjarlægðin milli stórstraumsfjöruborðs staðanna í náttúrlegu mynni 

flóa er meiri en 24 sjómílur skal draga 24 sjómílna langa beina grunnlínu inni í 

flóanum þannig að innan hennar verði eins mikið hafsvæði og unnt er miðað við 

línu af þeirri lengd. 
6. Undanfarandi ákvæði taka ekki til svokallaðra „sögulegra“ flóa né til nokkurs 

tilviks þar sem beitt er reglunum um beinar grunnlínur sem kveðið er á um í 7. gr. 

11. gr. 

Hafnir 

Við afmörkun landhelginnar eru ystu föstu hafnarmannvirkin, sem eru óað- 

skiljanlegur hluti hafnarsvæðisins, talin hluti strandarinnar. UÚtbúnað undan 

ströndum fram og tilbúnar eyjar skal ekki telja föst hafnarmannvirki. 

12. gr. 
Skipalægi 

Skipalægi, sem eru venjulega notuð sem fermingar-, affermingar- og legustaður 

skipa og væru annars að öllu eða nokkru leyti utan ytri marka landhelginnar, teljast 

til landhelginnar. 

13. gr. 
Flæðisker 

1. Flæðisker er náttúrlega myndað landsvæði sem er umflotið og upp úr sjó á 

stórstraumsfjöru en í kafi á stórstraumsflóði. Þar sem flæðisker er að öllu eða 

nokkru leyti ekki fjær meginlandinu eða eyju en víðáttu landhelginnar nemur má 

nota stórstraumsfjöruborðið á því skeri sem grunnlínuna til að mæla víðáttu 

landhelginnar frá. 
2. Þar sem flæðisker er að öllu leyti fjær meginlandinu eða eyju en víðáttu 

landhelginnar nemur hefur það enga eigin landhelgi. 

14. gr. 

Notkun mismunandi aðferða til að ákveða grunnlínur 

Strandríkið getur ákveðið grunnlínur með þeim aðferðum, sem kveðið er á um í 

undanfarandi greinum, hverri um sig, og tekið þannig tillit til mismunandi 

aðstæðna. 
ÍS. gr. 

Afmörkun landhelginnar milli ríkja með mótlægum eða aðlægum ströndum 

Þar sem strendur tveggja ríkja liggja á móti eða að hvor annarri hefur hvorugt 

ríkjanna tveggja rétt til þess, nema samkomulag sé um annað þeirra á milli, að færa
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3. For the purpose of measurement, the area of an indentation is that lying 

between the low-water mark around the shore of the indentation and a line 

joining the low-water mark of its natural entrance points. Where, because of 

the presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi- 

circle shall be drawn on a line as long as the sum total of the lengths of the 

lines across the different mouths. Íslands within an indentation shall be 

included as if they were part of the water area of the indentation. 

4. If the distance between the low-water marks of the natural entrance points 

of a bay does not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between 

these two low-water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered 

as internal waters. 

5. Where the distance between the low-water marks of the natural entrance 

points of a bay exceeds 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles 

shall be drawn within the bay in such a manner as to enclose the maximum area 

of water that is possible with a line of that length. 

6. The foregoing provisions do not apply to so-called “historic bays, or in 

any case where the system of straight baselines provided for in article 7 ís 

applied. 
EP Article 11 

Ports 

For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent 

harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded 

as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall 

not be considered as permanent harbour works. 

Article 12 

Roadsteads 

Roadsteads which are normally used for the loading, unloading and anchoring 

of ships, and which woufd otherwise be situated wholly or partly outside the 

outer limit of the territorial sea, are included in the territorial sea. 

Article 13 

Low-tide elevations 

1. A llow-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded 

by and above water at low tide but submerged at hightide. Where a low-tide eleva- 

tion is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the ter- 

ritorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation 
may beused as the baseline for measuring the breadth oftheterritorial sea. 

2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the 

breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial 

sea ofits own. 
Article 14 

Combination of methods for determining baselines 

The coastal State may determine baselines in turn by any of the methods 

provided for in the foregoing articles to suit different conditions. 

Article 15 

Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts 

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither 

of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to
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landhelgi sína út fyrir miðlínu sem er á hverjum stað jafnlangt frá næstu stöðum á 

grunnlínunum sem víðátta landhelgi hvors ríkjanna tveggja er mæld frá. Ofangreint 

ákvæði á þó ekki við þar sem nauðsynlegt er vegna sögulegs réttar eða annarra 

sérstakra aðstæðna að afmarka landhelgi ríkjanna tveggja öðruvísi en í ákvæðinu 

greinir. 

16. gr. 

Kort og skrár með landfræðilegum hnitum 

1. Grunnlínurnar til að mæla víðáttu landhelginnar frá, ákveðnar samkvæmt 7., 

9. og 10. gr., eða mörkin á grundvelli þeirra, svo og markalínurnar sem dregnar eru 

samkvæmt 12. og 15. gr., skal sýna á kortum í mælikvarða eða -kvörðum er nægja 
til að ganga megi úr skugga um staðsetningu þeirra. Frjálst er að gera í staðinn skrá 

með landfræðilegum hnitum staða er tilgreini landmælingaatriði. 

2. Strandríkið skal birta þessi kort eða skrár með landfræðilegum hnitum á 
tilhlýðilegan hátt og koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 
endurriti af hverju þessara korta eða skráa. 

3. KAFLI. FRIÐSAMLEG FERÐ 
Í LANDHELGINNI 

A-LIÐUR. REGLUR UM ÖLL SKIP 

17. gr. 

Réttur til friðsamlegrar ferðar 

Skip allra ríkja, hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki, hafa rétt til 

friðsamlegrar ferðar um landhelgina í samræmi við samning þennan. 

18. gr. 

Merking ferðar 

I. Ferð merkir siglingu um landhelgina í því skyni: 

a) að fara um hana án þess að koma inn á innsævi eða að leggjast á skipalægi eða 

að hafnarmannvirki utan innsævis; eða 

b) að halda inn á eða út af innsævi eða að leggjast á slíkt skipalægi eða að slíku 

hafnarmannvirki. 

2. Ferð skal vera óslitin og greið. Ferð felur þó í sér rétt til að nema staðar og 

varpa akkerum en aðeins að svo miklu leyti sem það er samfara venjulegri siglingu 

ellegar reynist nauðsynlegt af óviðráðanlegum ástæðum eða vegna neyðar eða til að 

veita mönnum, skipum eða loftförum í háska eða neyð aðstoð. 

19. gr. 

Merking friðsamlegrar ferðar 

1. Ferð er friðsamleg svo framarlega sem hún stofnar friði, góðri reglu eða öryggi 

strandríkisins ekki í hættu. Þessa ferð skal fara í samræmi við samning þennan og 

aðrar reglur þjóðaréttar. 
2. Ferð erlends skips skal talin stofna friði, góðri reglu eða öryggi strandríkisins í 

hættu ef það fæst við einhverja af eftirfarandi athöfnum í landhelginni:
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extend its territorial sea beyond the median line every point of which is 

equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth 

of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provi- 
sion does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title 

or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States 
in a way which is at variance therewith. 

Article 16 

Charts and lists of geographical co-ordinates 

1. The baselines for measuring the breadth of the territorial sea determined 
in accordance with articles 7, 9 and 10, or the limits derived therefrom, and the 
lines of delimitation drawn in accordance with articles 12 and 15 shall be shown 

on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alterna- 

tively, a list of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted. 

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of 
geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 
the Secretary-General of the United Nations. 

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE 
IN THE TERRITORIAL SEA 

SUBSECTION A. RULES APPLICABLE TO ALL SHIPS 

Article 17 

Right of innocent passage 

Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, 
enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. 

Article 18 

Meaning of passage 

Í. Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: 

(a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a road- 
stead or port facility outside internal waters; or 

(b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port 
facility. 

2. Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes 
stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary 
navigation or are rendered necessary by force majeure or distress or for the pur- 

pose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress. 

Article 19 

Meaning of innocent passage 

1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order 
or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with 

this Convention and with other rules of international law. 

2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, 

good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in 
any of the following activities:
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a) hótun um valdbeitingu eða beitingu valds gegn fullveldisrétti, landamærahelgi 

eða stjórnmálasjálfstæði strandríkisins eða á annan hátt í bága við meginreglur 
þjóðaréttar sem geymdar eru í sáttmála Sameinuðu þjóðanna; 

b) æfingu eða þjálfun með vopn af hvaða tegund sem er; 
c) aðgerð til upplýsingaöflunar sem stofnar vörnum eða öryggi strandríkisins í 

hættu; 

d) áróðursaðgerð til að hafa áhrif á varnir eða öryggi strandríkisins; 

e) flugtak, lendingu eða töku loftfars um borð; 

f) skot, lendingu eða töku hernaðartækis um borð; 
g) lestun eða losun vöru, móttöku eða afhendingu gjaldeyris ellegar ferð manna 

um borð eða frá borði, andstætt lögum og reglum strandríkisins í tolla-, fjár-, 
innflytjenda- eða heilbrigðismálum; 

h) vísvitandi og alvarlega mengun sem brýtur gegn samningi þessum; 

i) veiði; 

1 framkvæmd rannsókna- eða mælingastarfsemi; 

k) aðgerð sem miðar að afskiptum af fjarskiptakerfum ellegar annarri aðstöðu 
eða útbúnaði strandríkisins; 

I) aðra iðju sem er ekki í beinum tengslum við ferð. 

20. gr. 

Kafbátar og önnur neðansjávarför 

Í landhelginni skulu kafbátar og önnur neðansjávarför sigla ofansjávar og hafa 
fána sinn uppi. 

21. gr. 

Lög og reglur strandríkisins um friðsamlega ferð 

1. Strandríkið getur í samræmi við ákvæði samnings þessa og aðrar reglur 

þjóðaréttar sett lög og reglur um friðsamlega ferð um landhelgina sem snerta öll 
eða einhver eftirfarandi atriða: 

a) öryggi í siglingum og stjórnun umferðar á sjó; 
b) verndun siglingabúnaðar og -aðstöðu og annarrar aðstöðu eða útbúnaðar; 

c) verndun strengja og leiðslna; 

d) verndun lífrænna auðlinda hafsins; 
e) varnir gegn brotum á lögum og reglum strandríkisins um veiðar; 

f) verndun umhverfisins í strandríkinu og varnir gegn, minnkun á og eftirlit með 

mengun þess; 

g) hafrannsóknir og sjómælingar; 

h) varnir gegn brotum á lögum og reglum strandríkisins í tolla-, fjár-, innflytj- 

enda- eða heilbrigðismálum. 

2. Þessi lög og reglur skulu ekki gilda um hönnun, smíði, mönnun eða búnað 

erlendra skipa nema þau hrindi í framkvæmd almennt viðurkenndum alþjóðlegum 

stöðlum eða mælikvörðum. 
3. Strandríkið skal birta öll þessi lög og reglur á tilhlýðilegan hátt.
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(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or 
Political independence of the coastal State, or in any other manner in 

violation of the principles of international law embodied in the Charter 
of the United Nations; 

(b) any exercise or practice with weapons of any kind; 

(c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or 
security of the coastal State; 

(d) any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the 
coastal State; 

(e) the launching, landing o1 taking on board of any aircraft; 

(f) the launching, landing or taking on board of any military device; 

(g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary 
to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of 
the coastal State; 

(h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention; 

(i) any fishing activities; 
(D thecarrying out of research or survey activities; 
(k) any act aimed at interfering with any systems of communicaiion or any 

other facilities or installations of the coastal State; 

(1) any other activity not having a direct bearing on passage. 

Article 20 

Submarines and other underwater vehicles 

In the territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required 
to navigate on the surface and to show their flag. 

Article 21 
Laws and regulations of the coastal State relating to 

innocent passage 

1. The coastal State may adopt laws and regulations, in conformity with the 
provisions of this Convention and other rules of international law, relating to 
innocent passage through the territorial sea, in respect of all or any of the 
following: 

(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic; 
(b) the protection of navigational aids and facilities and other facilities or 

installations; 

(c) the protection of cables and pipelines; 

(d) the conservation of the living resources of the sea; 

(e) the prevention of infringement of the fisheries laws and regulations of 
the coastal State; 

(f) the preservation of the environment of the coastal State and the preven- 
tion, reduction and control of pollution thereof, 

(g) marine scientific research and hydrographic surveys; 

(h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration or 
sanitary laws and regulations of the coastal State. 

2. Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, man- 

ning or equipment of foreign ships unless they are giving effect to generally ac- 
cepted international rules or standards. 

3. The coastal State shall give due publicity to all such laws and regulations.
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4. Erlend skip, sem neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar um landhelgina, skulu 
fara eftir öllum þessum lögum og reglum og öllum almennt viðurkenndum 
alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó. 

22. gr. 
Siglingaleiðir og aðskildar siglingaleiðir í landhelginni 

1. Ef nauðsyn krefur með tilliti til öryggis í siglingum getur strandríkið krafist 
þess að erlend skip, sem neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar um landhelgi þess, 
sigli á þeim siglingaleiðum og aðskildu siglingaleiðum sem það kann að tiltaka eða 

mæla fyrir um til að skipuleggja ferð skipa. 
2. Einkum má krefjast þess að tankskip, kjarnorkuknúin skip og skip, sem flytja 

kjarnaefni eða -efnivörur eða Önnur efni eða efnivörur, eðli sínu samkvæmt 

hættulegar eða skaðlegar, takmarki ferð sína við þessar siglingaleiðir. 

3. Þegar siglingaleiðir eru tilteknar og mælt fyrir um aðskildar siglingaleiðir 

samkvæmt þessari grein skal strandríkið hafa hliðsjón af: 

a) ályktunum þar til bærrar alþjóðastofnunar; 

b) sundum sem eru venjulega notuð til alþjóðlegra siglinga; 

c) séreinkennum sérstakra skipa og sunda; og 

d) umferðarþunga. 

4. Strandríkið skal sýna þessar siglingaleiðir og aðskildu siglingaleiðir greinilega 

á kortum sem birta skal á tilhlýðilegan hátt. 

23. gr. 

Erlend kjarnorkuknúin skip og skip sem flytja kjarnaefni eða 

önnur efni, eðli sínu samkvæmt hættuleg eða skaðleg 

Þegar erlend kjarnorkuknúin skip og skip, sem flytja kjarnaefni eða önnur efni, 
eðli sínu samkvæmt hættuleg eða skaðleg, neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar 
um landhelgina skulu þau vera með skjöl og gera sérstakar varúðarráðstafanir svo 
sem ákveðið er vegna þessara skipa í alþjóðasamningum. 

24. gr. 

Skyldur strandríkisins 

1. Strandríkið skal ekki hindra friðsamlega ferð erlendra skipa um landhelgina 
nema samkvæmt samningi þessum. Við beitingu samnings þessa eða laga eða 

reglna, sem settar eru í samræmi við hann, skal strandríkið einkum varast að: 

a) gera kröfur til erlendra skipa sem verða raunverulega til að girða fyrir eða 

skerða réttinn til friðsamlegrar ferðar; eða 

b) hafa í frammi mismunun í orði eða á borði gagnvart skipum nokkurs ríkis eða 
gagnvart skipum sem flytja farm til, frá eða fyrir hönd einhvers ríkis. 

2. Strandríkið skal vekja fullnægjandi athygli á hættum sem því er kunnugt um að 

steðji að siglingum í landhelgi þess. 

25. gr. 

Verndarréttur strandríkisins 

1. Strandríkið getur gert nauðsynlegar ráðstafanir í landhelgi sinni til að afstýra 
ferð sem er ekki friðsamleg. 

2. Ef skip halda inn á innsævi eða leggjast að hafnarmannvirki utan innsævis 
hefur strandríkið einnig rétt til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að afstýra broti
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4. Foreign ships exercising the right of innocent passage through the territo- 
rial sea shall comply with all such laws and regulations and all generally accept- 
ed international regulations relating to the prevention of collisions at sea. 

Article 22 
Sea lanes and traffic separation schemes in the territorial sea 

1. The coastal State may, where necessary having regard to the safety of navi- 

gation, require foreign ships exercising the right of innocent passage through its 

territorial sea to use such sea lanes and traffic separation schemes as it may 

designate or prescribe for the regulation of the passage of ships. 

2. In particular, tankers, nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or 

other inherently dangercus or noxious substances or materials may be required 

to confine their passage to such sea lanes. 

3. In the designation of sea lanes and the prescription of traffic separation 

schemes under this article, the coastal State shall take into account: 

(a) the recommendations of the competent international organization; 

(b) any channels customarily used for international navigation; 

(c) the special characteristics of particular ships and channels; and 

(d) the density of traffic. 
4. The coastal State shall clearly indicate such sea lanes and traffic separation 

schemes on charts to which due publicity shall be given. 

Article 23 

Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or 
other inherently dangerous or noxious substances 

Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently 
dangerous or noxious substances shall, when exercising the right of innocent 
passage through the territorial sea, carry documents and observe special precau- 
tionary measures established for such ships by international agreements. 

Article 24 

Duties of the coastal State 

1. The coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships 
through the territorial sea except in accordance with this Convention. In partic- 
ular, in the application of this Convention or of any laws or regulations adopted 
in conformity with this Convention, the coastal State shall not: 

(a) impose requirements on foreign ships which have the practical effect of 
denying or impairing the right of innocent passage; or 

(b) discriminate in form or in fact against the ships of any State or against 
ships carrying cargoes to, from or on behalf of any State. 

2. The coastal State shall give appropriate publicity to any danger to naviga- 
tion, of which it has knowledge, within its territorial sea. 

Article 25 

Rights of protection of the coastal State 

1. The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to pre- 
vent passage which is not innocent. 

2. In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port facility 
outside internal waters, the coastal State also has the right to take the necessary
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á skilyrðunum sem sett eru fyrir aðgangi þeirra skipa að innsævi eða fyrir þessari 

viðkomu. 
3. Strandríkið getur, án þess að mismuna erlendum skipum í orði eða á borði, 

bannað friðsamlega ferð erlendra skipa um ákveðin svæði í landhelgi sinni til 

bráðabirgða ef þetta bann er nauðsynlegt til að vernda öryggi þess, m. a. æfingar 

með vopn. Þetta bann skal þá fyrst ganga í gildi er það hefur verið birt á 

tilhlýðilegan hátt. 

26. gr. 

Gjöld sem leggja má á erlend skip 

1. Ekkert gjald má leggja á erlend skip einvörðungu vegna ferðar þeirra um 

landhelgina. 

2. Gjöld má einungis leggja á erlent skip, er fer um landhelgina, sem greiðslu 

fyrir sérstaka þjónustu sem veitt er skipinu. Þessi gjöld skal leggja á án 

mismununar. 

B-LIÐUR. REGLUR UM KAUPSKIP 
OG RÍKISSKIP SEM ERU GERÐ 

ÚT TIL KAUPSIGLINGA 

27. gr. 

Refsilögsaga um borð í erlendu skipi 

1. Refsilögsögu strandríkisins skal ekki halda uppi um borð í erlendu skipi, sem 

fer um landhelgina, með því að handtaka mann eða láta fara fram rannsókn vegna 

afbrots, sem framið er um borð í skipinu í ferð þess, nema aðeins í eftirfarandi 

tilvikum: 
a) ef afleiðingar afbrotsins koma fram í strandríkinu; 

b) ef afbrotið er þess eðlis að það spillir friði í landinu eða góðri reglu í 

landhelginni; 

c) ef skipstjórinn eða sendi- eða ræðiserindreki fánaríkisins hefur óskað eftir 

aðstoð yfirvaldanna á staðnum; eða 

d) ef þessar ráðstafanir eru nauðsynlegar til að bæla niður ólögleg viðskipti með 

eiturlyf eða ávana- og fíkniefni. 

2. Ofangreind ákvæði hafa ekki áhrif á rétt strandríkisins til að gera hverjar þær 

ráðstafanir, er lög þess heimila, til handtöku eða rannsóknar um borð í erlendu 

skipi sem fer um landhelgina eftir að hafa farið út af innsævi. 

3. Í tilvikunum, sem kveðið er á um í 1. og 2. tl., skal strandríkið, ef skipstjórinn 

æskir þess, koma tilkynningu til sendi- eða ræðiserindreka fánaríkisins, áður en það 

gerir nokkrar ráðstafanir, og auðvelda tengsl þessara erindreka og áhafnar 

skipsins. Í neyðartilvikum má koma þessari tilkynningu á framfæri meðan 

ráðstafanirnar eru gerðar. 

4. Við mat á því, hvort eða á hvern hátt handtaka skuli framkvæmd, skulu 

yfirvöldin á staðnum taka tilhlýðilegt tillit til siglingahagsmuna. 

5. Strandríkið má ekki, nema kveðið sé á um annað í XI. hluta eða að því er 

snertir brot á lögum og reglum sem settar eru samkvæmt V. hluta, gera nokkrar 

ráðstafanir um borð í erlendu skipi, sem fer um landhelgina, til að handtaka mann 

eða láta fara fram rannsókn vegna afbrots sem framið er áður en skipið kom inn í 

landhelgina ef skipið, sem er á leið frá erlendri höfn, fer eingöngu um landhelgina 

án þess að koma inn á innsævi.
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steps to prevent any breach of the conditions to which admission of those 
ships to internal waters or such a call is subject. 

3. The coastal State may, without discrimination in form or in fact among 

foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its territorial sea the 
innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protec- 

tion of its security, including weapons exercises. Such suspension shall take 
effect only after having been duly published. 

Article 26 

Charges which may be levied upon foreign ships 

I. No charge may be levied upon foreign ships by reason only of their 
passage through the territorial sea. 

2. Charges may be levied upon a foreign ship passing through the territorial 

sea as payment only for specific services rendered to the ship. These charges 
shall be levied without discrimination. 

SUBSECTION B. RULES APPLICABLE TO 
MERCHANT SHIPS AND GOVERNMENT SHIPS 
OPERATED FOR COMMERCIAL PURPOSES 

Article 27 

Criminal jurisdiction on board a foreign ship 

1. The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on 

board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to 
conduct any investigation in connection with any crime committed on board 

the ship during its passage, save only in the following cases: 

(a) if the consequences of the crime extend to the coastal State; 
(b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good 

order of the territorial sea; 

(c) ifthe assistance of the local authorities has been requested by the master of 
the ship or by adiplomatic agent or consular officer ofthe flag State; or 

(d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in 
narcotic drugs or psychotropic substances. 

2. The above provisions do not affect the right of the coastal State to take 

any steps authorized by its laws for the purpose of an arrest or investigation on 
board a foreign ship passing through the territorial sea after leaving internal 
waters. 

3. In the cases provided for in paragraphs Í and 2, the coastal State shall, if 

the master so requests, notify a diplomatic agent or consular officer of the flag 
State before taking any steps, and shall facilitate contact between such agent or 

officer and the ship's crew. In cases of emergency this notification may be com- 
municated while the measures are being taken. 

4. In considering whether or in what manner an arrest should be made, the 
local authorities shall have due regard to the interests of navigation. 

5. Except as provided in Part XII or with respect to violations of laws and 

regulations adopted in accordance with Part V, the coastal State may not take 
any steps on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any 
person or to conduct any investigation in connection with any crime committed 

before the ship entered the territorial sea, if the ship, proceeding from a foreign 
port, is only passing through the territorial sea without entering internal waters.
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26. gr. 
Einkamálalögsaga gagnvart erlendum skipum 

1. Strandríkið skal ekki stöðva erlent skip, sem fer um landhelgina, né beina því 

af leið til að halda uppi einkamálalögsögu gagnvart manni um borð í skipinu. 

2. Strandríkið má ekki gera aðför að né kyrrsetja skipið með meðferð einkamála 
í huga nema aðeins vegna skuldbindinga, sem skipið sjálft hefur tekið á sig, eða 
skulda, sem það hefur stofnað til, á siglingu sinni um hafsvæði strandríkisins eða 
vegna hennar. 

3. Annar töluliður hnekkir ekki rétti strandríkisins samkvæmt lögum sínum til að 

gera aðför að eða kyrrsetja, með meðferð einkamála í huga, erlent skip sem liggur í 
landhelginni eða fer um landhelgina eftir að hafa farið út af innsævi. 

C-LIÐUR. REGLUR UM HERSKIP 
OG ÖNNUR RÍKISSKIP SEM ERU GERÐ ÚT 

TIL ANNARS EN KAUPSIGLINGA 

29. gr. 

Skilgreining á herskipum 

Í samningi þessum merkir „herskip“ skip sem telst til hers ríkis, ber hin ytri merki 

til að auðkenna slík skip af þjóðerni þess, er undir stjórn yfirmanns, sem stjórn 

ríkisins hefur formlega skipað og nafngreindur er í viðeigandi herþjónustuskrá eða 
á jafngildan hátt, og er með áhöfn undir venjulegum heraga. 

30. gr. 

Brot herskipa á lögum og reglum strandríkisins 

Ef herskip fer ekki eftir lögum og reglum strandríkisins um ferð um landhelgina 
og hefur að engu tilmæli sem gerð eru til þess um að virða þau getur strandríkið 
krafist þess að það fari þegar í stað út úr landhelginni. 

31. gr. 

Ábyrgð fánaríkisins á skaða af völdum herskips eða annars 

ríkisskips sem er gert út til annars en kaupsiglinga 

Fánaríkið skal bera alþjóðlega ábyrgð á tjóni eða skaða er strandríkið verður 

fyrir vegna brots herskips eða annars ríkisskips, sem er gert út til annars en 

kaupsiglinga, á lögum og reglum strandríkisins um ferð um landhelgina ellegar á 

ákvæðum samnings þessa eða öðrum reglum þjóðaréttar. 

32. gr. 

Friðhelgi herskipa og annarra ríkisskipa sem eru gerð út til annars 

en kaupsiglinga 

Með þeim undantekningum, sem felast í A-lið og 30. og 31. gr., hefur ekkert í 

samningi þessum áhrif á friðhelgi herskipa og annarra ríkisskipa sem eru gerð út til 

annars en kaupsiglinga.
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Article 28 

Civil jurisdiction in relation to foreign ships 

1. The coastal State should not stop or divert a foreign ship passing through 

the territorial sea for the purpose of exercising civil jurisdiction in relation to a 
person on board the ship. 

2. The coastal State may not levy execution against or arrest the ship for the 

purpose of any civil proceedings, save only in respect of obligations or liabilities 

assumed or incurred by the ship itself in the course or for the purpose of its 

voyage through the waters of the coastal State. 

3. Paragraph 2 is without prejudice to the right of the coastal State, in accor- 
dance with its laws, to levy execution against or to arrest, for the purpose of any 
civil proceedings, a foreign ship lying in the territorial sea, or passing through 
the territorial sea after leaving internal waters. 

SUBSECTION C. RULES APPLICABLE TO 
WARSHIPS AND OTHER GOVERNMENT SHIPS 
OPERATED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES 

Article 29 
Definition of warships 

For the purposes of this Convention, “warship" means a ship belonging to 

the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships 
of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the 
government of the State and whose name appears in the appropriate service list 

or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces 
discipline. 

Article 30 

Non-compliance by warships with the laws and regulations of the coastal State 

If any warship does not comply with the laws and regulations of the coastal 
State concerning passage through the territorial sea and disregards.any request 

for compliance therewith which is made to it, the coastal State may require it to. 

leave the territorial sea immediately. 

Article 31 
Responsibility of the flag State for damage caused by a 

warship or other government ship operated for non-commercial purposes 

The flag State shall bear international responsibility for any loss or damage to 
the coastal State resulting from the non-compliance by a warship or other 
government ship operated for non-commercial purposes with the laws and regu- 
lations of the coastal State concerning passage through the territorial sea or with 
the provisions of this Convention or other rules of international law. 

Article 32 
Immunities of warships and other government ships operated 

for non-commercial purposes 

With such exceptions as are contained in subsection Á and in articles 30 and 
31, nothing in this Convention affects the immunities of warships and other 
government ships operated for non-commercial purposes.
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4. KAFLI. AÐLÆGT BELTI 

33. gr. 

Aðlægt belti 

1. Á belti, sem liggur að landhelginni og nefnist aðlæga beltið, getur strandríkið 
farið með nauðsynlegt vald til að: 

a) afstýra brotum á lögum og reglum þess í tolla-, fjár-, innflytjenda- eða 
heilbrigðismálum í landi eða landhelgi þess; 

b) refsa fyrir brot á ofangreindum lögum og reglum sem framin eru í landi eða 

landhelgi þess. 
2. Aðlæga beltið má ekki ná lengra en 24 sjómílur frá grunnlínunum sem víðátta 

landhelginnar er mæld frá. 

|. HLUTI 

SUND, NOTUÐ TIL ALÞJÓÐLEGRA SIGLINGA 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

34. gr. 

Réttarstaða hafsvæða sem mynda sund, notuð til alþjóðlegra 
siglinga 

1. Reglurnar um ferð um sund, notuð til alþjóðlegra siglinga, sem settar eru í 

þessum hluta, skulu ekki að öðru leyti hafa áhrif á réttarstöðu hafsvæðanna, sem 

mynda þessi sund, né beitingu ríkjanna, sem liggja að sundunum, á fullveldisrétti 
sínum eða lögsögu sinni yfir þessum hafsvæðum og loftrými, botni og botnlögum 

þeirra. 
2. Fullveldisrétti eða lögsögu ríkjanna, sem liggja að sundunum, er beitt 

samkvæmt þessum hluta og öðrum reglum þjóðaréttar. 

3). gr. 
Gildissvið þessa hluta 

Ekkert í þessum hluta hefur áhrif á: 

a) innsævissvæði á sundi nema þar sem mörkun beinnar grunnlínu með aðferð- 

inni, sem greint er frá í 7. gr., verður til þess að afmarka innan hennar sem 

innsævi svæði sem voru ekki áður talin það; 

b) réttarstöðu hafsvæðanna utan landhelgi ríkja, sem liggja að sundum, sem 

sérefnahagslögsögu eða úthafs; eða 
c) réttarreglurnar um sund sem gamalgrónir gildandi alþjóðasamningar um þessi 

sund sérstaklega geyma að öllu eða nokkru leyti reglur um ferð á. 

36. gr. 

Úthafsleiðir eða leiðir um sérefnahagslögsögu sem liggja um sund, 

notuð til alþjóðlegra siglinga 

Þessi hluti gildir ekki um sund, notað til alþjóðlegra siglinga, ef um sundið liggur 
leið um úthafið eða sérefnahagslögsögu, álíka hentug að því er snertir siglingafræði-
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SECTION 4. CONTIGUOUS ZONE 

Article 33 

Contiguous zone 

1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous 

zone, the coastal State may exercise the control necessary to: 

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws 
and regulations within its territory or territorial sea; 

(b) punish infringement of the above laws and regulations committed within 
its territory or territorial sea. 

2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the 
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 

PART 11 

STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 34 
Legal status of waters forming straits used for 

international navigation 

1. The régime of passage through straits used for international navigation es- 

tablished in this Part shall not in other respects affect the legal status of the waters 
forming such straits or the exercise by the States bordering the straits of their sov- 

ereignty orjurisdiction over such watersand their air space, bed and subsoil. 

2. The sovereignty or jurisdiction of the States bordering the straits is exer- 
cised subject to this Part and to other rules of international law. 

Article 35 

Scope of this Part 

Nothing in this Part affects: 

(a) any areas of internal waters within a strait, except where the establish- 
ment of a straight baseline in accordance with the method set forth in 
article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not 
previously been considered as such; 

(b) the legal status of the waters beyond the territorial seas of States border- 
ing straits as exclusive economic zones or high seas; or 

(c) the legal régime in straits in which passage is regulated in whole or in 

part by long-standing international conventions in force specifically relat- 
ing to such straits. 

Article 36 

High seas routes or routes through exclusive economic zones 

through straits used for international navigation 

This Part does not apply to a strait used for international navigation if there 
exists through the strait a route through the high seas or through an exclusive 

c4
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legar og sjómælingalegar aðstæður; á þessum leiðum gilda aðrir viðeigandi hlutar 

samnings þessa, m. a. ákvæðin um frelsi til siglinga og yfirflugs. 

2. KAFLI. GEGNUMFERÐ 

37. gr. 

Gildissvið þessa kafla 

Þessi kafli gildir um sund sem eru notuð til alþjóðlegra siglinga milli eins hluta 

úthafsins eða sérefnahagslögsögu og annars hluta úthafsins eða sérefnahagslög- 

sögu. 

38. gr. 
Réttur til gegnumferðar 

1. Á sundum, sem getið er í 37. gr., hafa öll skip og loftför rétt til gegnumferðar 

sem skal ekki hindra; mótist sundið af eyju ríkis, sem liggur að sundinu, og 

meginlandi þess gilda reglur um gegnumferð þó ekki ef sjávarmegin við eyjuna 

liggur leið um úthafið eða sérefnahagslögsögu, álíka hentug að því er snertir 

siglingafræðilegar og sjómælingalegar aðstæður. 

2. Gegnumferð merkir notkun frelsis til siglinga og yfirflugs, samkvæmt þessum 

hluta, einvörðungu til óslitinnar og greiðrar gegnumferðar um sundið milli eins 
hluta úthafsins eða sérefnahagslögsögu og annars hluta úthafsins eða sérefnahags- 
lögsögu. Krafan um óslitna og greiða gegnumferð kemur þó ekki í veg fyrir ferð um 

sundið í því skyni að koma til, fara frá eða snúa aftur frá ríki, sem liggur að sundinu, 

í samræmi við skilyrði fyrir komu til þess ríkis. 

3. Athöfn, sem felur ekki í sér notkun réttarins til gegnumferðar um sund, er háð 

öðrum viðeigandi ákvæðum samnings þessa. 

39. gr. 
Skyldur skipa og loftfara meðan á gegnumferð stendur 

1. Skip og loftför skulu, meðan þau neyta réttarins til gegnumferðar: 

a) halda án dráttar um eða yfir sundið; 
b) varast hótun um valdbeitingu eða beitingu valds gegn fullveldisrétti, landa- 

mærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði ríkja, sem liggja að sundinu, eða á annan 

hátt í bága við meginreglur þjóðaréttar sem geymdar eru í sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna; 
c) varast aðrar athafnir en þær sem eru samfara venjulegum háttum þeirra á 

óslitinni og greiðri gegnumferð nema þær reynist nauðsynlegar af Óviðráðan- 
legum ástæðum eða vegna neyðar; 

d) fara eftir öðrum viðeigandi ákvæðum þessa hluta. 

2. Skip á gegnumferð skulu: 
a) fara eftir almennt viðurkenndum alþjóðlegum reglum, starfsháttum og venjum 

um öryggi á sjó, m. a. alþjóðareglunum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó;
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economic zone of similar convenience with respect to navigational and hy- 

drographical characteristics; in such routes, the other relevant Parts of this 

Convention, including the provisions regarding the freedoms of navigation 
and overflight, apply. 

SECTION 2. TRANSIT PASSAGE 

Article 37 

Scope of this section 

This section applies to straits which are used for international navigation be- 
tween one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part 
of the high seas or an exclusive economic zone. 

Article 38 

Right of transit passage 

1. In straits referred to in article 37, all ships and aircraft enjoy the right of 

transit passage, which shall not be impeded; except that, if the strait is formed 

by an ísland of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall 
not apply if there exists seaward of the island a route through the high seas or 

through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to 
navigational and hydrographical characteristics. 

2. Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the free- 

dom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expe- 

ditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive 
economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic 

zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does 
not preclude passage through the strait for the purpose of entering, leaving or 

returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to 
that State. 

3. Any activity which is not an exercise of the right of transit passage through 
a strait remains subject to the other applicable provisions of this Convention. 

Article 39 

Duties of ships and aircraft during transit passage 

1. Ships and aircraft, while exercising the right of transit passage, shall: 

(a) proceed without delay through or over the strait; 

(b) refrain from any threat or use of force against the sovereignty, territorial 
integrity or political independence of States bordering the strait, or in 
any other manner in violation of the principles of international law 
embodied in the Charter of the United Nations: 

(c) refrain from any activities other than those incident to their normal 
modes of continuous and expeditious transit unless rendered necessary 
by force majeure or by distress; 

(d) comply with other relevant provisions of this Part. 

2. Shipsin transit passage shall: 

(a) comply with generally accepted international regulations, procedures 
and practices for safety at sea, including the International Regulations 
for Preventing Collisions at Sea;
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b) fara eftir almennt viðurkenndum alþjóðlegum reglum, starfsháttum og venjum 
til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun frá skipum. 

3. Loftför á gegnumferð skulu: 
a) fara eftir loftferðareglunum sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur sett eins og 

þær gilda um loftför til kaupferða; ríkisloftför munu venjulega fara eftir 
þessum öryggisreglum og ætíð athafna sig með tilhlýðilegu tilliti til öryggis í 

siglingum; 
b) ætíð fylgjast með radíótíðninni, sem þar til bært alþjóðlega tilnefnt flugumferð- 

arstjórnvald úthlutar, eða með viðeigandi alþjóðlegri neyðarradíótíðni. 

40. gr. 

Rannsókna- og mælingastörf 

Meðan á gegnumferð stendur mega erlend skip, m. a. hafrannsóknaskip og 
sjómælingaskip, ekki stunda rannsókna- eða mælingastörf án leyfis fyrirfram frá 
ríkjunum sem liggja að sundunum. 

41. gr. 

Siglingaleiðir og aðskildar siglingaleiðir á sundum, notuðum til 
alþjóðlegra siglinga 

1. Í samræmi við þennan hluta geta ríki, sem liggja að sundum, tiltekið 
siglingaleiðir og mælt fyrir um aðskildar siglingaleiðir vegna siglinga um sund ef 
nauðsyn krefur til að stuðla að öruggri ferð skipa. 

2. Þessi ríki geta, þegar aðstæður krefja, og að undangenginni tilhlýðilegri 
birtingu þar að lútandi, ákveðið aðrar siglingaleiðir eða aðskildar siglingaleiðir í 
stað siglingaleiða eða aðskilinna siglingaleiða sem þau hafa áður tiltekið eða mælt 
fyrir um. 

3. Þessar siglingaleiðir og aðskildu siglingaleiðir skulu vera í samræmi við 
almennt viðurkenndar alþjóðareglur. 

4. Áður en ríki, sem liggja að sundum, tiltaka siglingaleiðir eða breyta þeim 
ellegar mæla fyrir um aðskildar siglingaleiðir eða breyta þeim skulu þau vísa 
tillögum til þar til bærrar alþjóðastofnunar til samþykktar. Stofnunin getur aðeins 
samþykkt þær siglingaleiðir og aðskildu siglingaleiðir er samkomulag hefur náðst 
um við ríkin sem liggja að sundunum en að því búnu geta ríkin tiltekið þær, mælt 

fyrir um þær eða breytt þeim. 
5. Að því er snertir sund þar sem gerð er tillaga um siglingaleiðir eða aðskildar 

siglingaleiðir um hafsvæði tveggja eða fleiri ríkja sem liggja að sundinu skulu 
hlutaðeigandi ríki starfa saman að mótun tillagna í samráði við þar til bæra 

alþjóðastofnun. 
6. Ríki, sem liggja að sundum, skulu sýna allar siglingaleiðir og aðskildar 

siglingaleiðir, sem þau hafa tiltekið eða mælt fyrir um, greinilega á kortum sem 

skulu birt á tilhlýðilegan hátt. 

7. Skip á gegnumferð skulu halda sig á viðeigandi siglingaleiðum og aðskildum 
siglingaleiðum sem ákveðnar eru samkvæmt þessari grein. 

42. gr. 

Lög og reglur ríkja, sem liggja að sundum, um gegnumferð 

1. Ríki, sem liggja að sundum, geta í samræmi við ákvæði þessa kafla sett lög og 
reglur um gegnumferð um sund sem snerta öll eða einhver eftirfarandi atriða:
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(b) comply with generally accepted international regulations, procedures 
and practices for the prevention, reduction and control of pollution 
from ships. 

3. Aircraft in transit passage shall: 

(a) observe the Rules of the Air established by the International Civil Avia- 
tion Organization as they apply to civil aircraft; state aircraft will normal- 
ly comply with such safety measures and will at all times operate with 

due regard for the safety of navigation, 

(b) at all times monitor the radio frequency assigned by the competent inter- 
nationally designated air traffic control authority or the appropriate inter- 
national distress radio frequency. 

Article 40 

Research and survey activities 

During transit passage, foreign ships, including marine scientific research and 
hydrographic survey ships, may not carry out any research or survey activities 
without the prior authorization of the States bordering straits. 

Article 41 

Sea lanes and traffic separation schemes in straits used for 

international navigation 

1. In conformity with this Part, States bordering straits may designate sea 

lanes and prescribe traffic separation schemes for navigation in straits where 

necessary to promote the safe passage of ships. 

2. Such States may, when circumstances require, and after giving due publici- 

ty thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea 
lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by them. 

3. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally 

accepted international regulations. 

4. Before designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting 

traffic separation schemes, States bordering straits shall refer proposals to the 

competent international organization with a view to their adoption. The organi- 
zation may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be 

agreed with the States bordering the straits, after which the States may desig- 
nate, prescribe or substitute them. 

5. In respect of a strait where sea lanes or traffic separation schemes through 
the waters of two or more States bordering the strait are being proposed, the 
States concerned shall co-operate in formulating proposals in consultation with 
the competent international organization. 

6. States bordering straits shall clearly indicate all sea lanes and traffic separa- 

tion schemes designated or prescribed by them on charts to which due publicity 
shall be given. 

1. Ships in transit passage shall respect applicable sea lanes and traffic separa- 

tion schemes established in accordance with this article. 

Article 42 

Laws and regulations of States bordering straits relating to transit passage 

1. Subject to the provisions of this section, States bordering straits may adopt 

laws and regulations relating to transit passage through straits, in respect of all 
or any of the following:
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a) Öryggi Í siglingum og stjórnun umferðar á sjó eins og kveðið er á um í 41. gr.; 

b) varnir gegn, minnkun á og eftirlit með mengun með því að hrinda í framkvæmd 

viðeigandi alþjóðareglum um losun olíu, olíuúrgangsefna og annarra skaðlegra 
efna í sundið; 

c) að því er snertir veiðiskip bann við veiðum, m. a. búlkun veiðarfæra; 

d) lestun eða losun vöru, móttöku eða afhendingu gjaldeyris ellegar ferð manna 

um borð eða frá borði, andstætt lögum og reglum ríkja, sem liggja að sundum, í 
tolla-, fjár-, innflytjenda- eða heilbrigðismálum. 

2. Þessi lög og reglur skulu ekki mismuna erlendum skipum í orði né á borði né 

skal beiting þeirra raunverulega verða til að girða fyrir, hindra eða skerða réttinn til 
gegnumferðar eins og hann er skilgreindur í þessum kafla. 

3. Ríki, sem liggja að sundum, skulu birta öll þessi lög og reglur á tilhlýðilegan 
hátt. 

4. Erlend skip, sem neyta réttarins til gegnumferðar, skulu fara eftir þessum 
lögum og reglum. 

5. Fánaríki skips eða skrásetningarríki loftfars, sem á rétt á friðhelgi á grundvelli 

fullveldis en brýtur gegn þessum lögum og reglum eða öðrum ákvæðum þessa 
hluta, skal bera alþjóðlega ábyrgð á tjóni eða skaða er ríki, sem liggja að sundum, 

verða fyrir. 

43. gr. 

Siglinga- og öryggisbúnaður og aðrar endurbætur auk varna gegn, 

minnkunar á og eftirlits með mengun 

Afnotaríki og ríki, sem liggja að sundi, skulu með samningi sín á milli starfa 

saman: 
a) að gerð og viðhaldi nauðsynlegs siglinga- og öryggisbúnaðar á sundi eða 

annarra endurbóta þar til að greiða fyrir alþjóðlegum siglingum; og 

b) að vörnum gegn, minnkun á og eftirliti með mengun frá skipum. 

dd. gr. 

Skyldur ríkja sem liggja að sundum 

Ríki, sem liggja að sundum, skulu ekki hindra gegnumferð og skulu vekja 

fullnægjandi athygli á hættum sem þeim er kunnugt um að steðji að siglingum á eða 

yfirflugi yfir sund. Ekkert bann skal leggja við gegnumferð. 

3. KAFLI. FRIÐSAMLEG FERÐ 

45. gr. 

Friðsamleg ferð 

1. Reglurnar um friðsamlega ferð samkvæmt Il. hluta, 3. kafla, skulu gilda á 

sundum, notuðum til alþjóðlegra siglinga: 
a) sem eru undanþegin beitingu reglnanna um gegnumferð samkvæmt 38. gr., Í. 

tl.; eða 

b) milli hluta úthafsins eða sérefnahagslögsögu og landhelgi erlends ríkis. 

2. Ekkert bann skal leggja við friðsamlegri ferð um þessi sund.
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(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic, as 

provided in article 41; 

(b) the prevention, reduction and control of pollution, by giving effect to ap- 

plicable international regulations regarding the discharge of oil, oily 

wastes and other noxious substances in the strait; 

(c) with respect to fishing vessels, the prevention of fishing, including the 

stowage of fishing gear; 

(d) the loading or unloading of any commodity, currency or person in con- 
travention of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regu- 

lations of States bordering straits. 

2. Such laws and regulations shall not discriminate in form or in fact among 

foreign ships or in their application have the practical effect of denying, hamper- 

ing or impairing the right of transit passage as defined in this section. 

3. States bordering straits shall give due publicity to all such laws and 

regulations. 

4. Foreign ships exercising the right of transit passage shall comply with such 

laws and regulations. 

5. The flag State of a ship or the State of registry of an aircraft entitled to sov- 

ereign immunity which acts in a manner contrary to such laws and regulations 
or other provisions of this Part shall bear international responsibility for any 

loss or damage which results to States bordering straits. 

Article 43 

Navigational and safety aids and other improvements and the 

prevention, reduction and control of pollution 

User States and States bordering a strait should by agreement co-operate: 

(a) in the establishment and maintenance in a strait of necessary navigational 
and safety aids or other improvements in aid of international navigation; 

and 

(b) for the prevention, reduction and control of pollution from ships. 

Article 44 

Duties of States bordering straits 

States bordering straits shall not hamper transit passage and shall give ap- 

propriate publicity to any danger to navigation or overflight within or over the 

strait of which they have knowledge. There shall be no suspension of transit 

passage. 

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE 

Article 45 
Innocent passage 

1. The régime of innocent passage, in accordance with Part Il, section 3, 

shall apply in straits used for international navigation: 

(a) excluded from the application of the régime of transit passage under ar- 

ticle 38, paragraph 1; or 

(b) between a part of the high seas or an exclusive economic zone and the 

territorial sea of a foreign State. 

2. There shall be no suspension of innocent passage through such straits.
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IV. HLUTI 

EYJAKLASARÍKI 
46. gr. 

Notkun hugtaka 

Í samningi þessum: 
a) merkir „eyjaklasaríki“ ríki sem er algerlega samsett af einum eða fleiri 

eyjaklösum og jafnvel öðrum eyjum; 
b) merkir „eyjaklasi“ fjölda eyja, m. a. eyjahluta, hafsvæðin milli þeirra og aðrar 

náttúrumyndanir sem eru svo nátengdar innbyrðis að þessar eyjar, hafsvæði og 
aðrar náttúrumyndanir mynda eðlilega landfræðilega, efnahagslega og stjórn- 

málalega heild eða sem sögulega séð hefur verið litið á sem heild. 

47. gr. 

Eyjaklasagrunnlínur 

1. Eyjaklasaríki má draga beinar eyjaklasagrunnlínur milli ystu staða á ystu 

eyjum og þurrrifum eyjaklasans enda liggi innan þessara grunnlína helstu eyjarnar 
og svæði þar sem hlutfall lagarsvæðisins á móti landsvæðinu að kóralrifum 

meðtöldum er milli | á móti 1 og 9 á móti 1. 

2. Lengd þessara grunnlína skal ekki vera meiri en 100 sjómílur nema hvað allt að 
3 hundraðshlutar heildarfjölda grunnlína, sem umlykja eyjaklasa, mega vera 

lengri, þó ekki lengri en 125 sjómílur. 
3. Þessar grunnlínur skal ekki draga þannig að þær víki að sýnilegu leyti frá 

almennri lögun eyjaklasans. 

4. Þessar grunnlínur skal ekki draga að eða frá flæðiskerjum nema vitar eða 

svipuð mannvirki, sem eru stöðugt ofansjávar, hafi verið byggð á þeim eða þar sem 

flæðisker er að öllu eða nokkru leyti ekki fjær næstu eyju en víðáttu landhelginnar 
nemur. 

5. Eyjaklasaríki skal ekki beita reglunum um þessar grunnlínur þannig að 

landhelgi annars ríkis sé aðskilin frá úthafinu eða sérefnahagslögsögunni. 

6. Ef hluti eyjaklasahafs eyjaklasaríkis liggur á milli tveggja hluta næsta aðlægs 
nágrannaríkis skulu gild réttindi og allir aðrir lögmætir hagsmunir, sem síðarnefnda 
ríkið hefur venjulega notið á þessu hafi, svo og öll réttindi, áskilin með samningi 
milli þessara ríkja, haldast og vera virt. 

7. Þegar hlutfall lagar á móti landi samkvæmt 1. tl. er reiknað má telja til 

landsvæða hafsvæði sem eru innan útrifa eyja og kóralrifa, m. a. þann hluta 

neðansjávarhásléttu með bröttum hlíðum sem er gyrtur eða nálega gyrtur röð 
kalksteinseyja og þurrrifa á jaðri hásléttunnar. 

8. Grunnlínurnar, sem dregnar eru samkvæmt þessari grein, skal sýna á kortum í 

mælikvarða eða -kvörðum er nægja til að ganga megi úr skugga um staðsetningu 

þeirra. Frjálst er að gera í staðinn skrár með landfræðilegum hnitum staða er 

tilgreini landmælingaatriði. 

9. Eyjaklasaríkið skal birta þessi kort eða skrár með landfræðilegum hnitum á 

tilhlýðilegan hátt og koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 

endurriti af hverju þessara korta eða skráa.
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PART IV 

ARCHIPELAGIC STATES 
Article 46 

Use of terms 

For the purposes of this Convention: 

(a) “archipelagic State means a State constituted wholly by one.or more ar- 
chipelagos and may include other islands; 

(b) “archipelago" means a group of islands, including parts of islands, inter- 
connecting waters and other natural features which are so closely inter- 

related that such islands, waters and other natural features form an in- 

trinsic geographical, economic and political entity, or which historically 

have been regarded as such. 

Article 47 

Archipelagic baselines 

1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the 

outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago 

provided that within such baselines are included the main islands and an area in 

which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, 

is between Í to l and9to ll. 

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except 

that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago 

may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles. 

3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent 

from the general configuration of the archipelago. 

4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless 

lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have 

been built onthem or where a low-tide elevationis situated wholly or partly atadis- 

tance not exceeding the breadth ofthe territorial sea from the nearestisland. 

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State 

in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic 

zone the territorial sea of another State. 

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two 

parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all 

other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in 

such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall 

continue and be respected. 

1. Forthe purpose of computing the ratio of water to land under paragraph |, 

land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and 

atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or 

nearly enclosed by a chain of limestone islands and drving reefs lying on the 

perimeter of the plateau. 

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on 

charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, 

lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic datum, may 
be substituted. 

9. The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of 

geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 

the Secretary-General of the United Nations.
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48. gr. 

Mæling á víðáttu landhelginnar, aðlæga beltisins, 

sérefnahagslögsögunnar og landgrunnsins 

Víðáttu landhelginnar, aðlæga beltisins, sérefnahagslögsögunnar og landgrunns- 

ins skal mæla frá eyjaklasagrunnlínum sem dregnar eru samkvæmt 47. gr. 

40. gr. 

Réttarstaða eyjaklasahafs, loftrýmisins yfir eyjaklasahafi og botns 

og botnlaga þess 

1. Fullveldisréttur eyjaklasaríkis nær til hafsvæðanna innan eyjaklasagrunnlín- 

anna sem dregnar eru samkvæmt 47. gr., án tillits til dýptar eða fjarlægðar þeirra 

frá ströndinni, og nefnast þau eyjaklasahaf. 

2. Þessi fullveldisréttur nær til loftrýmisins yfir eyjaklasahafinu, svo og botns og 

botnlaga þess og auðlindanna sem þar eru. 

3. Þessum fullveldisrétti er beitt í samræmi við þennan hluta. 

4. Reglurnar um ferð á siglingaleiðum eyjaklasa, sem settar eru í þessum hluta, 

skulu ekki að öðru leyti hafa áhrif á stöðu eyjaklasahafsins, m. a. siglingaleiðanna, 

né beitingu eyjaklasaríkisins á fullveldisrétti sínum yfir þessu hafi og loftrými, botni 

og botnlögum þess ásamt auðlindunum sem þar eru. 

50. gr. 

Afmörkun innsævis 

Innan eyjaklasahafs síns getur eyjaklasaríkið dregið lokunarlínur til afmörkunar 

innsævis samkvæmt 9., 10. og lí. gr. 

ól. gr. 

Gildandi samningar, hefðbundin veiðiréttindi og fyrirliggjandi 

neðansjávarstrengir 

1. Að óhnekktri 49. gr. skal eyjaklasaríki virða gildandi samninga við önnur ríki 

og viðurkenna hefðbundin veiðiréttindi og aðrar lögmætar athafnir næstu aðlægra 

nágrannaríkja á vissum svæðum sem eru á eyjaklasahafi. Að beiðni einhvers 

hlutaðeigandi ríkja skal í tvíhliða samningum þeirra á milli ákveða skilmála og 

skilyrði fyrir framkvæmd þessara réttinda og athafna, m. a. eðli þeirra, umfang og 

gildissvæði. Þessi réttindi skal ekki framselja né deila með þriðja ríki eða 

ríkisborgurum þess. 

2. Eyjaklasaríki skal taka tillit til fyrirliggjandi neðansjávarstrengja sem önnur 

ríki hafa lagt og liggja um hafsvæði þess án þess að koma á land. Skal eyjaklasaríki 

leyfa viðhald og endurnýjun á þessum strengjum eftir að hafa fengið fullnægjandi 

tilkynningu um staðsetningu þeirra og áformin um að gera við eða endurnýja þá. 

52. gr. 

Réttur til friðsamlegrar ferðar 

1. Í samræmi við 53. gr. og að óhnekktri 50. gr. hafa skip allra ríkja rétt til 

friðsamlegrar ferðar um eyjaklasahaf samkvæmt 11. hluta, 3. kafla. 

2. Eyjaklasaríkið getur, án þess að mismuna erlendum skipum í orði eða á borði, 

bannað friðsamlega ferð erlendra skipa um ákveðin svæði á eyjaklasahafi sínu til
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Article 48 

Measurement of the breadth of the territorial sea, the 

contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf 

The breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive 

economic zone and the continental shelf shall be measured from archipelagic 

baselines drawn in accordance with article 47. 

Article 49 

Legal status of archipelagic waters, of the air space over 

archipelagic waters and of their bed and subsoil 

I. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by 
the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as ar- 

chipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast. 

2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as 

well asto their bed and subsoil, and the resources contained therein. 

3. This sovereignty is exercised subject to this Part. 

4. The régime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall 
not in other respects affect the status of the archipelagic waters, including the 
sea lanes, or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such 
waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained 

therein. 

Article 50 
Delimitation of internal waters 

Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines 
for the delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10 and 11. 

Article 51 

Existing agreements, traditional fishing rights and existing 

submarine cables 

1. Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing 

agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and 

other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in 

certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the 

exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the 
areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, 
be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be 
transferred to or shared with third States or their nationals. 

2. An archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by other 
States and passing through its waters without making a landfall. An archipelagic 
State shall permit the maintenance and replacement of such cables upon receiv- 

ing due notice of their location and the intention to repair or replace them. 

Article 52 
Right of innocent passage 

1. Subject to article 53 and without prejudice to article 50, ships of all States 

enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters, in accordance 
with Part II, section 3. 

2. The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact 
among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic
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bráðabirgða ef þetta bann er nauðsynlegt til að vernda öryggi þess. Þetta bann skal 

þá fyrst ganga í gildi er það hefur verið birt á tilhlýðilegan hátt. 

53. gr. 

Réttur til ferðar á siglingaleiðum eyjaklasa 

1. Eyjaklasaríki getur tiltekið siglingaleiðir og þar yfir flugleiðir sem eru 

hentugar til óslitinnar og greiðrar ferðar erlendra skipa og loftfara um eða yfir 
eyjaklasahaf þess og hina aðlægu landhelgi. 

2. Öll skip og loftför hafa rétt til ferðar á siglingaleiðum eyjaklasa á þessum 

siglinga- og flugleiðum. 

3. Ferð á siglingaleiðum eyjaklasa merkir notkun réttinda til siglinga og yfirflugs 

á venjulegan hátt, samkvæmt samningi þessum, einvörðungu til óslitinnar, greiðrar 

og hindrunarlausrar gegnumferðar milli eins hluta úthafsins eða sérefnahagslög- 

sögu og annars hluta úthafsins eða sérefnahagslögsögu. 

4. Þessar siglinga- og flugleiðir skulu liggja um eyjaklasahafið og hina aðlægu 

landhelgi og ná yfir allar venjulegar umferðarleiðir sem eru notaðar sem leiðir til 

alþjóðlegra siglinga um eða yfirflugs yfir eyjaklasahaf, svo og á þessum leiðum, hvað 

skip áhrærir, allar venjulegar siglingaleiðir enda sé ekki nauðsynlegt að sjá fyrir 

álíka hentugum leiðum milli sömu komu- og brottfararstaða. 

5. Þessar siglinga- og flugleiðir skal afmarka með röð samfelldra áslína milli 
komu- og brottfararstaða á umferðarleiðum. Skip og loftför á ferð á siglingaleiðum 

eyjaklasa skulu ekki, meðan á ferð stendur, víkja meira en 25 sjómílur frá þessum 

áslínum til annarrar hvorrar hliðarinnar enda sigli þessi skip og loftför ekki nær 

ströndunum en sem nemur 10 hundraðshlutum fjarlægðarinnar milli næstu staða á 

eyjum sem liggja að siglingaleiðinni. 

6. Eyjaklasaríki, sem tiltekur siglingaleiðir samkvæmt þessari grein, getur einnig 

mælt fyrir um aðskildar siglingaleiðir með tilliti til öruggrar ferðar skipa um þröng 

sund á þessum siglingaleiðum. 

7. Eyjaklasaríki getur, þegar aðstæður krefja, að undangenginni tilhlýðilegri 

birtingu þar að lútandi, ákveðið aðrar siglingaleiðir eða aðskildar siglingaleiðir í 

stað siglingaleiða eða aðskilinna siglingaleiða sem það hefur áður tiltekið eða mælt 

fyrir um. 

8. Þessar siglingaleiðir og aðskildu siglingaleiðir skulu vera í samræmi við 

almennt viðurkenndar alþjóðareglur. 

9. Þegar eyjaklasaríki tiltekur siglingaleiðir eða breytir þeim ellegar mælir fyrir 

um aðskildar siglingaleiðir eða breytir þeim skal það vísa tillögum til þar til bærrar 

alþjóðastofnunar til samþykktar. Stofnunin getur aðeins samþykkt þær siglinga- 
leiðir og aðskildu siglingaleiðir er samkomulag hefur náðst um við eyjaklasaríkið en 
að því búnu getur eyjaklasaríkið tiltekið þær, mælt fyrir um þær eða breytt þeim. 

10. Eyjaklasaríkið skal sýna ás siglingaleiðanna og aðskildu siglingaleiðirnar, 

sem það hefur tiltekið eða mælt fyrir um, greinilega á kortum sem skulu birt á 

tilhlýðilegan hátt. 

11. Skip á ferð á siglingaleiðum eyjaklasa skulu halda sig á viðeigandi 

siglingaleiðum og aðskildum siglingaleiðum sem ákveðnar eru samkvæmt þessari 

grein. 
12. Ef eyjaklasaríki tiltekur ekki siglinga- eða flugleiðir má neyta réttarins til 

ferðar á siglingaleiðum eyjaklasa á leiðum sem eru venjulega notaðar til alþjóð- 

legra siglinga.
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waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for 

the protection of its security. Such suspension shall take effect only after 
having been duly published. 

Article 53 

Right of archipelagic sea lanes passage 

1. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, 

suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft 
through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. 

2. All ships and aircraft enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in 
such sea lanes and air routes. 

3. Archipelagic sea lanes passage means the exercise in accordance with this 
Convention of the rights of navigation and overflight in the normal mode solely 
for the purpose of continuous, expeditious and unobstructed transit between 
one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the 
high seas or an exclusive economic zone. 

4. Such sea lanes and air routes shall traverse the archipelagic waters and the 
adjacent territorial sea and shall include all normal passage routes used as routes 
for international navigation or overflight through or over archipelagic waters 
and, within such routes, so far as ships are concerned, all normal navigational 
channels, provided that duplication of routes of similar convenience between 
the same entry and exit points shall not be necessary. 

5. Such sea lanes and air routes shall be defined by a series of continuous axis 

lines from the entry points of passage routes to the exit points. Ships and air- 
craft in archipelagic sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical 

miles to either side of such axis lines during passage, provided that such ships 
and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 per cent of the dis- 
tance between the nearest points on islands bordering the sea lane. 

6. An archipelagic State which designates sea lanes under this article may 

also prescribe traffic separation schemes for the safe passage of ships through 
narrow channels in such sea lanes. 

7. An archipelagic State may, when circumstances require, after giving due 
publicity thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for 

any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed 
by it. 

8. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally 
accepted international regulations. 

9. In designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic 
separation schemes, an archipelagic State shall refer proposals to the competent 

international organization with a view to their adoption. The organization may 
adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be agreed with 
the archipelagic State, after which the archipelagic State may designate, pre- 
scribe or substitute them. 

10. The archipelagic State shall clearly indicate the axis of the sea lanes and 
the traffic separation schemes designated or prescribed by it on charts to which 
due publicity shall be given. 

11. Ships in archipelagic sea lanes passage shall respect applicable sea lanes 
and traffic separation schemes established in accordance with this article. 

12. If an archipelagic State does not designate sea lanes or air routes, the 
right of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the routes nor- 
mally used for international navigation.
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ód. gr. 

Skyldur skipa og loftfara meðan á ferð þeirra stendur, 
rannsókna- og mælingastörf, skyldur eyjaklasaríkisins 

og lög og reglur eyjaklasaríkisins um ferð á 

siglingaleiðum eyjaklasa 

Að breyttu breytanda gilda 39., 40., 42. og 44. gr. um ferð á siglingaleiðum 

eyjaklasa. 

V. HLUTI 

SÉREFNAHAGSLÖGSAGA 

53. gr. 

Sérstakar réttarreglur um sérefnahagslögsöguna 

Sérefnahagslögsagan er svæði sem er utan landhelginnar og liggur að henni, háð 

sérstökum réttarreglum sem settar eru í þessum hluta en samkvæmt þeim fer um 

réttindi og lögsögu strandríkisins og réttindi og frelsi annarra ríkja eftir viðeigandi 

ákvæðum samnings þessa. 

56. gr. 

Réttindi, lögsaga og skyldur strandríkisins 

í sérefnahagslögsögunni 

1. Í sérefnahagslögsögunni hefur strandríkið: 

a) fullveldisréttindi að því er varðar rannsóknir og hagnýtingu, verndun og 

stjórnun lífrænna sem ólífrænna náttúruauðlinda hafsins, sem liggur yfir 

hafsbotninum, og hafsbotnsins og botnlaga hans, svo og aðrar athafnir vegna 

efnahagslegrar hagnýtingar og rannsókna í lögsögunni, svo sem framleiðslu 

orku úr sjónum, straumum og vindum; 

b) lögsögu eins og kveðið er á um í viðeigandi ákvæðum samnings þessa að því er 

varðar: 

i) gerð og afnot tilbúinna eyja, útbúnaðar og mannvirkja; 

ii) hafrannsóknir; 
iii) verndun og varðveislu hafrýmisins; 

c) önnur réttindi og skyldur sem kveðið er á um í samningi þessum. 

2. Þegar strandríkið fer með réttindi sín og rækir skyldur sínar samkvæmt 

samningi þessum í sérefnahagslögsögunni skal það taka tilhlýðilegt tillit til réttinda 

og skyldna annarra ríkja og fara að á þann hátt er samrýmist ákvæðum samnings 

þessa. 

3. Réttindunum, sem greint er frá í þessari grein að því er snertir hafsbotninn og 

botnlögin, skal beita samkvæmt VI. hluta. 

57. gr. 

Víðátta sérefnahagslögsögunnar 

Sérefnahagslögsagan skal ekki ná lengra en 200 sjómílur frá grunnlínunum sem 

víðátta landhelginnar er mæld frá.
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Article 54 

Duties of ships and aircraft during their passage, research 

and survey activities, duties of the archipelagic State and 

laws and regulations of the archipelagic State relating to 

archipelagic sea lanes passage 

Articles 39, 40, 42 and 44 apply mutatis mutandis to archipelagic sea lanes 
passage. 

PART V 

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE 

Article 55 

Specific legal régime of the exclusive economic zone 

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial 

sea, subject to the specific legal régime established in this Part, under which the 

rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other 

States are governed by the relevant provisions of this Convention. 

Article 56 

Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the 

exclusive economic zone 

1. Inthe exclusive economic zone, the coastal State has: 

(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving 
and managing the natural resources, whether living or non-living, of the 

waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and 

with regard to other activities for the economic exploitation and explora- 

tion of the zone, such as the production of energy from the water, cur- 

rents and winds; 

(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention 
with regard to: 

(i) the establishment and use of artificial islands, installations and struc- 
tures; 

(ii) marine scientific research; 

(iii) the protection and preservation of the marine environment; 

(c) other rights and duties provided for in this Convention. 

2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in 

the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the 

rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the 

provisions of this Convention. 

3. The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil 

shall be exercised in accordance with Part VI. 

Article 57 

Breadth of the exclusive economic zone 

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles 

from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.
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58. gr. 

Réttindi og skyldur annarra ríkja 
í sérefnahagslögsögunni 

1. Í sérefnahagslögsögunni hafa öll ríki, hvort sem þau eru strandríki eða 

landlukt ríki, í samræmi við viðeigandi ákvæði samnings þessa, frelsi, sem getið er í 

87. gr., til siglinga og yfirflugs og til lagningar neðansjávarstrengja og -leiðslna, svo 

og önnur alþjóðlega lögmæt not hafsins sem snerta þetta frelsi, t. d. þau not er 

tengjast starfrækslu skipa, loftfara og neðansjávarstrengja og -leiðslna, og samrým- 

ast öðrum ákvæðum samnings þessa. 

2. Greinar 88—115 og aðrar viðeigandi reglur þjóðaréttar gilda um sérefna- 

hagslögsöguna að svo miklu leyti sem þær eru ekki ósamrýmanlegar þessum hluta. 

3. Þegar ríki fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt samningi 

þessum í sérefnahagslögsögunni skulu þau taka tilhlýðilegt tillit til réttinda og 

skyldna strandríkisins og fara eftir lögunum og reglunum sem strandríkið hefur sett 

samkvæmt ákvæðum samnings þessa og öðrum reglum þjóðaréttar að svo miklu 

leyti sem þær eru ekki ósamrýmanlegar þessum hluta. 

59. gr. 
Grundvöllur að lausn deilna um 

veitingu réttinda og lögsögu í 
sérefnahagslögsögunni 

Ef samningur þessi veitir strandríkinu eða öðrum ríkjum ekki réttindi eða 

lögsögu í sérefnahagslögsögunni og hagsmunir strandríkisins og annars eða annarra 

ríkja rekast á skal leysa deiluna á sanngirnisgrundvelli og með tilliti til allra þeirra 

atriða sem máli skipta enda sé höfð hliðsjón af mikilvægi viðkomandi hagsmuna 

fyrir hvern aðila um sig og þjóðasamfélagið í heild. 

60. gr. 

Tilbúnar eyjar, útbúnaður og mannvirki 

í sérefnahagslögsögunni 

1. Í sérefnahagslögsögunni skal strandríkið hafa einkarétt til gerðar og til að 

heimila og setja reglur um gerð, rekstur og afnot: 

a) tilbúinna eyja; 
b) útbúnaðar og mannvirkja í þeim tilgangi, sem kveðið er á um í 56. gr., og Í 

öðrum efnahagslegum tilgangi; 

c) útbúnaðar og mannvirkja sem kunna að hindra strandríkið í að beita réttindum 

sínum í lögsögunni. 
2. Strandríkið skal hafa sérlögsögu yfir þessum tilbúnu eyjum, útbúnaði og 

mannvirkjum, m. a. lögsögu að því er varðar lög og reglur í tolla-, fjár-, heilbrigðis-, 

öryggis- og innflytjendamálum. 

3. Tilkynna verður á tilhlýðilegan hátt gerð þessara tilbúnu eyja, útbúnaðar eða 

mannvirkja og hafa verður varanlegan búnað til að vara við tilvist þeirra. Fjarlægja 

verður útbúnað eða mannvirki, sem hafa verið yfirgefin eða tekin úr notkun, til að 

tryggja öryggi siglinga enda sé höfð hliðsjón af almennt viðurkenndum alþjóðaregl- 

um sem þar til bær alþjóðastofnun hefur sett þar að lútandi. Við þetta brottnám 

skal einnig taka tilhlýðilegt tillit til veiða, verndunar hafrýmisins og réttinda og
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Article 58 

Rights and duties of other States 

in the exclusive economic zone 

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, 
enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms 
referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laving of sub- 
marine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea 
related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, 
aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other pro- 
visions of this Convention. 

2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to 
the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this 
Part. 

3. In exercising their rights and performing their duties under this Conven- 
tion in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights 
and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations 
adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Conven- 
tion and other rules of international law in so far as they are not incompatible 
with this Part. 

Article 59 

Basis for the resolution of conflicts regarding the 

attribution of rights and jurisdiction in the exclusive 

economic zone 

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the 

coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a con- 

flict arises between the interests of the coastal State and any other State or 

States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of 

all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of 

the interests involved to the parties as well as to the international community as 
a whole. 

Article 60 

Artificial íslands, installations and structures in the 

exclusive economic zone 

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive 

right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and 
use of: 

(a) artificial islands; 

(b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 
and other economic purposes: 

(c) installations and structures which may interfere with the exercise of the 
rights of the coastal State in the zone. 

2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial is- 

lands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, 
fiscal, health, safety and immigration laws and regulations. 

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, in- 

stallations or structures, and permanent means for giving warning of their pres- 

ence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned 

or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account 
any generally accepted international standards established in this regard by the 

competent international organization. Such removal shall also have due regard 

cs
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skyldna annarra ríkja. Vekja skal viðeigandi athygli á dýpt, staðsetningu og stærð 

útbúnaðar eða mannvirkja sem eru ekki fjarlægð að fullu og öllu. 

4. Ef nauðsyn krefur getur strandríkið ákveðið hæfilega stór öryggisbelti 

umhverfis þessar tilbúnu eyjar, útbúnað og mannvirki þar sem það getur gert 

viðeigandi ráðstafanir til að tryggja bæði öryggi siglinga og tilbúnu eyjanna, 

útbúnaðarins og mannvirkjanna. 

5. Strandríkið skal ákveða víðáttu öryggisbeltanna með hliðsjón af viðeigandi 

alþjóðareglum. Skal afmörkun þessara belta miða að því að tryggja að þau séu Í 

hæfilegu samræmi við eðli tilbúnu eyjanna, útbúnaðarins eða mannvirkjanna og 

starfsemina þar og skulu þau ekki ná lengra út en 500 metra þar í kring, mælt frá 

hverjum stað á ytri brún, nema annað sé heimilað í almennt viðurkenndum 

alþjóðareglum eða felist í tillögu þar til bærrar alþjóðastofnunar. Tilkynna skal 

víðáttu öryggisbeltanna á tilhlýðilegan hátt. 

6. Öllum skipum ber að virða þessi öryggisbelti og skulu þau fara eftir almennt 

viðurkenndum alþjóðareglum um siglingar í nágrenni tilbúinna eyja, útbúnaðar, 

mannvirkja og öryggisbelta. 

7. Ekki má koma upp tilbúnum eyjum, útbúnaði og mannvirkjum og ákveða 

öryggisbeltin þar í kring þar sem það getur tálmað notkun viðurkenndra 

siglingaleiða sem eru nauðsynlegar til alþjóðlegra siglinga. 

8. Tilbúnar eyjar, útbúnaður og mannvirki hafa ekki stöðu eyja. Þau hafa enga 

eigin landhelgi og tilvist þeirra hefur ekki áhrif á afmörkun landhelginnar, 

sérefnahagslögsögunnar né landgrunnsins. 

ól. gr. 

Verndun hinna lífrænu auðlinda 

1. Strandríkið skal ákveða leyfilegan afla hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslög- 

sögu sinni. 
2. Strandríkið skal tryggja með viðeigandi verndunar- og stjórnunarráðstöfun- 

um, á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna sem því eru tiltækar, að tilveru 

hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögunni sé ekki stofnað í hættu með 

ofnýtingu. Eftir því sem við á skulu strandríkið og þar til bærar alþjóðastofnanir, 

hvort sem þær eru undirsvæðis-, svæðis- eða heimsstofnanir, starfa saman að þessu 

marki. 

3. Þessar ráðstafanir skulu einnig miða að því að stofnum nýttra tegunda sé 

haldið í eða komið aftur upp í stærð sem getur gefið af sér hámarkslangtímaafla, 

með þeim takmörkunum sem felast í viðkomandi umhverfis- og efnahagsaðstæð- 

um, m. a. efnahagslegum þörfum strandveiðistöðva og sérþörfum þróunarríkja, og 

skal hafa hliðsjón af veiðiháttum, innbyrðis tengslum stofna og almennt viður- 

kenndum alþjóðlegum lágmarksreglum hvort sem þær ná til undirsvæðis, svæðis 

eða heimsins. 

4. Þegar strandríkið gerir þessar ráðstafanir skal það taka tillit til áhrifa þeirra á 

tegundir sem eru tengdar eða háðar nýttum tegundum svo að stofnum þessara 

tengdu eða háðu tegunda sé haldið ofan við eða komið aftur upp fyrir mörk þar 

sem viðkomu þeirra kann að verða alvarlega ógnað. 

5. Reglulega skal láta í té og skiptast á tiltækum vísindalegum upplýsingum, afla- 

og veiðisóknarskýrslum og öðrum gögnum viðkomandi verndun fiskstofna fyrir 

milligöngu þar til bærra alþjóðastofnana, hvort sem þær eru undirsvæðis-, svæðis-
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to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties 

of other States. Appropriate publicity shail be given to the depth, position and 

dimensions of any installations or structures not entirely removed. 

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones 

around such artificial islands, installations and structures in which it may take 

appropriate measures to ensure the safety both of navigation and of the artificial 

islands, installations and structures. 

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, 

taking into account applicable international standards. Such zones shall be de- 

signed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of 

the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance 

of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge, 

except as authorized by generally accepted international standards or as recom- 

mended by the competent international organization. Due notice shall be 

given of the extent of safety zones. 

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally 

accepted international standards regarding navigation in the vicinity of artificial 

islands, installations, structures and safety zones. 

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around 

them may not be established where interference may be caused to the use of 
recognized sea lanes essential to international navigation. 

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of 
islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not 

affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the 
continental shelf. . 

Article 61 

Conservation of the living resources 

I. The coastal State shall determine the allowable catch of the living 

resources in its exclusive economic zone. 

2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available 

to it, shall ensure through proper conservation and management measures that 

the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not 

endangered by over-exploitation. Ás appropriate, the coastal State and compe- 
tent international organizations, whether subregional, regional or global, shall 

co-operate to this end. 

3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of 

harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, 

as qualified by relevant environmental and economic factors, including the 

economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of 

developing States, and taking into account fishing patterns, theinterdependence 

of stocks and any generally recommended international minimum standards, 

whether subregional, regional or global. 

4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the 
effects on species associated with or dependent upon harvested species with a 

view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent 

species above levels at which their reproduction may become seriously 
threatened. 

5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and 

other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and 

exchanged on a regular basis through competent international organizations, 

whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa-
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eða heimsstofnanir, þar sem við á og með þátttöku allra hlutaðeigandi ríkja, m. a. 

ríkja sem ríkisborgarar frá geta veitt í sérefnahagslögsögunni. 

62. gr. 
Nýting hinna lífrænu auðlinda 

1. Að óhnekktri 61. gr. skal strandríkið stuðla að því að markmiðinu um bestu 

nýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögunni verði náð. 

2. Strandríkið skal ákveða getu sína til að nýta hinar lífrænu auðlindir 

sérefnahagslögsögunnar. Þegar strandríkið getur ekki nýtt allan leyfilegan afla skal 

það, með samningum eða öðrum ráðstöfunum og samkvæmt skilmálunum, 

skilyrðunum, lögunum og reglunum sem getið er í 4. tl., veita öðrum ríkjum aðgang 

að afgangi hins leyfilega afla með sérstöku tilliti til ákvæða 69. og 70. gr., einkum 

viðvíkjandi þróunarríkjunum sem þar eru nefnd. 

3. Þegar strandríkið veitir öðrum ríkjum aðgang að sérefnahagslögsögu sinni 
samkvæmt þessari grein skal það hafa hliðsjón af öllum atriðum er máli skipta, þar 
undir m. a. mikilvægi hinna lífrænu auðlinda svæðisins í efnahag hlutaðeigandi 
strandríkis og öðrum þjóðarhagsmunum þess, ákvæðum 69. og 70. gr., þörfum 

þróunarríkja á undirsvæðinu eða svæðinu á að nýta hluta afgangsins og þörfinni á 

að draga sem mest úr efnahagslegu áfalli í ríkjum sem ríkisborgarar frá hafa 
venjulega veitt í lögsögunni eða gert hafa verulegt átak í að rannsaka og greina 
stofna. 

4. Ríkisborgarar annarra ríkja, sem veiða í sérefnahagslögsögunni, skulu hlíta 

verndunarráðstöfununum og öðrum skilmálum og skilyrðum sem sett eru í lögum 

og reglum strandríkisins. Þessi lög og reglur skulu vera í samræmi við samning 
þennan og geta m. a. snert eftirfarandi: 

a) veitingu leyfa fyrir veiðimenn, veiðiskip og veiðibúnað, m.a. greiðslu 

þóknunar og annars konar endurgjald er gagnvart þróunarríkjum í hópi 

strandríkja getur verið fólgið í fullnægjandi umbun á sviði fjármögnunar, 

búnaðar og tækni sem tengist sjávarútveginum; 

b) ákvörðun tegundanna, sem veiða má, og ákvörðun aflahluta með tilliti til 
einstakra stofna, fjölda stofna, afla á skip á ákveðnum tíma eða afla 
ríkisborgara ríkis á tilteknu tímabili; 

c) ákvæði um veiðitíma og veiðisvæði, tegundir, stærðir og fjölda veiðarfæra og 

tegundir, stærðir og fjölda veiðiskipa sem nota má; 

d) ákvörðun um aldur og stærð fisks og annarra tegunda sem veiða má; 

e) tilgreiningu upplýsinga sem krafist er af veiðiskipum, m. a. afla- og veiðisókn- 
arskýrslna og skýrslna um staðsetningu skipa; 

f) kröfur um framkvæmd tilgreindra fiskirannsóknaáætlana samkvæmt heimild 

frá strandríkinu og undir eftirliti þess og ákvæði um framkvæmd þessara 

rannsókna, m. a. töku aflasýnishorna, meðferð sýnishorna og skýrslugjöf um 

skyld vísindaleg gögn; 
g) setningu eftirlitsmanna eða nema um borð í þessi skip af hálfu strandríkisins; 

h) löndun alls eða hluta afla þessara skipa í höfnum strandríkisins; 

i) skilmála og skilyrði viðvíkjandi sameiginlegum fyrirtækjum eða öðrum sam- 

starfsráðstöfunum; 

I) kröfur um þjálfun starfsliðs og miðlun veiðitækni, m. a. aukningu á getu
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tion by all States concerned, including States whose nationals are allowed to 

fish in the exclusive economic zone. 

Article 62 

Utilization of the living resources 

1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the 

living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. 

2. The coastal State shall determine its capacity to harvest the living 

resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not 

have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agree- 

ments or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and 

regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of 

the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 
10, especially in relation to the developing States mentioned therein. 

3. In giving access to other States to its exclusive economic zone under this 

article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, 
inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of 

the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of 

articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or 

region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dis- 

location in States whose nationals have habitually fished in the zone or which 

have made substantial efforts in research and identification of stocks. 

4. Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply 

with the conservation measures and with the other terms and conditions estab- 

lished in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations 

shall beconsistent with this Convention and may relate, inter alia, tothe following: 

(a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment 
of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing 

coastal States, may consist of adequate compensation in the field of financ- 

ing, equipment and technology relating to the fishingindustry, 

(b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, 
whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per 

vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State 

during a specified period, 

(c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of 
gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used; 

(d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught; 

(e) specifying information required of fishing vessels, including catch and 

effort statistics and vessel position reports, 

(f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the 

conduct of specified fisheries research programmes and regulating the 

conduct of such research, including the sampling of catches, disposition 

of samples and reporting of associated scientific data; 

(g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal 
State; 

(h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of 
the coastal State; 

() terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative 
arrangements; 

( requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries
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strandríkisins til að ráðast í fiskirannsóknir; 

k) framkvæmdaraðferðir. 
5. Strandríki skulu tilkynna lög og reglur um verndun og stjórnun á tilhlýðilegan 

hátt. 
63. gr. 

Stofnar sem eru í sérefnahagslögsögu tveggja 

eða fleiri strandríkja eða bæði í sérefnahagslögsögunni 

og á aðlægu svæði utan hennar 

1. Þar sem sami stofninn eða stofnar tengdra tegunda eru í sérefnahagslögsögu 
tveggja eða fleiri strandríkja skulu þessi ríki, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 

viðeigandi undirsvæðis- eða svæðisstofnana, leitast við að koma sér saman um 

nauðsynlegar ráðstafanir til að samræma og tryggja verndun og þróun þessara 

stofna, þó að óhnekktum öðrum ákvæðum þessa hluta. 

2. Þar sem sami stofninn eða stofnar tengdra tegunda eru bæði í sérefna- 
hagslögsögunni og á aðlægu svæði utan lögsögunnar skulu strandríkið og ríkin, sem 

veiða þessa stofna á aðlæga svæðinu, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 

viðeigandi undirsvæðis- eða svæðisstofnana, leitast við að koma sér saman um 

nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda þessa stofna á aðlæga svæðinu. 

ód. gr. 

Miklar fartegundir 

1. Strandríkið og önnur ríki, sem ríkisborgarar frá veiða á svæðinu hinar miklu 
fartegundir er taldar eru upp í 1. viðauka, skulu starfa saman beint eða á vettvangi 
viðeigandi alþjóðastofnana með það í huga að tryggja verndun og stuðla að því að 

náð verði markmiðinu um bestu nýtingu þessara tegunda á öllu svæðinu, bæði í 
sérefnahagslögsögunni og utan hennar. Á svæðum, sem engin viðeigandi alþjóða- 
stofnun sinnir, skulu strandríkið og önnur ríki, ef ríkisborgarar þeirra nýta þessar 

tegundir á svæðinu, starfa saman að því að koma slíkri stofnun á fót og taka þátt í 

starfi hennar. 

2. Ákvæði 1. tl. gilda auk annarra ákvæða þessa hluta. 

65. gr. 

Sjávarspendýr 

Ekkert í þessum hluta skerðir rétt strandríkis eða vald alþjóðastofnunar, ettir 

atvikum, til að banna, takmarka eða setja reglur um hagnýtingu sjávarspendýra 

með strangari hætti en kveðið er á um í þessum hluta. Ríki skulu starfa saman með 

verndun sjávarspendýra í huga og skulu, hvað hvali snertir, einkum starfa á 

vettvangi viðeigandi alþjóðastofnana að verndun og stjórnun þeirra og rannsókn- 

um á þeim. 

66. gr. 
Stofnar sem leita aftur upp í ár 

1. Ríki skulu hafa aðalrétt til og bera höfuðábyrgð á þeim stofnum sem leita aftur 

upp í ár og koma upprunalega úr ám þeirra. 

2. Upprunaríki stofna, sem leita aftur upp í ár, skal tryggja verndun þeirra með 

því að ákveða viðeigandi ráðstafanir í reglum um veiðar á öllum hafsvæðum, sem 

eru landmegin við ytri mörk sérefnahagslögsögu þess, og veiðar sem kveðið er á um
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technology, including enhancement of the coastal State's capability of 

undertaking fisheries research; 

(k) enforcement procedures. 
5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws 

and regulations. 

Article 63 
Stocks occurring within the exclusive economic zones of two 

or more coastal States or both within the exclusive economic 

zone and in an area beyond and adjacent to it 

I. Where the same stock or stocks of associated species occur within the ex- 
clusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, 
either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to 

agree upon the measures necessary to co-ordinate and ensure the conservation 

and development of such stocks without prejudice to the other provisions of 
this Part. 

2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within 

the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone, 
the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area shall 

seek, either directly or through appropriate subregional or regional organiza- 
tions, to agree upon.the measures necessary for the conservation of these 
stocks in the adjacent area. 

Article 64 

Highly migratory species 

I. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for 
the highly migratory species listed in Annex Í shall co-operate directly or 

through appropriate international organizations with a view to ensuring conser- 

vation and promoting the objective of optimum utilization of such species 

throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. 
Ín regions for which no appropriate international organization exists, the coastal 
State and other States whose nationals harvest these species in the region shall 
co-operate to establish such an organization and participate in its work. 

2. The provisions of paragraph Í apply in addition to the other provisions of 
this Part. 

Article 65 

Marine mammals 

Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of 
an international organization, as appropriate, to prohibit, lirnit or regulate the 
exploitation of marine mammals more strictly than provided for in this Part. 

States shall co-operate with a view to the conservation of marine mammals and 
in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate interna- 
tional organizations for their conservation, management and study. 

Article 66 

Anadromous stocks 

1. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary 
interest in and responsibility for such stocks. 

2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation 

by the establishment of appropriate regulatory measures for fishing in all waters 
landward of the outer limits of its exclusive economic zone and for fishing
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í 3. tl. b). Upprunaríkið getur, að höfðu samráði við hin ríkin sem veiða þessa 
stofna og getið er í 3. og 4. tl., ákveðið hámark leyfilegs afla af stofnum sem koma 

upprunalega úr ám þess. 

3. a) Veiðar á stofnum, sem leita aftur upp í ár, skal aðeins stunda á hafsvæðum 

sem eru landmegin við ytri mörk sérefnahagslögsögu nema svo hátti til að 

þetta ákvæði mundi leiða til efnahagslegs áfalls hjá öðru ríki en upprunarík- 

inu. Að því er snertir þessar veiðar utan ytri marka sérefnahagslögsögunnar 
skulu hlutaðeigandi ríki ráðgast við í því skyni að ná samkomulagi um skilmála 

og skilyrði fyrir þessum veiðum enda sé tekið tilhlýðilegt tillit til verndunar- 

þarfar og þarfa upprunaríkisins viðvíkjandi þessum stofnum. 

b) Upprunaríkið skal taka þátt í samstarfi um að draga sem mest úr efnahagslegu 

„ áfalli í hinum ríkjunum sem veiða þessa stofna enda sé höfð hliðsjón af 

venjubundnum afla og veiðiháttum þessara ríkja og öllum svæðunum sem 

þessar veiðar hafa verið stundaðar á. 

c) Við nýtingu stofna, sem koma upprunalega úr ám þess, skal upprunaríkið 

taka sérstakt tillit til ríkja sem getið er í b-lið og taka samkvæmt samningi við 

upprunaríkið þátt í ráðstöfunum til að endurnýja stofna sem leita aftur upp Í 

ár, einkum með útgjöldum í því skyni. 

d) Utan sérefnahagslögsögunnar skal framkvæmd reglna um stofna, sem leita 

aftur upp Í ár, vera samkvæmt samningi milli upprunaríkisins og annarra 

hlutaðeigandi ríkja. 

4. Þegar stofnar, sem leita aftur upp í ár, fara inn á eða um hafsvæði sem eru 
landmegin við ytri mörk sérefnahagslögsögu annars ríkis en upprunaríkisins skal 

þetta ríki starfa með upprunaríkinu að verndun og stjórnun þessara stofna. 

5. Upprunaríki stofna, sem leita aftur upp í ár, og önnur ríki, sem veiða þessa 

stofna, skulu gera ráðstafanir til að framkvæma ákvæði þessarar greinar, eftir 

atvikum, á vettvangi svæðisstofnana. 

67. gr. 

Tegundir sem leita aftur niður til sjávar 

1. Nú eru tegundir, sem leita aftur niður til sjávar, meirihluta lífsskeiðs síns á 
hafsvæðum strandríkis og skal bað þá bera ábyrgð á stjórnun þessara tegunda og 

tryggja göngu farfisks til og frá. 

2. Veiðar á tegundum, sem leita aftur niður til sjávar, skal aðeins stunda á 

hafsvæðum sem eru landmegin við ytri mörk sérefnahagslögsögu. Þegar veiðar eru 

stundaðar í sérefnahagslögsögu skulu þær vera í samræmi við þessa grein og önnur 

ákvæði samnings þessa um veiðar í þessari lögsögu. 

3. Þegar fiskur, sem leitar aftur niður til sjávar, fer um sérefnahagslögsögu 
annars ríkis hvort heldur sem ungfiskur eða fiskur á þroskaskeiði skal með 
samningi milli ríkisins, sem nefnt er í 1. tl., og annars hlutaðeigandi ríkis setja 
reglur um stjórnun, m.a. veiðar, þessa fisks. Í þessum samningi skal tryggja 
skynsamlega stjórnun tegundanna og hafa hliðsjón af skyldum ríkisins, sem nefnt 

er í 1. tl., tilað varðveita þessar tegundir. 

66. gr. 
Botnsetutegundir 

Þessi hluti gildir ekki um botnsetutegundir eins og þær eru skilgreindar í 77. gr., 

4. tl.
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provided for in paragraph 3(b). The State of origin may, after consultations 
with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks, es- 
tablish total allowable catches for stocks originating in its rivers. 

3. (a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters 

landward of the outer limits of exclusive economic zones, except in 

cases where this provision would result in economic dislocation for a 

State other than the State of origin. With respect to such fishing beyond 

the outer limits of the exclusive economic zone, States concerned shall 

maintain consultations with a view to achieving agreement on terms and 

conditions of such fishing giving due regard to the conservation require- 
ments and the needs of the State of origin in respect of these stocks. 

(b) The State of origin shall co-operate in minimizing economic dislocation 
in such other States fishing these stocks, taking into account the normal 
catch and the mode of operations of such States, and all the areas in 
which such fishing has occurred. 

(c) States referred to in subparagraph (b), participating by agreement with 
the State of origin in measures to renew anadromous stocks, particularly 
by expenditures for that purpose, shall be given special consideration by 
the State of origin in the harvesting of stocks originating in its rivers. 

(d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the ex- 
clusive economic zone shall be by agreement between the State of origin 
and the other States concerned. 

4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters 

landward of the outer limits of the exclusive economic zone of a State other 
than the State of origin, such State shall co-operate with the State of origin with 
regard to the conservation and management of such stocks. 

5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these 
stocks shall make arrangements for the implementation of the provisions of 
this article, where appropriate, through regional organizations. 

Article 67 

Catadromous species 

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater 

part of their life cycle shall have responsibility for the management of these spe- 
cies and shall ensure the ingress and egress of migrating fish. 

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters land- 
ward of the outer limits of exclusive economic zones. When conducted in exclu- 
sive economic zones, harvesting shall be subject to this article and the other 
provisions of this Convention concerning fishing in these zones. 

3. In cases where catadromous fish migrate through the exclusive economic 

zone of another State, whether as juvenile or maturing fish, the management, 
including harvesting, of such fish shall be regulated by agreement between the 

State mentioned in paragraph Í and the other State concerned. Such agreement 
shall ensure the rational management of the species and take into account the 
responsibilities of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of 
these species. 

Article 68 
Sedentary species 

This Part does not apply to sedentary species as defined in article 77, para- 
graph 4.
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69. gr. 
Réttur landluktra ríkja 

1. Landlukt ríki skulu hafa rétt til að eiga með sanngjörnum hætti hlutdeild í 

hagnýtingu hæfilegs hluta af afgangi hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu 

strandríkja á sama undirsvæði eða svæði, með hliðsjón af viðeigandi efnahagslegum 

og landfræðilegum aðstæðum allra hlutaðeigandi ríkja og í samræmi við ákvæði 

þessarar greinar og 61. og 62. gr. 

2. Hlutaðeigandi ríki skulu í tvíhliða samningum, undirsvæðissamningum eða 

svæðissamningum kveða á um skilmála og aðferðir vegna þessarar hlutdeildar, 

m. a. með hliðsjón af: 

a) þörfinni á að forðast skaðleg áhrif á verstöðvar eða fiskiðnað strandríkisins; 

b) því, hversu mikla hlutdeild landlukta ríkið, samkvæmt ákvæðum þessarar 

greinar, á eða má eiga á grundvelli gildandi tvíhliða samninga, undirsvæðis- 

samninga eða svæðissamninga í hagnýtingu lífrænna auðlinda í sérefnahagslög- 

sögu annarra strandríkja; 

c) því, hversu mikla hlutdeild önnur landlukt ríki og landfræðilega afskipt ríki 

eiga í hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu strandríkisins, og 
þar af leiðandi þörfinni á að forðast að leggja sérstaka byrði á einstakt 

strandríki eða hluta þess; 

d) næringarþörfum íbúa ríkjanna hvers um sig. 

3. Þegar nýtingargeta strandríkis nálgast þau mörk að það geti nýtt allan 

leyfilegan afla hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu sinni skulu strandríkið 

og önnur hlutaðeigandi ríki starfa saman að því að gera sanngjarna tvíhliða 

samninga, undirsvæðissamninga eða svæðissamninga þar sem gert sé ráð fyrir 

hlutdeild þróunarríkja í hópi landluktra ríkja á sama undirsvæði eða svæði Í 

hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu strandríkja á undirsvæðinu 

eða svæðinu, eftir því sem við getur átt miðað við aðstæður og með skilmálum sem 

allir aðilar sætta sig við. Við framkvæmd þessa ákvæðis skal einnig hafa hliðsjón at 

atriðunum sem nefnd eru í 2. tl. 

4. Iðnþróuðum landluktum ríkjum skal samkvæmt ákvæðum þessarar greinar 

aðeins heimilt að eiga hlutdeild í hagnýtingu lífrænna auðlinda í sérefnahagslögsögu 

iðnþróaðra strandríkja á sama undirsvæði eða svæði með tilliti til þess að hve miklu 

leyti strandríkið, þegar það hefur veitt öðrum ríkjum aðgang að hinum lífrænu 

auðlindum í sérefnahagslögsögu sinni, hefur haft hliðsjón af þörfinni á að hafa sem 

minnst skaðleg áhrif á verstöðvar og draga sem mest úr efnahagslegu áfalli í ríkjum 

sem ríkisborgarar frá hafa venjulega veitt á svæðinu. 

5. Ofangreind ákvæði hnekkja ekki ráðstöfunum sem samið hefur verið um á 

undirsvæðum eða svæðum þar sem strandríkin kunna að veita landluktum ríkjum á 

sama undirsvæði eða svæði jöfn réttindi eða forréttindi til hagnýtingar á hinum 

lífrænu auðlindum í sérefnahagslögsögunni. 

70. gr. 
Réttur landfræðilega afskiptra ríkja 

1. Landfræðilega afskipt ríki skulu hafa rétt til að eiga með sanngjörnum hætti 

hlutdeild í hagnýtingu hæfilegs hluta af afgangi hinna lífrænu auðlinda í sérefna- 

hagslögsögu strandríkja á sama undirsvæði eða svæði, með hliðsjón af viðeigandi 

efnahagslegum og landfræðilegum aðstæðum allra hlutaðeigandi ríkja og í samræmi
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Article 69 

Right of land-locked States 

1. Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable 

basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living 

resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same sub- 

region or region, taking into account the relevant economic and geographical 

circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions 
of this article and of articles 61 and 62. 

2. The terms and modalities of such participation shall be established by the 

States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking 
into account, inter alia: 

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing 
industries of the coastal State; 

(b) the extent to which the land-locked State, in accordance with the provi- 
sions of this article, is participating or is entitled to participate under ex- 

isting bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of 

living resources of the exclusive economic zones of other coastal States; 

(c) the extent to which other land-locked States and geographically disad- 
vantaged States are participating in the exploitation of the living 

resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the 

consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State 
or a part ofit; 

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States. 

3. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which 

would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in 

its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall 

co-operate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub- 

regional or regional basis to allow for participation of developing land-locked 

States of the same subregion or region in the exploitation of the living 

resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or 

region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satisfactory to 

all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in 

paragraph 2 shall also be taken into account. 

4. Developed land-locked States shall, under the provisions of this article, be 

entitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclu- 

sive economic zones of developed coastal States of the same subregion or 
region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to 

other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken 

into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities 

and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the 
zone. 

5. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon 
in subregions or regions where the coastal States may grant to land-locked 

States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploi- 

tation of the living resources in the exclusive economic zones. 

Article 70 

Right of geographically disadvantaged States 

I. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on 

an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the 
living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same 

subregion or region, taking into account the relevant economic and geographi-
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við ákvæði þessarar greinar og 61. og 62. gr. 

2. Í þessum hluta merkja „landfræðilega afskipt ríki“ strandríki, m. a. ríki sem 
liggja að umluktum eða hálfumluktum höfum, sem vegna landfræðilegrar legu 

sinnar eru háð hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu annarra 
ríkja á undirsvæðinu eða svæðinu til þess að fá nægilegt magn af fiski til að næra 

íbúa sína eða hluta þeirra, svo og strandríki sem geta ekki gert tilkall til nokkurrar 
eigin sérefnahagslögsögu. 

3. Hlutaðeigandi ríki skulu í tvíhliða samningum, undirsvæðissamningum eða 

svæðissamningum kveða á um skilmála og aðferðir vegna þessarar hlutdeildar, 

m. a. með hliðsjón af: 

a) þörfinni á að forðast skaðleg áhrif á verstöðvar eða fiskiðnað strandríkisins; 

b) því, hversu mikla hlutdeild landfræðilega afskipta ríkið, samkvæmt ákvæðum 

þessarar greinar, á eða má eiga á grundvelli gildandi tvíhliða samninga, 

undirsvæðissamninga eða svæðissamninga í hagnýtingu lífrænna auðlinda í 
sérefnahagslögsögu annarra strandríkja; 

c) því, hversu mikla hlutdeild önnur landfræðilega afskipt ríki og landlukt ríki 

eiga í hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu strandríkisins, og 

þar af leiðandi þörfinni á að forðast að leggja sérstaka byrði á einstakt 

strandríki eða hluta þess; 
d) næringarþörfum íbúa ríkjanna hvers um sig. 

4. Þegar nýtingargeta strandríkis nálgast þau mörk að það geti nýtt allan 

leyfilegan afla hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu sinni skulu strandríkið 

og önnur hlutaðeigandi ríki starfa saman að því að gera sanngjarna tvíhliða 

samninga, undirsvæðissamninga eða svæðissamninga þar sem gert sé ráð fyrir 
hlutdeild þróunarríkja í hópi landfræðilega afskiptra ríkja á sama undirsvæði eða 

svæði í hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu strandríkja á 

undirsvæðinu eða svæðinu, eftir því sem við getur átt miðað við aðstæður og með 

skilmálum sem allir aðilar sætta sig við. Við framkvæmd þessa ákvæðis skal einnig 

hafa hliðsjón af atriðunum sem nefnd eru í 3. tl. 

5. Iönþróuðum landfræðilega afskiptum ríkjum skal samkvæmt ákvæðum 

þessarar greinar aðeins heimilt að eiga hlutdeild í hagnýtingu lífrænna auðlinda í 
sérefnahagslögsögu iðnþróaðra strandríkja á sama undirsvæði eða svæði með tilliti 
til þess að hve miklu leyti strandríkið, þegar það hefur veitt öðrum ríkjum aðgang 

að hinum lífrænu auðlindum í sérefnahagslögsögu sinni, hefur haft hliðsjón af 
þörfinni á að hafa sem minnst skaðleg áhrif á verstöðvar og draga sem mest úr 

efnahagslegu áfalli í ríkjum sem ríkisborgarar frá hafa venjulega veitt á svæðinu. 

6. Ofangreind ákvæði hnekkja ekki ráðstöfunum sem samið hefur verið um á 
undirsvæðum eða svæðum þar sem strandríkin kunna að veita landfræðilega 

afskiptum ríkjum á sama undirsvæði eða svæði jöfn réttindi eða forréttindi til 

hagnýtingar á hinum lífrænu auðlindum í sérefnahagslögsögunni. 

71. gr. 

Undantekning frá gildi 69. og 70. gr. 

Ákvæði 69. og 70. gr. gilda ekki gagnvart strandríki ef efnahagur þess er í mjög 

miklum mæli háður hagnýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu þess.
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cal circumstances of all the States concerned and in conformity with the provi- 

sions of this article and of articles 61 and 62. 

2. For the purposes of this Part, “geographically disadvantaged States" 

means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed 

seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploita- 

tion of the living resources of the exclusive economic zones of other States in 
the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes 

of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no ex- 

clusive economic zones of their own. 

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the 

States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking 

into account, inter alia: 

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing 
industries of the coastal State; 

(b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accor- 
dance with the provisions of this article, is participating or is entitled to 

participate under existing bilateral, subregional or regional agreements 

in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones 

of other coastal States; 

(c) the extent to which other geographically disad vantaged States and land- 
locked States are participating in the exploitation of the living resources of 

the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need 

to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it; 

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States. 

4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which 

would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in 

its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall 

co-operate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub- 

regional or regional basis to allow for participation of developing geographically 

disad vantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the 

living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the sub- 

region or region, as may be appropriate in the circumstances and on,terms satis- 

factory to all parties. In the implementation of this provision the factors men- 

tioned in paragraph 3 shall also be taken into account. 
5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions 

of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources 
only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same 

subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in 

giving access to other States to the living resources of its exclusive economic 

zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fish- 
ing communities and economic dislocation in States whose nationals have 

habitually fished in the zone. 
6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in 

subregions or regions where the coastal States may grant to geographically disad- 

vantaged States of the same subregion or region equal or preferential rights for the 

exploitation ofthe living resourcesin the exclusive economic zones. 

Article 71 
Non-applicability of articles 69 and 70 

The provisions of articles 69 and 70 do not apply in the case of a coastal State 

whose economy is overwhelmingly dependent on the exploitation of the living 
resources of its exclusive economic zone.
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72. gr. 

Takmarkanir á framsali réttinda 

1. Réttindi, sem veitt eru samkvæmt 69. og 70. gr. til að hagnýta lífrænar 
auðlindir, skal ekki framselja þriðja ríki né ríkisborgurum þess beint eða óbeint 

með leigumála eða leyfi, stofnun sameiginlegra fyrirtækja eða á annan hátt sem 
hefur sömu áhrif og slíkt framsal nema hlutaðeigandi ríki semji um annað. 

2. Undanfarandi ákvæði girðir ekki fyrir það að hlutaðeigandi ríki fái tæknilega 

eða fjárhagslega aðstoð frá þriðja ríki eða alþjóðastofnunum til að auðvelda 

beitingu réttinda samkvæmt 69. og 70. gr. enda hafi það ekki þau áhrif sem getið er 

í 1. tl. 

73. gr. 

Framkvæmd laga og reglna strandríkisins 

I. Þegar strandríkið beitir fullveldisréttindum sínum til að rannsaka, hagnýta, 

vernda og stjórna hinum lífrænu auðlindum í sérefnahagslögsögunni getur það gert 

þær ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að tryggja að farið sé eftir 

lögunum og reglunum sem það hefur sett í samræmi við samning þennan, m. a. 
ákveðið uppgöngu á skip, skoðun, töku og málarekstur. 

2. Skipum, sem tekin hafa verið, og áhöfnum þeirra skal sleppt undireins og 

viðhlítandi skuldabréf eða önnur trygging hefur verið lögð fram. 
3. Refsingar strandríkisins fyrir brot á lögum og reglum um veiðar í sérefna- 

hagslögsögunni mega ekki fela í sér refsivist, nema hlutaðeigandi ríki hafi gert 

samninga um annað, né annars konar líkamlega refsingu. 

4. Þegar erlend skip hafa verið tekin eða hald lagt á þau skal strandríkið 

tafarlaust tilkynna fánaríkinu eftir viðeigandi leiðum aðgerðina, sem gripið hefur 

verið til, og refsingar sem síðar hafa verið lagðar á. 

74. gr. 

Afmörkun sérefnahagslögsögunnar milli ríkja með mótlægum eða 

aðlægum ströndum 

1. Afmörkun sérefnahagslögsögunnar milli ríkja með mótlægum eða aðlægum 

ströndum skal komið í kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar, eins og getið er 

í 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins, svo að sanngjarnri lausn verði náð. 

2. Ef ekki er unnt að ná nokkru samkomulagi innan hæfilegs tíma skulu 
hlutaðeigandi ríki fara að eftir reglunum sem kveðið er á um í XV. hluta. 

3. Meðan samningurinn, sem kveðið er á um í 1. tl., hefur ekki verið gerður 

skulu hlutaðeigandi ríki í anda skilnings og samstarfs gera allt, sem í þeirra valdi 
stendur, til að ná hagnýtri bráðabirgðalausn og stofna því ekki í hættu né hindra 
það á þessu biðtímabili að lokasamkomulaginu verði náð. Þessi lausn skal ekki 

hnekkja lokaafmörkuninni. 

4. Þegar í gildi er samningur milli hlutaðeigandi ríkja skal leysa úr málum, sem 

snerta afmörkun sérefnahagslögsögunnar, samkvæmt ákvæðum þess samnings. 

75. gr. 

Kort og skrár með landfræðilegum hnitum 

1. Í samræmi við þennan hluta skal sýna línur ytri marka sérefnahagslögsögunnar 

og markalínurnar, sem dregnar eru samkvæmt 74. gr., á kortum í mælikvarða eða
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Article 72 

Restrictions on transfer of rights 

Í. Rights provided under articles 69 and 70 to exploit living resources shall 

not be directly or indirectly transferred to third States or their nationals by lease 
or licence, by establishing joint ventures or in any other manner which has the 
effect of such transfer unless otherwise agreed by the States concerned. 

2. The foregoing provision does not preclude the States concerned from ob- 
taining technical or financial assistance from third States or international organi- 
zations in order to facilitate the exercise of the rights pursuant to articles 69 and 

70, provided that it does not have the effect referred to in paragraph 1. 

Article 73 

Enforcement of laws and regulations of the coastal State 

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, ex- 
ploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic 

zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial 
proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regu- 
lations adopted by it in conformity with this Convention. 

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the post- 
ing of reasonable bond or other security. 

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in 

the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of 
agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corpo- 
ral punishment. 

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall 
promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken 
and of any penalties subsequently imposed. 

Article 74 
Delimitation of the exclusive economic zone between States 

with opposite or adjacent coasts 

1. The delimitation of the exclusive economic zone between States with 
opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of inter- 

national law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International 
Court of Justice, in order to achieve an equitable solution. 

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the 

States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. 

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, 
in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter 
into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional 
period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such 
arrangements shall be without prejudice to the final delimitation. 

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, ques- 

tions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be deter- 
mined in accordance with the provisions of that agreement. 

Article 75 

Charts and lists of geographical co-ordinates 

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone 
and the lines of delimitation drawn in accordance with article 74 shall be shown
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-kvörðum er nægja til að ganga megi úr skugga um staðsetningu þeirra. Þar sem við 

á má gera skrár með landfræðilegum hnitum staða, er tilgreini landmælingaatriði, í 
staðinn fyrir þessar línur ytri marka eða markalínur. 

2. Strandríkið skal birta þessi kort eða skrár með landfræðilegum hnitum á 
tilhlýðilegan hátt og koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 

endurriti af hverju þessara korta eða skráa. 

VI. HLUTI 

LANDGRUNN 

76. gr. 

Skilgreining á landgrunninu 

1. Landgrunn strandríkis tekur yfir hafsbotn og botnlög neðansjávarsvæðanna 
sem ná utan landhelgi þess til allrar eðlilegrar og óslitinnar framlengingar á 

landsvæði þess allt að ytri brún landgrunnssvæðisins eða allt að 200 sjómílum frá 
grunnlínunum sem víðátta landhelginnar er mæld frá þar sem ytri brún landgrunns- 

svæðisins nær ekki svo langt út. 

2. Landgrunn strandríkis skal ekki ná út fyrir mörkin sem kveðið er á um í 4.—6. 

tl. 
3. Landgrunnssvæðið tekur yfir neðansjávarframlengingu landmassa strandríkis- 

ins og er samsett af hafsbotni og botnlögum grunnsins, hlíðinni og hlíðardrögunum. 

Til þess teljast ekki djúpsævisbotninn með úthafshryggjum sínum né botnlög hans. 

4. a) Samkvæmt samningi þessum skal strandríkið ákveða ytri brún landgrunns- 
svæðisins hvar sem svæðið nær lengra en 200 sjómílur frá grunnlínunum sem 

víðátta landhelginnar er mæld frá, annaðhvort með: 

I) línu, dreginni samkvæmt 7. tl. með tilliti til ystu ákveðnu staðanna þar sem 
þykkt setlaga á hverjum stað er a.m.k. 1 hundraðshluti minnstu 

fjarlægðar frá þessum stað til róta landgrunnshlíðarinnar; eða 

ii) línu, dreginni samkvæmt 7. tl. með tilliti til ákveðinna staða sem eru ekki 
lengra en 60 sjómílur frá rótum landgrunnshlíðarinnar. 

b) Ef annað sannast ekki skulu rætur landgrunnshlíðárinnar ákveðnar sem mesti 

hallabreytingarstaðurinn á lægsta hluta hennar. 

5. Ákveðnu staðirnir, sem mynda línu ytri marka landgrunnsins á hafsbotninum, 

dregna samkvæmt 4. tl. a) i) og ii), skulu annaðhvort ekki vera lengra en 350 
sjómílur frá grunnlínunum, sem víðátta landhelginnar er mæld frá, eða lengra en 
100 sjómílur frá 2 500 metra jafndýptarlínunni sem er lína milli staða þar sem dýpi 

er 2 500 metrar. 

6. Þrátt fyrir ákvæði 5. tl. skulu ytri mörk landgrunnsins á neðansjávarhryggjum 
ekki vera lengra en 350 sjómílur frá grunnlínunum sem víðátta landhelginnar er 
mæld frá. Þessi töluliður gildir ekki um neðansjávarhæðir sem eru náttúrlegir 
hlutar landgrunnssvæðisins, svo sem hásléttur, bungur, kolla, grunn og rana þess.
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on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where 
appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of 
geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 
the Secretary-General of the United Nations. 

PART VI 

CONTINENTAL SHELF 
Article 76 

Definition of the continental shelf 

1. The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil 
of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the 
natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental 
margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the 
breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continen- 
tal margin does not extend up to that distance. 

2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits 
provided for in paragraphs 4 to 6. 

3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land 
mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, 
the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic 
ridges or the subsoil thereof. 

4. (a) Forthe purposes of this Convention, the coastal State shall establish 
the outer edge of the continental margin wherever the margin extends 
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of 
the territorial sea is measured, by either: 

(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the 
outermost fixed points at each of which the thickness of sedimen- 
tary rocks is at least Í per cent of the shortest distance from such 
point to the foot of the continental slope; or 

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to 
fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the 
continental slope. 

(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental 
slope shall be determined as the point of maximum change in the gra- 
dient at its base. 

5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental 
shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (i) and (ii), 
either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the 
breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles 
from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 
metres. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph $, on submarine ridges, the 
outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the 
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This para- 
graph does not apply to submarine elevations that are natural components of 
the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs. 

C6
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7. Strandríkið skal draga ytri mörk landgrunns síns, þar sem það grunn nær 

lengra en 200 sjómílur frá grunnlínunum sem víðátta landhelginnar er mæld frá. 

með beinum línum, ekki lengri en 60 sjómílur milli ákveðinna staða sem tilgreindir 

eru með hnitum breiddar og lengdar. 

8. Strandríkið skal leggja upplýsingar um mörk landgrunnsins utan 200 sjómílna 

frá grunnlínunum, sem víðátta landhelginnar er mæld frá, fyrir nefnd um mörk 

landgrunnsins sem skipuð er samkvæmt Il. viðauka á grundvelli sanngjarnrar 

hnattsvæðisdreifingar fulltrúa. Nefndin skal gera tillögur til strandríkja um mál sem 

snerta ákvörðun ytri marka landgrunnsins. Mörk grunnsins, sem strandríki hefur 

ákveðið á grundvelli þessara tillagna, skulu vera endanleg og bindandi. 

9. Strandríkið skal koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 

anna kortum og viðeigandi upplýsingum, m. a. um landmælingaatriði, þar sem ytri 

mörk landgrunnsins eru endanlega skýrð. Skal aðalframkvæmdastjórinn birta þetta 

á tilhlýðilegan hátt. 

10. Ákvæði þessarar greinar hafa ekki áhrif á afmörkun landgrunnsins milli ríkja 

með mótlægum eða aðlægum ströndum. 

77. gr. 

Réttindi strandríkisins yfir landgrunninu 

1. Strandríkið beitir fullveldisréttindum yfir landgrunninu að því er varðar 

rannsóknir á því og hagnýtingu náttúruauðlinda þess. 

2. Réttindin samkvæmt 1. tl. eru sérréttindi í þeim skilningi að rannsaki 

strandríkið ekki landgrunnið né hagnýti náttúruauðlindir þess má enginn ráðast Í 

þessa starfsemi án skýlauss samþykkis strandríkisins. 

3. Réttindi strandríkisins yfir landgrunninu eru ekki háð töku, virkri eða að 

nafninu til, né sérstakri yfirlýsingu. 

4. Til náttúruauðlindanna, sem getið er í þessum hluta, teljast jarðefnaauðlindir 

og aðrar ólífrænar auðlindir hafsbotnsins og botnlaganna ásamt lífverum í flokki 

botnsetutegunda, þ. e. a. s. verum sem á nýtingarstigi eru annaðhvort hreyfingar- 

lausar á eða undir hafsbotninum eða geta ekki hreyft sig nema í stöðugri snertingu 

við hafsbotninn eða botnlögin. 

78. gr. 

Réttarstaða yfirlæga hafsins og loftrýmisins og réttindi og frelsi 

annarra ríkja 

1. Réttindi strandríkisins yfir landgrunninu hafa ekki áhrif á réttarstöðu yfirlæga 

hafsins né loftrýmisins yfir þessu hafi. 

2. Beiting réttinda strandríkisins yfir landgrunninu má ekki fara í bága við né 

valda óréttlætanlegum tálma á siglingum og öðrum réttindum og frelsi annarra ríkja 

sem kveðið er á um í samningi þessum. 

79. gr. 

Neðansjávarstrengir og -leiðslur á landgrunninu 

í. Öllum ríkjum er heimilt að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur á land- 

grunnið samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 

2. Strandríkið má ekki hindra lagningu né viðhald þessara strengja eða leiðslna, 

samanber þó rétt þess til að gera sanngjarnar ráðstafanir vegna rannsókna á
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7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, 

where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from 

which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not ex- 
ceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by co- 
ordinates of latitude and longitude. 

8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical 

miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is mea- 

sured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits 

of the Continental Shelf set up under Annex Il on the basis of equitable 

geographical representation. The Commission shall make recommendations to 

coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their 
continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the 
basis of these recommendations shall be final and binding. 

9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United 

Nations charts and relevant information, including geodetic data, permanently 

describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall 
give due publicity thereto. 

10. The provisions of this article are without prejudice to the question of 

delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent 
coasts. 

Article 77 

Rights of the coastal State over the continental shelf 

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for 
the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. 

2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the 
coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural 
resources, no one may undertake these activities without the express consent 
of the coastal State. 

3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on 
occupation, effective or notional, or on any express proclamation. 

4. The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and 
other non-living resources of the sea-bed and subsoil together with living organ- 

isms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the har- 
vestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are unable to 

move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil. 

Article 78 
Legal status of the superjacent waters and air space and the 

rights and freedoms of other States 

1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the 

legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters. 

2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf 

must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and 
other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention. 

Article 79 

Submarine cables and pipelines on the continental shelf 

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the conti- 
nental shelf, in accordance with the provisions of this article. 

2. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the 
continental shelf, the exploitation of its natural resources and the prevention,
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landgrunninu, hagnýtingar náttúruauðlinda þess og varna gegn, minnkunar á og 

eftirlits með mengun úr leiðslum. 

3. Afmörkun leiðar til að leggja þessar leiðslur á landgrunnið er háð samþykki 

strandríkisins. 
4. Ekkert í þessum hluta hefur áhrif á rétt strandríkisins til að setja skilyrði vegna 

strengja eða leiðslna, sem ná inn í land eða landhelgi þess, ellegar á lögsögu þess 

yfir strengjum og leiðslum sem eru gerðar eða notaðar vegna rannsókna á 

landgrunni þess, hagnýtingar auðlinda þess eða rekstrar tilbúinna eyja, útbúnaðar 

og mannvirkja sem það hefur lögsögu yfir. 
5. Þegar ríki leggja neðansjávarstrengi eða -leiðslur skulu þau taka tilhlýðilegt 

tillit til strengja eða leiðslna sem þegar hafa verið lagðar. Einkum skal varast að 
skerða möguleika á að gera við fyrirliggjandi strengi eða leiðslur. 

80. gr. 

Tilbúnar eyjar, útbúnaður 

og mannvirki á landgrunninu 

Að breyttu breytanda gildir 60. gr. um tilbúnar eyjar, útbúnað og mannvirki á 
landgrunninu. 

8l. gr. 

Boranir á landgrunninu 

Strandríkið skal hafa einkarétt á að heimila og setja reglur um boranir á 

landgrunninu í hvaða tilgangi sem er. 

82. gr. 

Greiðslur og framlög vegna hagnýtingar 

landgrunnsins utan 200 sjómílna 

1. Strandríkið skal inna af hendi greiðslur eða framlög í fríðu vegna hagnýtingar 

hinna ólífrænu auðlinda landgrunnsins utan 200 sjómílna frá grunnlínunum sem 

víðátta landhelginnar er mæld frá. 

2. Greiðslurnar og framlögin skal inna af hendi árlega vegna allrar framleiðslu á 
vinnslustað að loknum fyrstu fimm framleiðsluárunum á þeim vinnslustað. Á sjötta 
árinu skal upphæð greiðslunnar eða framlagsins vera 1 hundraðshluti verðmætis 
eða magns framleiðslunnar á vinnslustaðnum. Upphæðin skal hækka um 1 

hundraðshluta á hverju ári þar á eftir allt fram á tólfta árið og skal síðan vera áfram 

7 hundraðshlutar. Til framleiðslu teljast ekki verðmæti sem eru notuð í sambandi 

við hagnýtingu. 

3. Ef þróunarríki er nettóinnflytjandi jarðefnaauðlindar sem unnin er úr 

landgrunni þess er það undanþegið greiðslu- eða framlagsskyldu vegna þeirrar 

jarðefnaauðlindar. 
4. Greiðslurnar eða framlögin skal inna af hendi fyrir milligöngu stofnunarinnar 

sem skal úthluta þeim til aðildarríkja samnings þessa á grundvelli reglna um 

sanngjarna skiptingu með hliðsjón af hagsmunum og þörfum þróunarríkja, einkum 

hinna minnst iðnþróuðu og hinna landluktu í þeirra hópi. 

83. gr. 

Afmörkun landgrunnsins milli ríkja með mótlægum eða aðlægum ströndum 

1. Afmörkun landgrunnsins milli ríkja með mótlægum eða aðlægum ströndum 

skal komið í kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar, eins og getið er í 38. gr.
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reduction and control of pollution from pipelines, the coastal State may not 

impede the laying or maintenance of such cables or pipelines. 

3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the conti- 
nental shelf is subject to the consent of the coastal State. 

4. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish condi- 

tions for cables or pipelines entering its territory or territorial sea, or itsjurisdic- 

tion over cables and pipelines constructed or used in connection with the explo- 

ration of its continental shelf or exploitation of its resources or the operations of 
artificial islands, installations and structures under its jurisdiction. 

5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to 
cables or pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing ex- 
isting cables or pipelines shall not be prejudiced. 

Article 80 

Artificial islands, installations and structures 

on the continental shelf 

Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and struc- 
tures on the continental shelf. 

Article 81 

Drilling on the continental shelf 

The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drill- 
ing on the continental shelf for all purposes. 

Article 82 

Payments and contributions with respect to the exploitation 
of the continental shelf beyond 200 nautical miles 

1. The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect 

of the exploitation of the non-living resources of the continental shelf beyond 

200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial 
sea is measured. 

2. The payments and contributions shall be made annually with respect to all 

production at a site after the first five years of production at that site. For the 

sixth year, the rate of payment or contribution shall be Í per cent of the value 

or volume of production at the site. The rate shall increase by | per cent for 

each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent there- 
after. Production does not include resources used in connection with 
exploitation. 

3. A developing State which is a net importer of a mineral resource produced 
from its continental shelf is exempt from making such payments or contribu- 

tions in respect of that mineral resource. 

4. The payments or contributions shall be made through the Authority, 

which shall distributesthem to States Parties to this Convention, on the basis of 
equitable sharing criteria, taking into account the interests and needs of devel- 
oping States, particularly the least developed and the land-locked among them. 

Article 83 

Delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts 

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or 

adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law,
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samþykktar Alþjóðadómstólsins, svo að sanngjarnri lausn verði náð. 

2. Ef ekki er unnt að ná nokkru samkomulagi innan hæfilegs tíma skulu 

hlutaðeigandi ríki fara að eftir reglunum sem kveðið er á um í XV. hluta. 

3. Meðan samningurinn, sem kveðið er á um í 1. tl., hefur ekki verið gerður 

skulu hlutaðeigandi ríki í anda skilnings og samstarfs gera allt, sem í þeirra valdi 
stendur, til að ná hagnýtri bráðabirgðalausn og stofna því ekki í hættu né hindra 

það á þessu biðtímabili að lokasamkomulaginu verði náð. Þessi lausn skal ekki 
hnekkja lokaafmörkuninni. 

4. Þegar í gildi er samningur milli hlutaðeigandi ríkja skal leysa úr málum, sem 

snerta afmörkun landgrunnsins, samkvæmt ákvæðum þess samnings. 

ód. gr. 

Kort og skrár með landfræðilegum hnitum 

1. Í samræmi við þennan hluta skal sýna línur ytri marka landgrunnsins og 

markalínurnar, sem dregnar eru samkvæmt 83. gr., á kortum í mælikvarða eða 
-kvörðum er nægja til að ganga megi úr skugga um staðsetningu þeirra. Þar sem við 
á má gera skrár með landfræðilegum hnitum staða, er tilgreini landmælingaatriði, í 

staðinn fyrir þessar línur ytri marka eða markalínur. 

2. Strandríkið skal birta þessi kort eða skrár með landfræðilegum hnitum á 

tilhlýðilegan hátt og koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 

endurriti af hverju þessara korta eða skráa, svo og hjá aðalframkvæmdastjóra 
stofnunarinnar endurriti af þeim sem sýna línur ytri marka landgrunnsins. 

63. gr. 

Jarðgangagerð 

Þessi hluti hnekkir ekki rétti strandríkisins til að hagnýta botnlögin með 

jarðgangagerð, án tillits til dýptar hafsins yfir botnlögunum. 

Vil. HLUTI 

ÚTHAF 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

66. gr. 

Beiting ákvæða þessa hluta 

Ákvæði þessa hluta gilda um alla hluta hafsins sem teljast ekki til sérefnahagslög- 

sögu, landhelgi né innsævis ríkis ellegar eyjaklasahafs eyjaklasaríkis. Þessi grein 

hefur ekki í för með sér skerðingu á frelsinu sem öll ríki njóta í sérefna- 

hagslögsögunni samkvæmt 58. gr. 

87. gr. 

Frelsi úthafsins 

1. Úthafið er opið öllum ríkjum hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki. 

Frelsi úthafsins er notað samkvæmt skilyrðunum sem sett eru í samningi þessum og
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as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, 

in order to achieve an equitable solution. 

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the 

States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. 

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, 

in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter 

into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional 

period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such 

arrangements shall be without prejudice to the final delimitation. 

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, ques- 

tions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in 

accordance with the provisions of that agreement. 

Article 84 
Charts and lists of geographical co-ordinates 

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the continental shelf and the 
lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall be shown on 

charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where ap- 

propriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 

2. Thecoastal State shallgive due publicity to such charts or listsofgeographical 

co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary- 

General of the United Nations and, in the case of those showing the outer limit 

lines ofthe continental shelf, withthe Secretary-General ofthe Authority. 

Article 85 

Tunnelling 

This Part does not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil 

by means of tunnelling, irrespective of the depth of water above the subsoil. 

PART VII 

HIGH SEAS 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 86 

Application of the provisions of this Part 

The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in 
the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a 

State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. This article does not 
entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in the exclusive 

economic Zone in accordance with article $8. 

Article 87 
Freedom of the high seas 

1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Free- 
dom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Con-



Nr. 7 88 10. október 1985 

öðrum reglum þjóðaréttar. Bæði fyrir strandríki og landlukt ríki felur það m. a. í 

sér: 

a) frelsi til siglinga; 

b) frelsi til yfirflugs; 
c) frelsi til að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur, samanber þó VI. hluta; 

d) frelsi til að gera tilbúnar eyjar og annan útbúnað sem þjóðaréttur heimilar, 
samanber þó VI. hluta; 

e) frelsi til veiða, samanber þó skilyrðin sem sett eru í 2. kafla; 

f) frelsi til vísindarannsókna, samanber þó VI. og XIIl. hluta. 

2. Öll ríki skulu nota þetta frelsi með tilhlýðilegu tilliti til hagsmuna annarra 
ríkja, sem nota frelsi úthafsins, og einnig með tilhlýðilegu tilliti til réttindanna 
samkvæmt samningi þessum að því er snertir starfsemi á svæðinu. 

88. gr. 

Not úthafsins í friðsamlegum tilgangi einvörðungu 

Úthafið skal einvörðungu nota í friðsamlegum tilgangi. 

89. gr. 

Ógildi krafna um fullveldisrétt yfir úthafinu 

Ekkert ríki getur með réttu krafist þess að hluti úthafsins sé felldur undir 

fullveldisrétt sinn. 
90. gr. 

Réttur til siglinga 

Sérhvert ríki, hvort sem það er strandríki eða landlukt ríki, hefur rétt til að sigla 

skipum undir fána sínum um úthafið. 

91. gr. 

Þjóðerni skipa 

1. Sérhvert ríki skal setja skilyrði fyrir veitingu þjóðernis síns til handa skipum, 

skráningu skipa í landi sínu og réttinum til að sigla undir fána sínum. Nú er skipum 
heimilt að sigla undir fána ríkis og eru þau þá af þjóðerni þess. Raunveruleg tengsl 

verða að vera milli ríkisins og skipsins. 
2. Sérhvert ríki, sem veitt hefur skipum rétt til að sigla undir fána þess, skal gefa 

út handa þeim skjöl þar að lútandi. 

92. gr. 
Staða skipa 

1. Skip skulu aðeins sigla undir fána eins ríkis og skulu þau lúta sérlögsögu þess á 

úthafinu nema í undantekningartilvikum sem skýlaust er kveðið á um í alþjóða- 
samningum eða samningi þessum. Skip má ekki skipta um fána sinn meðan það er í 
ferð eða viðkomuhöfn nema raunverulegt framsal eignarréttar eða breyting á 

skráningu hafi farið fram. 
2. Skip, sem siglir undir fánum tveggja eða fleiri ríkja og notar þá eftir sinni 

hentisemi, getur ekki gert kröfu til nokkurs viðkomandi þjóðernis gagnvart öðru 
ríki og má líkja því við þjóðernislaust skip. 

93. gr. 
Skip sem sigla undir fána Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra 

og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 

Greinarnar hér á undan hafa ekki áhrif á stöðu skipa sem eru notuð í opinberri 

þjónustu Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra eða Alþjóðakjarnorkumála- 

stofnunarinnar og sigla undir fána stofnunarinnar.
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vention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both 
for coastal and land-locked States: 

(a) freedom of navigation; 
(b) freedom of overflight; 
(c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI; 

(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted 
under international law, subject to Part VI; 

(e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; 

(f) freedom ofscientific research, subject to Parts VÍ and XIII. 
2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the 

interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and 
also with due regard for the rights under this Convention with respect to activi- 
tiesin the Area. 

Article 88 
Reservation of the high seas for peaceful purposes 

The high seas shall be reserved for peaceful purposes. 

Article 89 
Invalidity of claims of sovereignty over the high seas 

No State may validly purport to subject any part of the high seas to its 
sovereignty. 

Article 90 
Right of navigation 

Every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying 
its flag on the high seas. 

Article 91 

Nationality of ships 

1. Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, 
for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships 
have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must 

exist a genuine link between the State and the ship. 

2. Every State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its 

flag documents to that effect. 

Árticle 92 

Status of ships 

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional 
cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, 
shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not 
change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a real 
transfer of ownership or change of registry. 

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them ac- 

cording to convenience, may not claim any of the nationalities in question with 

respect to any other State, and may be assimilated to a ship without nationality. 

Article 93 

Ships flying the flag of the United Nations, its specialized 
agencies and the International Atomic Energy Agency 

The preceding articles do not prejudice the question of ships employed on the 
official service of the United Nations, its specialized agencies or the Internation- 
al Atomic Energy Agency, flying the flag of the organization.
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94. gr. 
Skyldur fánaríkisins 

1. Sérhvert ríki skal á virkan hátt halda uppi lögsögu og stjórn sinni í stjórnarfars-, 

tækni- og félagsmálum yfir skipum sem sigla undir fána þess. 

2. Sérhvert ríki skal einkum: 
a) halda skipaskrá með nöfnum og upplýsingum um skip sem sigla undir fána 

þess, þó ekki þau sem almennt viðurkenndar alþjóðareglur taka ekki til vegna 

lítillar stærðar þeirra, og 

b) taka sér lögsögu samkvæmt landslögum sínum yfir sérhverju skipi, sem siglir 

undir fána þess, og skipstjóra, yfirmönnum og áhöfn þess að því er snertir 

stjórnarfars-, tækni- og félagsmál sem varða skipið. 
3. Sérhvert ríki skal gera nauðsynlegar ráðstafanir vegna skipa, sem sigla undir 

fána þess, til að tryggja öryggi á hafinu, m. a. með tilliti til: 

a) smíði, búnaðar og haffæri skipa; 
b) mönnunar skipa, vinnuskilyrða og þjálfunar áhafna með hliðsjón af viðeigandi 

alþjóðasamningum; 

c) notkunar merkja, viðhalds fjarskiptasambands og varna gegn árekstrum. 

4. Meðal þessara ráðstafana skulu vera ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að 

tryggja: 
a) að þar til bær skipaskoðunarmaður skoði sérhvert skip fyrir skráningu og síðan 

með hæfilegu millibili og um borð séu þau kort, siglingabækur og siglingabún- 

aður og -tæki sem þörf er á til öruggrar siglingar skipsins; 

b) að sérhvert skip sé í umsjá skipstjóra og yfirmanna, sem hafi viðeigandi 
hæfileika, einkum hvað snertir sjómennsku, siglingar, fjarskiptasamband og 
skipsvélstjórn, og áhöfnin sé nægilega hæf og stór miðað við tegund, stærð, vél 
og búnað skipsins; 

c) að skipstjórinn, yfirmennirnir og, að svo miklu leyti sem við á, áhöfnin þekki 

til fulls og sé gert að virða viðeigandi alþjóðareglur um öryggi mannslífa á 

hafinu, varnir gegn árekstrum, varnir gegn, minnkun á og eftirlit með mengun 

hafsins og viðhald radíósambands. 

5. Þegar ráðstafanirnar, sem mælt er fyrir um í 3. og 4. tl., eru gerðar þarf 

sérhvert ríki að fara eftir almennt viðurkenndum alþjóðlegum reglum, starfsháttum 

og venjum og gera ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að tryggja að 

farið sé eftir þeim. 

6. Ríki, sem hefur augljósa ástæðu til að ætla að eðlilegri lögsögu og stjórn að því 

er snertir skip hafi ekki verið haldið uppi, getur gefið fánaríkinu skýrslu um 

staðreyndir. Þegar fánaríkið fær þessa skýrslu skal það rannsaka málið og eftir 

atvikum grípa til nauðsynlegra aðgerða til að ráða bót á ástandinu. 

7. Sérhvert ríki skal láta fara fram rannsókn af hálfu eða fyrir nægilega hætum 

manni eða mönnum á sérhverju óhappi á sjó eða siglingaóhappi á úthafinu þegar í 

hlut á skip, sem siglir undir fána þess, og af hlýst líftjón eða alvarleg meiðsl 

ríkisborgara annars ríkis ellegar alvarleg spjöll á skipum eða útbúnaði annars ríkis 

eða hafrýminu. Fánaríkið og hitt ríkið skulu starfa saman að framkvæmd 

rannsóknar sem hitt ríkið lætur fara fram á þessu óhappi á sjó eða siglingaóhappi.
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Article 94 

Duties of the flag State 

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in admin- 
istrative, technical and social matters over ships flying its flag. 

2. In particular every State shall: 

(a) maintain a register of ships containing the names and particulars of ships 

flying its flag, except those which are excluded from generally accepted 
international regulations on account of their small size; and 

(b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag 
and its master, officers and crew in respect of administrative, technical 
and social matters concerning the ship. 

3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are neces- 
sary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to: 

(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; 
(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking 

into account the applicable international instruments; 

(c) the use of signals, the maintenance of communications and the preven- 
tion of collisions. 

4. Such measures shall include those necessary to ensure: 

(a) that each ship, before registration and thereafter at appropriate intervals, 
is surveyed by a qualified surveyor of ships, and has on board such 
charts, nautical publications and navigational equipment and instruments 
as are appropriate for the safe navigation of the ship, 

(b) that each ship is in the charge of a master and officers who possess ap- 
propriate qualifications, in particular in seamanship, navigation, com- 

munications and marine engineering, and that the crew is appropriate in 

qualification and numbers for the type, size, machinery and equipment 
of the ship; 

(c) that the master, officers and, to the extent appropriate, the crew are fully 

conversant with and required to observe the applicable international 

regulations concerning the safety of life at sea, the prevention of colli- 

sions, the prevention, reduction and control of marine pollution, and 

the maintenance of communications by radio. 

5. In taking the measures called for in paragraphs 3 and 4 each State is required 
to conform to generally accepted international regulations, procedures and prac- 
ticesand to take any steps which may be necessary to secure their observance. 

6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and con- 

trol with respect to a ship have not been exercised may report the facts to the 

flag State. Upon receiving such a report, the flag State shall investigate the 

matter and, if appropriate, take any action necessary to remedy the situation. 

1. Each State shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified 

person or persons into every marine casualty or incident of navigation on the 

high seas involving a ship flying its flag and causing loss of life or serious injury 

to nationals of another State or serious damage to ships or installations of an- 
other State or to the marine environment. The flag State and the other State 

shall co-operate in the conduct of any inquiry held by that other State into any 
such marine casualty or incident of navigation.
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95. gr. 

Friðhelgi herskipa á úthafinu 

Herskip á úthafinu eru algerlega undanþegin lögsögu annarra ríkja en fánarík- 

isins. 

96. gr. 

Friðhelgi skipa sem ríki notar aðeins til annars en kaupsiglinga 
Skip, sem ríki á eða gerir út og notar aðeins til annars en kaupsiglinga, skulu vera 

algerlega undanþegin lögsögu annarra ríkja en fánaríkisins á úthafinu. 

97. gr. 

Refsilögsaga vegna árekstra eða annarra siglingaóhappa 

1. Ef árekstur verður eða annað siglingaóhapp sem varðar skip á úthafinu og 
snertir refsi- eða agaábyrgð skipstjórans eða annars manns í þjónustu skipsins má 
ekki höfða nokkurt refsi- eða agamál gegn þessum manni nema fyrir dómstólum 
eða stjórnvöldum fánaríkisins eða ríkisins sem þessi maður er ríkisborgari í. 

2. Í agamálum skal ríkið, sem hefur gefið út skipstjóraskírteini, réttindaskírteini 
eða leyfisbréf, eitt vera bært um, að undangenginni lögformlegri málsmeðferð, að 

lýsa yfir afturköllun þessara skilríkja jafnvel þótt handhafinn sé ekki ríkisborgari 

ríkisins sem gaf þau út. 

3. Ekki skulu önnur yfirvöld en yfirvöld fánaríkisins fyrirskipa nokkra kyrrsetn- 

ingu eða hald á skipi, jafnvel ekki sem lið í rannsókn. 

98. gr. 
Skylda til að veita aðstoð 

1. Sérhvert ríki skal skylda skipstjóra skips sem siglir undir fána þess, að svo 

miklu leyti sem hann getur gert það án þess að stofna skipinu, áhöfninni eða 
farþegunum í verulega hættu: 

a) til að veita aðstoð hverjum þeim manni sem finnst á sjó og á það á hættu að farast; 
b) til að sigla eins hratt og unnt er til hjálpar mönnum í neyð ef hann er látinn vita 

um þörf þeirra á aðstoð, að svo miklu leyti sem ætlast má til þess með sanngirni 

af honum; 
c) til að veita í kjölfar áreksturs hinu skipinu, áhöfn og farþegum þess aðstoð og 

láta hitt skipið vita, ef unnt er, um nafn síns eigin skips, skráningarhöfn þess og 

næstu höfn sem það mun hafa viðkomu í. 
2. Sérhvert strandríki skal stuðla að stofnun, rekstri og viðhaldi fullnægjandi og 

virkrar leitar- og björgunarþjónustu vegna öryggis á og yfir hafinu og skal, ef 

aðstæður krefja, hafa samstarf við nágrannaríkin um sameiginlegar svæðisráðstaf- 
anir í þessu skyni. 

99. gr. 

Bann við þrælaflutningi 

Sérhvert ríki skal gera virkar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir og refsa fyrir 

þrælaflutning með skipum, sem hafa rétt til að sigla undir fána þess, og til þess að 

girða fyrir ólöglega notkun fána þess í því skyni. Þræll, sem leitar hælis um borð í 

skipi, skal sjálfkrafa vera frjáls hvaða fána sem það siglir undir. 

100. gr. 

Skylda til samstarfs um að bæla niður sjórán 

Að svo miklu leyti sem unnt er skulu öll ríki starfa saman að því að bæla niður 
sjórán á úthafinu eða annars staðar utan lögsögu ríkja.
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Article 95 

Immunity of warships on the high seas 

Warships on the high seas have complete immunity from the jurisdiction of 

any State other than the flag State. 

Article 96 
Immunity of ships used only on government non-commercial service 

Ships owned or operated by a State and used only on government non- 

commercial service shall, on the high seas, have complete immunity from the 

jurisdiction of any State other than the flag State. 

Article 97 
Penal jurisdiction in matters of collision or any other incident of navigation 

1. In the event of a collision or any other incident of navigation concerning a 

ship on the high seas, involving the penal or disciplinary responsibility of the 

master or of any other person in the service of the ship, no penal or disciplinary 

proceedings may be instituted against such person except before the judicial or 

administrative authorities either of the flag State or of the State of which such 

person is a national. 

2. In disciplinary matters, the State which has issued a master's certificate or 

a certificate of competence or licence shall alone be competent, after due legal 

process, to pronounce the withdrawal of such certificates, even if the holder is 

not a national of the State which issued them. 

3. No arrest or detention of the ship, even as a measure of investigation, 

shall be ordered by any authorities other than those of the flag State. 

Article 98 

Duty to render assistance 

1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he 

can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers: 

(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost; 

(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if 
informed of their need of assistance, in so far as such action may reasona- 

bly be expected of him; 

(c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its 
passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of 

his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call. 

2. Every coastal State shall promote the establishment, operation and main- 

tenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety 

on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual re- 

gional arrangements co-operate with neighbouring States for this purpose.. 

Article 99 
Prohibition of the transport of slaves 

Every State shall take effective measures to prevent and punish the transport 

of slaves in ships authorized to fly its flag and to prevent the unlawful use of its 

flag for that purpose. Any slave taking refuge on board any ship, whatever its 

flag, shall ipso facto be free. 

Article 100 

Duty to co-operate in the repression of piracy 

All States shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of 

piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.
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101. gr. 

Skilgreining á sjóráni 

Sjórán felst í einhverri eftirfarandi aðgerða: 
a) ólöglegri ofbeldis- eða haldsaðgerð, eða ruplaðgerð, sem áhöfn eða farþegar 

skips eða loftfars í einkaeign grípa til í eiginhagsmunaskyni og beina: 

i) gegn öðru skipi eða loftfari á úthafinu eða gegn mönnum eða eignum um 

borð í þessu skipi eða loftfari; 
ii) gegn skipi, loftfari, mönnum eða eignum á stað utan lögsögu ríkja; 

b) aðgerð, fólginni í sjálfviljugri hlutdeild í starfrækslu skips eða loftfars með 
vitund um staðreyndir sem gera það að sjóræningjaskipi eða -loftfari; 

c) aðgerð, fólginni í því að hvetja til aðgerðar, sem lýst er í a- eða b-lið, eða 

auðvelda hana af ásettu ráði. 

102. gr. 
Sjórán af hálfu herskips, ríkisskips eða ríkisloftfars þar sem 

áhöfnin hefur gert uppreisn 

Ef herskip, ríkisskip eða ríkisloftfar, þar sem áhöfnin hefur gert uppreisn og 
tekið stjórn skipsins eða loftfarsins í sínar hendur, grípur til sjóránsaðgerðanna sem 
skilgreindar eru í 101. gr. eru þær lagðar að jöfnu við aðgerðir sem skip eða loftfar í 
einkaeign grípur til. 

103. gr. 
Skilgreining á sjóræningjaskipi eða -loftfari 

Skip eða loftfar telst sjóræningjaskip eða -loftfar ef mennirnir, sem ráða mestu 

um stjórn þess, hyggjast nota það til þess að grípa til einhverrar af aðgerðunum sem 

getið er í 101. gr. Sama máli gegnir ef skipið eða loftfarið hefur verið notað til þess 

að grípa til einhverrar slíkrar aðgerðar svo framarlega sem það er enn undir stjórn 

mannanna sem eru sekir um þá aðgerð. 

104. gr. 
Varðveisla eða missir þjóðernis sjóræningjaskips eða -loftfars 

Skip eða loftfar getur haldið þjóðerni sínu þótt það hafi orðið sjóræningjaskip 

eða -loftfar. Kveðið er á um varðveislu eða missi þjóðernis í lögum ríkisins sem 

þetta þjóðerni er rakið til. 

105. gr. 

Taka sjóræningaskips eða -loftfars 

Á úthafinu eða annars staðar utan lögsögu ríkja getur sérhvert ríki tekið 

sjóræningjaskip eða -loftfar, ellegar skip eða loftfar sem þolað hefur sjórán og er 

undir stjórn sjóræningja, og handtekið mennina og tekið eignirnar um borð. 
Dómstólar ríkisins, sem framkvæmdu tökuna, mega ákveða refsingarnar, sem 

lagðar skulu á, og mega einnig ákveða til hvaða aðgerða skuli grípa vegna 
skipanna, loftfaranna eða eignanna í samræmi við réttindi þriðja aðila sem var í 

góðri trú. 

106. gr. 

Ábyrgð vegna töku án fullnægjandi ástæðu 

Þegar taka skips eða loftfars vegna gruns um sjórán hefur verið framkvæmd án 

fullnægjandi ástæðu skal ríkið, sem tökuna framkvæmdi, bera ábyrgð á tjóni eða 

skaða af völdum tökunnar gagnvart þjóðernisríki skipsins eða loftfarsins.
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Article 101 

Definition of piracy 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, com- 
mitted for private ends by the crew or the passengers of a private ship or 

a private aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or 
property on board such ship or aircraft, 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the juris- 
diction of any State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an air- 
craft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft, 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in sub- 
paragraph (a) or (b). 

Article 102 

Piracy by a warship, government ship or government aircraft 

whose crew has mutinied 

The acts of piracy, as defined in article 101, committed by a warship, govern- 

ment ship or government aircraft whose crew has mutinied and taken control of 

the ship or aircraft are assimilated to acts committed by a private ship or aircraft. 

Article 103 
Definition of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft is considered a pirate ship or aircraft if it is intended by the 

persons in dominant control to be used for the purpose of committing one of 

the acts referred to in article 101. The same applies if the ship or aircraft has 

been used to commit any such act, so long as it remains under the control of the 

persons guilty of that act. 

Article 104 

Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft may retain its nationality although it has become a pirate 

ship or aircraft. The retention or loss of nationality is determined by the law of 

the State from which such nationality was derived. 

Article 105 
Seizure of a pirate ship or aircraft 

On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, 

every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by 

piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the 

property on board. The courts of the State which carried out the seizure may 

decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to 

be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of 

third parties acting in good faith. 

Article 106 

Liability for seizure without adequate grounds 

Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected 

wi.hout adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the 

State the nationality of which is possessed by the ship or aircraft for any loss or 

damage caused by the seizure.
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107. gr. 
Skip og loftför sem hafa heimild til töku vegna sjóráns 

Framkvæmd töku vegna sjóráns má aðeins vera í höndum herskipa eða 

herloftfara ellegar annarra skipa eða loftfara sem eru skýrt auðkennd og bera það 

með sér að þau séu í þjónustu ríkis og hafa umboð til þess. 

108. gr. 

Ólögleg viðskipti með eiturlyf eða ávana- og fíkniefni 

1. Öll ríki skulu starfa saman að því að bæla niður ólögleg viðskipti með eiturlyf 

og ávana- og fíkniefni sem skip á úthafinu fást við andstætt alþjóðasamningum. 

2. Ríki, sem hefur rökstudda ástæðu til að ætla að skip, sem siglir undir fána þess, 

fáist við ólögleg viðskipti með eiturlyf eða ávana- og fíkniefni, getur farið fram á 

samstarf af hálfu annarra ríkja til að bæla þessi viðskipti niður. 

109. gr. 
Óleyfilegar útvarpssendingar frá úthafinu 

1. Öll ríki skulu starfa saman að því að þagga niður í óleyfilegum útvarpssending- 
um frá úthafinu. 

2. Í samningi þessum merkja „óleyfilegar útvarpssendingar“ útsendingu andstætt 
alþjóðareglum á hljóðvarps- eða sjónvarpsefni sem ætlast er til að almenningur nái 
frá skipi eða útbúnaði á úthafinu, þó ekki útsendingu neyðarkalla. 

3. Lögsækja má mann, sem fæst við óleyfilegar útvarpssendingar, fyrir dómstóli: 

a) fánaríkis skipsins; 

b) skráningarríkis útbúnaðarins; 
c) ríkisins sem maðurinn er ríkisborgari í; 

d) ríkis þar sem ná má útsendingunum; eða 

e) ríkis þar sem leyfilegar útvarpssendingar verða fyrir truflun. 

4. Á úthafinu getur ríki, sem hefur lögsögu samkvæmt 3. tl., handtekið mann eða 

tekið skip, sem fæst við óleyfilegar útvarpssendingar, og tekið útvarpstækjabúnað- 
inn, Í samræmi við 110. gr. 

110. gr. 

Uppgönguréttur 

1. Herskip, sem mætir erlendu skipi á úthafinu, öðru en skipi sem á rétt á algerri 

friðhelgi samkvæmt 95. og 96. gr., hefur ekki heimild til að láta menn fara um borð 

í það, veiti samningur ekki vald til afskipta, nema rökstuddur grunur sé um að: 

a) skipið fremji sjórán, 
b) skipið leggi stund á þrælaviðskipti; 
c) skipið fáist við óleyfilegar útvarpssendingar og fánaríki herskipsins hafi 

lögsögu samkvæmt 109. gr.; 

d) skipið sé þjóðernislaust; eða 

e) skipið sé í raun og veru af sama þjóðerni og herskipið þótt það sigli undir 
erlendum fána eða neiti að sýna fána sinn. 

2. Í tilvikunum, sem kveðið er á um í 1. tl., má herskipið ganga úr skugga um rétt 

skipsins til að sigla undir fána sínum. Í þessu skyni getur það sent bát undir stjórn 

liðsforingja að hinu grunaða skipi. Ef grunur er enn fyrir hendi eftir að skjölin hafa
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Article 107 

Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy 

A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military 

aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on 

government service and authorized to that effect. 

Article 108 

Ilicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances 

1. All States shall co-operate in the suppression of illicit traffic in narcotic 

drugs and psychotropic substances engaged in by ships on the high seas contrary 

to international conventions. . 
2. Any State which has reasonable grounds for believing that a ship flying its 

flag is engaged in illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances may 

request the co-operation of other States to suppress such traffic. 

Article 109 
Unauthorized broadcasting from the high seas 

1. AllStates shall co-operate in the suppression of unauthorized broadcasting 

from the high seas. 
2. For the purposes of this Convention, “unauthorized broadcasting" means 

the transmission of sound radio or television broadcasts from a ship or installa- 

tion on the high seas intended for reception by the general public contrary to in- 

ternational regulations, but excluding the transmission of distress calls. 

3. Any person engaged in unauthorized broadcasting may be prosecuted 

before the court of: 

(a) the flag State ofthe ship; 

(b) the State of registry of the installation; 
(c) the State of which the person is a national; 
(d) any State where the transmissions can be received; or 

(e) any State where authorized radio communication is suffering inter- 

ference. 
4. On the high seas, a State having jurisdiction in accordance with paragraph 

3 may, in conformity with article 110, arrest any person or ship engaged in 

unauthorized broadcasting and seize the broadcasting apparatus. 

Article 110 

Right of visit 

1. Except where acts of interference derive from powers conferred by treaty, 

a warship which encounters on the high seas a foreign ship, other than a ship en- 

titled to complete immunity in accordance with articles 95 and 96, is not justi- 

fied in boarding it unless there is reasonable ground for suspecting that: 

(a) the shipis engaged in piracy; 

(b) the ship is engaged in the slave trade; 
(c) the shipis engaged in unauthorized broadcasting and the flag State of the 

warship has jurisdiction under article 109; 

(d) the ship is without nationality; or 
(e) though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship ís, in 

reality, of the same nationality as the warship. 

2. Inthe cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed to verify 

the ship's right to fly its flag. To this end, it may send a boat under the com- 

mand of an officer to the suspected ship. If suspicion remains after the 

C7
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verið skoðuð má það láta fara fram frekari rannsókn um borð í skipinu enda sé hún 

3. Ef grunsemdirnar reynast ástæðulausar og skipið, sem farið hefur verið um 
borð í, hefur ekki gripið til aðgerðar sem réttlætir þær skal því bætt tjón eða skaði 

sem kann að hafa hlotist af. 

4. Þessi ákvæði gilda að breyttu breytanda um herloftför. 
5. Þessi ákvæði gilda einnig um önnur skip eða loftför með fullu umboði sem eru 

skýrt auðkennd og bera það með sér að þau séu í þjónustu ríkis. 

111. gr. 

Réttur til óslitinnar eftirfarar 

1. Veita má erlendu skipi óslitna eftirför þegar þar til bær yfirvöld strandríkisins 

hafa góða ástæðu til að ætla að skipið hafi brotið lög og reglur þess ríkis. Eftirför 

þessa verður að hefja þegar erlenda skipið eða einhver af bátum þess er á innsævi, á 
eyjaklasahafi, í landhelgi eða á aðlægu belti ríkisins sem veitir eftirför og má aðeins 

halda henni áfram utan landhelginnar eða aðlæga beltisins ef eftirförin hefur verið 
óslitin. Ekki er nauðsynlegt að skipið, sem gefur erlenda skipinu í landhelginni eða 
á aðlæga beltinu skipun um að stöðva, sé líka í landhelginni eða á aðlæga beltinu 

þegar það fær skipunina. Ef erlenda skipið er á aðlægu belti eins og það er 

skilgreint í 33. gr. má aðeins veita eftirför ef brotið hefur verið gegn réttindunum 

sem beltið var ákveðið til að vernda. 

2. Rétturinn til óslitinnar eftirfarar skal að breyttu breytanda gilda um brot í 

sérefnahagslögsögunni eða á landgrunninu, m. a. Öryggisbeltum umhverfis land- 

grunnsútbúnað, framin á þeim lögum og reglum strandríkisins sem gilda samkvæmt 
samningi þessum um sérefnahagslögsöguna eða landgrunnið, m. a. þessi öryggis- 

belti. 
3. Rétturinn til óslitinnar eftirfarar fellur niður um leið og skipið, sem veitt er 

eftirför, kemur inn í landhelgi síns eigin ríkis eða þriðja ríkis. 
4. Óslitin eftirför telst ekki hafin nema skipið, sem veitir eftirför, hafi gengið úr 

skugga um það með þeim ráðum sem tiltæk kunna að vera að skipið, sem veitt er 

eftirför — eða einhver af bátum þess eða öðrum förum sem starfa saman og nota 

skipið, sem veitt er eftirför, sem móðurskip — sé innan marka landhelginnar 

ellegar eftir atvikum á aðlæga beltinu, í sérefnahagslögsögunni eða yfir landgrunn- 

inu. Eftirförina má aðeins hefja eftir að sjáanlegt eða heyranlegt stöðvunarmerki 

hefur verið gefið ekki fjær en svo að það megi sjá eða heyra frá erlenda skipinu. 

5. Beiting réttarins til óslitinnar eftirfarar má aðeins vera í höndum herskipa eða 

herloftfara ellegar annarra skipa eða loftfara sem eru skýrt auðkennd og bera það 

með sér að þau séu í þjónustu ríkis og hafa umboð til þess. 

6. Þegar loftfar veitir óslitna eftirför: 

a) skulu ákvæði 1—4. tl. gilda að breyttu breytanda; 

b) verður loftfarið, sem gefur skipunina um að stöðva, sjálft að veita skipinu 
virka eftirför uns skip eða annað loftfar strandríkisins, sem loftfarið hefur kvatt 

til, kemur til að taka við eftirförinni nema loftfarið geti sjálft tekið skipið. Það 

nægir ekki til að réttlæta töku utan landhelginnar að loftfarið hafi eingöngu séð 

skipið vera brotlegt eða grunsamlegt ef því er ekki bæði skipað að stöðva og 

veitt eftirför af loftfarinu sjálfu eða öðrum loftförum eða skipum sem halda 
eftirförinni linnulaust áfram.
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documents have been checked, it may proceed to a further examination on 

board the ship, which must be carried out with all possible consideration. 

3. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the ship board- 

ed has not committed any act justifying them, it shall be compensated for any 
loss or damage that may have been sustained. 

4. These provisions apply mutatis mutandisto military aircraft. 

5. These provisions also apply to any other duly authorized ships or aircraft 

clearly marked and identifiable as being on government service. 

Article 111 

Right of hot pursuit 

1. The hot pursuit of a foreign ship may be undertaken when the competent 

authorities of the coastal State have good reason to believe that the ship has vi- 

olated the laws and regulations of that State. Such pursuit must be commenced 

when the foreign ship or one of its boats is within the internal waters, the archi- 

pelagic waters, the territorial sea or the contiguous zone of the pursuing State, 

and may only be continued outside the territorial sea or the contiguous zone if 

the pursuit has not been interrupted. lt is not necessary that, at the time when 

the foreign ship within the territorial sea or the contiguous zone receives the 

order to stop, the ship giving the order should likewise be within the territorial 

sea or the contiguous zone. If the foreign ship is within a contiguous zone, as 

defined in article 33, the pursuit may only be undertaken if there has been a vio- 

lation of the rights for the protection of which the zone was established. 

2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandisto violations in the ex- 

clusive economic zone or on the continental shelf, including safety zones 

around continental shelf installations, of the laws and regulations of the coastal 

State applicable in accordance with this Convention to the exclusive economic 

zone or the continental shelf, including such safety zones. 

3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the ter- 
ritorial sea of its own State or of a third State. 

4. Hot pursuit is not deemed to have begun unless the pursuing ship has 

satisfied itself by such practicable means as may be available that the ship pur- 
sued or one of its boats or other craft working as a team and using the ship pur- 

sued as a mother ship is within the limits of the territorial sea, or, as the case 

may be, within the contiguous zone or the exclusive economic zone or above 
the continental shelf. The pursuit may only be commenced after a visual or 

auditory signal to stop has been given at a distance which enables it to be seen 
or heard by the foreign ship. 

5. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military air- 

craft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on 
government service and authorized to that effect. 

6. Where hot pursuit is effected by an aircraft: 

(a) the provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply mutatis mutandis, 

(b) theaircraft giving the order to stop must itself actively pursue the ship until 
a ship or another aircraft of the coastal State, summoned by the aircraft, ar- 

rives to take over the pursuit, unless the aircraft is itself able to arrest the 
ship. It does not suffice to justify an arrest outside the territorial sea that 

the ship was merely sighted by the aircraft as an offender or suspected 

offender, if it was not both ordered to stop and pursued by the aircraft itself 

or other aircraft or ships which continue the pursuit withoutinterruption. 

=



Nr. 7 100 10. október 1985 

7. Ekki er unnt að krefjast þess að skipi, sem hefur verið tekið í lögsögu ríkis og 

fylgt til hafnar þess ríkis til yfirheyrslu fyrir þar til bærum yfirvöldum, verði sleppt 

þegar af þeirri ástæðu að skipinu var í ferð sinni fylgt yfir hluta sérefna- 
hagslögsögunnar eða úthafsins ef nauðsynlegt reyndist vegna aðstæðna. 

8. Þegar skip hefur verið stöðvað eða tekið utan landhelginnar við aðstæður sem 

réttlæta ekki beitingu réttarins til óslitinnar eftirfarar skal því bætt tjón eða skaði 

sem kann að hafa hlotist þar af. 

112. gr. 

Réttur til að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur 

1. Öllum ríkjum er heimilt að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur á botn 

úthafsins utan landgrunnsins. 

2. Um þessa strengi og leiðslur gildir 79. gr., 5. tl. 

113. gr. 
Slit eða skemmdir á neðansjávarstreng eða -leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur sem kveða á um að það skuli 
vera refsivert brot ef skip, sem siglir undir fána þess, eða maður, sem er undir 

lögsögu þess, slítur eða skemmir af ásetningi eða vítaverðu gáleysi neðansjávar- 

streng í úthafinu þannig að hætt sé við truflun á eða rofi ritsíma- eða talsímasam- 

bands, svo og neðansjávarleiðslu eða háspennustrengs. Þetta ákvæði skal einnig 
gilda um athæfi sem ætlað er að valda þessu sliti eða skemmdum eða er líklegt til 
þess. Þó skal það ekki gilda um slit eða skemmdir af völdum manna sem höfðust 

eingöngu að í því löglega augnamiði að bjarga lífi sínu eða skipum sínum eftir að 

hafa gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast þetta slit eða 
skemmdir. 

114. gr. 

Slit eða skemmdir af völdum eigenda neðansjávarstrengs eða 

-leiðslu á öðrum neðansjávarstreng eða -leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur sem kveða á um að menn undir 
lögsögu þess, sem eiga neðansjávarstreng eða -leiðslu í úthafinu og valda við 
lagningu eða viðgerð á þeim streng eða leiðslu sliti eða skemmdum á öðrum streng 

eða leiðslu, skuli bera kostnað af viðgerðunum. 

115. gr. 
Bætur fyrir tjón vegna ráðstafana til að forðast skemmdir á 

neðansjávarstreng eða -leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur til að tryggja að eigendur skipa, 
sem geta sannað að þeir hafi fórnað akkeri, neti eða öðrum veiðarfærum til að 

forðast skemmdir á neðansjávarstreng eða -leiðslu, skuli fá bætur frá eiganda 

strengsins eða leiðslunnar enda hafi eigandi skipsins áður gert allar eðlilegar 
varúðarráðstafanir.
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7. The release of a ship arrested within the jurisdiction of a State and escorted 

to a port of that State for the purposes of an inquiry before the competent 

authorities may not be claimed solely on the ground that the ship, in the 

course of its voyage, was escorted across a portion of the exclusive economic 

zone or the high seas, if the circumstances rendered this necessary. 

8. Where a ship has been stopped or arrested outside the territorial sea in cir- 

cumstances which do not justify the exercise of the right of hot pursuit, it shall 

be compensated for any loss or damage that may have been thereby sustained. 

Article 112 

Right to lay submarine cables and pipelines 

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of 
the high seas beyond the continental shelf. 

2. Article 79, paragraph $, applies to such cables and pipelines. 

Article 113 

Breaking or injury of a submarine cable or pipeline 

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that the 

breaking or injury by a ship flying its flag or by a person subject toiitsjurisdiction of 

a submarine cable beneath the high seas done wilfully or through culpable negli- 

gence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstruct telegraphic or 

telephonic communications, and similarly the breaking or injury of a submarine 

pipeline or high-voltage power cable, shall be a punishable offence. This provi- 

sion shall apply also to conduct calculated or likely to result in such breaking or 

injury. However, it shall not apply to any break or injury caused by persons who 

acted merely with the legitimate object of saving their lives or their ships, after 

having taken all necessary precautionsto avoid such break orinjury. 

Article 114 

Breaking or injury by owners of a submarine cable or 

Dipeline of another submarine cable or pipeline 

Every State shall adopt the laws and regulationsnecessary to provide that, ifper- 

sons subject to itsjurisdiction who are the owners of a submarine cable or pipeline 

beneath the high seas, in laying or repairing that cable or pipeline, cause a break in 

orinjury to another cable or pipeline, they shall bear the cost ofthe repairs. 

Article 115 

Indemnity for loss incurred in avoiding injury to a 

submarine cable or pipeline 

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to ensure that the 

owners of ships who can prove that they have sacrificed an anchor, a net or any 

other fishing gear, in order to avoid injuring a submarine cable or pipeline, shall 

be indemnified by the owner of the cable or pipeline, provided that the owner 

of the ship has taken all reasonable precautionary measures beforehand.
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2. KAFLI. VERNDUN OG STJÓRNUN HINNA LÍFRÆNU 

AUÐLINDA UTHAFSINS 

116. gr. 

Réttur til veiða á úthafinu 

Öll ríki hafa rétt til að láta ríkisborgara sína stunda veiðar á úthafinu í samræmi 

við: 

a) samningsbundnar skuldbindingar sínar; 

b) réttindi, skyldur og hagsmuni strandríkja sem m. a. er kveðið á um í 63. gr., 2. 
tl., og 64.—67. gr.; og 

c) ákvæði þessa kafla. 

117. gr. 
Skylda ríkja til að gera með tilliti til ríkisborgara sinna ráðstafanir 

til verndunar hinna lífrænu auðlinda úthafsins 

Öllum ríkjum ber skylda til að gera, einum sér eða í samstarfi við önnur ríki, þær 
ráðstafanir vegna ríkisborgara sinna hvers um sig sem nauðsynlegar kunna að vera 

til verndunar hinna lífrænu auðlinda úthafsins. 

118. gr. 
Samstarf ríkja um verndun og 

stjórnun lífrænna auðlinda 

Ríki skulu starfa hvert með öðru að verndun og stjórnun lífrænna auðlinda á 
úthafssvæðunum. Ef ríkisborgarar ríkja hagnýta sömu lífrænu auðlindirnar, eða 
mismunandi lífrænar auðlindir á sama svæði, skulu þau hefja samningaviðræður 

með það í huga að gera nauðsynlegar ráðstafanir til verndunar hinna lífrænu 
auðlinda sem um ræðir. Skulu þau eftir atvikum starfa saman að því að setja á 

laggirnar í þessu skyni veiðistofnanir á undirsvæðinu eða svæðinu. 

119. gr. 

Verndun hinna lífrænu auðlinda úthafsins 

1. Þegar ríki ákveða leyfilegan afla og gera aðrar verndunarráðstafanir vegna 
hinna lífrænu auðlinda í úthafinu skulu þau: 

a) gera ráðstafanir sem miða að því, á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna 

sem hlutaðeigandi ríkjum eru tiltækar, að stofnum nýttra tegunda sé haldið í 
eða komið aftur upp Í stærð sem getur gefið af sér hámarkslangtímaafla, með 

þeim takmörkunum sem felast í viðkomandi umhverfis- og efnahagsaðstæðum, 

m. a. sérþörfum þróunarríkja, og skal hafa hliðsjón af veiðiháttum, innbyrðis 

tengslum stofna og almennt viðurkenndum alþjóðlegum lágmarksreglum hvort 
sem þær ná til undirsvæðis, svæðis eða heimsins; 

b) taka tillit til áhrifa þeirra á tegundir sem eru tengdar eða háðar nýttum 
tegundum svo að stofnum þessara tengdu eða háðu tegunda sé haldið ofan við 

eða komið aftur upp fyrir mörk þar sem viðkomu þeirra kann að verða 
alvarlega ógnað. 

2. Reglulega skal láta í té og skiptast á tiltækum vísindalegum upplýsingum, afla- 

og veiðisóknarskýrslum og öðrum gögnum viðkomandi verndun fiskstofna fyrir 

milligöngu þar til bærra alþjóðastofnana, hvort sem þær eru undirsvæðis-, svæðis- 

eða heimsstofnanir, þar sem við á og með þátttöku allra hlutaðeigandi ríkja. 

102 10. október 1985
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SECTION 2. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF 
THE LIVING RESOURCES OF THE HIGH SEAS 

Article 116 

Right to fish on the high seas 

All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high 
seas subject to: 

(a) their treaty obligations; 
(b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided 

for, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67; and 

(c) the provisions of this section. 

Article 117 

Duty of States to adopt with respect to their nationals measures 

for the conservation of the living resources of the high seas 

All States have the duty to take, or to co-operate with other States in taking, 

such measures for their respective nationals as may be necessary for the conser- 
vation of the living resources of the high seas. 

Article 118 

Co-operation of States in the conservation and management of 

living resources 

States shall co-operate with each other in the conservation and management 

of living resources in the areas of the high seas. States whose nationals exploit 
identical living resources, or different living resources in the same area, shall 

enter into negotiations with a view to taking the measures necessary for the con- 

servation of the living resources concerned. They shall, as appropriate, co- 

operate to establish subregional or regional fisheries organizations to this end. 

Article 119 

Conservation of the living resources of the high seas 

1. In determining the allowable catch and establishing other conservation 

measures for the living resources in the high seas, States shall: 

(a) take measures which are designed, on the best scientific evidence avail- 
able to the States concerned, to maintain or restore populations of har- 
vested species at levels which can produce the maximum sustainable 
yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, 
including the special requirements of developing States, and taking into 

account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally 

recommended international minimum standards, whether subregional, 
regional or global; 

(b) take into consideration the effects on species associated with or depen- 
dent upon harvested species with a view to maintaining or restoring 
populations of such associated or dependent species above levels at 
which their reproduction may become seriously threatened. 

2. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and 
other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and 

exchanged on a regular basis through competent international organizations, 

whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa- 
tion by all States concerned.
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3. Hlutaðeigandi ríki skulu tryggja að verndunarráðstafanir og framkvæmd 
þeirra feli ekki í sér mismunun gagnvart veiðimönnum nokkurs ríkis, hvorki í orði 
né á borði. 

120. gr. 
Sjávarspendýr 

Grein 65 gildir einnig um verndun og stjórnun sjávarspendýra í úthafinu. 

VIN. HLUTI 

REGLUR UM EYJAR 

121. gr. 

Reglur um eyjar 

1. Eyja er náttúrlega myndað, umflotið landsvæði sem er upp úr sjó á 

stórstraumsflóði. 
2. Landhelgi, aðlægt belti, sérefnahagslögsaga og landgrunn eyjar er ákveðið 

samkvæmt ákvæðum samnings þessa um annað landsvæði nema kveðið sé á um 
annað í 3. tl. 

3. Klettar, sem geta ekki borið mannabyggð eða eigið efnahagslíf, skulu ekki 
hafa nokkra sérefnahagslögsögu né landgrunn. 

IX. HLUTI 

UMLUKT EÐA HÁLFUMLUKT HÖF 

122. gr. 

Skilgreining 

Í samningi þessum merkir „umlukt eða hálfumlukt haf“ flóa, grunn eða haf sem 

tvö eða fleiri ríki umkringja og mjótt belti tengir öðru hafi eða meginhafinu ellegar 
sem landhelgi og sérefnahagslögsaga tveggja eða fleiri strandríkja mynda að öllu 

eða mestu leyti. 

123. gr. 

Samstarf ríkja sem liggja að umluktum 

eða hálfumluktum höfum 

Ríki, sem liggja að umluktu eða hálfumluktu hafi, skulu starfa hvert með öðru að 

því að fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt samningi þessum. Í 

þessu skyni skulu þau, beint eða á vettvangi viðeigandi svæðisstofnunar, leitast við: 

a) að samræma stjórnun, verndun, rannsóknir og hagnýtingu hinna lífrænu 

auðlinda hafsins; 

b) að samræma framkvæmd réttinda sinna og skyldna að því er snertir verndun og 
varðveislu hafrýmisins; 

c) að samræma stefnu sína á sviði vísindarannsókna og beita sér, þar sem við á, 
fyrir sameiginlegum áætlunum um vísindarannsóknir á svæðinu;
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3. States concerned shall ensure that conservation measures and their imple- 

mentation do not discriminate in form or in fact against the fishermen of any 
State. 

Article 120 

Marine mammals 

Article 65 also applies to the conservation and management of marine mam- 
mals in the high seas. 

PART VII 

REGIME OF ISLANDS 

Article 121 

Régime of islands 

I. Anisland is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is 
above water at high tide. 

2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous 
zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are 
determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to 
other land territory. 

3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their 
own shall have no exclusive economic zone or continental shelf. 

PART IX 

ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS 

Article 122 
Definition 

For the purposes of this Convention, “enclosed or semi-enclosed sea" 

means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to 

another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of 
the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States. 

Article 123 

Co-operation of States bordering enclosed 
or semi-enclosed seas 

States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should co-operate with 
each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties 
under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through 
an appropriate regional organization: 

(a) to co-ordinate the management, conservation, exploration and exploita- 
tion of the living resources of the sea; 

(b) to co-ordinate the implementation of their rights and duties with respect 
to the protection and preservation of the marine environment; 

(c) to co-ordinate their scientific research policies and undertake where ap- 
propríate joint programmes of scientific research in the area;
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d) að bjóða, eftir því sem við á, öðrum hlutaðeigandi ríkjum eða alþjóðastofnun- 
um samstarf um framkvæmd ákvæða þessarar greinar. 

X. HLUTI 

AÐGÖNGURÉTTUR LANDLUKTRA RÍKJA AÐ OG FRÁ 
SJÓ OG FRELSI TIL GEGNUMFERÐAR 

124. gr. 
Notkun hugtaka 

1. Í samningi þessum: 
a) merkir „landlukt ríki“ ríki sem á ekki land að sjó; 

b) merkir „gegnumferðarríki“ ríki, með eða án lands að sjó, sem liggur milli 

landlukts ríkis og sjávar og tekur við umferð á gegnumferð um land sitt; 

c) merkir „umferð á gegnumferð“ gegnumferð manna, farangurs, vara og 

flutningatækja um land eins eða fleiri gegnumferðarríkja þegar ferðin gegnum 
þetta land — með eða án umhleðslu, geymslu í vöruhúsi, affermingar á hluta 
farms eða breytingar á tegund flutningatækis — er aðeins hluti af heilli ferð 
sem byrjar eða endar á landi landlukta ríkisins; 

d) merkja „flutningatæki“: 
i) járnbrautarlestir, hafskip, vatna- og fljótabáta og ökutæki til umferðar á 

vegum; 
ii) burðarfólk og áburðardýr ef staðhættir krefja. 

2. Landlukt ríki og gegnumferðarríki geta með samningi sín á milli talið til 

flutningatækja leiðslur og gasleiðslur og önnur flutningatæki en þau sem nefnd eru í 

1.tl. 

125. gr. 
Aðgönguréttur að og frá sjó og frelsi til gegnumferðar 

1. Landlukt ríki skulu hafa aðgöngurétt að og frá sjó til að beita réttindunum sem 

kveðið er á um í samningi þessum, m. a. þeim sem snerta frelsi úthafsins og 

sameiginlega arfleifð mannkynsins. Í þessu skyni skulu landlukt ríki hafa frelsi til 

gegnumferðar um land gegnumferðarríkja með öllum flutningatækjum. 

2. Hlutaðeigandi landlukt ríki og gegnumferðarríki skulu í tvíhliða samningum, 
undirsvæðissamningum eða svæðissamningum kveða á um skilmála og aðferðir 

vegna notkunar frelsisins til gegnumferðar. 
3. Við beitingu gegnumferðarríkja á óskoruðum fullveldisrétti sínum yfir landi 

sínu skulu þau hafa rétt til þess að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 

að réttindin og aðstaðan, sem kveðið er á um í þessum hluta til handa landluktum 
ríkjum, skuli á engan hátt fara í bága við lögmæta hagsmuni sína. 

126. gr. 
Undantekning frá beitingu bestu kjara ákvæðisins 

Bestu kjara ákvæðinu verður ekki beitt um ákvæði samnings þessa, svo og 
sérstakra samninga um beitingu aðgönguréttarins að og frá sjó, sem veita réttindi 
og aðstöðu vegna hinnar sérstöku landfræðilegu legu landluktra ríkja.
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(d) to invite, as appropriate, other interested States or international organi- 
zations to co-operate with them in furtherance of the provisions of this 
article. 

PART X 

RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO 
AND FROM THE SEA AND FREEDOM OF TRANSIT 

Article 124 

Use of terms 

1. Forthe purposes of this Convention: 

(a) “land-locked State" means a State which has no sea-coast; 

(b) “transit State" means a State, with or without a sea-coast, situated be- 

tween a land-locked State and the sea, through whose territory traffic in 
transit passes; 

(c) “traffic in transit" means transit of persons, baggage, goods and means 
of transport across the territory of one or more transit States, when the 

passage across such territory, with or without trans-shipment, warehous- 

ing, breaking bulk or change in the mode of transport, is only a portion 

of a complete journey which begins or terminates within the territory of 
the land-locked State; 

(d) “means of transport" means: 
(i) railway rolling stock, sea, lake and river craft and road vehicles; 

(ii) where local conditions so require, porters and pack animals. 

2. Land-locked States and transit States may, by agreement between them, 

include as means of transport pipelines and gas lines and means of transport 
other than those included in paragraph Í. 

Article 125 

Right of access to and from the sea and freedom of transit 

1. Land-locked States shall have the right of access to and from the sea for 

the purpose of exercising the rights provided for in this Convention including 

those relating to the freedom of the high seas and the common heritage of man- 
kind. To this end, land-locked States shall enjoy freedom of transit through the 
territory of transit States by all means of transport. 

2. The terms and ,nodalities for exercising freedom of transit shall be agreed 
between the land-locked States and transit States concerned through bilateral, 
subregional or regional agreements. 

3. Transit States, in the exercise of their full sovereignty over their territory, 

shall have the right to take all measures necessary to ensure that the rights and 

facilities provided for in this Part for land-locked States shall in no way infringe 
their legitimate interests. 

Article 126 

Exclusion of application of the most-favoured-nation clause 

The provisions of this Convention, as well as special agreements relating to 
the exercise of the right of access to and from the sea, establishing rights and 
facilities on account of the special geographical position of land-locked States, 
are excluded from the application of the most-favoured-nation clause.
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127. gr. 

Tollar, skattar og önnur gjöld 

1. Umferð á gegnumferð skal undanþegin tollum, sköttum eða öðrum gjöldum 

nema gjöldum sem lögð eru á fyrir sérstaka veitta þjónustu í sambandi við þessa 

umferð. 

2. Ekki skal leggja hærri skatta né gjöld á flutningatæki á gegnumferð og aðra 

aðstöðu, sem landluktum ríkjum er látin í té og þau nota, en lögð eru á vegna 

notkunar á flutningatækjum gegnumferðarríkisins. 

128. gr. 

Tollfrelsissvæði og önnur tollaðstaða 

Til hægðarauka fyrir umferð á gegnumferð má leggja til tollfrelsissvæði eða aðra 
tollaðstöðu í komu- og brottfararhöfnum gegnumferðarríkjanna með samningi milli 
þessara ríkja og landluktu ríkjanna. 

129. gr. 

Samstarf um smíði og endurbætur 

á flutningatækjum 

Þegar ekki eru fyrir hendi í gegnumferðarríkjum flutningatæki, þannig að frelsið 

til gegnumferðar verði raunverulegt, eða tiltæk tæki, m. a. hafnarmannvirkin og 

-búnaðurinn, eru ófullnægjandi að einhverju leyti geta hlutaðeigandi gegnum- 

ferðarríki og landlukt ríki starfað saman að því að smíða eða endurbæta þau. 

130. gr. 

Ráðstafanir til að forðast eða útrýma töfum eða öðrum 

erfiðleikum tæknilegs eðlis í umferð á gegnumferð 

1. Gegnumferðarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að forðast tafir 

eða aðra erfiðleika tæknilegs eðlis í umferð á gegnumferð. 

2. Komi þessar tafir eða erfiðleikar upp skulu þar til bær yfirvöld hlutaðeigandi 

gegnumferðarríkja og landluktra ríkja starfa saman að því að útrýma þeim fljótt. 

131. gr. 

Sömu kjör í sjávarhöfnum 

Skip, sem sigla undir fána landluktra ríkja, skulu njóta sömu kjara og veitt eru 

öðrum erlendum skipum í sjávarhöfnum. 

132. gr. 
Veiting betri aðstöðu til gegnumferðar 

Samningur þessi hefur á engan hátt í för með sér sviptingu betri aðstöðu til 

gegnumferðar en þeirrar sem kveðið er á um í samningi þessum og aðildarríki 

samnings þessa hafa samið um eða aðildarríki hefur veitt. Samningur þessi girðir 

ekki heldur fyrir það að betri aðstaða sé veitt að þessu leyti í framtíðinni.
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Article 127 

Customs duties, taxes and other charges 

1. Traffic in transit shall not be subject to any customs duties, taxes or other 

Charges except charges levied for specific services rendered in connection with 
such traffic. 

2. Means of transport in transit and other facilities provided for and used by 
land-locked States shall not be subject to taxes or charges higher than those 
levied for the use of means of transport of the transit State. 

Article 128 

Free zones and other customs facilities 

For the convenience of traffic in transit, free zones or other customs facilities 

may be provided at the ports of entry and exit in the transit States, by agreement 
between those States and the land-locked States. 

Article 129 

Co-operation in the construction and 

improvement of means of transport 

Where there are no means of transport in transit States to give effect to the 

freedom of transit or where the existing means, including the port installations 

and equipment, are inadequate in any respect, the transit Statés and land-locked 

States concerned may co-operate in constructing or improving them. 

Article 130 

Measures to avoid or eliminate delays or other difficulties 

of a technical nature in traffic in transit 

1. Transit States shall take all appropriate measures to avoid delays or other 
difficulties of a technical nature in traffic in transit. 

2. Should such delays or difficulties occur, the competent authorities of the 

transit States and land-locked States concerned shall co-operate towards their 
expeditious elimination. 

Article 131 

Equal treatment in maritime ports 

Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy treatment equal to that 
accorded to other foreign ships in maritime ports. 

Article 132 

Grant of greater transit facilities 

This Convention does not entail in any way the withdrawal of transit facilities 

which are greater than those provided for in this Convention and which are 

agreed between States Parties to this Convention or granted by a State Party. 
This Convention also does not preclude such grant of greater facilities in the 
future.
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Kl. HLUTI 

SVÆÐIÐ 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

133. gr. 
Notkun hugtaka 

Í þessum hluta: 

a) merkja „auðlindir“ allar fastar, fljótandi eða loftkenndar jarðefnaauðlindir á 
vinnslustað á svæðinu, á eða undir hafsbotninum, m. a. fjölmálmsmola; 

b) kallast auðlindir, sem hafa náðst af svæðinu, „jarðefni“. 

134. gr. 
Gildissvið þessa hluta 

1. Þessi hluti gildir um svæðið. 

2. Um starfsemi á svæðinu skal fara eftir ákvæðum þessa hluta. 

3. Í VI. hluta er greint frá kröfum um afhendingu korta eða skráa með 
landfræðilegum hnitum, þar sem sýnd eru mörkin sem getið er í 1. gr., 1. tl. 1), til 

vörslu, svo og um tilskilda birtingu þeirra. 

4. Ekkert í þessari grein hefur áhrif á ákvörðun ytri marka landgrunnsins 
samkvæmt VI. hluta né gildi samninga sem snerta afmörkun milli ríkja með 
mótlægum eða aðlægum ströndum. 

135. gr. 

Réttarstaða yfirlæga hafsins og loftrýmisins 

Hvorki þessi hluti né réttindi, sem veitt eru eða beitt er samkvæmt honum, skulu 

hafa áhrif á réttarstöðu hafsins, sem liggur yfir svæðinu, eða loftrýmisins yfir því 
hafi. 

2. KAFLI. MEGINREGLUR UM SVÆÐIÐ 

136. gr. 

Sameiginleg arfleifð mannkynsins 

Svæðið og auðlindir þess eru sameiginleg arfleifð mannkynsins. 

137. gr. 

Réttarstaða svæðisins og auðlinda þess 

1. Ekkert ríki skal gera tilkall til eða beita fullveldisrétti eða -réttindum yfir hluta 

svæðisins eða auðlinda þess né heldur skal ríki ellegar einstaklingur eða lögpersóna 

kasta eign sinni á hluta þeirra. Ekki skal viðurkenna nokkurt slíkt tilkall eða 

beitingu fullveldisréttar eða -réttinda né þetta eignarhald. 

2. Öll réttindi til auðlinda svæðisins eru í höndum mannkynsins í heild en 

stofnunin skal starfa fyrir hönd þess. Þessum auðlindum má ekki afsala. Jarðefnun- 

um, sem náð er af svæðinu, má þó aðeins afsala samkvæmt þessum hluta og 

reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar.
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PART XI 

THE AREA 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 133 

Use of terms 

For the purposes of this Part: 

(a) “resources" means all solid, liquid or gaseous mineral resources in situ 
in the Area at or beneath the sea-bed, including polymetallic nodules; 

(b) resources, when recovered from the Area, are referred to as “minerals". 

Article 134 

Scope of this Part 

1. This Part applies to the Area. 

2. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part. 
3. The requirements concerning deposit of, and publicity to be given to, the 

charts or lists of geographical co-ordinates showing the limits referred to in ar- 
ticle 1, paragraph 1(1), are set forth in Part VI. 

4. Nothing in this article affects the establishment of the outer limits of the 
continental shelf in accordance with Part VI or the validity of agreements relat- 
ing to delimitation between States with opposite or adjacent coasts. 

Article 135 
Legal status of the superjacent waters and air space 

Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall 
affect the legal status of the waters superjacent to the Area or that of the air 
space above those waters. 

SECTION 2. PRINCIPLES GOVERNING THE AREA 

Article 136 
Common heritage of mankind 

The Area and its resources are the common heritage of mankind. 

Article 137 

Legal status of the Area and its resources 

1. No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any 
part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical 
person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or 
sovereign rights nor such appropriation shall be recognized. . 

2. All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, 
on whose behalf the Authority shall act. These resources are not subject to 
alienation. The minerals recovered from the Area, however, may only be alien- 
ated in accordance with this Part and the rules, regulations and procedures of 
the Authority.
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3. Ekkert ríki né einstaklingur eða lögpersóna skal gera tilkall til, eignast eða 

beita réttindum að því er snertir jarðefnin, sem náð er af svæðinu, nema samkvæmt 

þessum hluta. Ella skal ekki viðurkenna nokkurt slíkt tilkall til þessara réttinda, 

eignarráð yfir þeim né beitingu þeirra. 

138. gr. 

Almennt atferli ríkja með tilliti til svæðisins 

Hið almenna atferli ríkja með tilliti til svæðisins skal vera samkvæmt ákvæðum 

þessa hluta, meginreglunum, sem sáttmáli Sameinuðu þjóðanna geymir, og öðrum 

reglum þjóðaréttar í þágu varðveislu friðar og öryggis og eflingar alþjóðasamstarfs 

og gagnkvæms skilnings. 

139. gr. 

Skylda til að tryggja hlýðni og ábyrgð á skaða 

1. Aðildarríkjum ber skylda til að tryggja að starfsemi á svæðinu sé stunduð Í 

samræmi við þennan hluta hvort sem hana stunda aðildarríki eða ríkisfyrirtæki 

ellegar einstaklingar eða lögpersónur sem eru af þjóðerni aðildarríkja ellegar undir 

virkri stjórn þeirra eða ríkisborgara þeirra. Sama skylda hvílir á alþjóðastofnunum 

vegna starfsemi á svæðinu sem þessar stofnanir stunda. 

2. Að óhnekktum reglum þjóðaréttar og II. viðauka, 22. gr., skal skaði, vegna 

þess að aðildarríki eða alþjóðastofnun lætur undir höfuð leggjast að rækja skyldur 

sínar samkvæmt þessum hluta, leiða til ábyrgðar; aðildarríki eða alþjóðastofnanir, 

sem starfa saman, skulu bera óskipta ábyrgð. Aðildarríki skal þó ekki bera ábyrgð 

á skaða vegna þess að einstaklingur eða lögpersóna, sem það hefur stutt samkvæmt 

153. gr., 2. tl. b), lætur undir höfuð leggjast að fara eftir þessum hluta ef 

aðildarríkið hefur gert allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 

góða hlýðni samkvæmt 153. gr., 4. tl., og Ill. viðauka, 4. gr., 4. tl. 

3. Aðildarríki, sem eru aðilar að alþjóðastofnunum, skulu gera viðeigandi 

ráðstafanir til að tryggja framkvæmd þessarar greinar að því er snertir þessar 

stofnanir. 
140. gr. 

Hagsbætur fyrir mannkynið 

1. Eins og sérstaklega er kveðið á um í þessum hluta skal stunda starfsemi á 

svæðinu til hagsbóta fyrir mannkynið í heild án tillits til landfræðilegrar legu ríkja, 

hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki, og með sérstöku tilliti til hagsmuna 

og þarfa þróunarríkja og þjóða sem hafa ekki öðlast fullt sjálfstæði né aðra 

sjálfstjórnarstöðu, viðurkennda af Sameinuðu þjóðunum samkvæmt ályktun 

allsherjarþingsins nr. 1514 (XV) og öðrum viðeigandi ályktunum allsherjarþings- 

ins. 
2. Samkvæmt 160. gr., 2. tl. f) i), skal stofnunin með viðeigandi fyrirkomulagi og 

án mismununar sjá um sanngjarna skiptingu fjárhagslegra og annarra efnahags- 

legra hagsbóta sem eiga rætur að rekja til starfsemi á svæðinu. 

141. gr. 

Not svæðisins í friðsamlegum tilgangi einvörðungu 

Öll ríki, hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki, geta án mismununar og 

að óhnekktum öðrum ákvæðum þessa hluta haft not svæðisins í friðsamlegum 

tilgangi einvörðungu.
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3. No State or natural or juridical person shall claim, acquire or exercise 
rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accor- 

dance with this Part. Otherwise, no such claim, acquisition or exercise of such 

rights shall be recognized. 

Article 138 

General conduct of States in relation to the Area 

The general conduct of Statesin relation to the Area shail bein accordance with 

the provisions of this Part, the principles embodied in the Charter of the United 
Nations and other rules of international law in theinterests of maintaining peace 
and security and promoting international co-operation and mutual understanding. 

Article 139 

Responsibility to ensure compliance and liability for damage 

1. States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the 
Area, whether carried out by States Parties, or state enterprises or natural or 

juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively 
controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity with 

this Part. The same responsibility applies to international organizations for ac- 

tivities in the Area carried out by such organizations. 

2. Without prejudice to the rules of international law and Annex Íll, article 
22, damage caused by the failure of a State Party or international organization 
to carry out its responsibilities under this Part shall entail liability, States Parties 

or international organizations acting together shall bear joint and several liabili- 

ty. A State Party shall not however be liable for damage caused by any failure to 
comply with this Part by a person whom it has sponsored under article 153, para- 

graph 2(b), if the State Party has taken all necessary and appropriate measures 
to secure effective compliance under article 153, paragraph 4, and Annex lll, 

article 4, paragraph 4. 

3. States Parties that are members of international organizations shall take 

appropriate measures to ensure the implementation of this article with respect 

to such organizations. 

Article 140 
Benefit of mankind 

1. Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be car- 
ried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical 
location of States, whether coastal or land-locked, and taking into particular 
consideration the interests and needs of developing States and of peoples who 
have not attained full independence or other self-governing status recognized 
by the United Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 

(XV) and other relevant General Assembly resolutions. 

2. The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and 

other economic benefits derived from activities in the Area through any ap- 
propriate mechanism, on a non-discriminatory basis, in accordance with article 
160, paragraph 2(f) (i). 

Article 141 

Use of the Area exclusively for peaceful purposes 

The Area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, 
whether coastal or land-locked, without discrimination and without prejudice to 
the other provisions of this Part. cs
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142. gr. 

Réttindi og lögmætir hagsmunir strandríkja 

1. Starfsemi á svæðinu viðvíkjandi auðlindabotnlögum þess, sem liggja yfir mörk 

innlendrar lögsögu, skal stunda með tilhlýðilegu tilliti til réttinda og lögmætra 

hagsmuna strandríkis ef þessi botnlög liggja yfir lögsögu þess. 

2. Halda skal uppi samráði við hlutaðeigandi ríki, m. a. miðlun tilkynninga 

fyrirfram, í því skyni að forðast skerðingu á þessum réttindum og hagsmunum. 
Þegar svo háttar til að starfsemi á svæðinu kann að leiða til hagnýtingar auðlinda 
sem eru í innlendri lögsögu þarf samþykki hlutaðeigandi strandríkis fyrirfram. 

3. Hvorki þessi hluti né réttindi, sem veitt eru eða beitt er samkvæmt honum, 

skulu hafa áhrif á. rétt strandríkja til að gera þær ráðstafanir í samræmi við 

viðeigandi ákvæði XII. hluta sem nauðsynlegar kunna að vera til að koma í veg 

fyrir, draga úr eða bægja frá alvarlegri og yfirvofandi hættu er steðjar að strönd eða 

skyldum hagsmunum þeirra vegna mengunar eða hættu á henni ellegar annarra 

hættulegra viðburða sem stafa frá eða orsakast af starfsemi á svæðinu. 

143. gr. 

Hafrannsóknir 

1. Hafrannsóknir á svæðinu skal samkvæmt XIT1. hluta stunda í friðsamlegum 

tilgangi einvörðungu og til hagsbóta fyrir mannkynið í heild. 

2. Stofnunin getur stundað hafrannsóknir, sem varða svæðið og auðlindir þess, 

og má gera samninga í þeim tilgangi. Stofnunin skal efla og hvetja til framkvæmdar 
hafrannsókna á svæðinu, svo og samræma og dreifa niðurstöðum þessara 
rannsókna og athugana þegar þær liggja fyrir. 

3. Aðildarríki mega stunda hafrannsóknir á svæðinu. Aðildarríki skulu efla 
alþjóðasamstarf um hafrannsóknir á svæðinu með því að: 

a) taka þátt í alþjóðlegum áætlunum og hvetja til samstarfs um hafrannsóknir 
með starfsliði frá ýmsum löndum og stofnuninni; 

b) tryggja að mótaðar séu áætlanir á vettvangi stofnunarinnar eða annarra 

alþjóðastofnana, eftir því sem við á, til hagsbóta fyrir þróunarríki og 

tæknilega minna þróuð ríki í því skyni að: 

i) efla möguleika þeirra til rannsókna; 
ii) þjálfa starfslið þeirra og starfslið stofnunarinnar í tækni við rannsóknir og 

hagnýtingu þeirra; 

iii) auka notkun hæfs starfsliðs þeirra við rannsóknir á svæðinu; 

c) dreifa niðurstöðum rannsókna og athugana á virkan hátt þegar þær liggja fyrir, 

eftir atvikum fyrir milligöngu stofnunarinnar eða eftir öðrum alþjóðlegum 

leiðum. 

144. gr. 

Miðlun tækni 

1. Stofnunin skal gera ráðstafanir samkvæmt samningi þessum: 

a) til að afla tækni og vísindalegrar þekkingar sem snertir starfsemi á svæðinu; og
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Article 142 

Rights and legitimate interests of coastal States 

1. Activities in the Area, with respect to resource deposits in the Area which 

lie across limits of national jurisdiction, shall be conducted with due regard to 
the rights and legitimate interests of any coastal State across whose jurisdiction 

such deposits lie. 

2. Consultations, including a system of prior notification, shall be maintained 
with the State concerned, with a view to avoiding infringement of such rights 
and interests. In cases where activities in the Area may result in the exploita- 

tion of resources lying within national jurisdiction, the prior consent of the 
coastal State concerned shall be required. 

3. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall 

affect the rights of coastal States to take such measures consistent with the rele- 
vant provisions of Part XII as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate 
grave and imminent danger to their coastline, or related interests from pollution 

or threat thereof or from other hazardous occurrences resulting from or caused 
by any activities in the Area. 

Article 143 
Marine scientific research 

1. Marine scientific research in the Area shall be carried out exclusively for 
peaceful purposes and for the benefit of mankind as a whole, in accordance with 
Part XIII. 

2. The Authority may carry out marine scientific research concerning the 
Area and its resources, and may enter into contracts for that purpose. The Au- 
thority shall promote and encourage the conduct of marine scientific research 
in the Area, and shall co-ordinate and disseminate the results of such research 
and analysis when available. 

3. States Parties may carry out marine scientific research in the Area. States 
Parties shall promote international co-operation in marine scientific research in 
the Area by: 

(a) participating in international programmes and encouraging co-operation 
in marine scientific research by personnel of different countries and of 
the Authority; 

(b) ensuring that programmes are developed through the Authority or other 
international organizations as appropriate for the benefit of developing 
States and technologically less developed States with a view to: 

(i) strengthening their research capabilities; 

(ii) training their personnel and the personnel of the Authority in the 
techniques and applications of research; 

(iii) fostering the employment of their qualified personnel in research in 
the Area; 

(c) effectively disseminating the results of research and analysis when availa- 
ble, through the Authority or other international channels when 
appropriate. 

Article 144 
Transfer of technology 

1. The Authority shall take measures in accordance with this Convention: 

(a) to acquire technology and scientific knowledge relating to activities in 
the Area; and
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b) til að efla og hvetja til miðlunar þessarar tækni og vísindalegu þekkingar til 
þróunarríkja svo að öll aðildarríki geti haft hag af. 

2. Í þessu skyni skulu stofnunin og aðildarríki starfa saman að því að efla miðlun 
tækni og vísindalegrar þekkingar sem snertir starfsemi á svæðinu svo að fyrirtækið 
og öll aðildarríki geti haft hag af. Einkum skulu þau hafa frumkvæði að og efla: 

a) áætlanir um að miðla fyrirtækinu og þróunarríkjum tækni með tilliti til 
starfsemi á svæðinu, þar undir m.a. auðvelda aðgang fyrirtækisins og 
þróunarríkja að viðeigandi tækni með sanngjörnum og hóflegum skilmálum og 
skilyrðum; 

b) ráðstafanir sem miða að því að þróa tækni hjá fyrirtækinu og innanlandstækni í 

þróunarríkjum, einkum með því að veita starfsliði frá fyrirtækinu og þróunar- 
ríkjum tækifæri til að þjálfa sig í hafvísindum og tækni og taka fullan þátt í 
starfsemi á svæðinu. 

145. gr. 

Verndun hafrýmisins 

Að því er snertir starfsemi á svæðinu skal gera nauðsynlegar ráðstafanir 
samkvæmt samningi þessum til að tryggja hafrýminu virka vernd gegn skaðlegum 
áhrifum sem kunna að stafa af þessari starfsemi. Í þessu skyni skal stofnunin móta 
viðeigandi reglur, reglugerðir og starfshætti varðandi m. a.: 

a) varnir gegn, minnkun á og eftirlit með mengun og öðrum hættum sem steðja 

að hafrýminu, m.a. ströndinni, svo og röskun á vistfræðilegu jafnvægi 

hafrýmisins, enda sé sérstakur gaumur gefinn þörfinni á vernd gegn skaðlegum 

áhrifum starfsemi eins og borana, dýpkunar, uppgraftar, losunar úrgangsefna, 

gerðar og starfrækslu eða viðhalds útbúnaðar, leiðslna og annars búnaðar sem 

tengist þessari starfsemi; 

b) verndun og varðveislu náttúruauðlinda svæðisins og varnir gegn skaða á 

gróður- og dýraríki hafrýmisins. 

146. gr. 

Verndun mannslífa 

Að því er snertir starfsemi á svæðinu skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 

tryggja mannslífum virka vernd. Í þessu skyni skal stofnunin móta viðeigandi 

reglur, reglugerðir og starfshætti til fyllingar gildandi þjóðarétti sem viðeigandi 

samningar geyma. 

147. gr. 

Fyrirkomulag starfsemi á svæðinu og í hafrýminu 

1. Stunda skal starfsemi á svæðinu með hæfilegu tilliti til annarrar starfsemi Í 

hafrýminu. 

2. Útbúnaður, sem notaður er til að stunda starfsemi á svæðinu, skal háður 

eftirfarandi skilyrðum: 

a) Þennan útbúnað skal eingöngu smíða, staðsetja og fjarlægja samkvæmt 

þessum hluta og í samræmi við reglur, reglugerðir og starfshætti stofnunarinn- 

ar. Tilkynna verður á tilhlýðilegan hátt smíði, staðsetningu og brottnám þessa



10. október 1985 117 Nr. 7 

(b) to promote and encourage the transfer to developing States of such 
technology and scientific knowledge so that all States Parties benefit 

therefrom. 

2. To this end the Authority and States Parties shall co-operate in promoting 

the transfer of technology and scientific knowledge relating to activities in the 
Area so that the Enterprise and all States Parties may benefit therefrom. In par- 

ticular they shall initiate and promote: 

(a) programmes for the transfer of technology to the Enterprise and to de- 
veloping States with regard to activities in the Area, including, inter alia, 

facilitating the access of the Enterprise and of developing States to íhe 

relevant technology, under fair and reasonable terms and conditions, 

(b) measures directed towards the advancement of the technology of the En- 

terprise and the domestic technology of developing States, particularly 

by providing opportunities to personnel from the Enterprise and from 

developing States for training in marine science and technology and for 

their full participation in activitiesin the Area. - 

Article 145 

Protection of the marine environment 

Necessary measures shall be taken in accordance with this Convention with 

respect to activities in the Area to ensure effective protection for the marine en- 

vironment from harmful effects which may arise from such activities. To this 

end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures for 

inter alia: ; 

(a) the prevention, reduction and control of pollution and other hazards to 
the marine environment, including the coastline, and of interference 

with the ecological balance of the marine environment, particular atten- 
tion being paid to the need for protection from harmful effects of such 

activities as drilling, dredging, excavation, disposal of waste, construc- 
tion and operation or maintenance of installations, pipelines and other 

devices related to such activities; 

(b) the protection and conservation of the natural resources of the Area and 
the prevention of damage to the flora and fauna of the marine environ- 

ment. 
Article 146 

Protection of human life 

With respect to activities in the Area, necessary measures shall be taken to 

ensure effective protection of human life. To this end the Authority shall adopt 
appropriate rules, regulations and procedures to supplement existing interna- 

tional law as embodied in relevant treaties. 

Article 147 

Accommodation of activities in the Area and in the marine environment 

1. Activities in the Area shall be carried out with reasonable regard for other 
activities in the marine environment. 

2. Installations used for carrying out activities in the Area shall be subject to 
the following conditions: 

(a) such installations shall be erected, emplaced and removed solely in ac- 
cordance with this Part and subjecí to the rules, regulations and proce- 
dures of the Authority. Due notice must be given of the erection, em-
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útbúnaðar og hafa verður varanlegan búnað til að vara við tilvist hans; 

b) þessum útbúnaði má ekki koma upp þar sem það getur tálmað notkun 
viðurkenndra siglingaleiða sem eru nauðsynlegar til alþjóðlegra siglinga né á 
svæðum þar sem mjög mikil veiði er stunduð; 

c) ákveða skal öryggisbelti umhverfis þennan útbúnað með viðeigandi merking- 
um til að tryggja bæði öryggi siglinga og útbúnaðarins. Lögun og staðsetning 

þessara öryggisbelta skal ekki vera þannig að til verði belti sem hindrar 

löglegan aðgang skipa að sérstökum hafsvæðum eða siglingar á alþjóðlegum 

siglingaleiðum; 
d) þennan útbúnað skal einvörðungu nota í friðsamlegum tilgangi; 

e) þessi útbúnaður hefur ekki stöðu eyja. Hann hefur enga eigin landhelgi og 
tilvist hans hefur ekki áhrif á afmörkun landhelginnar, sérefnahagslögsögunnar 

né landgrunnsins. 

3. Stunda skal aðra starfsemi í hafrýminu með hæfilegu tilliti til starfsemi á 
svæðinu. 

148. gr. 

Þátttaka þróunarríkja í starfsemi á svæðinu 

Eins og sérstaklega er kveðið á um í þessum hluta skal stuðla að virkri þátttöku 

þróunarríkja í starfsemi á svæðinu með tilhlýðilegu tilliti til sérstakra hagsmuna og 

þarfa þeirra og einkum hinnar sérstöku þarfar landluktu og landfræðilega afskiptu 

ríkjanna í þeirra hópi á að yfirstíga erfiðleika vegna óhagstæðrar legu þeirra, m. a. 
fjarlægðar frá svæðinu og vandkvæða á að komast að og frá því. 

149. gr. 

Fornleifar og sögulegir munir 

Alla muni, sem eru fornleifafræðilegs og sögulegs eðlis og finnast á svæðinu, skal 
varðveita eða ráðstafa til hagsbóta fyrir mannkynið í heild með sérstöku tilliti til 
forréttinda upprunaríkisins eða upprunalandsins, menningarupprunaríkisins eða 

sögu- og fornleifaupprunaríkisins. 

3. KAFLI. ÞRÓUN AUÐLINDA 

SVÆÐISINS 

150. gr. 

Stefna varðandi starfsemi á svæðinu 

Eins og sérstaklega er kveðið á um í þessum hluta skal stunda starfsemi á svæðinu 

á þann hátt að það hvetji til heilbrigðrar þróunar efnahagsmála heimsins og 

stöðugrar aukningar alþjóðaviðskipta og efli alþjóðasamstarf um alhliða þróun 
allra landa, einkum þróunarríkja, svo og í því skyni að tryggð verði: 

a) þróun auðlinda svæðisins; 
b) skipuleg, örugg og skynsamleg stjórnun auðlinda svæðisins, m.a. virk 

framkvæmd starfsemi á svæðinu, svo og vörn gegn ónauðsynlegri sóun 

samkvæmt skynsamlegum meginreglum um verndun; 

c) fjölgun tækifæra til þátttöku í þessari starfsemi, einkum samkvæmt 144. og 

148. gr.;
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placement and removal of such installations, and permanent means for 

giving warning of their presence must be maintained, 

(b) such installations may not be established where interference may be 
caused to the use of recognized sea lanes essential to international navi- 
gation or in areas of intense fishing activity; 

(c) safety zones shall be established around such installations with appropri- 
ate markings to ensure the safety of both navigation and the installations. 

The configuration and location of such safety zones shall not be such as 
tó form a belt impeding the lawful access of shipping to particular mari- 

time zones or navigation along international sea lanes; 

(d) suchinstallations shall be used exclusively for peaceful purposes; 

(e) such installations do not possess the status of islands. They have no ter- 
ritorial sea of their own, and their presence does not affect the delimita- 

tion of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental 

shelf. 
3. Other activities in the marine environment shall be conducted with rea- 

sonable regard for activities in the Area. 

Article 148 

Participation of developing States in activities in the Area 

The effective participation of developing States in activities in the Area shall 
be promoted as specifically provided for in this Part, having due regard to their 
special interests and needs, and in particular to the special need of the land- 

locked and geographically disadvantaged among them to overcome obstacles 

arising from their disadvantaged location, including remoteness from the Area 

and difficulty of access to and from it. 

Article 149 
Archaeological and historical objects 

All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall 
be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular 
regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or 
the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin. 

SECTION 3. DEVELOPMENT OF RESOURCES 
OF THE AREA 

Article 150 
Policies relating to activities in the Area 

Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried 

out in such a manner as to foster healthy development of the world economy 
and balanced growth of international trade, and to promote international co- 

operation for the over-all development of all countries, especially developing 
States, and with a view to ensuring: 

(a) the development of the resources of the Area; 

(b) orderly, safe and rational management of the resources of the Area, 
including the efficient conduct of activities in the Area and, in accor- 
dance with sound principles of conservation, the avoidance of unneces- 

sary waste; 
(c) the expansion of opportunities for participation in such activities consis- 

tent in particular with articles 144 and 148;
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d) hlutdeild stofnunarinnar í tekjum og miðlun tækni til fyrirtækisins og þróunar- 

ríkja eins og kveðið er á um í samningi þessum; 

e) aukning á framboði jarðefnanna, sem fást af svæðinu, eftir því sem þörf er á 
ásamt jarðefnum, sem fást á öðrum stöðum, til að tryggja notendum þessara 
jarðefna aðdrætti; . 

f) þróun réttláts og stöðugs verðs á jarðefnum, bæði af svæðinu og frá öðrum 

stöðum, sem skilar framleiðendum arði og er sanngjarnt gagnvart notendum, 
svo og þróun langtímajafnvægis milli framboðs og eftirspurnar; 

g) fleiri tækifæri til handa öllum aðildarríkjum, án tillits til þjóðfélags- og 

efnahagskerfis eða landfræðilegrar legu þeirra, til að taka þátt í þróun auðlinda 
svæðisins, svo og viðnám gegn einokun starfsemi á svæðinu; 

h) vernd til handa þróunarlöndum samkvæmt ákvæðum 151. gr. gegn því að 

lækkun á verði viðkomandi jarðefnis eða minnkun á útflutningsmagni þess 
jarðefnis hafi óhagstæð áhrif á efnahag eða útflutningstekjur þeirra að því leyti 
sem starfsemi á svæðinu veldur þessari skerðingu; 

1) þróun sameiginlegu arfleifðarinnar til hagsbóta fyrir mannkynið í heild; og 

1) kjör varðandi aðgang að mörkuðum fyrir innflutning jarðefna, sem unnin eru 
úr auðlindum svæðisins, og vara, sem framleiddar eru úr þessum jarðefnum, 
skulu ekki vera hagstæðari en bestu kjör sem innflutningur frá öðrum stöðum 
nýtur. 

151. gr. 
Framleiðslustefna 

1. a) Að óhnekktum markmiðunum sem greint er frá í 150. gr. og í því skyni að 

framkvæma h-lið þeirrar greinar skal stofnunin — með starfi á vettvangi 
stofnana, sem til eru, eða á grundvelli þeirra nýju samþykkta eða samninga 
sem kunna að eiga við, þar sem allir hlutaðeigandi aðilar eru þátttakendur, 
m. a. bæði framleiðendur og notendur — gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
stuðla að stækkun, virkni og stöðugleika markaða fyrir þær vörur sem 
framleiddar eru úr jarðefnum af svæðinu, á verði sem skilar framleiðendum 
arði og er sanngjarnt gagnvart notendum. Öll aðildarríki skulu starfa saman 

að þessu marki. 

b) Stofnunin skal hafa rétt til að taka þátt í sérhverri vöruráðstefnu sem fjallar 

um þessar vörur og allir hlutaðeigandi aðilar eru þátttakendur í, m. a. bæði 
framleiðendur og notendur. Stofnunin skal hafa rétt til að gerast aðili að 
samþykkt eða samningi sem þessar ráðstefnur leiða til. Þátttaka stofnunar- 
innar í stofnunum, sem komið er á fót samkvæmt þeim samþykktum eða 

samningum, skal snerta framleiðslu á svæðinu og vera samkvæmt viðeigandi 

reglum þeirra stofnana. 

c) Stofnunin skal standa þannig við skuldbindingar sínar samkvæmt samþykkt- 

unum eða samningunum sem getið er í þessum tölulið að tryggð sé samræmd 

framkvæmd án mismununar að því er snertir alla vinnslu hlutaðeigandi 

jarðefna á svæðinu. Þegar þetta er gert skal stofnunin fara að samkvæmt 
skilmálum gildandi samninga og samþykktra starfsáætlana fyrirtækisins.
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(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

() 

G 

(b) 

(c) 

participation in revenues by the Authority and the transfer of technology 

to the Enterprise and developing States as provided for in this 
Convention; 

increased availability of the minerals derived from the Area as needed in 

conjunction with minerals derived from other sources, to ensure supplies 
to consumers of such minerals, 

the promotion of just and stable prices remunerative to producers and 

fair to consumers for minerals derived both from the Area and from 

other sources, and the promotion of long-term equilibrium between 
supply and demand, 

the enhancement of opportunities for all States Parties, irrespective of 

their social and economic systems or geographical location, to participate 

in the development of the resources of the Area and the prevention of 
monopolization of activities in the Area; 

the protection of developing countries from adverse effects on their 

economies or on their export earnings resulting from a reduction in the 
price of an affected mineral, or in the volume of exports of that mineral, 

to the extent that such reduction is caused by activities in the Area, as 
provided in article 151; 

the development of the common heritage for the benefit of mankind as a 
whole; and 

conditions of access to markets for the imports of minerals produced 
from the resources of the Area and for imports of commodities produced 

from such minerals shall not be more favourable than the most favoura- 
ble applied to imports from other sources. 

Article 151 

Production policies 

(a) Without prejudice to the objectives set forth in article 150 and for 
the purpose of implementing subparagraph (h) of that article, the Au- 
thority, acting through existing forums or such new arrangements or 
agreements as may be appropriate, in which all interested parties, includ- 
ing both producers and consumers, participate, shall take measures 
necessary to promote the growth, efficiency and stability of markets for 
those commodities produced from the minerals derived from the Area, 
at prices remunerative to producers and fair to consumers. All States Par- 
ties shall co-operate to this end. 

The Authority shall have the right to participate in any commodity con- 
ference dealing with those commodities and in which ali interested par- 
ties including both producers and consumers participate. The Authority 
shall have the right to become a party to any arrangement or agreement 
resulting from such conferences. Participation of the Authority in any 
organs established under those arrangements or agreements shall be in 
respect of production in the Area and in accordance with the relevant 
rules of those organs. 

The Authority shall carry out its obligations under the arrangements or 
agreements referred to in this paragraph in a manner which assures a uni- 
form and non-discriminatory implementation in respect of all production 
in the Area of the minerals concerned. In doing so, the Authority shall 
act in a manner consistent with the terms of existing contracts and ap- 
proved plans of work of the Enterprise.
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2. a) Á bráðabirgðatímabilinu, sem tiltekið er í 3. tl., skal ekki hefja vinnslu í 

viðskiptatilgangi samkvæmt samþykktri starfsáætlun fyrr en framkvæmdaaðil- 

inn hefur sótt um vinnsluleyfi og stofnunin veitt honum það. Ekki má sækja 

um né veita þessi vinnsluleyfi meira en fimm árum fyrir áætlað upphaf vinnslu 

í viðskiptatilgangi samkvæmt starfsáætluninni nema reglur, reglugerðir og 

starfshættir stofnunarinnar mæli fyrir um annað tímabil með tilliti til eðlis og 

tímasetningar verkefnisþróunar. 

b) Í umsókninni um vinnsluleyfið skal framkvæmdaaðilinn tiltaka árlegt magn 
nikkils sem búist er við að náist samkvæmt samþykktu starfsáætluninni. 
Umsóknin skal geyma áætlun um gjöld sem framkvæmdaaðilinn mun greiða, 

eftir að hann hefur fengið leyfið, og eru réttilega reiknuð þannig að hann geti 

hafið vinnslu í viðskiptatilgangi á áætluðum tíma. 

c) Að því er varðar a- og b-lið skal stofnunin gera viðeigandi framkvæmdarkröf- 
ur samkvæmt 111. viðauka, 17. gr. 

d) Stofnunin skal veita vinnsluleyfi fyrir framleiðslumagninu sem sótt er um 
nema samanlagt það magn og þegar leyft magn fari, á einhverju ári áætlaðrar 
vinnslu á bráðabirgðatímabilinu, yfir nikkilframleiðsluhámarkið eins og það 
er reiknað samkvæmt 4. tl. á árinu þegar leyfið er veitt. 

e) Eftir veitinguna skulu vinnsluleyfið og samþykkt umsókn verða hluti af 

samþykktu starfsáætluninni. 

f) Ef umsókn framkvæmdaaðilans um vinnsluleyfi er hafnað samkvæmt d-lið 
getur hann hvenær sem er sótt aftur um til stofnunarinnar. 

3. Bráðabirgðatímabilið skal byrja fimm árum fyrir 1. janúar á árinu þegar - 

áætlað er að upphafsvinnsla í viðskiptatilgangi hefjist samkvæmt samþykktri 
starfsáætlun. Ef upphafsvinnsla í viðskiptatilgangi tefst fram yfir árið sem var 
upphaflega áætlað skal hagræða byrjun bráðabirgðatímabilsins og framleiðsluhá- 

markinu, sem var upphaflega reiknað, eftir því. Bráðabirgðatímabilið skal vara 25 
ár eða til loka endurskoðunarráðstefnunnar, sem getið er í 155. gr., ellegar til þess 

dags er þær nýju samþykktir eða samningar, sem getið er í 1. tl., ganga í gildi, hvað 
sem fyrst verður. Stofnunin skal fara aftur með valdið, sem kveðið er á um í þessari 

grein, það sem eftir lifir bráðabirgðatímabilsins ef áðurnefndar samþykktir eða 

samningar skyldu falla úr gildi eða verða óvirkar af einhverri ástæðu. 

4. a) Framleiðsluhámarkið á hverju ári bráðabirgðatímabilsins skal vera saman- 
lagður: 

i) munurinn á stefnulínuverðmæti nikkilnotkunar, eins og það er reiknað 

samkvæmt b-lið, á árinu, sem er næst á undan ári upphafsvinnslu í 
viðskiptatilgangi, og árinu sem er næst á undan upphafi bráðabirgðatíma- 
bilsins; og 

ii) sextíu hundraðshlutar af muninum á stefnulínuverðmæti nikkilnotkunar, 

eins og það er reiknað samkvæmt b-lið, á árinu, sem umsókn um 
vinnsluleyfi tekur til, og árinu sem er næst á undan ári upphafsvinnslu í 

viðskiptatilgangi.
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2. (a) During the interim period specified in paragraph 3, commercial 

production shall not be undertaken pursuant to an approved plan of 

work until the operator has applied for and has been issued a production 
authorization by the Authority. Such production authorizations may 

not be applied for or issued more than five years prior to the planned 

commencement of commercial production under the plan of work 

unless, having regard to the nature and timing of project development, 
the rules, regulations and procedures of the Authority prescribe another 
period. 

(b) In the application for the production authorization, the operator shall 
specify the annual quantity of nickel expected to be recovered under the 
approved plan of work. The application shall include a schedule of ex- 

penditures to be made by the operator after he has received the authori- 
zation which are reasonably calculated to allow him to begin commercial 
production on the date planned. 

(c) For the purposes of subparagraphs (a) and (b), the Authority shall estab- 
lish appropriate performance requirements in accordance with Annex 
III, article 17. 

(d) The Authority shall issue a production authorization for the level of pro- 
duction applied for unless the sum of that level and the levels already au- 

thorized exceeds the nickel production ceiling, as calculated pursuant to 
paragraph 4 in the year of issuance of the authorization, during any year 
of planned production falling within the interim period. 

(e) When issued, the production authorization and approved application 
shall become a part of the approved plan of work. 

(f) Ifthe operator's application for a production authorization is denied pur- 
suant to subparagraph (d), the operator may apply again to the Authority 
at any time. 

3. The interim period shall begin five years prior to 1 January of the year in 

which the earliest commercial production is planned to commence under an ap- 
proved plan of work. If the earliest commercial production is delayed beyond 

the year originally planned, the beginning of the interim period and the produc- 
tion ceiling originally calculated shall be adjusted accordingly. The interim 

period shall last 25 years or until the end of the Review Conference referred to 
in article 155 or until the day when such new arrangements or agreements as 

are referred to in paragraph | enter into force, whichever is earliest. The Au- 
thority shall resume the power provided in this article for the remainder of the 
interim period if the said arrangements or agreements should lapse or become 
ineffective for any reason whatsoever. 

4. (a) The produciion ceiling for any year of the interim period shall be the 
sum of: 

(i) the difference between the trend line values for nickel consumption, 
as calculated pursuant to subparagraph (b), for the year immediately 

prior to the year of the earliest commercial production and the year 
immediately prior to the commencement vf the interim period; and 

(ii) sixty per cent of the difference between the trend line values for 
nickel consumption, as calculated pursuant to subparagraph (b), for 
the year for which the production authorization is being applied for 
and the year immediately prior to the year of the earliest commercial 
production.
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b) Í a-lið: 
1) skal stefnulínuverðmætið, sem notað er til að reikna nikkilframleiðsluhá- 

markið, vera það árlega nikkilnotkunarverðmæti á stefnulínu sem reiknað 
er á árinu þegar vinnsluleyfi er veitt. Stefnulínuna skal leiða af línubraut 
lógaritma raunverulegrar nikkilnotkunar á nýjasta 15 ára tímabili sem 
þessi gögn liggja fyrir um og skal tíminn vera sjálfstæði breytilegi 
þátturinn. Þessa stefnulínu skal kalla upphaflegu stefnulínuna, 

ii) skal stefnulínan, sem notuð er til að ákveða magnið samkvæmt a-lið, ef 
árleg hækkun upphaflegu stefnulínunnar er minna en 3 hundraðshlutar, í 
staðinn skera upphaflegu stefnulínuna við verðmæti fyrsta ársins á 
viðeigandi 15 ára tímabili og hækka um 3 hundraðshluta árlega. Það er þó 
skilyrði að framleiðsluhámarkið, sem ákveðið er fyrir hvert ár bráða- 
birgðatímabilsins, megi ekki í nokkru tilviki vera meira en munurinn á 
upphaflega stefnulínuverðmætinu á því ári og upphaflega stefnulínuverð- 
mætinu á árinu sem er næst á undan upphafi bráðbirgðatímabilsins. 

5. Stofnunin skal áskilja fyrirtækinu til upphafsvinnslu þess 38 000 tonna magn 

af nikkli af gildandi framleiðsluhámarki sem reiknað er samkvæmt 4. tl. 

6. a) Framkvæmdaaðili getur á hverju ári unnið minna en eða ailt að $ 

hundraðshlutum meira en það árlega framleiðslumagn jarðefna úr fjölmálms- 

molum sem tiltekið er í vinnsluleyfi hans enda skal heildarframleiðslumagnið 

ekki fara yfir það sem tiltekið er í leyfinu. Semja skal við stofnunina um allt 
umframmagn, sem er yfir 8 hundraðshlutum og allt að 20 hundraðshlutum á 
einhverju ári, eða um allt umframmagn á fyrsta og síðari árum í kjölfar 
tveggja ára í röð þar sem um er að ræða umframmagn og getur hún krafist 

þess að framkvæmdaaðilinn fái viðbótarvinnsluleyfi sem taki til viðbótarfram- 
leiðslu. 

b) Stofnunin skal þá fyrst athuga umsóknir um þessi viðbótarvinnsluleyfi er allar 
óafgreiddar umsóknir framkvæmdaaðila, sem hafa enn ekki fengið vinnslu- 

leyfi, hafa verið afgreiddar og tilhlýðileg hliðsjón hefur verið höfð af öðrum 
líklegum umsækjendum. Stofnunin skal taka mið af meginreglunni um að fara 
ekki fram úr heildarframleiðslunni sem leyfð er á grundvelli framleiðsluhá- 
marksins á hverju ári bráðabirgðatímabilsins. Hún skal ekki heimila sam- 
kvæmt nokkurri starfsáætlun framleiðslu á magni sem fer fram úr 46 500 
tonnum af nikkli á ári. 

7. Framleiðslumagn annarra málma, svo sem kopars, kóbolts og mangans, sem 
unnir eru úr fjölmálmsmolum, fengnum samkvæmt vinnsluleyfi, skal ekki vera 

meira en það sem mundi hafa verið framleitt ef framkvæmdaaðilinn hefði unnið 

hámarksmagn nikkils úr þeim molum samkvæmt þessari grein. Stofnunin skal móta 
reglur, reglugerðir og starfshætti samkvæmt HI. viðauka, 17. gr., til að framkvæma 

Þennan tölulið. 

8. Réttindi og skyldur viðvíkjandi óréttmætum efnahagsháttum samkvæmt 
viðeigandi marghliða viðskiptasamningum skulu eiga við um rannsóknir á jarðefn- 
um af svæðinu og hagnýtingu þeirra. Við lausn deilumála, sem koma upp 

samkvæmt þessu ákvæði, skulu aðildarríki, sem eru aðilar að þessum marghliða 

viðskiptasamningum, fara eftir reglum þessara samninga um lausn deilumála.
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(b) For the purposes of subparagraph (a): 
(i) trend line values used for computing the nickel production ceiling 

shall be those annual nickel consumption values on a trend line 

computed during the year in which a production authorization is 

issued. The trend line shall be derived from a linear regression of 
the logarithms of actual nickel consumption for the most recent 

1S-year period for which such data are available, time being the inde- 
pendent variable. This trend line shall be referred to as the original 
trend line; 

(ii) if the annual rate of increase of the original trend line is less than 3 
per cent, then the trend line used to determine the quantities referred 

to in subparagraph (a) shall instead be one passing through the origi- 

nal trend line at the value for the first year of the relevant 15-year 

period, and increasing at 3 per cent annually; provided however that 

the production ceiling established for any year of the interim period 

may not in anv case exceed the difference between the original trend 

line value for that year and the original trend line value for the year 
immediately prior to the commencement of the interim period. 

5. The Authority shall reserve to the Enterprise for its initial production a 

quantity of 38,000 metric tonnes of nickel from the available production ceiling 
calculated pursuant to paragraph 4. 

6. (a) An operator may in any year produce less than or up to 8 per cent 

more than the level of annual production of minerals from polymetallic 
nodules specified in his production authorization, provided that the 

over-all amount of production shall not exceed that specified in the au- 

thorization. Any excess over 8 per cent and up to 20 per cent in any 

year, or any excess in the first and subsequent years following two con- 
secutive years in which excesses occur, shall be negotiated with the Au- 
thority, which may require the operator to obtain a supplementary pro- 
duction authorization to cover additional production. 

(b) Applications for such supplementary production authorizations shall be 
considered by the Authority only after all pending applications by opera- 
tors who have not yet received production authorizations have been 
acted upon and due account has been taken of other likely applicants. 
The Authoriiy shall be guided by the principle of not exceeding the total 

production allowed under the production ceiling in any year of the inter- 
im period. It shall not authorize the production under any plan of work 
of a quantity in excess of 46,500 metric tonnes of nickel per year. 

1. The levels of production of other metals such as copper, cobalt and manga- 

nese extracted from the polymetallic nodules that are recovered pursuant to a 
production authorization should not be higher than those which would have 

been produced had the operator produced the maximum level of nickel from 
those nodules pursuant to this article. The Authority shall establish rules, regu- 

lations and procedures pursuant to Annex Ill, article 17, to implement this 
paragraph. 

8. Rights and obligations relating to unfair economic practices under relevant 

multilateral trade agreements shall apply to the exploration for and exploitation 
of minerals from the Area. In the settlement of disputes arising under this pro- 
vision, States Parties which are Parties to such multilateral trade agreements 
shall have recourse to the dispute settlement procedures of such agreements.
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9. Stofnunin skal hafa vald til að takmarka framleiðslumagn annarra jarðefna af 
svæðinu en jarðefna úr fjölmálmsmolum, með þeim skilyrðum og með því að beita 

þeim aðferðum sem viðeigandi kunna að vera, og skal hún þá samþykkja 

reglugerðir samkvæmt 161. gr., 8. tl. 

10. Þingið skal, eftir tillögu ráðsins á grundvelli álits efnahagsáætlananefndar- 
innar, koma upp bótakerfi eða gera aðrar ráðstafanir til að styðja efnahagslega 
aðlögun, m. a. taka upp samstarf við sérstofnanir og aðrar alþjóðastofnanir til að 
aðstoða þróunarlönd sem verða fyrir því að lækkun á verði viðkomandi jarðefnis 
eða minnkun á útflutningsmagni þess jarðefnis hefur mjög óhagstæð áhrif á 
útflutningstekjur eða efnahag þeirra, að því leyti sem starfsemi á svæðinu veldur 
þessari skerðingu. Stofnunin skal samkvæmt beiðni hefja kannanir á vandamálum 
þeirra ríkja, sem líklegt er að verði verst úti, í því skyni að draga sem mest úr 
erfiðleikum þeirra og aðstoða þau við efnahagslega aðlögun þeirra. 

152. gr. 
Framkvæmd valds og starfa af hálfu stofnunarinnar 

1. Stofnunin skal forðast mismunun þegar hún framkvæmir vald sitt og störf, 

m. a. þegar hún veitir tækifæri til starfsemi á svæðinu. 

2. Engu að síður skal heimilt, eins og sérstaklega er kveðið á um í þessum hluta, 
að taka sérstakt tillit til þróunarríkja, m. a. gefa landluktu og landfræðilega 

afskiptu ríkjunum í þeirra hópi sérstakan gaum. 

153. gr. 

Rannsókna- og hagnýtingarkerfi 

1. Stofnunin skal skipuleggja, stunda og hafa eftirlit með starfsemi á svæðinu 
fyrir hönd mannkynsins í heild samkvæmt þessari grein auk annarra viðeigandi 

ákvæða þessa hluta og viðeigandi viðauka, svo og samkvæmt reglum, reglugerðum 

og starfsháttum stofnunarinnar. 

2. Eftirfarandi skulu stunda starfsemi á svæðinu eins og mælt er fyrir um í 3. tl.: 
a) fyrirtækið og — 
b) í tengslum við stofnunina — aðildarríki eða ríkisfyrirtæki ellegar einstaklingar 

eða lögpersónur sem eru af þjóðerni aðildarríkja ellegar undir virkri stjórn 

þeirra eða ríkisborgara þeirra, þegar þessi ríki veita þeim stuðning, eða 
einhver hópur hinna framangreindu sem uppfyllir kröfur samkvæmt 
ákvæðum þessa hluta og III. viðauka. 

3. Stunda skal starfsemi á svæðinu samkvæmt formlegri, skriflegri starfsáætlun 
sem gerð er samkvæmt Il. viðauka og ráðið samþykkir að undangenginni athugun 
laga- og tækninefndarinnar. Þegar aðilarnir, sem tilteknir eru í 2. tl. b), stunda 

starfsemi á svæðinu samkvæmt leyfi frá stofnuninni skal starfsáætlunin, samkvæmt 

III. viðauka, 3. gr., vera í formi samnings. Í þessum samningum má kveða á um 
sameiginlegar ráðstafanir samkvæmt II1. viðauka, 11. gr. 

4. Stofnunin skal hafa það eftirlit með starfsemi á svæðinu sem nauðsynlegt er til 

að tryggja að farið sé eftir viðeigandi ákvæðum þessa hluta og viðaukanna sem 

snerta hann, reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar og starfsáætlun- 
unum sem samþykktar eru samkvæmt 3. tl. Aðildarríki skulu aðstoða stofnunina 

með því að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja þessa hlýðni samkvæmt 
139. gr.
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9. The Authority shall have the power to limit the level of production of 

minerals from the Area, other than minerals from polymetallic nodules, under 
such conditions and applying such methods as may be appropriate by adopting 

regulations in accordance with article 161, paragraph 8. 

10. Upon the recommendation of the Council on the basis of advice from 

the Economic Planning Commission, the Assembly shall establish a system of 

compensation or take other measures of economic adjustment assistance 

including co-operation with specialized agencies and other international organi- 

zations to assist developing countries which suffer serious adverse effects on 
their export earnings or economies resulting from a reduction in the price of an 
affected mineral or in the volume of exports of that mineral, to the extent that 

such reduction is caused by activities in the Area. The Authority on request 
shall initiate studies on the problems of those States which are likely to be most 

seriously affected with a view to minimizing their difficulties and assisting them 
in their economic adjustment. 

Article 152 

Exercise of powers and functions by the Authority 

1. The Authority shall avoid discrimination in the exercise of its powers and 

functions, including the granting of opportunities for activities in the Area. 

2. Nevertheless, special consideration for developing States, including partic- 
ular consideration for the land-locked and geographically disadvantaged among 

them, specifically provided for in this Part shall be permitted. 

Article 153 

System of exploration and exploitation 

1. Activities in the Area shall be organized, carried out and controlled by the 

Authority on behalf of mankind as a whole in accordance with this article as 

well as other relevant provisions of this Part and the relevant Annexes, and the 
rules, regulations and procedures of the Authority. 

2. Activitiesin the Area shall be carried out as prescribed in paragraph 3: 

(a) bythe Enterprise, and 

(b) in association with the Authority by States Parties, or state enterprises or 
natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties 
or are effectively controlled by them or their nationals, when sponsored 
by such States, or any group of the foregoing which meets the require- 
ments provided in this Part and in Annex III. 

3. Activities in the Area shall be carried out in accordance with a formal writ- 

ten plan of work drawn up in accordance with Annex Ill and approved by the 
Council after review by the Legal and Technical Commission. In the case of ac- 

tivities in the Area carried out as authorized by the Authority by the entities 

specified in paragraph 2(b), the plan of work shall, in accordance with Annex 
II, article 3, be in the form of a contract. Such contracts may provide for joint 
arrangements in accordance with Annex lll, article 11. 

4. The Authority shall exercise such control over activities in the Area as is 

necessary for the purpose of securing compliance with the relevant provisions 
of this Part and the Annexes relating thereto, and the rules, regulations and 

procedures of the Authority, and the plans of work approved in accordance 
with paragraph 3. States Parties shall assist the Authority by taking all measures 
necessary to ensure such compliance in accordance with article 139.
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5. Stofnunin skal hvenær sem er hafa rétt til að gera ráðstafanir, sem kveðið er á 
um í þessum hluta, til að tryggja að farið sé eftir ákvæðum hans og eftirlits- og 
stjórnunarstörfin, sem henni eru falin í honum eða í samningi, séu framkvæmd. 
Stofnunin skal hafa rétt til að skoða allan útbúnað á svæðinu sem notaður er í 
sambandi við starfsemi á svæðinu. 

6. Í samningi samkvæmt 3. tl. skal kveða á um tryggingu fyrir framkvæmd 
samningsins. Þar af leiðandi skal ekki endurskoða samninginn, fresta framkvæmd 
hans né segja honum upp nema samkvæmt III. viðauka, 18. og 19. gr. 

154. gr. 

Regluleg endurskoðun 

Fimmta hvert ár frá gildistöku samnings þessa skal þingið framkvæma almenna 

og kerfisbundna endurskoðun á því hvernig hið alþjóðlega stjórnkerfi svæðisins, 
sem komið er á í samningi þessum, hefur reynst í framkvæmd. Með tilliti til 
þessarar endurskoðunar getur þingið gert, eða lagt til að aðrar deildir geri, þær 
ráðstafanir samkvæmt ákvæðum og starfsháttum þessa hluta og viðaukanna, sem 
snerta hann, er leiða til endurbóta á framkvæmd stjórnkerfisins. 

155. gr. 
Endurskoðunarráðstefnan 

1. Fimmtán árum frá 1. janúar á því ári, er upphafsvinnsla í viðskiptatilgangi 

hefst samkvæmt samþykktri starfsáætlun, skal þingið boða til ráðstefnu til að 

endurskoða þau ákvæði þessa hluta og viðeigandi viðauka sem gilda um rannsókna- 

og hagnýtingarkerfi vegna auðlinda svæðisins. Með tilliti til reynslunnar, sem 

fengist hefur á því tímabili, skal endurskoðunarráðstefnan athuga nákvæmlega: 

a) hvort ákvæði þessa hluta, sem gilda um rannsókna- og hagnýtingarkerfi vegna 

auðlinda svæðisins, hafi náð tilgangi sínum að öllu leyti, m. a. hvort þau hafi 
komið mannkyninu í heild að gagni; 

b) hvort frátekin svæði hafi á 15 ára tímabilinu verið hagnýtt á virkan og stöðugan 
hátt í samanburði við ófrátekin svæði; 

c) hvort þróun og not svæðisins og auðlinda þess hafi farið fram á þann hátí að 
það hvetti til heilbrigðrar þróunar efnahagsmála heimsins og stöðugrar 
aukningar alþjóðaviðskipta, 

d) hvort komið hafi verið í veg fyrir einokun starfsemi á svæðinu; 

e) hvort stefnan, sem greint er frá í 150. og 151. gr., hafi verið framkvæmd; og 

f) hvort kerfið hafi leitt til sanngjarnrar skiptingar hagsbóta sem eiga rætur að 

rekja til starfsemi á svæðinu og skal þá taka sérstakt tillit til hagsmuna og þarfa 

þróunarríkja. 
2. Endurskoðunarráðstefnan skal tryggja að ekki sé hvikað frá meginreglunni 

um sameiginlega arfleifð mannkynsins, alþjóðlega stjórnkerfið sem ætlað er að 
tryggja sanngjarna hagnýtingu auðlinda svæðisins til hagsbóta fyrir öli lönd, 

einkum þróunarríkin, og stofnun til að skipuleggja, stjórna og hafa eftirlit með 
starfsemi á svæðinu. Hún skal einnig tryggja að ekki sé hvikað frá meginreglunum 
sem settar eru í þessum hluta um höfnun á kröfum eða beitingu fullveldisréttar yfir 
hluta svæðisins, réttindi ríkja og gerðir þeirra almennt viðvíkjandi svæðinu og
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5. The Authority shall have the right to take at any time any measures 
provided for under this Part to ensure compliance with its provisions and the 
exercise of the functions of control and regulation assigned to it thereunder or 
under any contract. The Authority shall have the right to inspect all installa- 
tionsin the Area used in connection with activities in the Area. 

6. A contract under paragraph 3 shall provide for security of tenure. Accord- 

ingly, the contract shall not be revised, suspended or terminated except in ac- 
cordance with Annex Ill, articles 18 and 19. 

Article 154 
Periodic review 

Every five years from the entry into force of this Convention, the Assembly 
shall undertake a general and systematic review of the manner in which the in- 
ternational régime of the Area established in this Convention has operated in 

practice. In the light of this review the Assembly may take, or recommend that 

other organs take, measures in accordance with the provisions and procedures 

of this Part and the Annexes relating thereto which will lead to the improve- 

ment of the operation of the régime. 

Article 155 

The Review Conference 

Í. Fifteen years from 1 January of the year in which the earliest commercial 
production commences under an approved plan of work, the Assembly shall 

convene a conference for the review of those provisions of this Part and the 
relevant Annexes which govern the system of exploration and exploitation of 

the resources of the Area. The Review Conference shall consider in detail, in 
the light of the experience acquired during that period: 

(a) whether the provisions of this Part which govern the system of explora- 
tion and exploitation of the resources of the Area have achieved their 
aims in all respects, including whether they have benefited mankind as a 

whole; 

(b) whether, during the 1S-year period, reserved areas have been exploited 
in an effective and balanced manner in comparison with non-reserved 

areas, 

(c) whether the development and use of the Area and its resources have 
been undertaken in such a manner as to foster healthy development of 
the world economy and balanced growth of international trade; 

(d) whether monopolization of activities in the Area has been prevented; 

(e) whether the policies set forth in articles 150 and 151 have been fulfilled; 

and 

(P, whether the system has resulted in the equitable sharing of benefits de- 
rived from activities in the Area, taking into particular consideration the 

interests and needs of the developing States. 

2. The Review Conference shall ensure the maintenance of the principle of 

the common heritage of mankind, the international régime designed to ensure 

equitable exploitation of the resources of the Area for the benefit of all coun- 
tries, especially the developing States, and an Authority to organize, conduct 
and control activities in the Area. Ít shall also ensure the maintenance of the 
principles laid down in this Part with regard to the exclusion of claims or exer- 
cise of sovereignty over any part of the Area, the rights of States and their 

cg
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þátttöku þeirra í starfsemi á svæðinu í samræmi við samning þennan, um viðnám 

gegn einokun starfsemi á svæðinu, not svæðisins í friðsamlegum tilgangi einvörð- 

ungu, efnahagsleg atriði varðandi starfsemi á svæðinu, hafrannsóknir, miðlun 

tækni, verndun hafrýmisins, verndun mannslífa, réttindi strandríkja, réttarstöðu 

hafsins, sem liggur yfir svæðinu, og loftrýmisins yfir því hafi og um innbyrðis 
fyrirkomulag starfsemi á svæðinu og annarrar starfsemi í hafrýminu. 

3. Beita skal sömu aðferð við ákvarðanatöku á endurskoðunarráðstefnunni og 

beitt var á þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Ráðstefnan skal gera 

allt, sem í hennar valdi stendur, til að ná samkomulagi um breytingar samhljóða og 

skal engin atkvæðagreiðsla fara fram um þau mál fyrr en reynt hefur verið til 

þrautar að taka samhljóða ákvörðun. 
4. Ef endurskoðunarráðstefnan hefur ekki náð samkomulagi um rannsókna- og 

hagnýtingarkerfi vegna auðlinda svæðisins fimm árum eftir að hún hófst getur hún 

á næstu 12 mánuðum ákveðið með atkvæðum þriggja fjórðu aðildarríkjanna að 

samþykkja og leggja fyrir aðildarríkin til fullgildingar eða aðildar þær breytingar 

sem hún telur nauðsynlegar og viðeigandi til að breyta kerfinu eða útfæra það. 

Þessar breytingar skulu ganga í gildi gagnvart öllum aðildarríkjum 12 mánuðum 

eftir að þrír fjórðu aðildarríkjanna hafa komið fullgildingar- eða aðildarskjölum í 

vörslu. 

5. Breytingar, sem endurskoðunarráðstefnan samþykkir samkvæmt þessari 

grein, skulu ekki hafa áhrif á réttindi sem áunnin eru samkvæmt gildandi 

samningum. 

4. KAFLI. STOFNUNIN 

A-LIÐUR. ALMENN ÁKVÆÐ! 

156. gr. 

Stofnsetning stofnunarinnar 

1. Alþjóðahafsbotnsstofnunin, sem skal starfa samkvæmt þessum hluta, er hér 

með stofnsett. 

2. Öll aðildarríki eru sjálfkrafa aðilar að stofnuninni. 

3. Áheyrnaraðilar á þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, sem hafa 

undirritað lokasamþykktina og er ekki getið í 305. gr., 1. tl. c), d), e) né f), skulu 

hafa rétt til að taka þátt í stofnuninni sem áheyrnaraðilar samkvæmt reglum, 

reglugerðum og starfsháttum hennar. 
4. Aðsetur stofnunarinnar skal vera á Jamaíku. 

5. Stofnunin getur stofnsett þær svæðisbundnu miðstöðvar eða skrifstofur sem 

hún telur nauðsynlegar til að framkvæma störf sín. 

157. gr. 

Eðli og grundvallarreglur stofnunarinnar 

1. Stofnunin er sú stofnun þar sem aðildarríki skulu samkvæmt þessum hluta 

skipuleggja og hafa eftirlit með starfsemi á svæðinu, einkum með stjórnun auðlinda 

svæðisins í huga. 

2. Stofnunin fer með það vald og þau störf sem henni eru veitt berum orðum Í 

samningi þessum. Stofnunin skal jafnframt hafa það vald í samræmi við samning
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general conduct in relation to the Area, and their participation in activities in 

the Area in conformity with this Convention, the prevention of monopolization 

of activities in the Area, the use of the Area exclusively for peaceful purposes, 
economic aspects of activities in the Area, marine scientific research, transfer 

of technology, protection of the marine environment, protection of human life, 
rights of coastal States, the legal status of the waters superjacent to the Area and 

that of the air space above those waters and accommodation between activities 
in the Area and other activities in the marine environment. 

3. The decision-making procedure applicable at the Review Conference shall 

be the same as that applicable at the Third United Nations Conference on the 

Law of the Sea. The Conference shall make every effort to reach agreement on 

any amendments by way of consensus and there should be no voting on such 
matters until all efforts at achieving consensus have been exhausted. 

4. 1f, five years after its commencement, the Review Conference has not 

reached agreement on the system of exploration and exploitation of the 

resources of the Area, it may decide during the ensuing 12 months, by a three- 
fourths majority of the States Parties, to adopt and submit to the States Parties 

for ratification or accession such amendments changing or modifying the 
system as it determines necessary and appropriate. Such amendments shall 

enter into force for all States Parties 12 months after the deposit of instruments 
of ratification or accession by three fourths of the States Parties. 

5. Amendments adopted by the Review Conference pursuant to this article 
shall not affect rights acquired under existing contracts. 

SECTION 4. THE AUTHORITY 

SUBSECTION A. GENERAL PROVISIONS 

Article 156 
Establishment of the Authority 

1. There is hereby established the International Sea-Bed Authority, which 
shall function in accordance with this Part. 

2. AllStates Parties are ipso facto members of the Authority. 

3. Observers at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea 
who have signed the Final Act and who are not referred to in article 305, para- 
graph 1(c), (d), (e) or (f), shall have the right to participate in the Authority as 
observers, in accordance with its rules, regulations and procedures. 

4. The seat of the Authority shall bein Jamaica. 

5. The Authority may establish such regional centres or offices as it deems 
necessary for the exercise of its functions. 

Article 157 

Nature and fundamental principles of the Authority 

1. The Authority is the organization through which States Parties shall, in ac- 
cordance with this Part, organize and control activities in the Area, particularly 
with a view to administering the resources of the Area. 

2. The powers and functions of the Authority shall be those expressly con- 
ferred upon it by this Convention. The Authority shall have such incidental
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þennan sem felst óbeint í og er nauðsynlegt til framkvæmdar þessa valds og þessara 

starfa að því er snertir starfsemi á svæðinu. 
3. Stofnunin byggist á meginreglunni um fullveldisjafnræði allra aðila að henni. 

4. Allir aðilar að stofnuninni skulu af trúnaði standa við skuldbindingarnar sem 

þeir hafa tekið á sig samkvæmt þessum hluta til að tryggja þeim öllum réttindi og 

hagsbætur á grundvelli aðildar. 

158. gr. 
Deildir stofnunarinnar 

1. Aðaldeildir stofnunarinnar, þing, ráð og skrifstofa, eru hér með stofnsettar. 

2. Fyrirtækið er hér með stofnsett og skal stofnunin framkvæma störf samkvæmt 
170. gr., 1. tl., í þeirri deild. 

3. Stofnsetja má samkvæmt þessum hluta þær undirdeildir sem nauðsynlegar 
kunna að teljast. 

4. Sérhver aðaldeild stofnunarinnar og fyrirtækið skulu bera ábyrgð á fram- 
kvæmd þess valds og þeirra starfa sem þeim eru veitt. Við framkvæmd þessa valds 

og þessara starfa skal sérhver deild forðast að grípa til aðgerða sem kunna að 
takmarka eða hindra framkvæmd sérstaks valds og sérstakra starfa, veitt annarri 
deild. 

B-LIÐUR. ÞINGIÐ 

159. gr. 
Skipun, málsmeðferð og atkvæðagreiðsla 

1. Á þinginu eiga sæti allir aðilar að stofnuninni. Sérhver aðili skal hafa einn 

fulltrúa á þinginu og má hann hafa með sér varafulltrúa og ráðunauta. 

2. Þingið skal koma saman til reglulegra árlegra funda og til þeirra sérstöku 
tunda sem þingið kann að ákveða ellegar aðalframkvæmdastjórinn boðar til að 
beiðni ráðsins eða meirihluta aðila að stofnuninni. 

3. Fundina skal halda á aðsetursstað stofnunarinnar nema þingið ákveði annað. 

4. Þingið skal setja sér fundarsköp. Í upphafi hvers reglulegs fundar skal það 
kjósa forseta sinn og aðra þá embættismenn sem þörf kann að vera á. Þeir skulu 

gegna störfum þar til nýr forseti og aðrir embættismenn eru kosnir á næsta 

reglulegum fundi. 
5. Meirihluti fulltrúa á þinginu skal vera skilyrði fyrir ályktunarhæti. 
6. Sérhver fulltrúi á þinginu skal hafa eitt atkvæði. 
7. Ákvarðanir um fundarskapaatriði, m. a. ákvarðanir um að boða til sérstakra 

funda þingsins, skal taka af meirihluta fulltrúanna sem eru viðstaddir og greiða 

atkvæði. 
8. Ákvarðanir um efnisatriði skal taka með atkvæðum tveggja þriðju fulltrúanna 

sem eru viðstaddir og greiða atkvæði enda teljist meirihluti fulltrúanna, sem taka 
þátt í fundinum, til þessa meirihluta. Þegar álitamál er hvort atriði sé efnisatriði eða 

ekki skal líta á það atriði sem efnisatriði nema þingið ákveði annað með 

meirihlutanum sem tilskilinn er til ákvarðana um efnisatriði.
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powers, consistent with this Convention, as are implicit in and necessary for the 

exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area. 

3. The Authority is based on the principle of the sovereign equality of all its 
members. 

4. All members of the Authority shall fulfil in good faith the obligations as- 
sumed by them in accordance with this Part in order to ensure to all of them the 

rights and benefits resulting from membership. 

Árticle 158 

Organs of the Authority 

„1. There are hereby established, as the principal organs of the Authority, an 

Assembly, a Council and a Secretariat. 

2. There is hereby established the Enterprise, the organ through which the 

Authority shall carry out the functions referred to in article 170, paragraph Í. 

3. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in 

accordance with this Part. 

4. Each principal organ of the Authority and the Enterprise shall be responsi- 

ble for exercising those powers and functions which are conferred upon it. Ín 
exercising such powers and functions each organ shall avoid taking any action 

which may derogate from or impede the exercise of specific powers and func- 

tions conferred upon another organ. 

SUBSECTION B. THE ASSEMBLY 

Article 159 

Composition, procedure and voting 

1. The Assembly shall consist of all the members of the Authority. Each 

member shall have one representative in the Assembly, who may be accompa- 

nied by alternates and advisers. 

2. The Assembly shall meet in regular annual sessions sand in such special ses- 
sions as may be decided by the Assembly, or conv ed Secretary- 

General at the request of the Council or of a majority o of the members of the 
Authority. 

3. Sessions shall take place at the seat of the Authority unless otherwise 
decided by the Assembly. 

4. The Assembly shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each 
regular session, it shall elect its President and such other officers as may be re- 
quired. They shall hold office until a new President and other officers are elect- 
ed at the next regular session. 

5. A majority ofthe members of the Assembly shall constitute a quorum. 

6. Each member of the Assembly shall have one vote. 

7. Decisions on questions of procedure, including decisions to convene spe- 
cial sessions of the Assembly, shall be taken by a majority of the members pre- 
sent and voting. 

8. Decisions on questions of substance shall be taken by a two-thirds majority 

of the members present and voting, provided íhat such majority includes a 

majority of the members participating in the session. When the issue arises as 
to whether a question is one of substance or not, that question shall be treated 

as one of substance unless otherwise decided by the Assembly by the majority 
required for decisions on questions of substance. 
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9. Þegar efnisatriði kemur til atkvæða í fyrsta skipti getur forsetinn frestað 

ákvörðun um atkvæðagreiðslu um það atriði allt að fimm almanaksdögum, og skal 

gera það ef a. m. k. einn fimmti fulltrúa á þinginu óskar þess. Þessari reglu má 

aðeins beita einu sinni um hvert atriði og skal henni ekki beitt til að fresta atriðinu 

fram yfir lok fundarins. 

10. Þegar lögð hefur verið fram skrifleg beiðni, stíluð á forsetann og studd af 

a. m. k. einum fjórða aðila að stofnuninni, um álitsgerð varðandi það hvort tillaga, 

sem liggur fyrir þinginu um eitthvert mál, sé í samræmi við samning þennan skal 

þingið biðja hafsbotnsdeilnadeild Alþjóðlega hafréttardómsins að láta í té álitsgerð 

þar um og skal fresta atkvæðagreiðslu um þá tillögu þar til álitsgerð deildarinnar 

hefur borist. Ef álitsgerðin berst ekki fyrir lokaviku fundarins þegar beðið er um 

hana skal þingið ákveða hvenær það muni koma saman til að greiða atkvæði um 

tillöguna sem frestað hefur verið. 

160. gr. 

Vald og störf 

1. Þingið skal sem eina deild stofnunarinnar, þar sem allir aðilarnir eiga sæti, 
teljast æðsta deild stofnunarinnar og skulu hinar aðaldeildirnar bera ábyrgð 

gagnvart því eftir því sem sérstaklega er kveðið á um í samningi þessum. Þingið skal 

hafa vald til að móta almenna stefnu í samræmi við viðeigandi ákvæði samnings 
þessa varðandi sérhvert málefni eða mál innan valdsviðs stofnunarinnar. 

2. Vald og störf stofnunarinnar skulu auk þess vera fólgin í því: 

a) að kjósa fulltrúa í ráðið samkvæmi 161. gr.; 

b) að kjósa aðalframkvæmdastjórann úr hópi frambjóðendanna sem ráðið gerir 

tillögu um; 

c) að kjósa eftir tillögu ráðsins menn í stjórnarnefnd fyrirtækisins og aðalforstjóra 

fyrirtækisins; 

d) að stofnsetja þær undirdeildir sem það telur nauðsynlegar til að framkvæma 

störf sín samkvæmt þessum hluta. Þegar skipað er í þessar undirdeildir skal 
hafa tilhlýðilega hliðsjón af meginreglunni um sanngjarna hnattsvæðisdreif- 

ingu og sérstökum hagsmunum, svo og þörfinni á mönnum með hæfileikum og 

réttindum að því er varðar viðeigandi tæknileg mál sem þessar deildir fjalla 

um; 
e) að ákveða framlög aðila vegna áætlunar stofnunarinnar um stjórnunarútgjöld 

samkvæmt viðurkenndum niðurjöfnunarstiga, byggðum á stiganum sem notað- 
ur er fyrir reglulega fjárhagsáætlun Sameinuðu þjóðanna, þar til stofnunin 

hefur nægilegar tekjur af öðrum tekjustofnum til að standa straum af 
stjórnunarútgjöldum sínum: 

f) i) að athuga og samþykkja eftir tillögu ráðsins reglurnar, reglugerðirnar og 

starfshættina varðandi sanngjarna skiptingu fjárhagslegra og annarra efna- 

hagslegra hagsbóta sem eiga rætur að rekja til starfsemi á svæðinu, svo og 

greiðslnanna og framlaganna sem innt eru af hendi samkvæmt 82. gr., og 

skal þá taka sérstakt tillit til hagsmuna og þarfa þróunarríkja og þjóða sem 

hafa ekki öðlast fullt sjálfstæði né aðra sjálfstjórnarstöðu. Ef þingið 

samþykkir ekki tillögur ráðsins skal þingið vísa þeim aftur til ráðsins til 

athugunar að nýju með tilliti til sjónarmiðanna sem þingið hefur látið í 

ljós;
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9. When a question of substance comes up for voting for the first time, the 

President may, and shall, if requested by at least one fifth of the members of 
the Assembly, defer the issue of taking a vote on that question for a period not 
exceeding five calendar days. This rule may be applied only once to any ques- 
tion, and shall not be applied so as to defer the question beyond the end of the 
session. 

10. Upon a written request addressed to the President and sponsored by at 

least one fourth of the members of the Authority for an advisory opinion on the 

conformity with this Convention of a proposal before the Assembly on any 
matter, the Assembly shall request the Sea-Bed Disputes Chamber of the Inter- 
national Tribunal for the Law of the Sea to give an advisory opinion thereon 

and shall defer voting on that proposal pending receipt of the advisory opinion 

by the Chamber. If the advisory opinion is not received before the final week of 

the session in which it is requested, the Assembly shall decide when it will meet to 
vote upon thedeferred proposal. 

Article 160 

Powers and functions 

1. The Assembly, as the sole organ of the Authority consisting of all the 

members, shall be considered the supreme organ of the Authority to which the 

other principal organs shall be accountable as specifically provided for in this 

Convention. The Assembly shall have the power to establish general policies 

in conformity with the relevant provisions of this Convention on any question 
or matter within the competence of the Authority. 

2. In addition, the powers and functions of the Assembly shall be: 

(a) to elect the members of the Council in accordance with article 161, 

(b) to elect the Secretary-General from among the candidates proposed by 
the Council; - 

(c) to elect, upon the recommendation of the Council, the members of the 
Governing Board of the Enterprise and the Director-General of the 
Enterprise; 

(d) to establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise 
of its functions in accordance with this Part. In the composition of these 

subsidiary organs due account shall be taken of the principle of equitable 

geographical distribution and of special interests and the need for mem- 
bers qualified and competent in the relevant technical questions dealt 
with by such organs; 

(e) to assess the contributions of members to the administrative budget of 
the Authority in accordance with an agreed scale of assessment based 

upon the scale used for the regular budget of the United Nations until 

the Authority shall have sufficient income from other sources to meet 
its administrative expenses; 

(f) () to consider and approve, upon the recommendation of the Council, 
the rules, regulations and procedures on the equitable sharing of 
financial and other economic benefits derived from activities in the 

Area and the payments and contributions made pursuant to article 
82, taking into particular consideration the interests and needs of de- 

veloping States and peoples who have not attained full independence 
or other self-governing status. If the Assembly does not approve 

the recommendations of the Council, the Assembly shall return 

them to the Council for reconsideration in the light of the views ex- 
pressed by the Assembly;
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ii) að athuga og samþykkja reglur, reglugerðir og starfshætti stofnunarinnar, 
og breytingar þar á, sem ráðið hefur samþykkt til bráðabirgða samkvæmt 

162. gr., 2. tl. o) ii). Þessar reglur, reglugerðir og starfshættir skulu ná til 

jarðefnaleitar, rannsókna og hagnýtingar á svæðinu, til fjármálastjórnar 
og innri stjórnunar stofnunarinnar og eftir tillögu stjórnarnefndar fyrirtæk- 
isins til yfirfærslu fjár frá fyrirtækinu til stofnunarinnar; 

g) að ákveða í samræmi við samning þennan og reglur, reglugerðir og starfshætti 
stofnunarinnar sanngjarna skiptingu fjárhagslegra og annarra efnahagslegra 

hagsbóta sem eiga rætur að rekja til starfsemi á svæðinu; 

h) að athuga og samþykkja drög að árlegri fjárhagsáætlun stofnunarinnar sem 

ráðið leggur fram; 

i) að rannsaka reglulegar skýrslur frá ráðinu og fyrirtækinu og sérstakar skýrslur 

sem ráðið eða einhver önnur deild stofnunarinnar er beðin um; 

j) að hefja kannanir og gera tillögur í því skyni að efla alþjóðasamstarf varðandi 
starfsemi á svæðinu og hvetja til framþróunar þjóðaréttar þar að lútandi, svo 

og bálkunar hans; 

k) að athuga vandamál almenns eðlis í sambandi við starfsemi á svæðinu, einkum 
þau sem koma upp hjá þróunarríkjum, svo og þau vandamál ríkja í sambandi 

við starfsemi á svæðinu sem rakin verða til landfræðilegrar legu þeirra, einkum 

landluktra og landfræðilega afskiptra ríkja: 

I) að koma upp, eftir tillögu ráðsins á grundvelli álits efnahagsáætlananefndar- 

innar, bótakerfi eða gera aðrar ráðstafanir til að styðja efnahagslega aðlögun 

eins og kveðið er á um í 151. gr., 10. tl.; 

m) að fresta beitingu réttinda og forréttinda samfara aðild samkvæmt 165. gr.; 

n) að ræða sérhvert málefni eða mál innan valdsviðs stofnunarinnar og ákveða í 
samræmi við dreifingu valds og skiptingu starfa milli deilda stofnunarinnar 
hvaða deild stofnunarinnar skuli fjalla um hvert það málefni eða mál sem er 

ekki sérstaklega falið ákveðinni deild. 

C-LIÐUR. RÁÐIÐ 

lól. gr. 

Skipun, málsmeðferð og atkvæðagreiðsla 

1. Ráðið skal skipað fulltrúum 36 aðila að stofnuninni og kýs þingið þá í 

eftirfarandi röð: 

a) fjóra fulltrúa frá þeim aðildarríkjum sem hafa á síðustu fimm árum, þar sem 

hagskýrslur liggja fyrir, annaðhvort notað meira en 2 hundraðshluta af 

heildarnotkun heimsins eða flutt inn nettó meira en 2 hundraðshluta af 

heildarinnflutningi heimsins á vörum, framleiddum úr flokkum jarðefna sem 

fést munu af svæðinu, þó í öllum tilvikum einn fulltrúa frá ríki á sósíalíska 

Austur-Evrópusvæðinu og einn fulltrúa frá stærsta notandanum;
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(ii) to consider and approve the rules, regulations and procedures of the 

Authority, and any amendments thereto, provisionally adopted by 

the Council pursuant to article 162, paragraph 2 (o){ii). These 
rules, regulations and procedures shall relate to prospecting, explora- 

tion and exploitation in the Area, the financial management and inter- 

nal administration of the Authority, and, upon the recommendation 

of the Governing Board of the Enterprise, to the transfer of funds 
from the Enterprise to the Authority; 

(g) to decide upon the equitable sharing of financial and other economic 
benefits derived from activities in the Area, consistent with this Conven- 
tion and the rules, regulations and procedures of the Authority; 

(h) to consider and approve the proposed annual budget of the Authority 
submitted by the Council; 

(i) to examine periodic reports from the Council and from the Enterprise 

and special reports requested from the Council or any other organ of 

the Authority; 

(|) to initiate studies and make recommendations for the purpose of 
promoting international co-operation concerning activities in the Area 

and encouraging the progressive development of international law relat- 

ing thereto and its codification, 

(k) to consider problems of a general nature in connection with activities in 

the Area arising in particular for developing States, as well as those prob- 

lems for States in connection with activities in the Area that are due to 

their geographical location, particularly for land-locked and geographical- 

ly disadvantaged States; 

(1) to establish, upon the recommendation of the Council, on the basis of 

advice from the Economic Planning Commission, a system of compensa- 

tion or other measures of economic adjustment assistance as provided in 

article 151, paragraph 10; 

(m) to suspend the exercise of rights and privileges of membership pursuant 
to article 185; 

(n) to discuss any question or matter within the competence of the Authority 
and to decide as to which organ of the Authority shall deal with any such 

question or matter not specifically entrusted to a particular organ, consis- 

tent with the distribution of powers and functions among the organs of 

the Authority. 

SUBSECTION C. THE COUNCIL 

Article 161 

Composition, procedure and voting 

1. The Council shall consist of 36 members of the Authority elected by the 

Assembly in the following order: 

(a) four members from among those States Parties which, during the last 

five years for which statistics are available, have either consumed more 
than 2 per cent of total world consumption or have had net imports of 

more than 2 per cent of total world imports of the commodities produced 

from the categories of minerals to be derived from the Area, and in any 

case one State from the Eastern European (Socialist) region, as well as 

the largest consumer,
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b) fjóra fulltrúa frá þeim átta aðildarríkjum sem hata fjárfest mest við undirbún- 
ing og framkvæmd starfsemi á svæðinu, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 

ríkisborgara sinna, m. a. einn fulltrúa a. m. k. frá ríki á sósíalíska Austur- 
Evrópusvæðinu; 

c) fjóra fulltrúa frá aðildarríkjum er á grundvelli vinnslu á svæðum undir lögsögu 

þeirra eru meiri háttar nettóútflytjendur á flokkum jarðefna sem fást munu af 

svæðinu, m. a. tvö þróunarríki a. m. k. þar sem útflutningur þessara jarðefna 

hefur verulega þýðingu fyrir efnahaginn; 

d) sex fulltrúa frá þróunarríkjum í hópi aðildarríkja til að gæta sérstakra 
hagsmuna. Til sérstöku hagsmunanna, sem gæta á, skulu teljast hagsmunir 

fjölmennra ríkja, ríkja sem eru landlukt eða landfræðilega afskipt, ríkja sem 
eru meiri háttar innflytjendur á flokkum jarðefna sem fást munu af svæðinu, 

ríkja sem eru mögulegir framleiðendur þessara jarðefna og minnst iðnþróaðra 

ríkja; 

e) átján fulltrúa sem kosnir eru samkvæmt meginreglunni um að tryggja 

sanngjarna hnattsvæðisdreifingu sæta í ráðinu í heild enda skal hvert hnatt- 

svæði eiga a. m. k. einn fulltrúa sem kosinn er samkvæmt þessum lið. Að því 

er þetta varðar skulu hnattsvæðin vera Afríka, Asía, hin sósíalíska Austur- 

Evrópa, Rómanska Ameríka og Vestur-Evrópa og önnur ríki. 

2. Þegar kosnir eru fulltrúar í ráðið samkvæmt 1. tl. skal þingið tryggja að: 

a) fjöldi fulltrúa frá landluktum og landfræðilega afskiptum ríkjum sé í skynsam- 

legu hlutfalli við fulltrúafjölda þeirra á þinginu; 

b) fjöldi fulltrúa frá strandríkjum, einkum þróunarríkjum, sem uppfylla ekki 

skilyrði 1. tl. a), b), c) né d), sé í skynsamlegu hlutfalli við fulltrúafjölda þeirra 

á þinginu; 
c) sérhver hópur aðildarríkja, sem eiga á fulltrúa í ráðinu, eigi þá fulltrúa sem sá 

hópur kann að hafa tilnefnt. 
3. Kosningar skulu fara fram á reglulegum fundum þingsins. Skal kjósa sérhvern 

fulltrúa í ráðið til fjögurra ára. Í fyrstu kosningunni skal kjörtímabil helmings 
fulltrúa frá hverjum hópi, sem getið er í 1. tl., þó vera tvö ár. 

4. Fulltrúar í ráðinu skulu vera kjörgengir við endurkjör en tilhlýðilegt tillit skal 
taka til þess að æskilegt er að skipta um fulltrúa. 

5. Ráðið skal starfa á aðsetursstað stofnunarinnar og skal það koma eins oft 

saman og störf stofnunarinnar kunna að krefja en þó eigi sjaldnar en þrisvar á ári. 

6. Meirihluti fulltrúa í ráðinu skal vera skilyrði fyrir ályktunarhæfi. 
7. Sérhver fulltrúi í ráðinu skal hafa eitt atkvæði. 

8. a) Ákvarðanir um fundarskapaatriði skal taka af meirihluta fulltrúanna sem 

eru viðstaddir og greiða atkvæði. 
b) Ákvarðanir um efnisatriði, sem reist eru á eftirfarandi ákvæðum, skal taka 

með atkvæðum tveggja þriðju fulltrúanna sem eru viðstaddir og greiða atkvæði 

enda teljist meirihluti fulltrúa í ráðinu til þessa meirihluta: 162. gr., 2. tl., Í-, g-, 

h-, i-, n-, p- eða v-lið; 191. gr. 

c) Ákvarðanir um efnisatriði, sem reist eru á eftirfarandi ákvæðum, skal taka 

með atkvæðum þriggja fjórðu fulltrúanna sem eru viðstaddir og greiða atkvæði
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(b) four members from among the eight States Parties which have the larg- 

est investments in preparation for and in the conduct of activities in the 

Area, either directly or through their nationals, including at least one 
State from the Eastern European (Socialist) region; 

(c) four members from among States Parties which on the basis of produc- 

tion in areas under their jurisdiction are major net exporters of the 

categories of minerals to be derived from the Area, including at least 

two developing States whose exports of such minerals have a substantial 
bearing upon their economies; 

(d) six members from among developing States Parties, representing special 

interests. The special interests to be represented shall include those of 
States with large populations, States which are land-locked or geographi- 

cally disadvantaged, States which are major importers of the categories 

of minerals to be derived from the Area, States which are potential 

producers of such minerals, and least developed States; 

(e) eighteen members elected according to the principle of ensuring an 
equitable geographical distribution of seats in the Council as a whole, 
provided that each geographical region shall have at least one member 

elected under this subparagraph. For this purpose, the geographical re- 

gions shall be Africa, Asia, Eastern European (Socialist), Latin America 
and Western European and Others. 

2. In electing the members of the Council in accordance with paragraph |, 

the Assembly shall ensure that: 

(a) land-locked and geographically disadvantaged States are represented to a 
degree which is reasonably proportionate to their representation in the 
Assembly, 

(b) coastal States, especially developing States, which do not qualify under 
paragraph 1(a), (b), (c) or (d) are represented to a degree which is rea- 
sonably proportionate to their representation in the Assembly; 

(c) each group of States Parties to be represented on the Council is repre- 
sented by those members, if any, which are nominated by that group. 

3. Elections shall take place at regular sessions of the Assembly. Each 

member of the Council shall be elected for four years. At the first election, 

however, the term of one half of the members of each group referred toin para- 
graph | shall be two years. 

4. Members of the Council shall be eligible for re-election, but due regard 

should be paid to the desirability of rotation of membership. 

5. The Council shall function at the seat of the Authority, and shall meet as 
often as the business of the Authority may require, but not less than three 
times a year. 

6. A majority ofthe members of the Council shall constitute a quorum. 

7. Each member of the Council shall have one vote. 

8. (a) Decisions on questions of procedure shall be taken by a majority of 
the members present and voting. 

(b) Decisions on questions of substance arising under the following provi- 
sions shall be taken by a two-thirds majority of the members present and 

voting, provided that such majority includes a majority of the members 
of the Council: article 162, paragraph 2, subparagraphs (f); (g); (h); (); 
(n); (p); (v); article 191. 

(c) Decisions on questions of substance arising under the following provi- 

sions shall be taken by a three-fourths majority of the members present
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enda teljist meirihluti fulltrúa í ráðinu til þessa meirihluta: 162. gr., 1. tl.; 162. 
gr.,2.tl., a-, b-, c-, d-, e-, |-, q-, r-, s- eða t-lið; u-lið þegar um vanefnd er að 

ræða af hálfu verktaka eða stuðningsaðila; w-lið enda mega fyrirmæli, sem 
gefin eru út samkvæmt honum, ekki vera bindandi í meira en 30 daga nema 
þau séu staðfest með ákvörðun sem tekin er samkvæmt d-lið; 162. gr., 2. tl., x-, 

y- eða z-lið; 163. gr., 2. tl.; 174. gr., 3. tl.; IV. viðauka, 11. gr. 

d) Ákvarðanir um efnisatriði, sem reist eru á eftirfarandi ákvæðum, skal taka 

samhljóða: 162. gr., 2. tl. m) og o); samþykkt breytinga á XI. hluta. 

e) Í d-, f- og g-lið merkir „samhljóða“ að formleg mótmæli komi ekki fram. Innan 
14 daga frá framlagningu tillögu fyrir ráðið skal forseti ráðsins fullvissa sig um 
það hvort formleg mótmæli gegn samþykkt tillögunnar muni koma fram. Ef 
forsetinn fullvissar sig um að slík mótmæli muni koma fram skal hann innan 
þriggja daga frá þessari niðurstöðu skipa og kalla saman sáttanefnd, sem 

skipuð sé eigi fleiri en níu fulltrúum í ráðinu, með forsetann sem formann, í því 
skyni að jafna ágreininginn og semja tillögu sem unnt er að samþykkja 
samhljóða. Nefndin skal hraða störfum sínum og gefa ráðinu skýrslu innan 14 
daga frá því að hún er skipuð. Ef nefndin getur ekki mælt með tillögu sem unnt 
er að samþykkja samhljóða skal hún í skýrslu sinni greina frá ástæðunum fyrir 

andstöðu við tillöguna. 

f) Ákvarðanir um atriði, ótalin hér að ofan, sem ráðinu er heimilt að taka 
samkvæmt reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar eða á annan 
hátt, skal taka samkvæmt þeim liðum þessa töluliðs, sem tilteknir eru í 

reglunum, reglugerðunum og starfsháttunum, eða, ef þeir eru ekki tilteknir 
þar, þá samkvæmt þeim lið sem ráðið ákveður samhljóða, fyrirfram ef unnt er. 

g) Þegar álitamál er hvort atriði falli undir a-, b-, c- eða d-lið skal líta svo á að 

atriðið falli undir liðinn þar sem krafist er eftir atvikum meiri eða mests 

meirihluta ellegar samhljóða ákvörðunar nema ráðið ákveði annað með 
áðurnefndum meirihluta eða samhljóða. 

9. Ráðið skal kveða á um málsmeðferð þannig að aðili að stofnuninni, sem á 

ekki fulltrúa í ráðinu, geti sent fulltrúa til að sækja fund ráðsins þegar þessi aðili 

óskar þess eða mál, sem snertir hann sérstaklega, er til athugunar. Þessi fulltrúi 
skal hafa rétt til að taka þátt í umræðum en ekki atkvæðisrétt. 

162. gr. 

Vald og störf 

1. Ráðið er framkvæmdadeild stofnunarinnar. Skal ráðið hafa vald til að móta, í 
samræmi við samning þennan og hina almennu stefnu sem þingið mótar, hina 

sérstöku stefnu sem stofnunin skal fylgja varðandi sérhvert málefni eða mál innan 

valdsviðs stofnunarinnar. 
2. Auk þess skal ráðið: 

a) hafa umsjón með og samræma framkvæmd ákvæða þessa hluta í öllum 

málefnum og málum innan valdsviðs stofnunarinnar og draga athygli þingsins 

að vanefndatilvikum;
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and voting, provided that such majority includes a majority of the mem- 

bers of the Council: article 162, paragraph 1; article 162, paragraph 2, 
subparagraphs (a); (b); (c); (d); (e); (D; (gq); (r); (s); (t); (u) in cases of 
non-compliance by a contractor or a sponsor; (w) provided that orders 

issued thereunder may be binding for not more than 30 days unless con- 

firmed by a decision taken in accordance with subparagraph (d); article 
162, paragraph 2, subparagraphs (x); (y); (2); article 163, paragraph 2; 
article 174, paragraph 3; Annex IV, article 11. 

(d) Decisions on questions of substance arising under the following provi- 

sions shall be taken by consensus: article 162, paragraph 2(m) and (0); 
adoption of amendmentsto Part Xl. 

(e) For the purposes of subparagraphs (d), (f) and (g), “consensus means 
the absence of any formal objection. Within 14 days of the submission 

of a proposal to the Council, the President of the Council shall determine 
whether there would be a formal objection to the adoption of the 

proposal. If the President determines that there would be such an ob- 
Jection, the President shall establish and convene, within three days fol- 

lowing such determination, a conciliation committee consisting of not 

more than nine members of the Council, with the President as chair- 

man, for the purpose of reconciling the differences and producing a 
proposal which can be adopted by consensus. The committee shall 

work expeditiously and report to the Council within 14 days following 
its establishment. If the committee is unable to recommend a proposal 

which can be adopted by consensus, it shall set out in its report the 

grounds on which the proposal is being opposed. 

() Decisions on questions not listed above which the Council is authorized 
to take by the rules, regulations and procedures of the Authority or 
otherwise shall be taken pursuant to the subparagraphs of this paragraph 
specified in the rules, regulations and procedures or, if not specified 
therein, then pursuant to the subparagraph determined by the Council if 

possible in advance, by consensus. 

(g) When the issue arises as to whether a question is within subparagraph 
(a), (b), (c) or (d), the question shall be treated as being within the sub- 
paragraph requiring the higher or highest majority or consensus as the 
case may be, unless otherwise decided by the Council by the said majori- 

ty or by consensus. 
9. The Council shall establish a procedure whereby a member of the Authori- 

ty not represented on the Council may send a representative to attend a meeting 
of the Council when a request is made by such member, or a matter particularly 
affecting it is under consideration. Such a representative shall be entitled to par- 

ticipate in the deliberations but not to vote. 

Article 162 
Powers and functions 

1. The Council is the executive organ of the Authority. The Council shall 

have the power to establish, in conformity with this Convention and the general 

policies established by the Assembly, the specific policies to be pursued by the 

Authority on any question or matter within the competence of the Authority. 

2. In addition, the Council shall: 

(a) supervise and co-ordinate the implementation of the provisions of this 

Part on all questions and matters within the competence of the Authority 
and invite the attention of the Assembly to cases of non-compliance;
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b) gera tillögu til þingsins um skrá um frambjóðendur til kosningar aðalfram- 

kvæmdastjórans; 
c) gera tillögur til þingsins um frambjóðendur til kosningar manna í stjórnarnefnd 

fyrirtækisins og aðalforstjóra fyrirtækisins; 

d) stofnsetja, eftir því sem við á og með tilhlýðilegu tilliti til sparnaðar- og 

virknissjónarmiða, þær undirdeildir sem það telur nauðsynlegar tl að fram- 

kvæma störf sín samkvæmt þessum hluta. Þegar skipað er í undirdeildir skal 

leggja áherslu á þörfina á mönnum með hæfileikum og réttindum að því er 

varðar viðeigandi tæknileg mál sem þessar deildir fjalla um enda skal hafa 
tilhlýðilega hliðsjón af meginreglunni um sanngjarna hnattsvæðisdreifingu og 

sérstökum hagsmunum; 

e) setja sér fundarsköp, m. a. um aðferðina við val á forseta sínum; 

f) gera fyrir hönd stofnunarinnar og innan valdsviðs síns samninga við Samein- 

uðu þjóðirnar eða aðrar alþjóðastofnanir með fyrirvara um samþykki þingsins; 

g) athuga skýrslur fyrirtækisins og senda þinginu þær ásamt tillögum sínum; 

h) leggja fyrir þingið ársskýrslur og þær sérstöku skýrslur sem þingið kann að 

biðja um; 

1) gefa fyrirtækinu fyrirmæli samkvæmt 170. gr.; 
j) samþykkja starfsáætlanir samkvæmt II. viðauka, 6. gr. Ráðið skal fjalla um 

sérhverja starfsáætlun á eftirfarandi hátt innan 60 daga frá því að laga- og 

tækninefndin leggur hana fram á fundi ráðsins: 

i) ef nefndin leggur til að starfsáætlun sé samþykkt skal líta svo á að ráðið 

hafi samþykkt hana ef enginn fulltrúi í ráðinu leggur skriflega fyrir 

forsetann innan 14 daga sérstök mótmæli þar sem fullyrt er að kröfur Hl. 
viðauka, 6. gr., séu ekki uppfylltar. Ef mótmæli koma fram skal 
sáttameðferðin, sem greint er frá í 161. gr., 8. tl. e), gilda. Ef enn er haldið 
fast við mótmælin við lok sáttameðferðarinnar skal líta svo á að ráðið hafi 

samþykkt starfsáætlunina nema fulltrúarnir í ráðinu felli hana samhljóða í 

sínum hópi, að undanskildum fulltrúum frá ríki eða ríkjum sem leggja 

umsóknina fram eða styðja umsækjandann; 

ii) ef nefndin leggur til að starfsáætlun sé felld eða gerir enga tillögu getur 

ráðið samþykkt starfsáætlunina með atkvæðum þriggja fjórðu fulltrúanna 

sem eru viðstaddir og greiða atkvæði enda teljist meirihluti fulltrúanna, 
sem taka þátt í fundinum, til þessa meirihluta; 

k) samþykkja starfsáætlanir, sem fyrirtækið leggur fram samkvæmt IV. viðauka, 
12. gr., og beita þá að breyttu breytanda aðferðunum sem greint er frá í }-lið; 

I) hafa eftirlit með starfsemi á svæðinu samkvæmt 153. gr., 4. tl., og reglum, 

reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar; 

m) gera eftir tillögu efnahagsáætlananefndarinnar nauðsynlegar og viðeigandi 

ráðstafanir samkvæmt 150. gr., h-lið, til að veita vernd gegn hinum óhagstæðu 

efnahagslegu áhrifum sem þar eru tiltekin;
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(b) propose to the Assembly a list of candidates for the election of the 
Secretary-General; 

(c) recommend to the Assembly candidates for the election of the members 
of the Governing Board of the Enterprise and the Director-General of 
the Enterprise; 

(d) establish, as appropriate, and with due regard to economy and efficiency, 
such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its func- 
tions in accordance with this Part. In the composition of subsidiary 
organs, emphasis shall be placed on the need for members qualified and 

competent in relevant technical matters dealt with by those organs 
provided that due account shall be taken of the principle of equitable 

geographical distribution and of special interests, 

(e) adopt its rules of procedure including the method of selecting its 
president; 

() enter into agreements with the United Nations or other international 
Organizations on behalf of the Authority and within its competence, 

subject to approval by the Assembly; 

(g) consider the reports of the Enterprise and transmit them to the Assem- 
bly with its recommendations; 

(h) present to the Assembly annual reports and such special reports as the 
Assembly may request; 

(i) issue directives to the Enterprise in accordance with article 170; 

(MD approve plans of work in accordance with Annex III, article 6. The 
Council shall act upon each plan of work within 60 days of its submission 

by the Legal and Technical Commission at a session of the Council in ac- 

cordance with the following procedures: 
() if the Commission recommends the approval of a plan of work, it 

shall be deemed to have been approved by the Council if no member 

of the Council submits in writing to the President within 14 days a 

specific objection alleging non-compliance with the requirements of 
Annex ll, article 6. If there is an objection, the conciliation proce- 
dure set forth in article 161, paragraph 8(e), shall apply. If, at the 

end of the conciliation procedure, the objection is still maintained, 

the plan of work shall be deemed to have been approved by the Coun- 

cil unless the Council disapproves it by consensus among its members 

excluding any State or States making the application or sponsoring 
the applicant; 

(ii) if the Commission recommends the disapproval of a plan of work or 
does not make a recommendation, the Council may approve the plan 
of work by a three-fourths majority of the members present and 

voting, provided that such majority includes a majority of the mem- 
bers participating in the session; 

(k) approve plans of work submitted by the Enterprise in accordance with 
Annex IV, article 12, applying, mutatis mutandis, the procedures set forth 
in subparagraph (); 

(1) exercise control over activities in the Area in accordance with article 
153, paragraph 4, and the rules, regulations and procedures of the 
Authority, 

(m) take, upon the recommendation of the Economic Planning Commission, 
necessary and appropriate measures in accordance with article 150, sub- 
paragraph (h), to provide protection from the adverse economic effects 
specified therein;
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n) gera á grundvelli álits efnahagsáætlananefndarinnar tillögur til þingsins um 
bótakerfi eða aðrar ráðstafanir til að styðja efnahagslega aðlögun eins og 

kveðið er á um í 151. gr., 10. tl.; 

o) í) gera tillögur til þingsins um reglur, reglugerðir og starfshætti varðandi 

sanngjarna skiptingu fjárhagslegra og annarra efnahagslegra hagsbóta sem 

eiga rætur að rekja til starfsemi á svæðinu, svo og greiðslnanna og 

framlaganna sem innt eru af hendi samkvæmt 82. gr., og skal þá taka 

sérstakt tillit til hagsmuna og þarfa þróunarríkjanna og þjóða sem hafa 

ekki öðlast fullt sjálfstæði né aðra sjálfstjórnarstöðu; 

ii) móta og beita til bráðabirgða, þar til samþykki þingsins er fengið, reglum, 
reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, og breytingum þar á, með 

hliðsjón af tillögum laga- og tækninefndarinnar eða annarrar hlutað- 

eigandi undirdeildar. Þessar reglur, reglugerðir og starfshættir skulu ná til 
jarðefnaleitar, rannsókna og hagnýtingar á svæðinu og til fjármálastjórnar 

Og innri stjórnunar stofnunarinnar. Mótun reglna, reglugerða og starfs- 

hátta varðandi rannsóknir á fjölmálmsmolum og hagnýtingu þeirra skal 
hafa forgangsrétt. Reglur, reglugerðir og starfshætti varðandi rannsóknir á 
annarri auðlind en fjölmálmsmolum og hagnýtingu hennar skal móta 

innan þriggja ára frá þeim degi er einhver aðili að stofnuninni biður hana 
að móta slíkar reglur, reglugerðir og starfshætti að því er snertir þessa 

auðlind. Allar reglur, reglugerðir og starfshættir skulu gilda til bráða- 
birgða uns þingið veitir þeim samþykki sitt eða ráðið breytir þeim með 
tilliti til sjónarmiða sem þingið hefur látið í ljós; 

p) athuga innheimtu allra greiðslna sem stofnunin á að inna af hendi eða fá í 

sambandi við framkvæmdir samkvæmt þessum hluta; 

q) velja á milli umsækjenda um vinnsluleyfi samkvæmt HI. viðauka, 7. gr., þar 

sem slíks vals er krafist í því ákvæði; 

r) leggja fyrir þingið til samþykktar drög að árlegri fjárhagsáætlun stofnunar- 

innar; 

s) gera tillögur til þingsins um stefnu varðandi sérhvert málefni eða mál innan 

valdsviðs stofnunarinnar; 

t) gera tillögur til þingsins um að fresta beitingu réttinda og forréttinda samfara 

aðild samkvæmt 185. gr.; 

u) höfða fyrir hönd stofnunarinnar mál fyrir hafsbotnsdeilnadeildinni í vanefnda- 
tilvikum; 

v) tilkynna þinginu þegar hafsbotnsdeilnadeildin hefur kveðið upp úrskurð í máli 

sem höfðað er samkvæmt u-lið og gera hverja þá tillögu, sem það kann að telja 

viðeigandi, um ráðstafanir sem gera á; 

w) gefa út neyðarfyrirmæli, sem geta falið í sér fyrirmæli um frestun framkvæmda 

eða breytingar á þeim, til að koma í veg fyrir alvarleg spjöll á hafrýminu af 

völdum starfsemi á svæðinu; 

x) hafna því að verktakar eða fyrirtækið hafi svæði til hagnýtingar þegar svo 

háttar til að gildar sannanir gefa til kynna hættu á alvarlegum spjöllum á 

hafrýminu; 

y) stofnsetja undirdeild til að semja drög að fjárhagslegum reglum, reglugerðum 

og starfsháttum viðvíkjandi:
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(n) make recommendations to the Assembly, on the basis of advice from 
the Economic Planning Commission, for a system of compensation or 

other measures of economic adjustment assistance as provided in article 

151, paragraph 10; 

(0) (I) recommend to the Assembly rules, regulations and procedures on 
the equitable sharing of financial and other economic benefits derived 

from activities in the Area and the payments and contributions made 

pursuant to article 82, taking into particular consideration the inter- 

ests and needs of the developing States and peoples who have not at- 

tained fullindependence or other self-governing status; 

(ii) adopt and apply provisionally, pending approval by the Assembly, the 
rules, regulations and procedures of the Authority, and any amend- 

ments thereto, taking into account the recommendations of the Legal 

and Technical Commission or other subordinate organ concerned. 

These rules, regulations and procedures shall relate to prospecting, 

exploration and exploitation in the Area and the financial management 

and internal administration of the Authority. Priority shall be given to 

the adoption of rules, regulations and procedures for the exploration 

for and exploitation of polymetallic nodules. Rules, regulations and 

procedures for the exploration for and exploitation of any resource 

other than polymetallic nodules shall be adopted within three years 

from the date of a request to the Authority by any of its members to 

adopt such rules, regulations and procedures in respect of such 

resource. All rules, regulations and procedures shall remain in effect 

on a provisional basis until approved by the Assembly or until amended 

by the Council in the light of any views expressed by the Assembly; 

(p) review the collection of all payments to be made by or to the Authority 
in connection with operations pursuant to this Part; 

(q) make the selection from among applicants for production authorizations 
pursuant to Annex lí, article 7, where such selection is required by that 
provision; 

(r) submit the proposed annual budget of the Authority to the Assembly for 
its approval; 

(s) make recommendations to the Assembly concerning policies on any 
question or matter within the competence of the Authority; 

(') make recommendationsto the Assembly concerning suspension ofthe ex- 
ercise ofthe rightsand privilegesof membership pursuant to article 185; 

(u) institute proceedings on behalf of the Authority before the Sea-Bed Dis- 
putes Chamber in cases of non-compliance; 

(v) notify the Assembly upon a decision by the Sea-Bed Disputes Chamber 
in proceedings instituted under subparagraph (u), and make any recom- 

mendations which it may find appropriate with respect to measures to be 
taken; 

(w) issue emergency orders, which may include orders for the suspension or 

adjustment of operations, to prevent serious harm to the marine envi- 
ronment arising out of activities in the Area; 

(x) disapprove areas for exploitation by contractors or the Enterprise in 
cases where substantial evidence indicates the risk of serious harm to the 
maríne environment; 

(y) establish a subsidiary organ for the elaboration of draft financial rules, 
regulations and procedures relating to: ci
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i) fjármálastjórn samkvæmt 171.— 175. gr.; og 

ii) fjárhagsráðstöfunum samkvæmt III. viðauka, 13. gr. og 17. gr., 1. tl. c); 

z) koma upp viðeigandi kerfi til að stjórna og hafa umsjón með eftirlitsmannaliði 

sem skal hafa eftirlit með starfsemi á svæðinu til að ganga úr skugga um það 

hvort farið sé eftir þessum hluta, reglum, reglugerðum og starfsháttum 
stofnunarinnar og skilmálum og skilyrðum sérhvers samnings við stofnunina. 

163. gr. 
Deildir ráðsins 

1. Eftirfarandi deildir ráðsins eru hér með stofnsettar: 

a) efnahagsáætlananefnd; 

b) laga- og tækninefnd. 
2. Hvor nefndin um sig skal skipuð 15 mönnum og kýs ráðið þá úr hópi 

frambjóðendanna sem aðildarríkin tilnefna. Ef nauðsyn krefur getur ráðið þó 
ákveðið að fjölga mönnum í hvorri nefndinni sem er með tilhlýðilegu tilliti til 
sparnaðar- og virknissjónarmiða. 

3. Nefndarmenn skulu búnir viðeigandi hæfileikum á því sviði sem varðar vald 
nefndar þeirra. Aðildarríki skulu tilnefna frambjóðendur, sem uppfylla ströngustu 

skilyrði um hæfni og heiðarleika og hafa hæfileika á viðkomandi sviðum, til að 

tryggja virka framkvæmd starfa í nefndunum. 

4. Við kosningu nefndarmanna skal hafa tilhlýðilega hliðsjón af þörfinni á 

sanngjarnri hnattsvæðisdreifingu, svo og gæslu sérstakra hagsmuna. 

5. Ekkert aðildarríki má tilnefna fleiri en einn frambjóðanda til sömu nefndar- 
innar. Engan mann skal kjósa til starfa í fleiri en einni nefnd. 

6. Starfstími nefndarmanna skal vera fimm ár. Þeir skulu vera kjörgengir við 

endurkjör annað kjörtímabil. 

7. Ef nefndarmaður deyr, verður óhæfur eða biðst lausnar fyrir lok starfstímans 

skal ráðið kjósa mann frá sama hnatt- eða hagsmunasvæði til loka starfstímans. 

8. Nefndarmenn skulu ekki vera fjárhagslega riðnir við starfsemi sem snertir 
rannsóknir og hagnýtingu á svæðinu. Í samræmi við skyldur sínar gagnvart 

nefndunum, sem þeir starfa í, skulu þeir ekki, jafnvel ekki eftir að þeir hafa látið af 
störfum sínum, opinbera iðnaðarleyndarmál, eignarréttargögn sem stofnuninni eru 
afhent samkvæmt III. viðauka, 14. gr., né aðrar trúnaðarupplýsingar sem þeir fá 
vitneskju um í starfi sínu fyrir stofnunina. 

9. Hvor nefndin um sig skal framkvæma störf sín samkvæmt þeim leiðbeiningar- 
reglum og fyrirmælum sem ráðið kann að samþykkja. 

10. Hvor nefndin um sig skal semja og leggja fyrir ráðið til samþykktar þær 

reglur og reglugerðir sem nauðsynlegar kunna að vera til virkrar framkvæmdar á 

störfum nefndarinnar. 

11. Aðferðir nefndanna við ákvarðanatöku skal ákveða í reglum, reglugerðum 

og starfsháttum stofnunarinnar. Ef nauðsyn krefur skal útdráttur um skoðanamun í 
nefndinni fylgja tillögum til ráðsins.
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(1) financial management in accordance with articles 171 to 175; and 

(ii) financial arrangements in accordance with Annex Ill, article 13 and 
article 17, paragraph 1 (c); 

(z) establish appropriate mechanisms for directing and supervising a staff of 

inspectors who shall inspect activities in the Area to determine whether 

this Part, the rules, regulations and procedures of the Authority, and the 

terms and conditions of any contract with the Authority are being com- 
plied with. 

Article 163 

Organs of the Council 

1. There are hereby established the following organs of the Council: 

(a) an Economic Planning Commission; 

(b) a Legal and Technical Commission. 

2. Each Commission shall be composed of 15 members, elected by the Coun- 

cil from among the candidates nominated by the States Parties. However, if 

necessary, the Council may decide to increase the size of either Commission 
having due regard to economy and efficiency. 

3. Members of a Commission shall have appropriate qualifications in the 

area of competence of that Commission. States Parties shall nominate candi- 

dates of the highest standards of competence and integrity with qualifications in 

relevant fields so as to ensure the effective exercise of the functions of the 
Commissions. 

4. In the election of members of the Commissions, due account shall be 

taken of the need for equitable geographical distribution and the representation 
of special interests. 

5. No State Party may nominate more than one candidate for thé same Com- 
mission. No person shall be elected to serve on more than one Commission. 

6. Members of the Commissions shall hold office for a term of five years. 
They shall be eligible for re-election for a further term. 

7. Inthe event of the death, incapacity or resignation of a member of a Com- 

mission prior to the expiration of the term of office, the Council shall elect for 

the remainder of the term, a member from the same geographical region or 
area of interest. 

8. Members of Commissions shall have no financial interest in any activity 
relating to exploration and exploitation in the Area. Subject to their responsi- 

bilities to the Commissions upon which they serve, they shall not disclose, 

even after the termination of their functions, any industrial secret, proprietary 

data which are transferred to the Authority in accordance with Annex ll, article 
14, or any other confidential information coming to their knowledge by reason 
of their duties for the Authority. 

9. Each Commission shall exercise its functions in accordance with such 
guidelines and directives as the Council may adopt. 

10. Each Commission shall formulate and submit to the Council for approval 

such rules and regulations as may be necessary for the efficient conduct of the 
Commission's functions. 

11. The decision-making procedures of the Commissions shall be established 

by the rules, regulations and procedures of the Authority. Recommendations 
to the Council shall, where necessary, be accompanied by a summary on the di- 
vergencies of opinion in the Commission.
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12. Hvor nefndin um sig skal venjulega starfa á aðsetursstað stofnunarinnar og 
skal koma saman eins oft og þörf krefur til virkrar framkvæmdar á störfum sínum. 

13. Við framkvæmd starfa sinna getur hvor nefndin um sig, þar sem við á, 
ráðgast við aðra nefnd, sérhverja þar til bæra stofnun Sameinuðu þjóðanna eða 

sérstofnana þeirra ellegar sérhverja alþjóðastofnun með valdi á viðkomandi 
samráðssviði. 

164. gr. 
Efnahagsáætlananefndin 

1. Fulltrúar í efnahagsáætlananefndinni skulu búnir viðeigandi hæfileikum, svo 
sem að því er viðkemur jarðefnavinnslu, stjórnun starfsemi sem snertir jarðefna- 
auðlindir, alþjóðaviðskiptum eða alþjóðlegum efnahagsmálum. Ráðið skal leitast 
við að tryggja að nefndin hafi á að skipa fulltrúum með öllum viðeigandi 
hæfileikum. Í nefndinni skulu vera a. m. k. tveir fulltrúar frá þróunarríkjum þar 
sem útflutningur á flokkum jarðefna, sem fást munu af svæðinu, hefur verulega 
þýðingu fyrir efnahaginn. 

2. Nefndin skal: 
a) gera að beiðni ráðsins tillögur um ráðstafanir til að framkvæma ákvarðanir sem 

eru teknar samkvæmt samningi þessum og snerta starfsemi á svæðinu; 

b) athuga þróun framboðs, eftirspurnar og verðs á jarðefnum á svæðinu, svo og 

atriði sem hafa áhrif þar á, með hagsmuni bæði innflutnings- og útflutningslanda 
í huga, og einkum þróunarríkjanna í þeirra hópi; 

c) rannsaka sérhvert ástand sem líklegt er að haft geti hin óhagstæðu áhrif, sem 

getið er í 150. gr., h-lið, og eitt eða fleiri af viðkomandi aðildarríkjum hafa 

vakið athygli hennar á, svo og gera viðeigandi tillögur til ráðsins; 

d) gera tillögur til ráðsins, sem lagðar séu fyrir þingið eins og kveðið er á um í 151. 

gr., 10. tl., um bótakerfi eða aðrar ráðstafanir til að styðja efnahagslega 

aðlögun vegna þróunarríkja sem verða fyrir óhagstæðum áhrifum af völdum 

starfsemi á svæðinu. Nefndin skal gera nauðsynlegar tillögur til ráðsins 

viðvíkjandi framkvæmd kerfisins eða annarra ráðstafana sem þingið hefur 

samþykkt í einstökum tilvikum. 

165. gr. 

Laga- og tækninefndin 

1. Fulltrúar í laga- og tækninefndinni skulu búnir viðeigandi hæfileikum, svo sem 

að því er viðkemur rannsóknum á jarðefnaauðlindum og hagnýtingu og vinnslu 

þeirra, haffræði, verndun hafrýmisins ellegar efnahagslegum eða lagalegum 

atriðum sem snerta jarðefnavinnslu á sjó og skyld sérfræðisvið. Ráðið skal leitast 

við að tryggja að nefndin hafi á að skipa fulltrúum með öllum viðeigandi 

hæfileikum. 

2. Nefndin skal: 

a) gera að beiðni ráðsins tillögur um framkvæmd á störfum stofnunarinnar; 

b) athuga formlegar, skriflegar starfsáætlanir varðandi starfsemi á svæðinu 

samkvæmt 153. gr.,3. tl., og leggja viðeigandi tillögur fyrir ráðið. Nefndin skal
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12. Each Commission shali normally function at the seat of the Authority 

and shall meet as often as is required for the efficient exercise of its functions. 

13. In the exercise of its functions, each Commission may, where appropri- 

ate, consult another commission, any competent organ of the United Nations 

or of its specialized agencies or any international organizations with competence 

in the subject-matter of such consultation. 

Article 164 

The Economic Planning Commission 

1. Members of the Economic Planning Commission shall have appropriate 

qualifications such as those relevant to mining, management of mineral 

resource activities, international trade or international economics. The Council 

shall endeavour to ensure that the membership of the Commission reflects all 

appropriate qualifications. The Commission shall include at least two members 

from developing States whose exports of the categories of minerals to be de- 
rived from the Area have a substantial bearing upon their economies. 

2. The Commission shall: 

(a) propose, upon the request of the Council, measures ío implement deci- 
sions relating to activities in the Area taken in accordance with this 

Convention; 

(b) review the trends of and the factors affecting supply, demand and prices of 

minerals derived from the Area, bearing in mind the interests ot both 
importing and exporting countries, and in particular of the developing States 

among them; 

(ec) examine any situation likely to lead to the adverse effects referred to in 

article 150, subparagraph {h), brought to its attention by the State Party 

or States Parties concerned, and make appropriate recommendations to 

the Council; 

(d) propose to the Council for submission to the Assembly, as provided in 
article 151, paragraph 10, a system of compensation or other rásasures 

of economic adjustment assistance for developing States which sa.íer ad- 

verse effects caused by activities in the Area. The Corimissios shall 

make the recommendations to the Council that are necesssary for the ap- 

plication of the system or other measures adopted by the Assembly in 

specific cases. 

Article 165 

The Legal and Technical Commission 

I. Members of the Legal and Technical Commission shall have aprropriate 

qualifications such as those relevant to exploration for and exploitation and pro- 

cessing of mineral resources, oceanology, protection of the marine snviron- 

ment, or economic or legal matters relating to ocean mining and relaiec fields 

of expertise. The Council shall endeavour to ensure that the membership of 
the Commission reflects all appropriate qualifications. 

2. The Commission shall: 

(a) make recommendations with regard to the exercise of the Authority's 
functions upon the request of the Council; 

(b) review formal written plans of work for activities in the Area in accor- 
dance with article 153, paragraph 3, and submit appropriate recommen-
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eingöngu byggja tillögur sínar á ástæðunum, sem greindar eru í 11. viðauka, og 
skal gefa ráðinu ítarlega skýrslu þar um; 

c) hafa að beiðni ráðsins umsjón með starfsemi á svæðinu, þar sem við á, Í 

samráði og samstarfi við sérhvern aðila, sem stundar þessa starfsemi, eða 

viðkomandi ríki, eitt eða fleiri, og skal gefa ráðinu skýrslu; 

d) meta umhverfisáhrif starfsemi á svæðinu; 

e) gera tillögur til ráðsins um verndun hafrýmisins með hliðsjón af skoðunum 

viðurkenndra sérfræðinga á því sviði; 

f) móta og leggja fyrir ráðið reglurnar, reglugerðirnar og starfshættina, sem getið 

er í 162. gr., 2. tl. o), með hliðsjón af öllum viðeigandi atriðum, m. a. mati á 
umhverfisáhrifum starfsemi á svæðinu; 

g) endurskoða þessar reglur, reglugerðir og starfshætti og gera öðru hverju 

tillögur til ráðsins um þær breytingar á þeim sem hún kann að álíta 
nauðsynlegar eða æskilegar; 

h) gera tillögur til ráðsins um gerð eftirlitsáætlunar til að fylgjast með, mæla, 
meta og skýra reglulega með viðurkenndum vísindalegum aðferðum hættur 

eða áhrif mengunar hafrýmisins af völdum starfsemi á svæðinu, tryggja að 

gildandi reglugerðir séu fullnægjandi og að farið sé eftir þeim og samræma 

framkvæmd eftirlitsáætlunarinnar sem ráðið hefur samþykkt; 

i) gera tillögu til ráðsins um að fyrir hönd stofnunarinnar sé höfðað mál fyrir 

hafsbotnsdeilnadeildinni samkvæmt þessum hluta og viðeigandi viðaukum, 

einkum með hliðsjón af 187. gr.; 

i) gera tillögur til ráðsins um ráðstafanir sem gera á þegar hafsbotnsdeilnadeildin 
hefur kveðið upp úrskurð í máli sem höfðað er samkvæmt i-lið; 

k) gera tillögur til ráðsins um að gefa út neyðarfyrirmæli, sem geta falið í sér 

fyrirmæli um frestun framkvæmda eða breytingar á þeim, til að koma í veg fyrir 
alvarleg spjöll á hafrýminu af völdum starfsemi á svæðinu. Ráðið skal taka 

þessar tillögur til meðferðar sem forgangsmál; 

ID) gera tillögur til ráðsins um að hafna því að verktakar eða fyrirtækið hafi svæði 

til hagnýtingar þegar svo háttar til að gildar sannanir geta til kynna hættu á 

alvarlegum skaða á hafrýminu; 
m) gera tillögur til ráðsins um stjórn á og umsjón með eftirlitsmannaliði sem skal 

hafa eftirlit með starfsemi á svæðinu til að ganga úr skugga um það hvort farið 
sé eftir ákvæðum þessa hluta, reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunar- 

innar og skilmálum og skilyrðum sérhvers samnings við stofnunina; 

n) reikna framleiðsluhámarkið og veita vinnsluleyfi fyrir hönd stofnunarinnar 
samkvæmt 151. gr., 2.—7. tl., eftir að ráðið hefur framkvæmt nauðsynlegt val 
á milli umsækjenda um vinnsluleyfi samkvæmt Ill. viðauka, 7. gr. 

3. Að beiðni aðildarríkis eða annars viðkomandi aðila skal fulltrúi þess ríkis eða 

annars viðkomandi aðila vera í fylgd með fulltrúunum í nefndinni þegar þeir stunda 

umsjónar- og eftirlitsstarf sitt.
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dations to the Council. The Commission shall base its recommendations 

solely on the grounds stated in Annex Ill and shall report fully thereon 
to the Council; 

(c) supervise, upon the request of the Council, activities in the Area, where 

appropriate, in consultation and collaboration with any entity carrying 

out such activities or State or States concerned and report to the Council; 

(d) prepare assessments of the environmental implications of activities in 
the Area; 

(e) make recommendations to the Council on the protection of the marine 
environment, taking into account the views of recognized experts in that 

field; 

(P, formulate and submit to the Council the rules, regulations and proce- 

dures referred to in article 162, paragraph 2(0), taking into account all 
relevant factors including assessments of the environmental implications 

of activities in the Area; 

(g) keep such rules, regulations and procedures under review and recom- 

mend to the Council from time to time such amendments thereto as it 

may deem necessary or desirable; 

(h) make recommendations to the Council regarding the establishment of a 
monitoring programme to observe, measure, evaluate and analyse, by 

recognized scientific methods, on a regular basis, the risks or effects of 

pollution of the marine environment resulting from activities in the 

Area, ensure that existing regulations are adequate and are complied 

with and co-ordinate the implementation of the monitoring programme 

approved by the Council; 

(|) recommend to the Council that proceedings be instituted on behalf of the 
Authority before the Sea-Bed Disputes Chamber, in accordance with this 

Part and the relevant Annexestakinginto account particularly article 187; 

(D make recommendations to the Council with respect to measures to be 
taken, upon a decision by the Sea-Bed Disputes Chamber in proceedings 

instituted in accordance with subparagraph (i); 
(k) make recommendations to the Council to issue emergency orders, 

which may include orders for the suspension or adjustment of opera- 

tions, to prevent serious harm to the marine environment arising out of 

activities in the Area. Such recommendations shall be taken up by the 

Council on a priority basis; 
(1) make recommendations to the Council to disapprove areas for exploita- 

tion by contractors or the Enterprise in cases where substantial evidence 
indicates the risk of serious harm to the marine environment; 

(m) make recommendations to the Council regarding the direction and su- 
pervision of a staff of inspectors who shall inspect activities in the Area 

to determine whether the provisions of this Part, the rules, regulations 

and procedures of the Authority, and the terms and conditions of any 

contract with the Authority are being complied with; 

(n) calculate the production ceiling and issue production authorizations on 
behalf of the Authority pursuant to article 151, paragraphs 2 to 7, follow- 

ing any necessary selection among applicants for production authoriza- 

tions by the Council in accordance with Annex Ill, article 7. 

3. The members of the Commission shall, upon request by any State Party 

or other party concerned, be accompanied by a representative of such State or 

other party concerned when carrying out their function of supervision and 
inspection.
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D-LIÐUR. SKRIFSTOFAN 

166. gr. 

Skrifstofan 

1. Skrifstofa stofnunarinnar skal skipuð aðalframkvæmdastjóra og því starfsliði 
sem stofnunin kann að þarfnast. 

2. Þingið skal kjósa aðalframkvæmdastjórann til fjögurra ára úr hópi frambjóð- 

endanna sem ráðið gerir tillögur um og má endurkjósa hann. 
3. Aðalframkvæmdastjórinn skal vera æðsti embættismaður stjórnarliðs stofnun- 

arinnar og skal hann sitja sem slíkur alla fundi þingsins, ráðsins og sérhverrar 
undirdeildar og rækja önnur þau stjórnunarstörf sem þessar deildir fela honum. 

4. Aðalframkvæmdastjórinn skal árlega gefa þinginu skýrslu um starf stofnunar- 
innar. 

167. gr. 
Starfslið stofnunarinnar 

1. Í starfsliði stofnunarinnar skulu vera eins margir hæfir vísinda- og tæknistarfs- 
menn og aðrir starfsmenn og þörf kann að vera á til að vinna stjórnunarstörf 
stofnunarinnar. 

2. Höfuðatriðið við ráðningu og skipun starfsliðsins og ákvörðun um starfskjör 
þess skal vera nauðsyn þess að tryggja að ströngustu skilyrði um dugnað, hæfni og 
heiðarleika séu uppfyllt. Í samræmi við þetta atriði skal taka tilhlýðilegt tillit til þess 
að mikilvægt er að ráða starfsliðið á eins breiðum hnattsvæðisgrundvelli og unnt er. 

3. Aðalframkvæmdastjórinn skal skipa starfslíðið. Skilmálarnir og skilyrðin, sem 

gilda skulu um skipun, laun og lausn þess, skulu vera í samræmi við reglur, 

reglugerðir og starfshætti stofnunarinnar. 

168. gr. 

Alþjóðlegt eðli skrifstofunnar 

1. Við framkvæmd skyldustarfa sinna skulu aðalframkvæmdastjórinn og starfs- 

mennirnir ekki leita fyrirmæla hjá né taka við fyrirmælum frá nokkurri ríkisstjórn 

né nokkrum öðrum aðila utan stofnunarinnar. Þeir skulu forðast að hafast nokkuð 
það að er varpað getur rýrð á stöðu þeirra sem alþjóðlegra embættismanna, 
ábyrgra gagnvart stofnuninni einvörðungu. Sérhvert aðildarríki skuldbindur sig til 

að virða óskipt alþjóðlegt eðli skyldna aðalframkvæmdastjórans og starfsmann- 

anna og freista þess ekki að hafa áhrif á þá er þeir rækja skyldur sínar. Brot 

starfsmanns á skyldum skal leggja fyrir viðeigandi stjórnunardóm eins og kveðið er 
á um í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. 

2. Aðalframkvæmdastjórinn og starfsmennirnir skulu ekki vera fjárhagslega 
riðnir við starfsemi sem snertir rannsóknir og hagnýtingu á svæðinu. Í samræmi við 
skyldur sínar gagnvart stofnuninni skulu þeir ekki, jafnvel ekki eftir að þeir hafa 
látið af störfum sínum, opinbera iðnaðarleyndarmál, eignarréttargögn sem stofnun- 
inni eru afhent samkvæmt III. viðauka, 14. gr., né aðrar trúnaðarupplýsingar sem 
þeir fá vitneskju um í starti sínu fyrir stofnunina. 

3. Mál vegna brota starfsmanns stofnunarinnar á skyldunum, sem greint er frá í 

2. ti., skal stofnunin, að beiðni aðildarríkis, sem þolir þetta brot, ellegar
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SUBSECTION D. THE SECRETARIAT 

Article 166 
The Secretariat 

1. The Secretariat of the Authority shall comprise a Secretary-General and 
such staff asthe Authority may require. 

2. The Secretary-General shall be elected for four years by the Assembly 

from among the candidates proposed by the Council and may be re-elected. 

3. The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Au- 

thority, and shall act in that capacity in all meetings of the Assembly, of the 

Council and of any subsidiary organ, and shall perform such other administra- 

tive functions as are entrusted to the Secretary-General by these organs. 

4. The Secretary-General shall make an annual report to the Assembly on 
the work of the Authority. 

Article 167 

The staff of the Authority 

1. The staff of the Authority shall consist of such qualified scientific and 

technical and other personnel as may be required to fulfil the administrative 
functions of the Authority. 

2. The paramount consideration in the recruitment and employment of the 
staff and in the determination of their conditions of service shall be the 
necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and in- 
tegrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the impor- 
tance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. 

3. The staff shall be appointed by the Secretary-General. The terms and con- 
ditions on which they shall be appointed, remunerated and dismissed shall be in 
accordance with the rules, regulations and procedures of the Authority. 

Article 168 

International character of the Secretariat 

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff 

shall not seek or receive instructions from any government or from any other 
source external to the Authority. They shall refrain from any action which 
might reflect on their position as international officials responsible only to the 
Authority. Each State Party undertakes to respect the exclusively international 

character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not 

to seek to influence them in the discharge of their responsibilities. Any viola- 

tion of responsibilities by a staff member shall be submitted to the appropriate 
administrative tribunal as provided in the rules, regulations and procedures of 
the Authority. 

2. The Secretary-General and the staff shall have no financial interest in any 
activity relating to exploration and exploitation in the Area. Subject to their re- 
sponsibilities to the Authority, they shall not disclose, even after the termina- 
tion of their functions, any industrial secret, proprietary data which are trans- 
ferred to the Authority in accordance with Annex Il, article 14, or any other 
confidential information coming to their knowledge by reason of their employ- 
ment with the Authority. 

3. Violations of the obligations of a staff member of the Authority set forth 
in paragraph 2 shall, on the request of a State Party affected by such violation,
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einstaklings eða lögpersónu sem aðildarríki styður samkvæmt 153. gr., 2. tl. b), og 

þolir þetta brot, höfða á hendur viðkomandi starfsmanni fyrir dómi sem tiltekinn er 

í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. Aðilinn, sem er þolandi, 

skal hafa rétt til að taka þátt í málinu. Aðalframkvæmdastjórinn skal leysa 

viðkomandi starfsmann frá störfum ef dómurinn leggur það til. 

4. Reglur, reglugerðir og starfshættir stofnunarinnar skulu geyma þau ákvæði 

sem nauðsynleg eru til að framkvæma þessa grein. 

169. gr. 

Samráð og samstarf við alþjóðastofnanir og stofnanir sem 

ríkisstjórnir standa ekki að 

1. Í málum innan valdsviðs stofnunarinnar skal aðalframkvæmdastjórinn með 

samþykki ráðsins gera viðeigandi samninga varðandi samráð og samstarf við 

alþjóðastofnanir og stofnanir sem ríkisstjórnir standa ekki að og fjárhags- og 

félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna viðurkennir. 

2. Stofnun, sem aðalframkvæmdastjórinn hefur gert samning við samkvæmt 1. 

tl., getur tilnefnt fulltrúa til að sækja fundi deilda stofnunarinnar sem áheyrnarfull- 

trúar samkvæmt fundarsköpum þessara deilda. Móta skal starfshætti til að afla álits 

þessara stofnana í viðeigandi tilvikum. 

3. Aðalframkvæmdastjórinn getur dreift til aðildarríkja skriflegum skýrslum frá 

stofnununum, sem ríkisstjórnir standa ekki að og getið er í 1. tl., varðandi efni sem 

þær eru sérhæfðar í og tengjast starfi stofnunarinnar. 

E-LIÐUR. FYRIRTÆKIÐ 

170. gr. 

Fyrirtækið 

1. Fyrirtækið skal vera sú deild stofnunarinnar sem stunda skal starfsemi á 

svæðinu beint samkvæmt 153. gr., 2. tl. a), svo og flutning, vinnslu og sölu jarðefna 

sem nást af svæðinu. 

2. Innan ramma þjóðréttaraðildar stofnunarinnar skal fyrirtækið njóta þess 

gerhæfis sem kveðið er á um í samþykktunum í IV. viðauka. Fyrirtækið skal starfa 

samkvæmt samningi þessum og reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinn- 

ar, svo og hinni almennu stefnu sem þingið mótar, og skal háð fyrirmælum og 

eftirliti ráðsins. 

3. Aðalstarfstöð fyrirtækisins skal vera á aðsetursstað stofnunarinnar. 

4. Samkvæmt 173. gr., 2. tl., og IV. viðauka, 11. gr., skal veita fyrirtækinu það fé 

sem það kann að þarfnast til að stunda störf sín og miðla skal því tækni eins og 

kveðið er á um í 144. gr. og öðrum viðeigandi ákvæðum samnings þessa.
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or a natural or juridical person, sponsored by a State Party as provided in article 
153, paragraph 2(b), and affected by such violation, be submitted by the Au- 
thority against the staff member concerned to a tribunal designated by the 
rules, regulations and procedures of the Authority. The Party affected shall 
have the right to take part in the proceedings. If the tribunal so recommends, 
the Secretary-General shall dismiss the staff member concerned. 

4. The rules, regulations and procedures of the Authority shall contain such 
provisions as are necessary to implement this article. 

Article 169 

Consultation and co-operation with international and 

non-governmental organizations 

1. The Secretary-General shall, on matters within the competence of the Au- 
thority, make suitable arrangements, with the approval of the Council, for con- 
sultation and co-operation with international and non-governmental organiza- 
tions recognized by the Economic and Social Council of the United Nations. 

2. Any Organization with which the Secretary-General has entered into an ar- 
rangement under paragraph Í may designate representatives to attend meetings 
of the organs of the Authority as observers in accordance with the rules of 
procedure of these organs. Procedures shall be established for obtaining the 
views of such organizations in appropriate cases. 

3. The Secretary-General may distribute to States Parties written reports 

submitted by the non-governmental organizations referred to in paragraph | 
on subjects in which they have special competence and which are related to 
the work of the Authority. 

SUBSECTION E. THE ENTERPRISE 

Article 170 

The Enterprise 

1. The Enterprise shall be the organ of the Authority which shall carry out ac- 

tivities in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a), as well as 

the transporting, processing and marketing of minerals recovered from the 
Area. 

2. The Enterprise shall, within the framework of the international legal per- 

sonality of the Authority, have such legal capacity as is provided for in the Stat- 

ute set forthin Annex IV. The Enterprise shall act in accordance with this Con- 

vention and the rules, regulations and procedures of the Authority, as well as 

the general policies established by the Assembly, and shall be subject to the 
directives and control of the Council. 

3. The Enterprise shall have its principal place of business at the seat of the 
Authority. 

4. The Enterprise shall, in accordance with article 173, paragraph 2, and 
Annex IV, article 11, be provided with such funds as it may require to carry out 

its functions, and shall receive technology as provided in article 144 and other 
relevant provisions of this Convention.
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F-LIÐUR. FJÁRHAGSRÁÐSTAFANIR 

STOFNUNARINNAR 

171. gr. 

Fé stofnunarinnar 

Til fjár stofnunarinnar skal telja: 

a) ákveðin framlög sem aðilar að stofnuninni greiða samkvæmt 160. gr., 2. tl. e); 

b) fé sem stofnunin tekur við samkvæmt II. viðauka, 13. gr., í sambandi við 

starfsemi á svæðinu; 

c) fé sem yfirfært er frá fyrirtækinu samkvæmt TV. viðauka, 10. gr.; 

d) fé sem tekið er að láni samkvæmt 174. gr.; 
e) frjáls framlög sem aðilar að stofnuninni eða aðrir aðilar greiða; og 

f) greiðslur í bótasjóð samkvæmt 151. gr., 10. tl., en efnahagsáætlananefndinni 

ber að gera tillögur um tekjustofna hans. 

172. gr. 
Árleg fjárhagsáætlun stofnunarinnar 

Aðalframkvæmdastjórinn skal semja drög að árlegri fjárhagsáætlun stofnunar- 

innar og leggja þau fyrir ráðið. Skal ráðið athuga drögin að árlegu fjárhagsáætlun- 

inni og leggja þau fyrir þingið ásamt tillögum þar að lútandi. Þingið skal athuga og 

samþykkja drögin að árlegu fjárhagsáætluninni samkvæmt 160. gr., 2. tl. h). 

173. gr. 
Uigjöld stofnunarinnar 

1. Greiða skal framlögin, sem getið er í 171. gr., a-lið, inn á sérstakan reikning til 

að standa straum af stjórnunarútgjöldum stofnunarinnar þar til stofnunin hefur 
nægilegt fé af öðrum tekjustofnum til að standa straum af þeim útgjöldum. 

2. Fé stofnunarinnar skal fyrst og fremst renna til greiðslu á stjórnunarútgjöldum 
hennar. Að undanskildum ákveðnu framlögunum, sem getið er í 171. gr., a-lið, má 

m. a. nota féð, sem gengur af eftir greiðslu stjórnunarútgjalda: 

a) til að framkvæma skiptingu samkvæmt 140. gr. og 160. gr., 2. tl. g); 

b) til að veita fyrirtækinu fé samkvæmt 170. gr., 4. tl.; 

c) til að greiða þróunarríkjum bætur samkvæmt 151. gr., 10. tl., og 160. gr., 2. tl. 

D. 

174. gr. 

Lántökuheimild stofnunarinnar 

1. Stofnunin skal hafa heimild til að taka fé að láni. 

2. Þingið skal í fjárhagsreglugerðinni, sem samþykkt er samkvæmt 160. gr., 2. tl. 

f), mæla fyrir um mörk lántökuheimildar stofnunarinnar. 

3. Ráðið skal fara með lántökuheimild stofnunarinnar. 

4. Aðildarríki skulu ekki bera ábyrgð á skuldum stofnunarinnar.
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SUBSECTION F. FINANCIAL ARRANGEMENTS 
OF THE AUTHORITY 

Article 171 

Funds of the Authority 

The funds of the Authority shall include: 

(a) assessed contributions made by members of the Authority in accordance 
with article 160, paragraph 2(e); 

(b) funds received by the Authority pursuant to Annex Ill, article 13, in con- 

nection with activities in the Area; 

(c) funds transferred from the Enterprise in accordance with Annex IV, arti- 
cle 10; . 

(d) funds borrowed pursuant to article 174; 

(e) voluntary contributions made by members or other entities; and 

() payments to a compensation fund, in accordance with article 151, para- 
graph 10, whose sources are to be recommended by the Economic Plan- 
ning Commission. 

Article 172 

Annual budget of the Authority 

The Secretary-General shall draft the proposed annual budget of the Authori- 

ty and submit it to the Council. The Council shall consider the proposed annual 

budget and submit it to the Assembly, together with any recommendations 

thereon. The Assembly shall consider and approve the proposed annual 
budget in accordance with article 160, paragraph 2(h). 

Article 173 

Expenses of the Authority 

1. The contributions referred to in article 171, subparagraph (a), shall be 
paid into a special account to meet the administrative expenses of the Authority 

until the Authority has sufficient funds from other sources to meet those 

expenses. 
2. The administrative expenses of the Authority shall be a first call upon the 

funds of the Authority. Except for the assessed contributions referred to in arti- 

cle 171, subparagraph (a), the funds which remain after payment of administra- 
tive expenses may, inter alia: 

(a) be shared in accordance with article 140 and article 160, paragraph 2(g); 
(b) be used to provide the Enterprise with funds in accordance with article 

170, paragraph 4; 

(c) be used to compensate developing States in accordance with article 151, 
paragraph 10, and article 160, paragraph 2(1). 

Article 174 

Borrowing power of the Authority 

1. The Authority shall have the power to borrow funds. 

2. The Assembly shall prescribe the limits on the borrowing power of the Au- 

thority in the financial regulations adopted pursuant to article 160, paragraph 
2(f). 

3. The Council shall exercise the borrowing power of the Authority. 

4. States Parties shall not be liable for the debts of the Authority.
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„175. gr. 
Arleg endurskoðun 

Óháður endurskoðandi, sem þingið skipar, skal árlega endurskoða skjöl, bækur 
og reikninga stofnunarinnar, m. a. ársreikninga hennar. 

G-LIÐUR. RÉTTARSTAÐA, FORRÉTTINDI 
OG FRIÐHELGI 

176. gr. 

Réttarstaða 

Stofnunin skal njóta þjóðréttaraðildar og þess gerhæfis sem nauðsynlegt kann að 

vera til að framkvæma störf sín og ná markmiðum sínum. 

177. gr. 

Forréttindi og friðhelgi 

Til að gera stofnuninni kleift að framkvæma störf sín skal hún í landi sérhvers 
aðildarríkis njóta forréttindanna og friðhelginnar sem greint er frá í þessum lið. Í 
IV. viðauka, 13. gr., er greint frá forréttindum og friðhelgi fyrirtækisins. 

178. gr. 
Undanþága frá málssókn 

Stofnunin, fé hennar og eignir skulu undanþegnar málssókn nema að því leyti 
sem stofnunin afsalar þessari undanþágu berum orðum í einstöku máli. 

179. gr. 

Undanþága frá leit og sérhverri tegund töku 

Fé og eignir stofnunarinnar skulu án tillits til staðsetningar og handhafa vera 

undanþegnar leit, afhendingarkröfu, upptöku, eignarnámi eða einhverri annarri 
tegund töku með stjórnvaldsráðstöfun eða löggjöf. 

180. gr. 
Undanþága frá takmörkunum, reglugerðum, 

hömlum og greiðslufrestunum 

Fé og eignir stofnunarinnar skulu undanþegnar hvers kyns takmörkunum, 

reglugerðum, hömlum og greiðslufrestunum. 

181. gr. 
Skjalasöfn og opinberar orðsendingar stofnunarinnar 

1. Skjalasöfn stofnunarinnar skulu vera friðhelg án tillits til staðsetningar. 

2. Eignarréttargögnum, iðnaðarleyndarmálum eða svipuðum upplýsingum og 
starfsmannaskrám skal ekki koma fyrir í skjalasöfnum sem almenningur hefur 
aðgang að. 

3. Að því er varðar opinberar orðsendingar stofnunarinnar skal sérhvert 
aðildarríki veita henni eigi óhagstæðari kjör en það ríki veitir öðrum alþjóðastofn- 
unum.
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Article 175 

Annual audit 

The records, books and accounts of the Authority, including its annual finan- 
cial statements, shall be audited annually by an independent auditor appointed 
by the Assembly. 

SUBSECTION G. LEGAL STATUS, PRIVILEGES 
AND IMMUNITIES 

Article 176 

Legal status 

The Authority shall have international legal personality and such legal capaci- 

ty as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its 
purposes. 

Article 177 

Privileges and immunities 

To enable the Authority to exercise its functions, it shall enjoy in the territory 

of each State Party the privileges and immunities set forth in this subsection. 

The privileges and immunities relating to the Enterprise shall be those set forth 
in Annex IV, article 13. 

Article 178 

Immunity from legal process 

The Authority, its property and assets, shall enjoy immunity from legal pro- 

cess except to the extent that the Authority expressly waives this immunity in a 
particular case. 

Article 179 
Immunity from search and any form of seizure 

The property and assets of the Authority, wherever located and by whomso- 

ever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropria- 
tion or any other form of seizure by executive or legislative action. 

Article 180 

Exemption from restrictions, regulations, 

controls and moratoria 

The property and assets of the Authority shall be exempt from restrictions, 
regulations, controls and moratoria of any nature. 

Article 181 

Archives and official communications of the Authority 

1. The archives of the Authority, wherever located, shall be inviolable. 

2. Proprietary data, industrial secrets or similar information and personnel 

records shall not be placed in archives which are open to public inspection. 

3. With regard to its official communications, the Authority shall be accorded 
by each State Party treatment no less favourable than that accorded by that 
State to other international organizations.
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182. gr. 

Forréttindi og friðhelgi vissra manna 
í tengslum við stofnunina 

Fulltrúar aðildarríkja, sem sækja fundi þingsins, ráðsins eða deilda þingsins eða 
ráðsins, svo og aðalframkvæmdastjóri og starfslið stofnunarinnar, skulu í landi 
sérhvers aðildarríkis njóta: 

a) undanþágu frá málssókn vegna verka sem þeir vinna í starfi sínu nema að því 

leyti sem ríkið, sem þeir eru fulltrúar fyrir, eða stofnunin, eftir því sem við á, 

afsalar þessari undanþágu berum orðum í einstöku máli; 

b) sömu undanþágna frá innflytjendatakmörkunum, kröfum um skráningu út- 

lendinga og herskyldu, sömu aðstöðu varðandi gjaldeyristakmarkanir og sömu 
kjara viðvíkjandi ferðaaðstöðu og það ríki veitir fulltrúum, embættismönnum 
og starfsmönnum annarra aðildarríkja í sambærilegri stöðu, enda séu þeir ekki 
ríkisborgarar þess aðildarríkis. 

1683. gr. 

Skatt- og tollfrelsi 

1. Á sviði opinberrar starfsemi sinnar skulu stofnunin, eignir og fé hennar, tekjur 
hennar og framkvæmdir og viðskipti hennar, sem heimiluð eru í samningi þessum, 
vera undanþegin öllum beinum sköttum og vörur, sem fluttar eru inn eða út og 
ætlaðar til opinberra nota hennar, skulu vera undanþegnar öllum tollum. Stofnunin 
skal ekki krefjast undanþágu frá sköttum sem eru ekki annað en gjöld fyrir veitta 
þjónustu. 

2. Þegar stofnunin kaupir eða keyptar eru fyrir hennar hönd fyrir verulega 
upphæð vörur eða þjónusta, sem hún þarfnast vegna opinberrar starfsemi sinnar, 

og skattar eða gjöld eru innifalin í verði þessara vara eða þjónustu skulu aðildarríki, 
eftir því sem unnt er, gera viðeigandi ráðstafanir til að veita undanþágu frá þessum 

sköttum eða tollum ellegar sjá um endurgreiðslu þeirra. Vörur, sem fluttar eru inn 

eða keyptar með undanþágu samkvæmt þessari grein, skal ekki selja né ráðstafa á 
annan hátt í landi aðildarríkisins, sem veitti undanþáguna, nema með skilyrðum 
sem um semst við það aðildarríki. 

3. Aðildarríki skulu ekki leggja nokkurn skatt beint eða óbeint á greidd laun og 

þóknun né aðra tegund greiðslu sem stofnunin innir af hendi til aðalframkvæmda- 
stjórans og starfsmanna stofnunarinnar, svo og sérfræðinga sem framkvæma 

verkefni fyrir stofnunina, ef þeir eru ekki ríkisborgarar þeirra. 

H-LIÐUR. FRESTUN Á BEITINGU RÉTTINDA OG 
FORRÉTTINDA AÐILA 

184. gr. 

Frestun á beitingu atkvæðisréttar 

Aðildarríki, sem er í vanskilum með greiðslu fjárframlaga sinna til stofnunarinn- 
ar, skal ekki hafa atkvæðisrétt ef upphæð vanskilaskulda þess er jafnhá eða hærri 
en upphæð framlaganna sem því bar að greiða fyrir síðustu tvö heilu árin. Þingið 
getur þó leyft þessum aðila að greiða atkvæði ef það er sannfært um að 

greiðslufallið eigi rætur að rekja til ástands sem aðilinn ræður ekki við.
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Article 182 

Privileges and immunities of certain persons connected 

with the Authority 

Representatives of States Parties attending meetings of the Assembly, the 
Council or organs of the Assembly or the Council, and the Secretary-General 
and staff of the Authority, shall enjoy in the territory of each State Party: 

(a) immunity from legal process with respect to acts performed by them in 
the exercise of their functions, except to the extent that the State which 
they represent or the Authority, as appropriate, expressly vsives this im- 
munity in a particular case; 

(b) if they are not nationals of that State Party, the same exemptions from 
immigration restrictions, alien registration requirements and national 
service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions 
and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded 
by that State to the representatives, officials and employees of compara- 
ble rank of other States Parties. 

Article 183 

Exemption from taxes and customs duties 

1. Within the scope of its official activities, the Authority, its assets and prop- 
erty, its income, and its operations and transactions, authorized by this Conven- 
tion, shall be exempt from all direct taxation and goods imported or exported 
for its official use shall be exempt from all customs duties. The Authority shall 
not claim exemption from taxes which are no more than charges for services 
rendered. 

2. When purchases of goods or services of substantial value necessary for 

the official activities of the Authority are made by or on behalf of the Authori- 
ty, and when the price of such goods or services includes taxes or duties, ap- 
propriate measures shall, to the extent practicable, be taken by States Parties 
to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimburse- 
ment. Goods imported or purchased under an exemption provided for in this 
article shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of the State 
Party which granted the exemption, except under conditions agreed with that 
State Party. 

3. No tax shall be levied by States Parties on or in respect of salaries and 
emoluments paid or any other form of payment made by the Authority to the 
Secretary-General and staff of the Authority, as well as experts performing mis- 
sions for the Authority, who are not their nationals. 

SUBSECTION H. SUSPENSION OF THE EXERCISE OF RIGHTS 
AND PRIVILEGES OF MEMBERS 

Article 184 

Suspension of the exercise of voting rights 

A State Party which is in arrears in the payment of its financial contributions 
to the Authority shall have no vote if the amount of its arrears equals or exceeds 
the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. 
The Assembly may, nevertheless, permit such a member to vote ifitis satisfied 
that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member. 

Cc 11
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185. gr. 

Frestun á beitingu réttinda og 

forréttinda samfara aðild 

1. Eftir tillögu ráðsins getur þingið svipt aðildarríki, sem hefur framið stórfelld og 

ítrekuð brot á ákvæðum þessa hluta, heimild til að beita réttindum og forréttindum 

samfara aðild. 

2. Ekki má grípa til nokkurra aðgerða samkvæmt 1. tl. fyrr en hafsbotnsdeilna- 

deildin hefur kveðið upp þann úrskurð að aðildarríki hafi framið stórfelld og 

ítrekuð brot á ákvæðum þessa hluta. 

5. KAFLI. LAUSN DEILUMÁLA 
OG ÁLITSGERÐIR 

166. gr. 
Hafsbotnsdeilnadeild 

Alþjóðlega hafréttardómsins 

Um stofnun hafsbotnsdeilnadeildarinnar og það, á hvaða hátt hún skuli fara með 

lögsögu sína, skal fara eftir ákvæðum þessa kafla, XV. hluta og VI. viðauka. 

187. gr. 

Lögsaga hafsbotnsdeilnadeildarinnar 

Hafsbotnsdeilnadeildin skal samkvæmt þessum hluta og viðaukunum, sem snerta 

hann, hafa lögsögu í deilumálum viðvíkjandi starfsemi á svæðinu sem falla undir 

eftirfarandi flokka: 

a) deilumál milli aðildarríkja um túlkun eða beitingu þessa hluta og viðaukanna 

sem snerta hann; 

b) deilumál milli aðildarríkis og stofnunarinnar um: 

i) aðgerðir eða aðgerðaleysi stofnunarinnar eða aðildarríkis sem fullyrt er að 

brjóti gegn þessum hluta eða viðaukunum, sem snerta hann, ellegar 

reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, mótuðum sam- 

kvæmt þeim; eða 

ii) aðgerðir stofnunarinnar sem fullyrt er að feli í sér valdþurrð eða 

misbeitingu valds; 

c) deilumál milli aðila að samningi, hvort sem um er að ræða aðildarríki, 

stofnunina eða fyrirtækið, ríkisfyrirtæki og einstaklinga eða lögpersónur 

sem getið er í 153. gr., 2. tl. b), um: 

i) túlkun eða framkvæmd viðkomandi samnings eða starfsáætlunar; eða 

ii) aðgerðir eða aðgerðaleysi aðila að samningnum sem snertir starfsemi á 

svæðinu og beinist gegn hinum aðilanum eða hefur bein áhrif á lögmæta 

hagsmuni hans; 

d) deilumál um höfnun samnings eða lagaleg atriði, sem koma upp í samninga- 

viðræðunum, milli stofnunarinnar og væntanlegs verktaka sem ríki hefur stutt 

samkvæmt 153. gr., 2. tl. b), og uppfyllt hefur á fullnægjandi hátt skilyrði Ill. 

viðauka, 4. gr., 6. tl., og 13. gr., 2. tl.;
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Article 185 
Suspension of exercise of rights 
and privileges of membership 

1. A State Party which has grossly and persistently violated the provisions of 
this Part may be suspended from the exercise of the rights and privileges of 
membership by the Assembly upon the recommendation of the Council. 

2. No action may be taken under paragraph Í until the Sea-Bed Disputes 
Chamber has found that a State Party has grossly and persistently violated the 
provisions of this Part. 

SECTION 5. SETTLEMENT OF DISPUTES 
AND ADVISORY OPINIONS 

Article 186 
Sea-Bed Disputes Chamber of the 

International Tribunal for the Law of the Sea 

The establishment of the Sea-Bed Disputes Chamber and the manner in 
which it shall exercise its jurisdiction shall be governed by the provisions of this 
section, of Part XV and of Annex VI. 

Article 187 

Jurisdiction of the Sea-Bed Disputes Chamber 

The Sea-Bed Disputes Chamber shall have jurisdiction under this Part and 
the Annexes relating thereto in disputes with respect to activities in the Area 
falling within the following categories: 

(a) disputes between States Parties concerning the interpretation or applica- 
tion of this Part and the Annexes relating thereto; 

(b) disputes between a State Party and the Authority concerning: 

(D acts or omissions of the Authority or of a State Party alleged to bein 
violation of this Part or the Annexes relating thereto or of rules, regu- 
lations and procedures of the Authority adopted in accordance there- 
with; or 

(ii) acts ofthe Authority alleged to be in excess of jurisdiction or a misuse 
of power; 

(c) disputes between parties to a contract, being States Parties, the Authority 
or the Enterprise, state enterprises and natural or juridical persons 
referred to in article 153, paragraph 2(b), concerning: 

(i) the interpretation or application of a relevant contract or a plan of 
work; or 

(ii) acts or omissions of a party to the contract relating to activities in the 
Area and directed to the other party or directly affecting its legitimate 
interests; 

(d) disputes between the Authority and a prospective contractor who has 
been sponsored by a State as provided in article 153, paragraph 2 (b), 
and has duly fulfilled the conditions referred to in Annex Il, article 4. 
paragraph 6, and article 13, paragraph 2, concerning the refusal of a con- 
tract or a legal issue arising in the negotiation of the contract;
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e) deilumál milli stofnunarinnar og aðildarríkis, ríkisfyrirtækis ellegar einstakl- 

ings eða lögpersónu sem aðildarríki styður samkvæmt 153. gr., 2. tl. b), þar 

sem fullyrt er að stofnunin hafi bakað sér ábyrgð samkvæmt lll. viðauka, 22. 

gr; 
f) öll önnur deilumál þar sem samningur þessi kveður sérstaklega á um lögsögu 

deildarinnar. 

188. gr. 
Deilumál lögð fyrir sérstaka deild 
Alþjóðlega hafréttardómsins eða 

sérmálsdeild hafsbotnsdeilnadeildarinnar 
ellegar í bindandi viðskiptagerð 

1. Deilumál milli aðildarríkja, sem getið er í 187. gr., a-lið, má: 

a) að beiðni aðila deilumálsins leggja fyrir sérstaka deild Alþjóðlega hafréttar- 

dómsins sem stofna ber samkvæmt VI. viðauka, 15. og 17. gr.; eða 

b) að beiðni einhvers aðila deilumálsins leggja fyrir sérmálsdeild hafsbotnsdeilna- 

deildarinnar sem stofna ber samkvæmt VI. viðauka, 36. gr. 

2. a) Deilumál um túlkun eða framkvæmd samnings, sem getið er í 187. gr., c- 

lið i), skal að beiðni einhvers aðila deilumálsins leggja í bindandi viðskipta- 

gerð nema aðilarnir komi sér saman um annað. Lögsaga viðskiptagerðar- 

dóms, sem deilumálið er lagt fyrir, skal ekki ná til þess að kveða upp úrskurð 

um nokkurt atriði varðandi túlkun samnings þessa. Þegar deilumálið felur 

einnig í sér atriði varðandi túlkun XI. hluta og viðaukanna, sem snerta hann, 

viðvíkjandi starfsemi á svæðinu skal vísa því atriði til hafsbotnsdeilnadeildar- 

innar til úrskurðar. 

b) Ef gerðardómurinn kveður á um það við upphaf eða meðferð þessarar 

gerðar, annaðhvort að beiðni einhvers aðila deilumálsins eða sjálfkrafa, að 

úrskurður hans sé kominn undir úrskurði hafsbotnsdeilnadeildarinnar skal 

hann vísa þessu atriði til hafsbotnsdeilnadeildarinnar til slíks úrskurðar. 

Gerðardómurinn skal því næst sjá um að segja upp gerð sína í samræmi við 

úrskurð hafsbotnsdeilnadeildarinnar. 

c) Ef ekki er í samningnum ákvæði um gerðardómsmeðferðina sem deilumálið 
skal sæta skal framkvæma gerðina samkvæmt gerðardómsreglum nefndar 

Sameinuðu þjóðanna um alþjóðaviðskiptarétt eða öðrum þeim gerðar- 

dómsreglum sem mælt kann að vera fyrir um í reglum, reglugerðum og 

starfsháttum stofnunarinnar nema aðilar deilumálsins komi sér saman um 

annað. 
189. gr. 

Takmarkanir á lögsögu að því er varðar ákvarðanir stofnunarinnar 

Hafsbotnsdeilnadeildin skal ekki hafa lögsögu að því er varðar framkvæmd 

stofnunarinnar á matsvaldi sínu samkvæmt þessum hluta; skal hún aldrei láta mat 

sitt koma í stað mats stofnunarinnar. Að óhnekktri 191. gr. skal hafsbotnsdeilna- 

deildin ekki, þegar hún fer með lögsögu sína samkvæmt 187. gr., taka afstöðu til 

þess hvort reglur, reglugerðir og starfshættir stofnunarinnar séu Í samræmi við 

samning þennan né lýsa þessar reglur, reglugerðir og starfshætti ógildar. Lögsögu
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(e) disputes between the Authority and a State Party, a state enterprise or a 

natural or juridical person sponsored by a State Party as provided for in 

article 153, paragraph 2(b), where it is alleged that the Authority has in- 
curred liability as provided in Annex ll, article 22; 

(f) any other disputes for which the jurisdiction of the Chamber is specifical- 
ly provided in this Convention. 

Article 188 

Submission of disputes to a special chamber of the 
International Tribunal for the Law of the Sea or an ad hoc 

chamber of the Sea-Bed Disputes Chamber or to binding 

commercial arbitration 

1. Disputes between States Parties referred to in article 187, subparagraph 
(a), may be submitted: 

(a) at the request of the parties to the dispute, to a special chamber of the In- 

ternational Tribunal for the Law of the Sea to be formed in accordance 
with Annex VI, articles 15 and 17; or 

(b) at the request of any party to the dispute, to an ad hoc chamber of the 
Sea-Bed Disputes Chamber to be formed in accordance with Annex VI, 
article 36. 

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of a contract 
referred to in article 187, subparagraph (c) (i), shall be submitted, at the 
request of any party to the dispute, to binding commercial arbitration, 

unless the parties otherwise agree. A commercial arbitral tribunal to 

which the dispute is submitted shall have no jurisdiction to decide any 

question of interpretation of this Convent! “ ; the dispute also 

involves a question of the interpreiation oí } A nnexes 

relating thereto, with respect to activities in the. Area, that guestion 

shall be referred to the Sea-Bed Disputes Chamber for a ruling. 

   

(b) If, atthe commencemea rin the course „the arbi- 
tral tribunal determines, either at the requesi spute 

or proprio motu, that its decision depends upon a 11 tac sea-Bed 

Disputes Chamber, the arbitral tribunal shall refer s such quesíion to the 

Sea-Bed Disputes Chamber for such ruling. The arbitral tribunal shall 

then proceed to render its award in conformity with ihe ruling of the Sea- 
Bed Disputes Chamber. 

(c) Inthe absence of a provision in the contract on the arbitration procedure 
to be applied in the dispute, ation shall be conducted in accor- 

dance with the UNCITRAI 'alion Rules or such other arbitration      

  

rules as may be prescribed in the rules, regulations and Í procedures of the 
Authority, unless the parties to the dispute o stherwise agree. 

Article 189 

Limitation on jurisdiction with regard to decisions of the Authority 

The Sea-Bed Disputes Chamber shall have no jurisdiction with regard io the 

exercise by the Authority of its discretionary powers in accordance with this 
Part; in no case shall ií substi scretion for that o e Authority. 

out prejudice to article l9i, in exerci ls stron pursua L to arti( 

the Sea-Bed Disputes Chamber shall not pronounce itself on the question of 
whether any rules, regulations and procedures of the Authority are in conformi-



„ 166 10. október 1985 

hennar í þessu tilliti skal einskorða við úrskurðun staðhæfinga um það að beiting 

reglna, reglugerða og starfshátta stofnunarinnar í einstökum tilvikum sé andstæð 
samningsskyldum aðila deilumálsins eða skuldbindingum þeirra samkvæmt samn- 
ingi þessum, við staðhæfingar um valdþurrð eða misbeitingu valds og við kröfur um 
greiðslu skaðabóta eða önnur réttarúrræði til handa viðkomandi aðila vegna þess 

að hinn aðilinn láti undir höfuð leggjast að efna samningsskyldur sínar eða 

skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum. 

190. gr. 
Þátttaka og þingsókn aðildarríkja, sem veita stuðning, í máli 

1. Ef einstaklingur eða lögpersóna er aðili deilumáls sem getið er í 187. gr. skal 

stuðningsríkinu tilkynnt það og skal það hafa rétt til að taka þátt í málinu með því 
að gefa skriflegar eða munnlegar skýrslur. 

2. Ef höfðað er mál gegn aðildarríki í deilumáli, sem getið er í 187. gr., c-lið, af 

hálfu einstaklings eða lögpersónu sem annað aðildarríki styður getur málsvarnar- 

ríkið farið þess á leit við ríkið sem styður þann einstakling eða þá lögpersónu að það 

sæki þing í málinu fyrir hönd þess einstaklings eða þeirrar lögpersónu. Ef ekki 
verður af þessari þingsókn getur málsvarnarríkið gert ráðstafanir til þess að 
lögpersóna af þjóðerni þess sé fulltrúi þess. 

191. gr. 

Alitsgerðir 

Hafsbotnsdeilnadeildin skal að beiðni þingsins eða ráðsins láta í té álitsgerðir um 

lagaleg atriði sem koma upp á sviði starfsemi þeirra. Þessar álitsgerðir skal láta sem 

skjótast í té. 

Xll. HLUTI 

VERNDUN OG VARÐVEISLA 
HAFRÝMISINS 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

192. gr. 

Almenn skylda 

Ríkjum ber skylda til að vernda og varðveita hafrýmið. 

193. gr. 
Fullveldisréttur ríkja til að hagnýta náttúruauðlindir sínar 

Ríki hafa fullveldisrétt til að hagnýta náttúruauðlindir sínar samkvæmt stefnu 

sinni í umhverfismálum og skyldu sinni til að vernda og varðveita hafrýmið.



10. október 1985 167 Nr. 7 

ty with this Convention, nor declare invalid any such rules, regulations and 

procedures. lts jurisdiction in this regard shall be confined to deciding claims 

that the application of any rules, regulations and procedures of the Authority in 

individual cases would be in conflict with the contractual obligations of the par- 

ties to the dispute or their obligations under this Convention, claims concerning 

excess of jurisdiction or misuse of power, and to claims for damages to be paid 

or other remedy to be given to the party concerned for the failure of the other 

party to comply with its contractual obligations or its obligations under this 

Convention. 

Article 190 

Participation and appearance of sponsoring States Parties in proceedings 

1. If a natural or juridical person ís a party to a dispute referred to in article 

187, the sponsoring State shall be given notice thereof and shall have the right 

to participate in the proceedings by submitting written or oral statements. 

2. If an action is brought against a State Party by a natural or juridical person 

sponsored by another State Party in a dispute referred to in article 187, subpara- 

graph (c), the respondent State may request the State sponsoring that person to 
appear in the proceedings on behalf of that person. Failing such appearance, 

the respondent State may arrange to be represented by a juridical person of its 

nationality. 

Article 191 

Adhvisory opinions 

The Sea-Bed Disputes Chamber shall give advisory opinions at the request of 

the Assembly or the Council on legal questions arising within the scope of their 

activities. Such opinions shall be given as a matter of urgency. 

PART XII 

PROTECTION AND PRESERVATION OF THE 
MARINE ENVIRONMENT 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 192 

General obligation 

States have the obligation to protect and preserve the marine environment. 

Article 193 
Sovereign right of States to exploit their natural resources 

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to 
their environmental policies and in accordance with their duty to protect and 

preserve the marine environment.
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194. gr. 

Ráðstafanir tilað koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með 

mengun hafrýmisins 

I. Ríki skulu eftir getu, hvert um sig eða sameiginlega eftir því sem við á, gera 

allar nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við samning þennan til að koma í veg 

fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins hvaðan sem hún kemur 
enda noti þau í þessu skyni hagkvæmustu ráð sem þeim eru tiltæk og skulu þau 
leitast við að samræma stefnu sína í þessu tilliti. 

2. Ríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að starfsemi undir 

lögsögu eða stjórn þeirra sé hagað þannig að hún valdi ekki mengunarspjöllum í 

öðrum ríkjum og umhverfi þeirra og að mengun af völdum atvika eða starfsemi 
undir lögsögu eða stjórn þeirra berist ekki út fyrir svæðin þar sem þau beita 

fullveldisréttindum samkvæmt samningi þessum. 

3. Ráðstafanirnar, sem gerðar eru samkvæmt þessum hluta, skulu ná til 

mengunar hafrýmisins hvaðan sem hún kemur. Til þessara ráðstafana skulu m. a. 

teljast ráðstafanir sem miða að því að draga sem allra mest úr: 

a) dreifingu eitraðra, skaðlegra eða skaðsamlegra efna, einkum þeirra sem eru 
varanleg, frá landstöðvum, úr eða um andrúmsloftið eða með losun: 

b) mengun frá skipum, einkum ráðstafanir til að koma í veg fyrir óhöpp og 

bregðast við neyð, tryggja Öryggi starfsemi! á sjó og koma í veg fyrir dreifingu af 
ásettu ráði eða óviljandi, svo og setning reglna um hönnun, smíði, búnað, 
útgerð og mönnun skipa; 

c) mengun frá útbúnaði og búnaði sem notaður er við rannsóknir á náttúruauð- 
lindum hafsbotnsins og botnlaganna eða hagnýtingu þeirra, einkum ráðstafanir 
til að koma í veg fyrir óhöpp og bregðast við neyð og tryggja Öryggi starfsemi á 
sjó, svo og setning reglna um hönnun, smíði, búnað, starfrækslu og mönnun 

þessa útbúnaðar eða búnaðar; 
d) mengun frá öðrum útbúnaði og búnaði sem starfræktur er í hafrýminu, einkum 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir óhöpp og bregðast við neyð og tryggja Öryggi 
starfsemi á sjó, svo og setning reglna um hönnun, smíði, búnað, starfrækslu og 

mönnun þessa útbúnaðar eða búnaðar. 

4. Þegar ríki gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir, draga úr eða hafa eftirlit 

með mengun hafrýmisins skulu þau forðast að valda óréttlætanlegum tálma á 

starfsemi sem önnur ríki stunda er þau fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar í 

samræmi við samning þennan. 
5. Til ráðstafananna, sem gerðar eru samkvæmt þessum hluta, teljast nauðsyn- 

legar ráðstafanir til að vernda og varðveita sjaldgæf eða viðkvæm vistkerfi, svo og 
heimkynni tegunda, sem er eytt, ógnað eða stofnað í hættu, og annars konar 
sjávarlíf. 

195. gr. 
Skylda til að velta spjöllum eða hættum ekki yfir á önnur svæði né 

breyta einni tegund mengunar í aðra 

Þegar ríki gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með 
mengun hafrýmisins skulu þau fara að á þann hátt að spjöllum eða hættum sé ekki 
velt beint eða óbeint frá einu svæði til annars né einni tegund mengunar breytt Í 

aðra.
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Article 194 

Measures to prevent, reduce and control pollution of the 

marine environment 

I. States shali take, individually or jointly as appropriate, all measures consis- 
tent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pol- 

lution of the marine environment from any source, using for this purpose the 

best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, 
and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection. 

2. States shall take all measures necessary to ensure that activities under 

their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollu- 
tion to other States and their environment, and that pollution arising from inci- 

dents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond 
the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this 

Convention. 

3. The measures taken pursuant to this Part shall deal with all sources of pol- 

lution of the marine environment. These measures shall include, inter afia, 
those designed to minimize to the fullest possible extent: 

(a) the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those 
which are persistent, from land-based sources, from or through the at- 
mosphere or by dumping, 

(b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents 
and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, 
preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the 
design, construction, equipment, operation and manning of vessels; 

(c) pollution from installations and devices used in exploration or exploita- 
tion of the natural resources of the sea-bed and subsoil, in particular 

measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensur- 
ing the safety of operations at sea, and regulating the design, construc- 
tion, equipment, operation and manning of such installations or devices; 

(d) pollution from other installations and devices operating in the marine en- 
vironment, in particular measures for preventing accidents and dealing 

with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating 

the design, construction, equipment, operation and manning of such in- 
stallations or devices. 

4. Ín taking measures to prevent, reduce or control pollution of the marine 

environment, States shall refrain from unjustifiable interference with activities 

carried out by other States in the exercise of their rights and in pursuance of 
their duties in conformity with this Convention. 

$. The measures taken in accordance with this Part shall include those neces- 
sary to protect and preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat of 
depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life. 

Article 195 
Duty not to transfer damage or hazards or transform one type 

of pollution into another 

In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine en- 
vironment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage 
or hazards from one area to another or transform one type of pollution into 
another.
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196. gr. 
Notkun tækni eða innflutningur ólíkra eða nýrra tegunda 

1. Ríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir, draga úr 

og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins vegna notkunar tækni undir lögsögu eða 

stjórn þeirra ellegar innflutningi ólíkra eða nýrra tegunda af ásettu ráði eða fyrir 

tilviljun til ákveðins hluta hafrýmisins sem kann að valda þar verulegum og 

skaðlegum breytingum. 
2. Þessi grein hefur ekki áhrif á beitingu samnings þessa að því er varðar varnir 

gegn, minnkun á og eftirlit með mengun hafrýmisins. 

2. KAFLI. HEIMS- OG SVÆÐISSAMSTARF 

197. gr. 
Samstarf á heims- eða svæðisgrundvelli 

Ríki skulu á heimsgrundvelli og eftir atvikum á svæðisgrundvelli, beint eða á 
vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana, starfa saman að því að móta og útfæra 

alþjóðlegar reglur, staðla og tilmæli um venjur og starfshætti í samræmi við 

samning þennan til að vernda og varðveita hafrýmið enda sé höfð hliðsjón af 

sérkennum svæða. 

198. gr. 

Tilkynning um yfirvofandi eða raunveruleg spjöll 

Þegar ríki fær vitneskju um tilvik þar sem yfirvofandi hætta er á því að mengun 

spilli hafrýminu eða hún hefur spillt því skal það þegar í stað tilkynna þetta öðrum 
ríkjum sem það telur líklegt að verði fyrir þessum spjöllum, svo og þar til bærum 

alþjóðastofnunum. 

199. gr. 
Neyðaráætlanir vegna mengunar 

Í tilvikunum, sem getið er í 198. gr., skulu ríki á svæðinu, þar sem áhrifa gætir, 

eftir getu starfa að því ásamt þar til bærum alþjóðastofnunum, að svo miklu leyti 

sem unnt er, að eyða áhrifum mengunar og koma í veg fyrir eða draga sem mest úr 

spjöllum. Í þessu skyni skulu ríki í sameiningu móta og styrkja neyðaráætlanir til að 

bregðast við mengunaróhöppum í hafrýminu. 

200. gr. 

Kannanir, rannsóknaáætlanir og skipti á upplýsingum og gögnum 

Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana starfa saman að því 

að stuðla að könnunum, beita sér fyrir áætlunum um vísindarannsóknir og hvetja til 

skipta á upplýsingum og gögnum sem aflað hefur verið um mengun hafrýmisins. 
Þau skulu leitast við að taka virkan þátt í svæðis- og heimsáætlunum til að afla 
þekkingar vegna mats á eðli og umfangi mengunar, varnarleysi gagnvart henni, svo 

og slóðum hennar, hættum og úrbótum.
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Article 196 

Use of technologies or introduction of alien or new species 

1. States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pol- 
lution of the marine environment resulting from the use of technologies under 

their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of spe- 

cies, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may 
cause significant and harmful changes thereto. 

2. This article does not affect the application of this Convention regarding 

the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment. 

SECTION 2. GLOBAL AND REGIONAL CO-OPERATION 

Article 197 

Co-operation on a global or regional basis 

States shall co-operate on a global basis and, as appropriate, on a regional 

basis, directly or through competent international organizations, in formulating 

and elaborating international rules, standards and recommended practices and 

procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation 
of the marine environment, taking into account characteristic regional features. 

Article 198 

Notification of imminent or actual damage 

When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in 

imminent danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall 
immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, 

as well as the competent international organizations. 

Article 199 

Contingency plans against pollution 

In the cases referred to in article 198, States in the area affected, in accor- 

dance with their capabilities, and the competent international organizations 

shall co-operate, to the extent possible, in eliminating the effects of pollution 

and preventing or minimizing the damage. To this end, States shall jointly de- 
velop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in 

the marine environment. 

Article 200 

Studies, research programmes and exchange of 
information and data 

States. shall co-operate, directly or through competent international organiza- 

tions, fór the purpose of promoting studies, undertaking programmes of 
scientific research and encouraging the exchange of information and data ac- 

quired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to 
participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for 
the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its 
pathways, risks and remedies.
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201. gr. 

Vísindalegir mælikvarðar sem undirstaða reglna 

Ríki skulu með tilliti til upplýsinganna og gagnanna, sem aflað er samkvæmt 200. 
gr., starfa saman, beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana, að því að 

ákveða viðeigandi vísindalega mælikvarða vegna mótunar og útfærslu reglna, staðla 
og tilmæla um venjur og starfshætti til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit 
með mengun hafrýmisins. 

3. KAFLI. TÆKNIAÐSTOÐ 

202. gr. 

Vísinda- og tækniaðstoð til handa þróunarríkjum 

Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana: 

a) stuðla að áætlunum um aðstoð til handa þróunarríkjum í vísindum, menntum, 

tækni og öðrum málum til að vernda og varðveita hafrýmið og koma í veg fyrir, 
draga úr og hafa eftirlit með mengun hafsins. Til þessarar aðstoðar skal það 

m. a. teljast: 

i) að þjálfa vísinda- og tæknistarfslið þeirra; 
ii) að auðvelda þátttöku þeirra í viðeigandi alþjóðlegum áætlunum; 

iii) að láta þeim í té nauðsynlegan búnað og aðstöðu; 

iv) að auka getu þeirra til að framleiða þennan búnað; 

v) að veita ráð vegna og koma upp aðstöðu til rannsókna, eftirlits, menntunar 
og annars; 

b) veita viðeigandi aðstoð, einkum þróunarríkjum, til að draga sem mest úr 

áhrifum meiri háttar óhappa sem kunna að valda alvarlegri mengun hafrým- 
isins; 

c) veita viðeigandi aðstoð, einkum þróunarríkjum, varðandi undirbúning um- 
hverfismats. 

203. gr. 

Forréttindakjör til handa þróunarríkjum 

Til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins eða 

draga sem mest úr áhrifum hennar skulu alþjóðastofnanir veita þróunarríkjum 

forréttindi að því er varðar: 
a) veitingu viðeigandi fjár- og tækniaðstoðar; og 

b) aðgang að sérhæfðri þjónustu þeirra. 

4. KAFLI. EFTIRLIT 

OG UMHVERFISMAT 

204. gr. 

Eftirlit með hættum á mengun eða áhrifum hennar 

1. Í samræmi við rétt annarra ríkja skulu ríki, eftir því sem unnt er, beint eða á 
vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana, leitast við að fylgjast með, mæla, meta og 

rannsaka, með viðurkenndum vísindalegum aðferðum, hættur á mengun hafrýmis- 

ins eða áhrif hennar.
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Article 201 
Scientific criteria for regulations 

In the light of the information and data acquired pursuant to article 200, 
States shall co-operate, directly or through competent international organiza- 
tions, in establishing appropriate scientific criteria for the formulation and 
elaboration of rules, standards and recommended practices and procedures for 

the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment. 

SECTION 3. TECHNICAL ASSISTANCE 

Article 202 

Scientific and technical assistance to developing States 

States shall, directly or through competent international organizations: 

(a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assis- 

tance to developing States for the protection and preservation of the 
marine environment and the prevention, reduction and control of 

marine pollution. Such assistance shall include, inter alia: 

(I) training of their scientific and technical personnel; 

(ii) facilitating their participation in relevant international programmes, 

(ii) supplying them with necessary equipment and facilities, 

(iv) enhancing their capacity to manufacture such equipment; 

(v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educa- 

tional and other programmes, 

(b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the 

minimization of the effects of major incidents which may cause serious 

pollution of the marine environment; 

(c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concern- 

ing the preparation of environmental assessments. 

Article 203 
Preferential treatment for developing States 

Developing States shall, for the purposes of prevention, reduction and con- 

trol of pollution of the marine environment or minimization of its effects, be 

granted preference by international organizations in: 

(a) the allocation of appropriate funds and technical assistance; and 

(b) the utilization of their specialized services. 

SECTION 4. MONITORING AND ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT 

Article 204 

Monitoring of the risks or effects of pollution 

1. States shall, consistent with the rights of other States, endeavour, as far as 

practicable, directly or through the competent international organizations, to 
observe, measure, evaluate and analyse, by recognized scientific methods, the 

risks or effects of pollution of the marine environment.
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2. Einkum skulu ríki hafa undir eftirliti áhrif starfsemi sem þau leyfa eða fást við 
svo að ákveðið verði hvort líkur séu á að þessi starfsemi mengi hafrýmið. 

„ 205. gr. 

Utgáfa skýrslna 

Ríki skulu gefa út skýrslur um niðurstöðurnar, sem fengnar eru samkvæmt 204. 
gr., eða senda þessar skýrslur hæfilega oft þar til bærum alþjóðastofnunum sem 
skulu gera þær aðgengilegar öllum ríkjum. 

206. gr. 

Mat á hugsanlegum áhrifum starfsemi 

Þegar ríki hafa rökstudda ástæðu til að ætla að fyrirhuguð starfsemi undir lögsögu 
eða stjórn þeirra kunni að valda umtalsverðri mengun eða verulegum og 

skaðlegum breytingum á hafrýminu skulu þau, eftir því sem unnt er, meta 

hugsanleg áhrif þessarar starfsemi á hafrýmið og senda skýrslur um niðurstöður 
þessa mats á þann hátt sem kveðið er á um í 205. gr. 

5. KAFLI. ALÞJÓÐLEGAR REGLUR OG LANDSLÖG 
TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR, DRAGA 

ÚR OG HAFA EFTIRLIT 
MEÐ MENGUN HAFRÝMISINS 

207. gr. 

Mengun frá landstöðvum 

1. Ríki skulu setja lög og reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit 
með mengun hafrýmisins frá landstöðvum, m.a. ám, árósum, leiðslum og 
ræsakerfum, enda sé höfð hliðsjón af reglum, stöðlum og tilmælum um venjur og 
starfshætti sem samþykkt hafa verið á alþjóðavettvangi. 

2. Ríki skulu gera aðrar ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að koma 
í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með þessari mengun. 

3. Ríki skulu leitast við að samræma stefnu sína í þessu tilliti á viðeigandi 
svæðisvettvangi. 

4. Ríki skulu, einkum með starfi á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana eða á 

ráðstefnum stjórnarerindreka, leitast við að móta heims- og svæðisbundnar reglur, 

staðla og tilmæli um venjur og starfshætti til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa 

eftirlit með mengun hafrýmisins frá landstöðvum enda sé höfð hliðsjón af 

sérkennum svæða, efnahagslegri getu þróunarríkja og hagþróunarþörf þeirra. 
Þessar reglur, staðla og tilmæli um venjur og starfshætti skal endurskoða öðru 
hverju ef nauðsyn krefur. 

$. Lög, reglur, ráðstafanir, reglur, staðlar og tilmæli um venjur og starfshætti, 
sem getið er í 1., 2. og 4. tl., skulu m. a. miða að því að draga sem allra mest úr 
dreifingu eitraðra, skaðlegra eða skaðsamlegra efna í hafrýmið, einkum þeirra sem 
eru varanleg.



10. október 1985 175 Nr. 7 

2. In particular, States shall keep under surveillance the effects of any activi- 
ties which they permit or in which they engage in order to deterniine whether 
these activities are likely to pollute the marine environment. 

Article 205 

Publication of reports 

States shall publish reports of the results obtained pursuant to article 204 or 
provide such reports at appropriate intervals to the competent international or- 
ganizations, which should make them available to all States. 

Article 206 

Assessment of potential effects of activities 

When States have reasonable grounds for believing that planned activities 
under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or signifi- 

cant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as prac- 

tiícable, assess the potential effects of such activities on the marine environment 
and shall communicate reports of the results of such assessments in the manner 
provided in article 205. 

SECTION 5. INTERNATIONAL RULES AND 
NATIONAL LEGISLATION TO PREVENT, 

REDUCE AND CONTROL POLLUTION OF THE 
MARINE ENVIRONMENT 

Article 207 

Pollution from land-based sources 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol- 
lution of the marine environment from land-based sources, including rivers, es- 
tuaries, pipelines and outfall structures, taking into account internationally 
agreed rules, standards and recommended practices and procedures. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the 
appropriate regional level. 

4. States, acting especially through competent international organizations 

or diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional 

rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, 

reduce and control pollution of the marine environment from land-based 

sources, taking into account characteristic regional features, the economic 

capacity of developing States and their need for economic development. Such 

rules, standards and recommended practices and procedures shall be re- 
examined from time to time as necessary. 

5. Laws, regulations, measures, rules, standards and recommended practices 

and procedures referred to in paragraphs |, 2 and 4 shall include those designed 

to minimize, to the fullest extent possible, the release of toxic, harmful or nox- 

ious substances, especially those which are persistent, into the marine 
environment.
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208. gr. 
Mengun frá hafsbotnsstarfsemi 

undir innlendri lögsögu 

1. Strandríki skulu setja lög og reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa 

eftirlit með mengun hafrýmisins af völdum eða í sambandi við hafsbotnsstarfsemi 
undir lögsögu þeirra, svo og frá tilbúnum eyjum, útbúnaði og mannvirkjum undir 

lögsögu þeirra samkvæmt 60. og 80. gr. 

2. Ríki skulu gera aðrar ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að koma 
í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með þessari mengun. 

3. Þessi lög, reglur og ráðstafanir skulu ekki ganga skemmra en alþjóðlegar 

reglur, staðlar og tilmæli um venjur og starfshætti. 

4. Ríki skulu leitast við að samræma stefnu sína í þessu tilliti á viðeigandi 

svæðisvettvangi. 

5. Ríki skulu, einkum með starfi á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana eða á 

ráðstefnum stjórnarerindreka, móta heims- og svæðisbundnar reglur, staðla og 
tilmæli um venjur og starfshætti til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með 

mengun hafrýmisins sem getið er í 1. tl. Þessar reglur, staðla og tilmæli um venjur 

og starfshætti skal endurskoða öðru hverju ef nauðsyn krefur. 

209. gr. 

Mengun frá starfsemi á svæðinu 

1. Alþjóðlegar reglur, reglugerðir og starfshætti skal móta samkvæmt XI. hluta 

til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins frá 
starfsemi á svæðinu. Þessar reglur, reglugerðir og starfshætti skal endurskoða öðru 
hverju ef nauðsyn krefur. 

2. Í samræmi við viðeigandi ákvæði þessa kafla skulu ríki setja lög og reglur til að 

koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins frá starfsemi á 
svæðinu, framkvæmdri með skipum, útbúnaði, mannvirkjum og öðrum búnaði sem 

eftir atvikum sigla undir fána þeirra eða þau hafa skráð ellegar eru starfrækt undir 

stjórn þeirra. Kröfur þessara laga og reglna skulu ekki ganga skemmra en 

alþjóðlegu reglurnar, reglugerðirnar og starfshættirnir sem getið er í 1. tl. 

210. gr. 
Mengun vegna losunar 

1. Ríki skulu setja lög og reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit 

með mengun hafrýmisins vegna losunar. 

2. Ríki skulu gera aðrar ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að koma 

í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með þessari mengun. 

3. Með þessum lögum, reglum og ráðstöfunum skal tryggja að losun sé ekki 

framkvæmd án leyfis þar til bærra yfirvalda ríkja. 
4. Ríki skulu, einkum með starfi á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana eða á 

ráðstefnum stjórnarerindreka, leitast við að móta heims- og svæðisbundnar reglur, 
staðla og tilmæli um venjur og starfshætti til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa 

eftirlit með þessari mengun. Þessar reglur, staðla og tilmæli um venjur og 
starfshætti skal endurskoða öðru hverju ef nauðsyn krefur. 

5. Losun skal ekki framkvæma í landhelginni og sérefnahagslögsögunni né á 

landgrunnið án skýlauss samþykkis strandríkisins fyrirfram en það hefur rétt til að 

leyfa, setja reglur um og hafa eftirlit með þessari losun að höfðu tilhlýðilegu
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Article 208 

Pollution from sea-bed activities subject to 

national jurisdiction 

1. Coastal States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and con- 
trol pollution of the marine environment arising from or in connection with sea- 

bed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations 
and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. Such laws, regulations and measures shall be no less effective than interna- 

tional rules, standards and recommended practices and procedures. 

4. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the 
appropriate regional level. 

5. States, acting especially through competent international organizations or 
diplomatic conference, shall establish global and regional rules, standards and 
recommended practices and procedures to prevent, reduce and control pollu- 

tion of the marine environment referred to in paragraph |. Such rules, standards 

and recommended practices and procedures shall be re-examined from time to 
time as necessary. 

Article 209 

Pollution from activities in the Area 

1. International rules, regulations and procedures shall be established in ac- 
cordance with Part XI to prevent, reduce and control pollution of the marine 

environment from activities in the Area. Such rules, regulations and proce- 
dures shall be re-examined from time to time as necessary. 

2. Subject to the relevant provisions of this section, States shall adopt laws 

and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environ- 

ment from activities in the Area undertaken by vessels, installations, structures 

and other devices flying their flag or of their registry or operating under their 

authority, as the case may be. The requirements of such laws and regulations 

shall be no less effective than the international rules, regulations and proce- 
dures referred to in paragraph 1. 

Article 210 

Pollution by dumping 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol- 
lution of the marine environment by dumping. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. Such laws, regulations and measures shall ensure that dumping is not car- 

ried out without the permission of the competent authorities of States. 

4. States, acting especially through competent international organizations or 

diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, 
standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and 

control such pollution. Such rules, standards and recommended practices and 
procedures shall be re-examined from time to time as necessary. 

5. Dumping within the territorial sea and the exclusive economic zone or 

onto the continental shelf shall not be carried out without the express prior ap- 

proval of the coastal State, which has the right to permit, regulate and control 

Cc 12
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samráði um málið við önnur ríki sem kunna sakir landfræðilegrar legu sinnar að 

verða fyrir búsifjum af henni. 
6. Lög, reglur og ráðstafanir einstakra landa til að koma í veg fyrir, draga úr og 

hafa eftirlit með þessari mengun skulu ekki ganga skemmra en heimsreglurnar og 

-staðlarnir. 

211. gr. 

Mengun frá skipum 

1. Ríki skulu með starfi á vettvangi þar til bærrar alþjóðastofnunar eða á 

almennum ráðstefnum stjórnarerindreka móta alþjóðlegar reglur og staðla til að 
koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins frá skipum og 

stuðla á sama hátt, hvar sem við á, að upptöku leiðakerfa með það í huga að draga 

sem mest úr hættu á óhöppum sem kynnu að valda mengun hafrýmisins, m. a. 

strandarinnar, og mengunarspjöllum á skyldum hagsmunum strandríkja. Þessar 

reglur og staðla skal endurskoða á sama hátt öðru hverju ef nauðsyn krefur. 

2. Ríki skulu setja lög og reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit 
með mengun hafrýmisins frá skipum sem sigla undir fána þeirra eða þau hafa 

skráð. Þessi lög og reglur skulu a. m. k. ganga jafnlangt og almennt viðurkenndar 

alþjóðlegar reglur og staðlar sem mótaðir eru á vettvangi þar til bærrar alþjóða- 

stofnunar eða á almennum ráðstefnum stjórnarerindreka. 

3. Ríki, sem gera sérstakar kröfur um varnir gegn, minnkun á og eftirlit með 

mengun hafrýmisins að skilyrði fyrir komu erlendra skipa til hafna sinna eða inn á 

innsævi sitt ellegar fyrir viðkomu á endastöðvum sínum undan ströndum fram, 

skulu vekja tilhlýðilega athygli á þessum kröfum og senda þar til bærri alþjóða- 

stofnun tilkynningu um þær. Hvenær sem tvö eða fleiri strandríki hafa gert þessar 

kröfur í sama formi í þeirri viðleitni að samræma stefnu skal gefið til kynna í 

tilkynningunni hvaða ríki eigi hlut að þessum samstarfsráðstöfunum. Sérhvert ríki 

skal krefjast þess af skipstjóra skips sem siglir undir fána þess eða það hefur skráð, 

þegar siglt er í landhelgi ríkis sem á hlut að þessum samstarfsráðstöfunum, að hann 

láti að beiðni þess ríkis í té upplýsingar um það hvort það haldi til ríkis á sama svæði 

sem eigi hlut að þessum samstarfsráðstöfunum og, ef svo er, að hann gefi til kynna 

hvort það hlítir kröfum þess ríkis um komu til hafnar. Þessi grein hnekkir ekki því, 

að skip haldi áfram að neyta réttar síns til friðsamlegrar ferðar, né því að 25. gr., 2. 

tl., sé beitt. 

4. Þegar strandríki beita fullveldisrétti sínum í landhelgi sinni geta þau sett lög og 

reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafsins frá 

erlendum skipum, m. a. skipum sem neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar. Þessi 
lög og reglur skulu samkvæmt IH. hluta, 3. kafla, ekki hindra friðsamlega ferð 

erlendra skipa. 

5. Til að stuðla að framkvæmdinni, sem kveðið er á um í 6. kafla, geta strandríki 

að því er snertir sérefnahagslögsögu þeirra sett lög og reglur til að koma í veg fyrir, 

draga úr og hafa eftirlit með mengun frá skipum sem séu í samræmi við og hrindi í 
framkvæmd almennt viðurkenndum alþjóðlegum reglum og stöðlum, mótuðum á 
vettvangi þar til bærrar alþjóðastofnunar eða á almennum ráðstefnum stjórnar- 

erindreka. 
6. a) Þegar alþjóðlegu reglurnar og staðlarnir, sem getið er í 1. tl., nægja ekki til 

að bregðast við sérstökum aðstæðum og strandríki hafa rökstudda ástæðu til 
að ætla að á tilteknu, skýrt afmörkuðu svæði í sérefnahagslögsögu þeirra 
hvers um sig sé nauðsynlegt — af viðurkenndum tæknilegum ástæðum
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such dumping after due consideration of the matter with other States which by 
reason of their geographical situation may be adversely affected thereby. 

6. National laws, regulations and measures shall be no less effective in pre- 
venting, reducing and controlling such pollution than the global rules and 
standards. 

Article 211 

Pollution from vessels 

1. States, acting through the competent international organization or general 

diplomatic conference, shall establish international rules and standards to pre- 
vent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and 

promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routeing 

systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollu- 

tion of the marine environment, including the coastline, and pollution damage 
to the related interests of coastal States. Such rules and standards shall, in the 
same manner, be re-examined from time to time as necessary. 

2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and 

control of pollution of the marine environment from vessels flying their flag or 
of their registry. Such laws and regulations shall at least have the same effect as 
that of generally accepted international rules and standards established through 
the competent international organization or general diplomatic conference. 

3. States which establish particular requirements for the prevention, reduc- 
tion and control of pollution of the marine environment as a condition for the 
entry of foreign vessels into their ports or internal waters or for a call at their 
off-shore terminals shall give due publicity to such requirements and shall com- 
municate them to the competent international organization. Whenever such re- 
quirements are established in identical form by two or more coastal States in an 
endeavour to harmonize policy, the communication shall indicate which States 
are participating in such co-operative arrangements. Every State shall require 
the master of a vessel flying its flag or of its registry, when navigating within the 
territorial sea of a State participating in such co-operative arrangements, to fur- 
nish, upon the request of that State, information as to whether it is proceeding 
to a State of the same region participating in such co-operative arrangements 
and, if so, to indicate whether it complies with the port entry requirements of 
that State. This article is without prejudice to the continued exercise by a vessel 
of its right of innocent passage or to the application of article 25, paragraph 2. 

4. Coastal States may, in the exercise of their sovereignty within their territo- 

rial sea, adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of 
marine pollution from foreign vessels, including vessels exercising the right of 
innocent passage. Such laws and regulations shall, in accordance with Part |, 
section 3, not hamper innocent passage of foreign vessels. 

5. Coastal States, for the purpose of enforcement as provided for in section 

6, may in respect of their exclusive economic zones adopt laws and regulations 

for the prevention, reduction and control of pollution from vessels conforming 
to and giving effect to generally accepted international rules and standards es- 
tablished through the competent international organization or general dip- 
lomatic conference. 

6. (a) Where the international rules and standards referred to in paragraph 

1 are inadequate to meet special circumstances and coastal States have 
reasonable grounds for believing that a particular, clearly defined area of 
their respective exclusive economic zones is an area where the adoption
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varðandi haffræðileg og vistfræðileg skilyrði þess, nýtingu eða verndun 
auðlinda þess og sérstakt eðli umferðar þar — að mæla fyrir um sérstakar 

skylduráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun frá skipum þá geta 
strandríkin, að höfðu viðeigandi samráði við önnur hlutaðeigandi ríki á 
vettvangi þar til bærrar alþjóðastofnunar, komið tilkynningu um það svæði til 

þeirrar stofnunar og lagt fram vísindalegar og tæknilegar niðurstöður til 
stuðnings ásamt upplýsingum um nauðsynlega móttökuaðstöðu. Stofnunin 

skal ákveða innan 12 mánaða frá móttöku þessarar tilkynningar hvort 

skilyrðin á því svæði séu í samræmi við kröfurnar sem greint er frá hér að 

ofan. Ef stofnunin telur svo vera geta strandríkin sett lög og reglur um þetta 
svæði til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun frá skipum 
og framfylgt með því þeim alþjóðlegu reglum og stöðlum eða siglingavenjum 

sem eru fyrir milligöngu stofnunarinnar látnar gilda á sérstökum svæðum. 

Þessi lög og reglur skulu ekki gilda um erlend skip fyrr en 15 mánuðum eftir 
að tilkynningunni hefur verið komið á framfæri við stofnunina. 

b) Strandríkin skulu birta mörk allra þessara tilteknu, skýrt afmörkuðu svæða. 

c) Ef strandríkin hafa í hyggju að setja viðaukalög og -reglur um sama svæðið til 

að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun frá skipum skulu 

þau láta stofnunina vita um það samtímis framlagningu áðurgreindrar 

tilkynningar. Þessi viðaukalög og -reglur mega fjalla um dreifingu eða 

siglingavenjur en skulu ekki skylda erlend skip til að fara eftir öðrum 

hönnunar-, smíða-, mönnunar- né búnaðarstöðlum en almennt viðurkennd- 

um alþjóðlegum reglum og stöðlum; skulu þau gilda um erlend skip 1$ 

mánuðum eftir að tilkynningunni hefur verið komið á framfæri við stofnunina 

enda hafi stofnunin veitt samþykki sitt innan 12 mánaða frá framlagningu 

tilkynningarinnar. 

7. Alþjóðlegu reglurnar og staðlarnir, sem getið er í þessari grein, skulu m. a. 

fjalla um tafarlausa tilkynningu til strandríkja ef atvik, m. a. óhöpp á sjó, þar sem 

dreifing fer fram eða er líkleg, kunna að hafa áhrif á strönd þeirra eða skylda 

hagsmuni. 

212. gr. 

Mengun úr eða um andrúmsloftið 

1. Ríki skulu, að því er varðar loftrýmið, sem þau hafa fullveldisrétt yfir, og skip, 

sem sigla undir fána þeirra, ellegar skip eða loftför sem þau hafa skráð, setja lög og 

reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins úr 

eða um andrúmsloftið enda sé höfð hliðsjón af reglum, stöðlum og tilmælum um 

venjur og starfshætti sem samþykkt hafa verið á alþjóðavettvangi, svo og öryggi 

flugumferðar. 

2. Ríki skulu gera aðrar ráðstafanir sem nauðsynlegar kunna að vera til að koma 

í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með þessari mengun. 

3. Ríki skulu, einkum með starfi á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana eða á 

ráðstefnum stjórnarerindreka, leitast við að móta heims- og svæðisbundnar reglur, 

staðla og tilmæli um venjur og starfshætti til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa 

eftirlit með þessari mengun.
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of special mandatory measures for the prevention of pollution from 

vessels is required for recognized technical reasons in relation to its 
oceanographical and ecological conditions, as well as its utilization or the 

protection of its resources and the particular character of its traffic, the 

coastal States, after appropriate consultations through the competent in- 

ternational organization with any other States concerned, may, for that 

area, direct a communication to that organization, submitting scientific 

and technical evidence in support and information on necessary recep- 

tion facilities. Within 12 months after receiving such a communication, 

the organization shall determine whether the conditions in that area cor- 

respond to the requirements set out above. If the organization so deter- 

mines, the coastal States may, for that area, adopt laws and regulations 

for the prevention, reduction and control of pollution from vessels im- 

plementing such international rules and standards or navigational prac- 

tices as are made applicable, through the organization, for special areas. 

These laws and regulations shall not become applicable to foreign 

vessels until 15 months after the submission of the communication to 

the organization. 

(b) The coastal States shall publish the limits of any such particular, clearly 
defined area. 

(c) If the coastal States intend to adopt additional laws and regulations for 

the same area for the prevention, reduction and control of pollution 

from vessels, they shall, when submitting the aforesaid communication, 

at the same time notify the organization thereof. Such additional laws 

and regulations may relate to discharges or navigational practices but 

    

shall not require foreign vessels to observe desig! ynstrucftjon, man- 

ning or equipment standards other than generally acce( srnational 

rules and standards; they shall become applicable to foreign vessels 15 

months after the submission of the communication to the organization, 

provided that the organization agrees within 12 months after the submis- 

sion of the communication. 

1. The international rules and standards referred to in this article should in- 

clude inter alia those relating to prompt notification to coastal States, whose 
coastline or related interests may be affected by incidents, including maritime 

casualties, which involve discharges or probability of discharges. 

Article 212 

Pollution from or through the atmosphere 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol- 

lution of the marine environment from or through the atmosphere, applicable 

to the air space under their sovereignty and to vessels flying their flag or vessels 

or aircraft of their registry, taking into account internationally agreed rules, 

standards and recommended practices and procedures and the safety of air 

navigation. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 

and control such pollution. 

3. States, acting especially through competent international organizations or 

diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, 

standards and recommended practices and procedures to prevent. reduce and 
control such pollution.
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6. KAFLI. FRAMKVÆMD 

213. gr. 

Framkvæmd að því er snertir mengun frá landstöðvum 

Ríki skulu framkvæma lög og reglur sínar, sem settar eru samkvæmt 207. gr., og 

setja lög og reglur og gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að framkvæma 
viðeigandi alþjóðlegar reglur og staðla sem mótaðir eru á vettvangi þar til bærra 
alþjóðastofnana eða á ráðstefnum stjórnarerindreka til að koma í veg fyrir, draga 

úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins frá landstöðvum. 

214. gr. 

Framkvæmd að því er snertir mengun 
frá hafsbotnsstarfsemi 

Ríki skulu framkvæma lög og reglur sínar, sem settar eru samkvæmt 208. gr., og 
setja lög og reglur og gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að framkvæma 
viðeigandi alþjóðlegar reglur og staðla sem mótaðir eru á vettvangi þar til bærra 
alþjóðastofnana eða á ráðstefnum stjórnarerindreka til að koma í veg fyrir, draga 

úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins af völdum eða í sambandi við 

hafsbotnsstarfsemi undir lögsögu þeirra, svo og frá tilbúnum eyjum, útbúnaði og 

mannvirkjum undir lögsögu þeirra samkvæmt 60. og 80. gr. 

215. gr. 

Framkvæmd að því er snertir mengun frá starfsemi á svæðinu 

Um framkvæmd alþjóðlegra reglna, reglugerða og starfshátta, sem mótaðir eru 

samkvæmt XI. hluta til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun 
hafrýmisins frá starfsemi á svæðinu, skal fara eftir þeim hluta. 

216. gr. 

Framkvæmd að því er snertir mengun vegna losunar 

1. Framkvæmd laga og reglna, sem settar eru samkvæmt samningi þessum, og 

viðeigandi alþjóðlegra reglna og staðla, sem mótaðir eru á vettvangi þar til bærra 
alþjóðastofnana eða á ráðstefnum stjórnarerindreka til að koma í veg fyrir, draga 

úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins vegna losunar, skal vera í höndum: 
a) strandríkisins að því er varðar losun í landhelgi eða sérefnahagslögsögu þess 

ellegar á landgrunn þess; 

b) fánaríkisins að því er varðar skip, sem sigla undir fána þess, ellegar skip eða 

loftför sem það hefur skráð; 

c) sérhvers ríkis að því er varðar fermingu úrgangsefna eða annarra efna á landi 
þess eða endastöðvum þess undan ströndum fram. 

2. Engu ríki skal sakir þessarar greinar vera skylt að höfða mál þegar annað ríki 

hefur þegar höfðað mál samkvæmt þessari grein. 

217. gr. 

Framkvæmd af hálfu fánaríkja 

1. Ríki skulu tryggja að skip, sem sigla undir fána þeirra eða þau hafa skráð, fari 

eftir viðeigandi alþjóðlegum reglum og stöðlum, sem mótaðir eru á vettvangi þar til 

bærrar alþjóðastofnunar eða á ráðstefnum stjórnarerindreka, og lögum og reglum 

sínum sem settar eru samkvæmt samningi þessum til að koma í veg fyrir, draga úr
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SECTION 6. ENFORCEMENT 

Article 213 

Enforcement with respect to pollution from land-based sources 

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with arti- 

cle 207 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary 

to implement applicable international rules and standards established through 

competent international organizations or diplomatic conference to prevent, 

reduce and control pollution of the marine environment from land-based 
sources. 

Article 214 

Enforcement with respect to pollution from 

sea-bed activities 

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with arti- 

cle 208 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary 

to implement applicable international rules and standards established through 

competent international organizations or diplomatic conference to prevent, 

reduce and control pollution of the marine environment arising from or in con- 

nection with sea-bed activities subject to their jurisdiction and from artificial is- 

lands, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 
60 and 80. 

Article 215 

En). cement with respect to pollution from activities in the Area 

Enforcement of international rules, regulations and procedures established 

in accordance with Part XI to prevent, reduce and control pollution of the 

marine environment from activities in the Area shall be governed by that Part. 

Article 216 

Enforcement with respect to.pollution by dumping 

I. Laws and regulations adopted in accordance with this Convention and ap- 

plicable international rules and standards established through competent interna- 

tional organizations or diplomatic conference for the prevention, reduction and 

control of pollution ofthe marine environment by dumping shall be enforced: 

(a) by the coastal State with regard to dumping within its territorial sea or its 
exclusive economic zone or onto its continental shelf, 

(b) by the flag State with regard to vessels flying its flag or vessels or aircraft 
of its registry; 

(c) by any State with regard to acts of loading of wastes or other matter oc- 
curring within its territory or at its off-shore terminals. 

2. No State shall be obliged by virtue of this article to institute proceedings 

when another State has already instituted proceedings in accordance with this 
article. 

Article 217 

Enforcement by flag States 

1. States shall ensure compliance by vessels flying their flag or of their regis- 

try with applicable international rules and standards, established through the 
competent international organization or general diplomatic conference, and 
with their laws and regulations adopted in accordance with this Convention for



„7 184 10. október 1985 

og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins frá skipum og skulu þau þar af leiðandi 

setja lög og reglur og gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þeirra. 

Fánaríki skulu sjá um virka framkvæmd þessara reglna, staðla, laga og reglna án 

tillits til þess hvar brot er framið. 

2. Ríki skulu einkum gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að skipum, sem 
sigla undir fána þeirra eða þau hafa skráð, sé bannað að sigla fyrr en þau geta 

haldið á sjó samkvæmt kröfum alþjóðlegu reglnanna og staðlanna sem getið er í 1. 

tl., m. a. kröfum sem snerta hönnun, smíði, búnað og mönnun skipa. 

3. Ríki skulu tryggja að um borð í skipum, sem sigla undir fána þeirra eða þau 

hafa skráð, séu skírteini sem krafist er í og gefin eru út samkvæmt alþjóðlegum 

reglum og stöðlum sem getið er í 1. tl. Skulu ríki tryggja að skip, sem sigla undir 

fána þeirra, séu skoðuð reglulega til að ganga úr skugga um hvort þessi skírteini séu 
í samræmi við raunverulegt ástand skipanna. Þessi skírteini skulu önnur ríki 

viðurkenna sem sönnun fyrir ástandi skipanna og skulu þau talin hafa sama gildi og 
skírteini sem þau gefa út nema augljós ástæða sé til að ætla að ástand skipsins sé í 

verulegu ósamræmi við einstök atriði skírteinanna. 

4. Ef skip fremur brot á reglum og stöðlum sem mótaðir eru á vettvangi þar til 
bærrar alþjóðastofnunar eða á almennum ráðstefnum stjórnarerindreka skal 

fánaríkið, að óhnekktri 218., 220. og 228. gr., gangast fyrir rannsókn þegar í stað og 

höfða, þar sem við á, mál vegna hins ætlaða brots án tillits til þess hvar brotið var 
framið ellegar hvar mengunin af völdum þessa brots hefur orðið eða vart hefur 
orðið við hana. 

5. Fánaríki, sem stýra rannsókn á brotinu, geta beðið um aðstoð hvaða annars 
ríkis sem er ef samstarf við það getur komið að notum til að skýra málsatvík. Ríki 
skulu leitast við að sinna viðeigandi beiðnum fánaríkja. 

6. Að skriflegri beiðni ríkis skulu ríki rannsaka brot sem ætlað er að skip, sem 
sigla undir fána þeirra, hafi framið. Ef fánaríkin eru sannfærð um að fullnægjandi 

sannanir séu fyrir hendi til að geta höfðað mál vegna hins ætlaða brots skulu þau 
tafarlaust höfða það mál samkvæmt lögum sínum. 

7. Fánaríki skulu undireins láta ríkið, sem ber beiðnina fram, og þar til bæra 

alþjóðastofnun vita um málið, sem höfðað hefur verið, og úrslit þess. Þessar 

upplýsingar skulu vera aðgengilegar öllum ríkjum. 

8. Refsingar, er lög og reglur ríkja kveða á um til handa skipum sem sigla undir 
fána þeirra, skulu vera nægilega þungar til að hafa varnaðaráhrif gegn brotum hvar 

sem þau eru framin. 

218. gr. 
Framkvæmd af hálfu hafnarríkja 

1. Þegar skip er ótilneytt í höfn ríkis eða á endastöð þess undan ströndum fram 

getur það ríki hafið rannsókn og, ef sannanir réttlæta, höfðað mál vegna losunar úr 
því skipi utan innsævis, landhelgi eða sérefnahagslögsögu þess ríkis andstætt 
viðeigandi alþjóðlegum reglum og stöðlum sem mótaðir eru á vettvangi þar til 

bærrar alþjóðastofnunar eða á almennum ráðstefnum stjórnarerindreka. 

2. Ekkert mál samkvæmt 1. tl. skal höfða vegna dreifingarbrots á innsævi, Í 

landhelgi né í sérefnahagslögsögu annars ríkis nema það ríki, fánaríkið eða ríki, sem 
hefur orðið fyrir eða átt á hættu spjöll vegna dreifingarbrotsins, hafi farið þess á leit
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the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment 

from vessels and shall accordingly adopt laws and regulations and take other 
measures necessary for their implementation. Flag States shall provide for the 

effective enforcement of such rules, standards, laws and regulations, irrespec- 
tive of where a violation occurs. 

2. States shall, in particular, take appropriate measures in order to ensure 
that vessels flying their flag or of their registry are prohibited from sailing, until 
they can proceed to sea in compliance with the requirements of the international 
rules and standards referred to in paragraph 1, including requirements in respect 
of design, construction, equipment and manning of vessels. 

3. States shall ensure that vessels flying their flag or of their registry carry on 

board certificates required by and issued pursuant to international rules and 
standards referred to in paragraph 1. States shall ensure that vessels flying their 
flag are periodically inspected in order to verify that such certificates are in con- 
formity with the actual condition of the vessels. These certificates shall be ac- 
cepted by other States as evidence of the condition of the vessels and shall be 

regarded as having the same force as certificates issued by them, unless there 
are clear grounds for believing that the condition of the vessel does not corre- 
spond substantially with the particulars of the certificates. 

4. H a vessel commits a violation of rules and standards established through 
the competent international organization or general diplomatic conference, the 

flag State, without prejudice to articles 218, 220 and 228, shall provide for im- 

mediate investigation and where appropriate institute proceedings in respect of 

the alleged violation irrespective of where the violation occurred or where the 
pollution caused by such violation has occurred or has been spotted. 

5. Flag States conducting an investigation of the violation may request the 

assistance of any other State whose co-operation could be useful in clarifying 

the circumstances of the case. States shall endeavour to meet appropriate re- 
quests of flag States. 

6. States shall, at the written request of any State, investigate any violation al- 
leged to have been committed by vessels flying their flag. If satisfied that suffi- 

cient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the 
alleged violation, flag States shall without delay institute such proceedings in ac- 
cordance with their laws. 

7. Flag States shall promptly inform the requesting State and the competent 

international organization of the action taken and its outcome. Such informa- 
tion shall be available to all States. 

8. Penalties provided for by the laws and regulations of States for vessels 
flying their flag shall be adequate in severity to discourage violations wherever 
they occur. 

Article 218 
Enforcement by port States 

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a 
State, that State may undertake investigations and, where the evidence so war- 
rants, institute proceedings in respect of any discharge from that vessel outside 

the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of that State in 

violation of applicable international rules and standards established through 
the competent international organization or general diplomatic conference. 

2. No proceedings pursuant to paragraph Í shall be instituted in respect of a 
discharge violation in the internal waters, territorial sea or exclusive economic 

zone of another State unless requested by that State, the flag State, or a State
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ellegar brotið hafi valdið eða líkur séu á að það valdi mengun á innsævi, í landhelgi 

eða í sérefnahagslögsögu ríkisins sem höfðar málið. 

3. Þegar skip er ótilneytt í höfn ríkis eða á endastöð þess undan ströndum fram 

skal það ríki, eftir því sem unnt er, verða við beiðnum allra ríkja um rannsókn á 

dreifingarbroti sem getið er í 1. tl. og ætlað er að framið hafi verið, valdið spjöllum 

eða hættu á spjöllum á innsævi, í landhelgi eða í sérefnahagslögsögu ríkisins sem ber 

beiðnina fram. Það skal einnig, eftir því sem unnt er, verða við beiðnum 

fánaríkisins um rannsókn á þessu broti án tillits til þess hvar brotið var framið. 

4. Skýrslur um rannsóknina, sem hafnarríki hefur látið fara fram samkvæmt 

þessari grein, skal samkvæmt beiðni senda fánaríkinu eða strandríkinu. Í samræmi 

við 7. kafla má fresta máli, sem hafnarríkið hefur höfðað á grundvelli þessarar 

rannsóknar, að beiðni strandríkisins þegar brotið hefur verið framið á innsævi, Í 
landhelgi eða í sérefnahagslögsögu þess. Í því tilviki skal senda strandríkinu 
sönnunargögn og skýrslur málsins ásamt skuldabréfi eða annarri fjárhagslegri 

tryggingu sem yfirvöldum hafnarríkisins hefur verið látin í té. Skal þessi sending 

koma í veg fyrir framhald málsins í hafnarríkinu. 

219. gr. 

Mengunarvarnaráðstafanir sem snerta 

haffæri skipa 

Í samræmi við 7. kafla skulu ríki, sem hafa samkvæmt beiðni eða af eigin hvötum 

gengið úr skugga um að skip í einhverri af höfnum þeirra eða á einhverri af 

endastöðvum þeirra undan ströndum fram sé brotlegt við viðeigandi alþjóðlegar 

reglur og staðla um haffæri skipa og valdi með því hættu á spjöllum á hafrýminu, 

grípa til stjórnarathafna, eftir því sem unnt er, til að koma í veg fyrir að skipið sigli. 

Þessi ríki geta aðeins leyft skipinu að halda til næstu hentugrar viðgerðarstöðvar og 

skulu þau leyfa skipinu að sigla undireins og bætt hefur verið úr því sem olli 

brotinu. 

220. gr. 
Framkvæmd af hálfu strandríkja 

1. Þegar skip er ótilneytt í höfn ríkis eða á endastöð þess undan ströndum fram 

getur það ríki í samræmi við 7. kafla höfðað mál vegna brots á lögum og reglum 

þess sem settar eru samkvæmt samningi þessum eða viðeigandi alþjóðlegum 

reglum og stöðlum til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun frá 

skipum þá er brotið hefur verið framið í landhelgi eða sérefnahagslögsögu þess 

ríkis. 

2. Þegar augljós ástæða er til að ætla að skip, sem siglir Í landhelgi ríkis, hafi á 

ferð sinni þar brotið lög og reglur þess ríkis sem settar eru samkvæmt samningi 

þessum eða viðeigandi alþjóðlegum reglum og stöðlum til að koma í veg fyrir, 

draga úr og hafa eftirlit með mengun frá skipum getur það ríki, að óhnekktri 

beitingu viðeigandi ákvæða II. hluta, 3. kafla, framkvæmt skoðun um borð í 

skipinu með tilliti til brotsins og. ef sannanir réttlæta, höfðað mál, m. a. lagt hald á 

skip, samkvæmt lögum sínum og í samræmi við ákvæði 7. kafla.
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damaged or threatened by the discharge violation, or unless the violation has 

caused or is likely to cause pollution in the internal waters, territorial sea or ex- 
clusive economic zone of the State instituting the proceedings. 

3. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a 
State, that State shall, as far as practicable, comply with requests from any State 

for investigation of a discharge violation referred to in paragraph |, believed to 
have occurred in, caused, or threatened damage to the internal waters, territo- 

rial sea or exclusive economic zone of the requesting State. lt shall líkewise, as 

far as practicable, comply with requests from the flag State for investigation of 

such a violation, irrespective of where the violation occurred. 

4. The records of the investigation carried out by a port State pursuant to this 

article shall be transmitted upon request to the flag State or to the coastal State. 

Any proceedings instituted by the port State on the basis of such an investiga- 

tion may, subject to section 7, be suspended at the request of the coastal State 
when the violation has occurred within its internal waters, territorial sea or ex- 

clusive economic zone. The evidence and records of the case, together with 
any bond or other financial security posted with the authorities of the port 

State, shall in that event be transmitted to the coastal State. Such transmittal 
shall preclude the continuation of proceedings in the port State. 

Article 219 

Measures relating to seaworthiness of vessels to avoid 
pollution 

Subject to section 7, States which, upon request or on their own initiative, 
have ascertained that a vessel within one of their ports or at one of their off- 
shore terminals is in violation of applicable international rules and standards 

relating to seaworthiness of vessels and thereby threatens damage to the 
marine environment shall, as far as practicable, take administrative measures 
to prevent the vessel from sailing. Such States may permit the vessel to proceed 
only to the nearest appropriate repair yard and, upon removal of the causes of 
the violation, shall permit the vessel to continue immediately. 

Article 220 

Enforcement by coastal States 

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a 

State, that State may. subject to section 7, institute proceedings in respect of 
any violation of its laws and regulations adopted in accordance with this Con- 

vention or applicable international rules and standards for the prevention, re- 

duction and control of pollution from vessels when the violation has occurred 
within the territorial sea or the exclusive economic zone of that State. 

2. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 

territorial sea of a State has, during its passage therein, violated laws and regula- 
tions of that State adopted in accordance with this Convention or applicable in- 

ternational rules and standards for the prevention, reduction and control of pol- 
lution from vessels, that State, without prejudice to the application of the rele- 

vant provisions of Part Il, section 3, may undertake physical inspection of the 
vessel relating to the violation and may, where the evidence so warrants, insti- 

tute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its 

laws, subject to the provisions of section 7.
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3. Þegar augljós ástæða er til að ætla að skip, sem siglir í sérefnahagslögsögu eða 

landhelgi ríkis, hafi í sérefnahagslögsögunni framið brot á viðeigandi alþjóðlegum 

reglum og stöðlum til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun frá 
skipum eða lögum og reglum þess ríkis sem eru í samræmi við þessar reglur og 
staðla og hrinda þeim í framkvæmd getur það ríki krafist þess að skipið gefi 

upplýsingar um einkenni sín og skráningarhöfn sína, síðustu og næstu viðkomuhöfn 

sína og aðrar viðeigandi upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að ganga úr skugga 

um hvort brot hafi verið framið. 
4. Ríki skulu setja lög og reglur og gera aðrar ráðstafanir til þess að skip, sem 

sigla undir fána þeirra, verði við beiðnum um upplýsingar samkvæmt 3. tl. 

5. Þegar augljós ástæða er til að ætla að skip, sem siglir í sérefnahagslögsögu eða 
landhelgi ríkis, hafi í sérefnahagslögsögunni framið brot sem getið er í 3. tl. þannig 

að leiði til umtalsverðrar dreifingar sem veldur eða veldur hættu á verulegri 
mengun hafrýmisins getur það ríki framkvæmt skoðun um borð í skipinu vegna 

spurninga sem snerta brotið ef skipið hefur neitað að veita upplýsingar eða 

upplýsingarnar, sem skipið hefur veitt, samrýmast bersýnilega ekki auðsæjum 

staðreyndum málsins og ef málsatvik réttlæta þessa skoðun. 

6. Þegar augljósar hlutlægar sannanir eru fyrir hendi um það að skip, sem siglir í 
sérefnahagslögsögu eða landhelgi ríkis, hafi í sérefnahagslögsögunni framið brot 
sem getið er í 3. tl. þannig að leiði til dreifingar sem veldur meiri háttar spjöllum 
eða hættu á meiri háttar spjöllum á strönd eða skyldum hagsmunum strandríkisins 
ellegar einhverjum auðlindum landhelgi eða sérefnahagslögsögu þess getur það ríki 

í samræmi við 7. kafla höfðað mál, m. a. lagt hald á skipið, samkvæmt lögum sínum 

ef sannanir réttlæta. 

7. Hvenær sem ákveðnir hafa verið viðeigandi starfshættir, annaðhvort á 

vettvangi þar til bærrar alþjóðastofnunar eða með samkomulagi á annan hátt, þar 

sem tryggt hefur verið að kröfum um framlagningu skuldabréfs eða annarrar 

viðeigandi fjárhagslegrar tryggingar verði hlítt skal strandríkið, ef það er bundið af 

þessum starfsháttum, leyfa skipinu að halda áfram þrátt fyrir ákvæði 6. tl. 

8. Ákvæði 3., 4., 5., 6. og 7. tl. gilda einnig að því er snertir lög og reglur 

einstakra landa sem settar eru samkvæmt 211. gr., 6. tl. 

221. gr. 
Ráðstafanir til að forðast mengun af völdum óhappa á sjó 

1. Ekkert í þessum hluta skal hnekkja rétti ríkja samkvæmt þjóðarétti, bæði 

venjum og samningum, til að gera og framkvæma utan landhelginnar ráðstafanir í 

samræmi við raunveruleg eða yfirvofandi spjöll til að vernda strönd sína eða skylda 

hagsmuni, m. a. veiðar, fyrir mengun eða hættu á mengun í kjölfar óhapps á sjó 
eða athafna vegna þessa óhapps sem ætla má með rökum að hafa muni meiri háttar 
skaðlegar afleiðingar í för með sér. 

2. Í þessari grein merkir „óhapp á sjó“ árekstur skipa, strand eða annað 
siglingaóhapp ellegar annan viðburð um borð í skipi eða utan þess sem leiðir til 

verulegra spjalla eða yfirvofandi hættu á verulegum spjöllum á skipi eða farmi.
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3. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 

exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 

economic zone, committed a violation of applicable international rules and stan- 

dards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels or 

laws and regulations of that State conforming and giving effect to such rules and 

standards, that State may require the vessel to give information regarding its 
identity and port of registry, its last and its next port of call and other relevant 

information required to establish whether a violation has occurred. 

4. States shall adopt laws and regulations and take other measures so that 

vessels flying their flag comply with requests for information pursuant to para- 
graph 3. 

5. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 

exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 

economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 

substantial discharge causing or threatening significant pollution of the marine 

environment, that State may undertake physical inspection of the vessel for 
matters relating to the violation if the vessel has refused to give information or 

if the information supplied by the vessel is manifestly at variance with the evi- 
dent factual situation and if the circumstances of the case justify such inspection. 

6. Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the ex- 

clusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 

economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 

discharge causing major damage or threat of major damage to the coastline or 

related interests of the coastal State, or to any resources of its territorial sea or 

exclusive economic zone, that State may, subject to section 7, provided that the 

evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, 

in accordance with its laws. 

1. Notwithstanding the provisions of paragraph 6, whenever appropriate 

procedures have been established, either through the competent international 
Organization or as otherwise agreed, whereby compliance with requirements 

for bonding or other appropriate financial security has been assured, the coastal 

State if bound by such procedures shall allow the vessel to proceed. 

8. The provisions of paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 also apply in respect of nation- 
al laws and regulations adopted pursuant to article 211, paragraph 6. 

Article 221 
Measures to avoid pollution arising from maritime casualties 

1. Nothing in this Part shall prejudice the right of States, pursuant to iinterna- 

tional law, both customary and conventional, to take and enforce measures 
beyond the territorial sea proportionate to the actual or threatened damage to 

protect their coastline or related interests, including fishing, from pollution or 
threat of políution following upon a maritime casualty or acts relating to such a 

casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful 
consequences. 

2. For the purposes of this article, “maritime casualty“" means a collision of 

vessels, stranding or other incident of navigation, or other occurrence on board 

a vessel or external to it resulting in material damage or imminent threat of 
material damage to a vessel or cargo.



Nr. 7 190 10. október 1985 

222. gr. 

Framkvæmd að því er snertir mengun 
úr eða um andrúmsloftið 

Ríki skulu í loftrýminu, sem þau hafa fullveldisrétt yfir, eða að því er varðar skip, 
sem sigla undir fána þeirra, ellegar skip eða loftför sem þau hafa skráð, framkvæma 
lög og reglur sínar sem settar eru samkvæmt 212. gr., 1. tl., og öðrum ákvæðum 
samnings þessa, og skulu þau setja lög og reglur og gera aðrar nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess að framkvæma viðeigandi alþjóðlegar reglur og staðla, mótaða á 
vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana eða á ráðstefnum stjórnarerindreka, til að 

koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins úr eða um 
andrúmsloftið, enda sé þetta gert í samræmi við allar viðeigandi alþjóðlegar reglur 

og staðla um öryggi flugumferðar. 

7. KAFLI. VERNDARRÁÐSTAFANIR 

223. gr. 
Ráðstafanir til að auðvelda meðferð mála 

Í málum, sem höfðuð eru samkvæmt þessum hluta, skulu ríki gera ráðstafanir til 
að auðvelda vitnaleiðslur og viðurkenningu á sönnunum, sem yfirvöld annars ríkis 
eða þar til bær alþjóðastofnun leggja fram, og skulu auðvelda opinberum fulltrúum 
þar til bærrar alþjóðastofnunar, fánaríkisins og ríkis, sem finnur fyrir mengun af 

völdum brots, að vera viðstaddir meðferð þessara mála. Hinir opinberu fulltrúar, 
sem eru viðstaddir meðferð þessara mála, skulu hafa þau réttindi og skyldur sem 
kveðið kann að vera á um í lögum og reglum einstakra landa eða þjóðarétti. 

224. gr. 

Beiting framkvæmdarvalds 

Beiting framkvæmdarvalds gagnvart erlendum skipum samkvæmt þessum hluta 

má aðeins vera í höndum embættismanna, herskipa, herloftfara ellegar annarra 

skipa eða loftfara sem eru skýrt auðkennd og bera það með sér að þau séu í 

þjónustu ríkis og hafa umboð til þess. 

225. gr. 

Skylda til að forðast óhagstæðar afleiðingar við beitingu 

framkvæmdarvalds 

Við beitingu framkvæmdarvalds síns gagnvart erlendum skipum samkvæmt 
samningi þessum skulu ríki ekki stofna öryggi siglinga í hættu, skapa á annan hátt 

hættu fyrir skip, færa það til hættulegrar hafnar eða skipalægis né leggja hafrýmið í 

óhæfilega hættu. 

226. gr. 

Rannsókn á erlendum skipum 

1. a) Ríki skulu ekki tefja erlent skip lengur en nauðsyn ber til í þágu 

rannsóknanna sem kveðið er á um í 216., 218. og 220. gr. Skoðun um borð í 
erlendu skipi skal takmarka við rannsókn á þeim skírteinum, skrám eða öðrum 
skjölum, sem skipinu er skylt að hafa samkvæmt almennt viðurkenndum 
alþjóðlegum reglum og stöðlum, ellegar á svipuðum gögnum sem það hefur; 
frekari skoðun um borð í skipinu má aðeins framkvæma að undangenginni 

þessari rannsókn og eingöngu þegar:



10. október 1985 191 Nr. 7 

Article 222 

Enforcement with respect to pollution from or 

through the atmosphere 

States shall enforce, within the air space under their sovereignty or with 
regard to vessels flying their flag or vessels or aircraft of their registry, their 

laws and regulations adopted in accordance with article 212, paragraph 1, and 

with other provisions of this Convention and shall adopt laws and regulations 

and take other measures necessary to implement applicable international rules 

and standards established through competent international organizations or dip- 
lomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine envi- 

ronment from or through the atmosphere, in conformity with all relevant inter- 
national rules and standards concerning the safety of air navigation. 

SECTION 7. SAFEGUARDS 

Article 223 
Measures to facilitate proceedings 

In proceedings instituted pursuant to this Part, States shall take measures to 

facilitate the hearing of witnesses and the admission of evidence submitted by 
authorities of another State, or by the competent international organization, 

and shall facilitate the attendance at such proceedings of official representatives 
of the competent international organization, the flag State and any State affect- 

ed by pollution arising out of any violation. The official representatives attend- 

ing such proceedings shall have such rights and duties as may be provided 

under national laws and regulations or international law. 

Article 224 

Exercise of powers of enforcement 

The powers of enforcement against foreign vessels under this Part may only 

be exercised by officials or by warships, military aircraft, or other ships or air- 

craft clearly marked and identifiable as being on government service and au- 
thorized to that effect. 

Article 225 

Duty to avoid adverse consequences in the exercise of the 
powers of enforcement 

In the exercise under this Convention of their powers of enforcement against 
foreign vessels, States shall not endanger the safety of navigation or otherwise 
create any hazard to a vessel, or bring it to an unsafe port or anchorage, or 
expose the marine environment to an unreasonable risk. 

Article 226 
Investigation of foreign vessels 

I. (a) States shall not delay a foreign vessel longer than is essential for pur- 
poses of the investigations provided for in articles 216, 218 and 220. Any 
physical inspection of a foreign vessel shall be limited to an examination 

of such certificates, records or other documents as the vessel is required 

to carry by generally accepted international rules and standards or of any 

similar documents which it is carrying; further physical inspection of the 

vessel may be undertaken only after such an examination and only when:
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i) augljós ástæða er til að ætla að ástand skipsins eða búnaðar þess sé í 

verulegu ósamræmi við einstök atriði þessara skjala; 

ii) efni þessara skjala nægir ekki til að staðfesta né ganga úr skugga um ætlað 

brot; eða 
iii) skipið er ekki með gild skírteini og skrár. 

b) Ef rannsóknin leiðir í ljós brot á viðeigandi lögum og reglum eða alþjóðlegum 
reglum og stöðlum til að vernda og varðveita hafrýmið skal sleppa skipinu 

tafarlaust í samræmi við skynsamlega starfshætti, svo sem framlagningu 
skuldabréfs eða annarrar viðeigandi fjárhagslegrar tryggingar. 

c) Að óhnekktum viðeigandi alþjóðlegum reglum og stöðlum um haffæri skipa 

má neita að sleppa skipi, hvenær sem slíkt mundi valda óhæfilegri hættu á 

spjöllum á hafrýminu, eða sleppa því með því skilyrði að það haldi til næstu 
hentugrar viðgerðarstöðvar. Þegar neitað hefur verið að sleppa skipi eða 
skilyrði sett fyrir því verður að tilkynna fánaríki skipsins slíkt tafarlaust og 
getur það freistað þess að fá skipinu sleppt samkvæmt XV. hluta. 

2. Ríki skulu starfa saman að því að móta starfshætti til að forðast ónauðsynlega 

skoðun um borð í skipum á sjó. 

227. gr. 

Bann við mismunun gagnvart erlendum skipum 

Þegar ríki fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt þessum hluta 
skulu þau ekki hafa í frammi mismunun gagnvart skipum nokkurs annars ríkis, 
hvorki í orði né á borði. 

228. gr. 

Frestun og takmarkanir á höfðun máls 

1. Refsimáli vegna brots á viðeigandi lögum og reglum eða alþjóðlegum reglum 

og stöðlum um varnir gegn, minnkun á og eftirlit með mengun frá skipum, er erlent 
skip fremur utan landhelgi ríkisins sem höfðar mál, skal fresta þegar fánaríkið 

höfðar refsimál vegna sömu saka innan sex mánaða frá fyrsta málshöfðunardegi 
nema þetta mál snerti meiri háttar spjöll á strandríkinu eða viðkomandi fánaríki 

hafi ítrekað virt að vettugi skyldu sína til að framkvæma á virkan hátt viðeigandi 

alþjóðlegar reglur og staðla að því er snertir brot sem skip þess fremja. Fánaríkið 

skal innan hæfilegs tíma gera öll málsskjöl og dómsgerðirnar aðgengilegar ríkinu 
sem höfðaði mál áður hvenær sem fánaríkið hefur beðið um frestun máls 

samkvæmt þessari grein. Þegar máli, sem fánaríkið hefur höfðað, er lokið skal 

málinu, sem frestað hefur verið, lokið. Þegar greiðsla áfallins kostnaðar vegna 

þessa máls hefur verið innt af hendi skal strandríkið skila skuldabréfi, sem gefið 

hefur verið út, eða annarri fjárhagslegri tryggingu sem sett hefur verið í sambandi 
við hið frestaða mál. 

2. Refsimál gegn erlendum skipum skal ekki höfða eftir að liðin eru þrjú ár frá 

þeim degi er brotið var framið og skal ríki ekki höfða það ef annað ríki hefur 

höfðað mál, samanber þó ákvæði 1. tl. 

3. Ákvæði þessarar greinar hnekkja ekki rétti fánaríkisins til að gera ráðstafanir, 

m. a. höfða refsimál, samkvæmt lögum sínum án tillits til fyrra máls annars ríkis.
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() there are clear grounds for believing that the condition of the vessel 

or its equipment does not correspond substantially with the particulars 
of those documents: 

(ii) the contents of such documents are not sufficient to confirm or verify 
a suspected violation; or 

(iii) the vesselis not carrying valid certificates and records. 
(b) Iftheinvestigation indicates á violation of applicable laws and regulations 

or international rules and standards for the protection and preservation of 

the marine environment, release shall be made promptly subject to rea- 

sonable procedures such as bonding or other appropriate financial security. 
(c) Without prejudice to applicable international rules and standards relating 

to the seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it 
would present an unreasonable threat of damage to the marine environ- 
ment, be refused or made conditional upon proceeding to the nearest ap- 

propriate repair yard. Where release has been refused or made condi- 
tional, the flag State of the vessel must be promptly notified, and may 
seek release of the vessel in accordance with Part XV. 

2. States shall co-operate to develop procedures for the avoidance of unnec- 
essary physical inspection of vessels at sea. 

Article 227 
Non-discrimination with respect to foreign vessels 

In exercising their rights and performing their duties under this Part, States 
shall not discriminate in form or in fact against vessels of any other State. 

Article 228 

Suspension and restrictions on institution of proceedings 

I. Proceedings to impose penalties in respect of any violation of applicable 
laws and regulations or international rules and standards relating to the preven- 

tion, reduction and control of pollution from vessels committed by a foreign 

vessel beyond the territorial sea of the State instituting proceedings shall be sus- 
pended upon the taking of proceedings to impose penalties in respect of corre- 
sponding charges by the flag State within six months of the date on which pro- 
ceedings were first instituted, unless those proceedings relate to a case of major 

damage to the coastal State or the flag State.in question has repeatedly disre- 
garded its obligation to enforce effectively the applicable international rules and 

standards in respect of violations committed by its vessels. The flag State shall 
in due course make available to the State previously instituting proceedings a 
full dossier of the case and the records of the proceedings, whenever the flag 
State has requested the suspension of proceedings in accordance with this arti- 
cle. When proceedings instituted by the flag State have been brought to a con- 
clusion, the suspended proceedings shall be terminated. Upon payment of 
costs incurred in respect of such proceedings, any bond posted or other financial 
security provided in connection with the suspended proceedings shall be re- 
leased by the coastal State. 

2. Proceedings to impose penalties on foreign vessels shall not be instituted 
after the expiry of three years from the date on which the violation was commit- 
ted, and shall not be taken by any State in the event of proceedings having been 

instituted by another State subject to the provisions set out in paragraph 1. 

3. The provisions of this article are without prejudice to the right of the flag 

State to take any measures, including proceedings to impose penalties, accord- 
ing toits laws irrespective of prior proceedings by another State. 

C13
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229. gr. 
Höfðun einkamáls 

Ekkert í samningi þessum hefur áhrif á höfðun einkamáls vegna kröfu út af tjóni 

eða spjöllum sem stafa af mengun hafrýmisins. 

230. gr. 

Fjársektir og virðing fyrir 

viðurkenndum réttindum sökunauts 

1. Aðeins má leggja fjársektir við brotum sem erlend skip fremja utan 

landhelginnar á lögum og reglum einstakra landa eða viðeigandi alþjóðlegum 

reglum og stöðlum til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun 

hafrýmisins. 
2. Aðeins má leggja fjársektir við brotum sem erlend skip fremja í landhelginni á 

lögum og reglum einstakra landa eða viðeigandi alþjóðlegum reglum og stöðlum til 

að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins nema um sé 

að ræða vísvitandi og alvarlegan mengunarverknað í landhelginni. 

3. Við meðferð máls vegna þessara brota, sem erlent skip fremur og leiða kunna 

til þess að refsing verði lögð á, skulu viðurkennd réttindi sökunauts virt. 

231. gr. 

Tilkynning til fánaríkisins og annarra hlutaðeigandi ríkja 

Ríki skulu tafarlaust tilkynna fánaríkinu og öðru hlutaðeigandi ríki ráðstafanir, 

sem gerðar eru samkvæmt 6. kafla gagnvart erlendum skipum, og skulu láta 

fánaríkinu í té allar opinberar skýrslur um þessar ráðstafanir. Að því er snertir brot, 

sem framin eru í landhelginni, taka undanfarandi skuldbindingar strandríkisins þó 

aðeins til þeirra ráðstafana sem gerðar eru við meðferð máls. Sendierindreka eða 

ræðiserindreka og, ef unnt er, siglingamálastofnun fánaríkisins skal þegar í stað láta 

vita um þær ráðstafanir sem gerðar eru samkvæmt 6. kafla gagnvart erlendum 

skipum. 

, 232. gr. 
Ábyrgð ríkja af völdum framkvæmdarráðstafana 

Ríki skulu bera ábyrgð á skaða eða tjóni sem þeim verður kennt um og er af 

völdum ráðstafana samkvæmt 6. kafla þegar þessar ráðstafanir eru ólöglegar eða 

ganga lengra en með sanngirni verður krafist með tilliti til upplýsinga sem fyrir 

liggja. Ríki skulu kveða á um rétt til að fara í mál fyrir dómstólum sínum vegna 

þessa skaða eða tjóns. 
233. gr. 

Verndarráðstafanir að því er snertir sund, 
notuð til alþjóðlegra siglinga 

Ekkert í 5., 6. og 7. kafla hefur áhrif á lagareglurnar um sund, notuð til 

alþjóðlegra siglinga. Ef annað erlent skip en þau, sem getið er í 10. kafla, hefur 

framið brot á lögunum og reglunum, sem getið er í 42. gr., 1. tl. a) og b), og brotið 

veldur eða veldur hættu á meiri háttar spjöllum á hafrými sundanna geta ríkin, sem 

liggja að sundunum, þó gert viðeigandi framkvæmdarráðstafanir og skulu þau, ef 

svo er, fara eftir ákvæðum þessa kafla að breyttu breytanda.
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Article 229 

Institution of civil proceedings 

Nothing in this Convention affects the institution of civil proceedings in re- 
spect of any claim for loss or damage resulting from pollution of the marine 
environment. 

Article 230 

Monetary penalties and the observance of recognized rights 

of the accused 

l. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of na- 

tional laws and regulations or applicable international rules and standards for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, 
committed by foreign vessels beyond the territorial sea. 

2. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of na- 

tional laws and regulations or applicable international rules and standards for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, 

committed by foreign vessels in the territorial sea, except in the case of a wilful 
and serious act of pollution in the territorial sea. 

3. In the conduct of proceedings in respect of such violations committed by a 

foreign vessel which may result in the imposition of penalties, recognized rights 
of the accused shall be observed. 

Article 231 

Notification to the flag State and other States concerned 

States shall promptly notify the flag State and any other State concerned of 
any measures taken pursuant to section 6 against foreign vessels, and shall 
submit to the flag State all official reports concerning such measures. However, 
with respect to violations committed in the territorial sea, the foregoing obliga- 
tions of the coastal State apply only to such measures as are taken in proceed- 
ings. The diplomatic agents or consular officers and where possible the maritime 
authority of the flag State, shall be immediately informed of any such measures 
taken pursuant to section 6 against foreign vessels. 

Article 232 

Liability of States arising from enforcement measures 

States shall be liable for damage or loss attributable to them arising from mea- 
sures taken pursuant to section 6 when such measures are unlawful or exceed 
those reasonably required in the light of available information. States shall pro- 

vide for recourse in their courts for actions in respect of such damage or loss. 

Article 233 
Safeguards with respect to straits used for international 

navigation 

Nothing in sections $, 6 and 7 affects the legal régime of straits used for inter- 

national navigation. However, if a foreign ship other than those referred to in 

section 10 has committed a violation of the laws and regulations referred to in 
article 42, paragraph 1(a) and (b), causing or threatening major damage to the 
marine environment of the straits, the States bordering the straits may take ap- 
propriate enforcement measures and if so shall respect mutatis mutandis the pro- 
visions of this section.
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8. KAFLI. HAFÍSSVÆÐI 

234. gr. 
Hafíssvæði 

Strandríki hafa rétt til að setja og framkvæma lög og reglur, sem fela ekki í sér 

mismunun, til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafsins frá 

skipum á hafíssvæðum innan marka sérefnahagslögsögunnar þar sem sérlega slæm 

veðurfarsskilyrði og nálægð hafíss yfir þessum svæðum skapa hindranir eða 

óvenjulegar hættur í siglingum mestallt árið og mengun hafrýmisins gæti valdið 

meiri háttar skaða eða óbætanlegri röskun á hinu vistfræðilega jafnvægi. Í þessum 

lögum og reglum skal taka tilhlýðilegt tillit til siglinga og verndunar og varðveislu 

hafrýmisins á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna sem tiltækar eru. 

9. KAFLI. SKYLDA OG ÁBYRGÐ 

235. gr. 
Skylda og ábyrgð 

1. Ríkjum er skylt að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sínar um verndun og 

varðveislu hafrýmisins. Þau skulu bera ábyrgð samkvæmt þjóðarétti. 

2. Ríki skulu tryggja að samkvæmt réttarkerfum þeirra sé fyrir hendi réttur ti! að 

fá tafarlaust hæfilegar skaðabætur eða aðrar bætur vegna spjalla af völdum 

mengunar hafrýmisins af hálfu einstaklinga eða lögpersóna undir lögsögu þeirra. 

   

      

3. Í þeim tilgangi að tryggja tafarlaust hæfilegar skaðabætur vegna allra spjalla 

af völdum mengunar hafrýmisins skulu ríki starfa saman að framkvæmd gildandi 

þjóðaréttar og frekari þróun þjóðaréttar viðvíkjandi skyldu og ábyrgð til að meta 

og bæta spjöll og leysa skyld deilumál, svo og eftir atvikum þróun reglna og 

starfshátta um greiðslu hæfilegra skaðabóta, t. d. um skyldutryggingu eða skaða- 

bótasjóði. 

  

10. KAFLI. FRIÐHELGI Á GRUNDVELLI FULLVELDIS 

236. gr. 
Friðhelgi á grundvelli fullveldis 

Ákvæði samnings þessa um verndun og varðveislu hafrýmisins gilda ekki um 

ryggja, með því að gera viðeigandi ráðstafanir án skaða fyrir rekstur eða 

  

loftför fari að samkvæmt samningi þessum að svo miklu leyti sem skynsamlegt og 

gerlegt er.
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SECTION 8. ICE-COVERED AREAS 

Article 234 

Ice-covered areas 

Coastal States have the right to adopt and enforce non-discriminatory laws 
and regulations for the prevention, reduction and contr ol of marine pollution 
from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic 
zone, where particularly severe climalic conditions and the presence of ice 
covering such areas for most of the year create obstructions or exceptional 

hazards to navigation, and pollution of the marine environment could cause 
major harm to or irreversible disturbance of the ecological balance. Such laws 
and regulations shall have due regard to navigation and the protection and pre- 

servation of the marine environment based on the best available scientific 
evidence. 

SECTION 9. RESPONSIBILITY AND LIABILITY 

Article 235 
Responsibility and liability 

1. States are responsible for the fuifilment of their international obligations 

concerning the protection and preservation of the marine environment. They 
shall be liable in accordance with international law. 

      

  

2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal 
systems for prompt and adequate compensalion í ther reiief í sect of 
damage caused by pollution of the marine environment bv natural or iuridical 
persons under heir jurisdiction. 

3. With the objective of in r€- 
spect of all damage caused shall 
co-operate in the implem urther 
development of internat lily for the 
assessment of and compensation 9 Q tilemeni of related dis- 
putes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for 
payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compen- 
sation funds. 

SECTION 10. SOVEREIGN IMMUNITY 

Article 236 
Sovereign immunity 

The provisions of this Convention regarding the protection and preservation 
of the marine environment do not ! apply to ál ay warship, naval auxili íary, other 

vessels or aircraít owned or operated by a State and used, íor the time being, 

only on governmc non-( mercia (vic lowever, each State shall 
ensure, by the: op€ 

operational capabi uch v 
such vessels or aircraft act in a manner consistent, so Íar as is 

practicable, with this Convention. 

  

         
-SSEiS OFT áirCTdil OWneg OT Oper 
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11. KAFLI. SKULDBINDINGAR SAMKVÆMT 
ÖÐRUM SAMNINGUM UM VERNDUN OG 

VARÐVEISLU HAFRÝMISINS 

237. gr. 

Skuldbindingar samkvæmt öðrum samningum um verndun og 

varðveislu hafrýmisins 

1. Ákvæði þessa hluta hnekkja hvorki hinum sérstöku skuldbindingum, sem ríki 
hafa tekið á sig með sérstökum áður gerðum samþykktum og samningum og snerta 

verndun og varðveislu hafrýmisins, né samningum sem kunna að verða gerðir til að 
styrkja almennu meginreglurnar í samningi þessum. 

2. Sérstakar skuldbindingar, sem snerta verndun og varðveislu hafrýmisins og 
ríki hafa tekið á sig með sérstökum samningum, skal framkvæma samkvæmt 
almennum meginreglum og markmiðum samnings þessa. 

XIII. HLUTI 

HAFRANNSÓKNIR 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

238. gr. 
Réttur til að stunda hafrannsóknir 

Öll ríki, án tillits til landfræðilegrar legu sinnar, og þar til bærar alþjóðastofnanir 

hafa rétt til að stunda hafrannsóknir í samræmi við réttindi og skyldur annarra ríkja 

sem kveðið er á um í samningi þessum. 

239. gr. 
Efling hafrannsókna 

Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir skulu efla og auðvelda þróun og 

framkvæmd hafrannsókna samkvæmt samningi þessum. 

240. gr. 

Almennar meginreglur um 

framkvæmd hafrannsókna 

Við framkvæmd hafrannsókna skulu eftirfarandi meginreglur gilda: 

a) Hafrannsóknir skal einvörðungu stunda í friðsamlegum tilgangi; 

b) hafrannsóknir skal stunda með viðeigandi vísindalegum aðferðum og tækjum 

samkvæmt samningi þessum; 

c) hafrannsóknir skulu ekki tálma á Óréttlætanlegan hátt öðrum lögmætum 

notum hafsins sem samrýmast samningi þessum og skal, meðan á þessum 

notum stendur, taka tilhlýðilegt tillit til þeirra;
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SECTION 11. OBLIGATIONS UNDER OTHER 
CONVENTIONS ON THE PROTECTION AND 

PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT 

Article 237 

Obligations under other conventions on the protection and 

preservation of the marine environment 

1. The provisions of this Part are without prejudice to the specific obligations 

assumed by States under special conventions and agreements concluded pre- 
viously which relate to the protection and preservation of the marine environ- 
ment and to agreements which may be concluded in furtherance of the general 
principles set forth in this Convention. 

2. Specific obligations assumed by States under special conventions, with re- 
spect to the protection and preservation of the marine environment, should be 

carried out in a manner consistent with the general principles and objectives of 
this Convention. 

PART XII 

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 238 

Right to conduct marine scientific research 

All States, irrespective of their geographical location, and competent interna- 

tional organizations have the right to conduct marine scientific research subject 
to the rights and duties of other States as provided for in this Convention. 

Article 239 

Promotion of marine scientific research 

States and competent international organizations shall promote and facilitate 
the development and conduct of marine scientific research in accordance with 
this Convention. 

Article 240 
General principles for the conduct of marine scientific 

research 

In the conduct of marine scientific research the following principles shall 
apply: 

(a) marine scientific research shall be conducted exclusively for peaceful 
purposes; 

(b) marine scientific research shall be conducted with appropriate scientific 
methods and means compatible with this Convention; 

(c) marine scientific research shall not unjustifiably interfere with other le- 

gitímate uses of the sea compatible with this Convention and shall be 

duly respected in the course of such uses;
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d) hafrannsóknir skal stunda samkvæmt öllum viðeigandi reglum sem settar eru Í 
samræmi við samning þennan, m. a. reglunum um verndun og varðveislu 

hafrýmisins. 

241. gr. 
Hafrannsóknastarfsemi ekki viðurkennd sem lagagrundvöllur 

kröfu 

Hafrannsóknastarfsemi skal ekki vera lagagrundvöllur kröfu til nokkurs hluta 
hafrýmisins né auðlinda þess. 

2. KAFLI. ALÞJÓÐASAMSTARF 

242. gr. 
Efling alþjóðasamstarfs 

1. Samkvæmt meginreglunni um virðingu fyrir fullveldi og lögsögu og á 

grundvelli gagnkvæms hags skulu ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir efla 
alþjóðasamstarf um hafrannsóknir í friðsamlegum tilgangi. 

2. Í þessu sambandi skal ríki við beitingu þessa hluta, að óhnekktum réttindum 

og skyldum ríkja samkvæmt samningi þessum, eftir atvikum gefa öðrum ríkjum 

sanngjarnt tækifæri til að fá frá því eða með samstarfi við það nauðsynlegar 

upplýsingar til að koma í veg fyrir og hafa eftirlit með tjóni á heilsu og Öryggi 

manna og spjöllum á hafrýminu. 

243. gr. 

Sköpun hagstæðra skilyrða 

Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir skulu með gerð tvíhliða og marghliða 

samninga starfa saman að því að skapa hagstæð skilyrði fyrir framkvæmd 

hafrannsókna í hafrýminu og sameina krafta vísindamanna við rannsóknir á eðli 
fyrirbæra og breytinga, sem sjást í hafrýminu, og innbyrðis tengslum þeirra. 

244. gr. 

Birting og dreifing upplýsinga og þekkingar 

1. Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir skulu samkvæmt samningi þessum, með 

birtingu og dreifingu eftir viðeigandi leiðum, koma á framfæri upplýsingum um 

fyrirhugaðar meiri háttar áætlanir og markmið sín, svo og þekkingu á grundvelli 

hafrannsókna. 

2. Í þessu skyni skulu ríki, bæði hvert um sig og í samstarfi við önnur ríki og þar 
til bærar alþjóðastofnanir, á virkan hátt auka dreifingu vísindalegra gagna og 

upplýsinga og miðlun þekkingar á grundvelli hafrannsókna, einkum til þróunar- 

ríkja, svo og efla möguleika þróunarríkja til hafrannsókna upp á eigin spýtur, m. a. 

með áætlunum um að láta tækni- og vísindastarfsliði þeirra í té fullnægjandi 
menntun og þjálfun.
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(d) marine scientific research shall be conducted in compliance with all 
relevant regulations adopted in conformity with this Convention includ- 

ing those for the protection and preservation of the marine 
environment. 

Article 241 
Non-recognition of marine scientific research activities 

as the legal basis for claims 

Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any 
claim to any part of the marine environment or its resources. 

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION 

Article 242 

Promotion of international co-operation 

1. States and competent international organizations shall, in accordance with 
the principle of respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of 
mutual benefit, promote international co-operation in marine scientific research 
for peaceful purposes. 

2. In this context, without prejudice to the rights and duties of States under 
this Convention, a State, in the application of this Part, shall provide, as ap- 
propriate, other States with a reasonable opportunity to obtain from it, or with 
its co-operation, information necessary to prevent and control damage to the 
health and safety of persons and to the marine environment. 

Article 243 

Creation of favourable conditions 

States and competent international organizations shall co-operate, through 
the conclusion of bilateral and multilateral agreements, to create favourable 
conditions for the conduct of marine scientific research in the marine environ- 
ment and to integrate the efforts of scientists in studying the essence of phe- 
nomena and processes occurring in the marine environment and the interrela- 
tions between them. 

Article 244 

Publication and dissemination of information and knowledge 

1. States and competent international organizations shall, in accordance with 

this Convention, make available by publication and dissemination through ap- 

propriate channels information on proposed major programmes and their objec- 

tives as well as knowledge resulting from marine scientific research. 

2. For this purpose, States, both individually and in co-operation with other 

States and with competent international organizations, shall actively promote 

the flow of scientific data and information and the transfer of knowledge re- 

sulting from marine scientific research, especially to developing States, as well 

as the strengthening of the autonomous marine scientific research capabilities 

of developing States through, inter alia, programmes to provide adequate educa- 
tion and training of their technical and scientific personnel.



Nr. 7 202 10. október 1985 

3. KAFLI. FRAMKVÆMD OG EFLING 
HAFRANNSÓKNA 

245. gr. 
Hafrannsóknir í landhelginni 

Þegar strandríki beita fullveldisrétti sínum hafa þau einkarétt á að setja reglur 

um, heimila og stunda hafrannsóknir í landhelgi sinni. Hafrannsóknir skal aðeins 

stunda þar með skýlausu samþykki strandríkisins og samkvæmt skilyrðunum sem 

það setur. 

246. gr. 
Hafrannsóknir í sérefnahagslögsögunni 

og á landgrunninu 

1. Þegar strandríki halda uppi lögsögu sinni hafa þau rétt til að setja reglur um, 

heimila og stunda hafrannsóknir í sérefnahagslögsögu sinni og á landgrunni sínu 

samkvæmt viðeigandi ákvæðum samnings þessa. 

2. Hafrannsóknir í sérefnahagslögsögunni og á landgrunninu skal stunda með 

samþykki strandríkisins. 

3. Strandríki skulu við venjulegar aðstæður veita samþykki sitt fyrir hafrann- 

sóknaverkefnum af hálfu annarra ríkja eða þar til bærra alþjóðastofnana Í 

sérefnahagslögsögu sinni eða á landgrunni sínu enda séu þau framkvæmd sam- 

kvæmt samningi þessum í friðsamlegum tilgangi einvörðungu og til að auka 

vísindalega þekkingu á hafrýminu til hagsbóta fyrir allt mannkynið. Í þessu skyni 

skulu strandríki móta reglur og starfshætti sem tryggi að ekki sé án raka tafið eða 

neitað að veita þetta samþykki. 

4. Að því er varðar beitingu 3. tl. kunna venjulegar aðstæður að vera fyrir hendi 

þótt ekki sé stjórnmálasamband milli strandríkisins og rannsóknaríkisins. 

5. Strandríki geta þó að vild sinni synjað um samþykki sitt fyrir framkvæmd 

hafrannsóknaverkefnis annars ríkis eða þar til bærrar alþjóðastofnunar í sérefna- 

hagslögsögu eða á landgrunni strandríkisins ef það verkefni: 

a) hefur beina þýðingu fyrir rannsóknir á lífrænum sem ólífrænum náttúruauð- 

lindum og hagnýtingu þeirra; 

b) hefur í för með sér boranir í landgrunnið, notkun sprengiefna eða losun 

skaðlegra efna í hafrýmið; 

c) hefur í för með sér gerð, rekstur eða afnot tilbúinna eyja, útbúnaðar og 

mannvirkja sem getið er í 60. og 80. gr.; 

d) felur í sér upplýsingar, sem miðlað er samkvæmt 248. gr. um eðli og markmið 

verkefnisins en reynast ónákvæmar, ellegar rannsóknaríkið eða þar til bær 

alþjóðastofnun hefur ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart strandrík- 

inu á grundvelli fyrra rannsóknaverkefnis. 

6. Þrátt fyrir ákvæði 5. tl. mega strandríki ekki eftir eigin geðþótta synja um 

samþykki samkvæmt a-lið þess töluliðs vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar haf- 

rannsóknaverkefna samkvæmt ákvæðum þessa hluta á landgrunninu, utan 200 

sjómílna frá grunnlínunum, sem víðátta landhelginnar er mæld frá, og utan við þau 

sérstöku svæði sem strandríki geta hvenær sem er ákveðið opinberlega sem svæði 

þar sem hagnýting eða ítarleg rannsóknastörf, er beinast að þessum svæðum, fara
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SECTION 3. CONDUCT AND PROMOTION OF MARINE 
SCIENTIFIC RESEARCH 

Article 245 
Marine scientific research in the territorial sea 

Coastal States, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right 

to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their territorial 

sea. Marine scientific research therein shall be conducted only with the express 

consent of and under the conditions set forth by the coastal State. 

Article 246 

Marine scientific research in the exclusive economic zone 

and on the continental shelf 

1. Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to regu- 

late, authorize and conduct marine scientific research in their exclusive 

economic zone and on their continental shelf in accordance with the relevant 
provisions of this Convention. 

2. Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the 

continental shelf shall be conducted with the consent of the coastal State. 

3. Coastal States shall, in normal circumstances, grant their consent for 

marine scientific research projects by other States or competent international 

Organizations in their exclusive economic zone or on their continental shelf to 

be carried out in accordance with this Convention exclusively for peaceful pur- 

poses and in order to increase scientific knowledge of the marine environment 

for the benefit of all mankind. To this end, coastal States shall establish rules 

and procedures ensuring that such consent will not be delayed or denied 
unreasonably. 

4. For the purposes of applying paragraph 3, normal circumstances may exist 

in spite of the absence of diplomatic relations between the coastal State and the 
researching State. 

5. Coastal States may however in their discretion withhold their consent to 

the conduct of a marine scientific research project of another State or competent 

international organization in the exclusive economic zone or on the continental 
shelf of the coastal State if that project: 

(a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural 
resources, whether living or non-living, 

(b) involves drilling into the continental shelf, the use of explosives or the 
introduction oí harmful substances into the marine environment; 

(c) involves the construction, operation or use of artificial islands, installa- 
tions and structures referred to in articles 60 and 80; 

(d) contains information communicated pursuant to article 248 regarding 
the nature and objectives of the project which is inaccurate or if the re- 

searching State or competent international organization has outstanding 

obligations to the coastal State from a prior research project. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, coastal States may not ex- 

ercise their discretion to withhold consent under subparagraph (a) of that para- 

graph in respect of marine scientific research projects to be undertaken in accor- 

dance with the provisions of this Part on the continental shelf, beyond 200 
nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is 

measured, outside those specific areas which coastal States may at any time pub-
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fram eða munu fara fram innan hæfilegs tíma. Strandríki skulu vekja eðlilega 

athygli á ákvörðun um þessi svæði ásamt breytingum þar á en skal ekki skylt að 

gefa upplýsingar um einstök atriði í störfunum þar. 

7. Ákvæði 6. tl. hnekkja ekki réttindum strandríkja yfir landgrunninu sem 

ákveðin eru í 77. gr. 
8. Hafrannsóknastarfsemi, sem getið er í þessari grein, skal ekki tálma á 

óréttlætanlegan hátt starfsemi sem strandríki hafa með höndum þegar þau beita 

fullveldisréttindum sínum og halda uppi lögsögu sinni sem kveðið er á um í 

samningi þessum. 
247. gr. 

Hafrannsóknaverkefni sem alþjóðastofnanir framkvæma eða hafa 

umsjón með 

Ef strandríki er aðili að eða hefur gert tvíhliða samning við alþjóðastofnun og sú 

stofnun vill beint eða sem umsjónaraðili framkvæma hafrannsóknaverkefni í 
sérefnahagslögsögu eða á landgrunni þess skal það talið hafa heimilað framkvæmd 

verkefnisins í samræmi við hina umsömdu lýsingu ef það ríki samþykkti hið ítarlega 

verkefni þegar stofnunin tók ákvörðunina um framkvæmd verkefnisins, eða það er 

fúst að taka þátt í því, og hefur ekki borið fram mótmæli innan fjögurra mánaða frá 

því að stofnunin tilkynnti strandríkinu um verkefnið. 

248. gr. 

Skylda til að veita strandríkinu upplýsingar 

Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir, sem hyggjast stunda hafrannsóknir í 
sérefnahagslögsögu eða á landgrunni strandríkis, skulu eigi síðar en sex mánuðum 

fyrir ráðgerðan upphafsdag hafrannsóknaverkefnisins láta því ríki í té ítarlega 

lýsingu á: 

a) eðli og markmiðum verkefnisins; 

b) aðferðinni og tækjunum sem nota á, m. a. nafn, rúmlestatölu, tegund og flokk 

skipa og lýsingu á vísindabúnaði; 

c) hinum afmörkuðu landfræðilegu svæðum þar sem framkvæma á verkefnið, 

d) hinum ráðgerða fyrsta komudegi og síðasta brottfarardegi rannsóknaskipanna 

eða dreifingu búnaðarins og upptöku hans eftir því sem við á; 

e) nafni stofnunarinnar sem ábyrgð ber, forstjóra hennar og manninum sem stýrir 

verkefninu; og 

f) því að hve miklu leyti talið sé að strandríkið eigi að geta tekið þátt í eða átt 

fulltrúa í verkefninu. 

249. gr. 
Skylda til að uppfylla viss skilyrði 

1. Þegar ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir stunda hafrannsóknir í sérefna- 

hagslögsögu eða á landgrunni strandríkis skulu þau uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) tryggja rétt strandríkisins, ef það hefur hug á, til að taka þátt í eða eiga fulltrúa 

í hafrannsóknaverkefninu, einkum um borð í rannsóknaskipum og öðrum 

förum eða í mannvirkjum til vísindarannsókna, þegar unnt er, án þess að
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licly designate as areas in which exploitation or detailed exploratory operations 

focused on those areas are occurring or will occur within a reasonable period 
of time. Coastal States shall give reasonable notice of the designation of such 
areas, as well as any modifications thereto, but shall not be obliged to give 

details of the operations therein. 
1. The provisions of paragraph 6 are without prejudice to the rights of coastal 

States over the continental shelf as established in article 77. 

8. Marine scientific research activities referred to in this article shall not un- 
Justifiably interfere with activities undertaken by coastal States in the exercise 

of their sovereign rights and jurisdiction provided for in this Convention. 

Article 247 

Marine scientific research projects undertaken by or under 

the auspices of international organizations 

A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an in- 

ternational organization, and in whose exclusive economic zone or on whose 

continental shelf that organization wants to carry out a marine scientific re- 
search project, directly or under its auspices, shall be deemed to have author- 
ized the project to be carried out in conformity with the agreed specifications if 
that State approved the detailed project when the decision was made by the or- 
ganization for the undertaking of the project, or is willing to participate in it, 
and has not expressed any objection within four months of notification of the 

project by the organization to the coastal State. 

Article 248 

Duty to provide information to the coastal State 

States and competent international organizations which intend to undertake 

marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental 

shelf of a coastal State shall, not less than six months in advance of the expected 

starting date of the marine scientific research project, provide that State with a 

full description of: 

(a) the nature and objectives of the project; 

(b) the method and means to be used, including name, tonnage, type and 
class of vessels and a description of scientific equipment; 

(c) the precise geographical areas in which the project is to be conducted; 

(d) the expected date of first appearance and final departure of the research 
vessels, or deployment of the equipment and its removal, as appropriate, 

(e) the name of the sponsoring institution, its director, and the person in 

charge of the project; and 

(f) the extent to which it is considered that the coastal State should be able 
to participate or to be represented in the project. 

Article 249 
Duty to comply with certain conditions 

1. States and competent international organizations when undertaking 

marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental 
shelf of a coastal State shall comply with the following conditions: 

(a) ensure the right of the coastal State, if it so desires, to participate or be 
represented in the marine scientific research project, especially on board 
research vessels and other craft or scientific research installations, when
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vísindamönnum strandríkisins séu greidd laun eða skylt sé að greiða hluta 
kostnaðar við verkefnið; 

b) láta strandríkinu í té að beiðni þess áfangaskýrslur, eins fljótt og auðið er, og 
endanlegar niðurstöður og ályktanir þegar rannsóknunum er lokið, 

c) takast á hendur að veita strandríkinu að beiðni þess aðgang að öllum gögnum 

og sýnishornum, sem rakin verða til hafrannsóknaverkefnisins, og einnig að 

láta því í té gögn, sem afrita má, og sýnishorn sem skipta má án þess að 
vísindalegt gildi þeirra minnki; 

d) sé þess óskað, láta strandríkinu í té mat á þessum gögnum, sýnishornum og 

rannsóknaniðurstöðum ellegar veita aðstoð til að meta eða túlka þau; 

e) tryggja að niðurstöðum rannsóknanna sé eftir viðeigandi innlendum eða 

alþjóðlegum leiðum komið á framfæri á alþjóðavettvangi eins fljótt og auðið 
er, samanber þó 2. tl.; 

f) láta strandríkið þegar í stað vita um sérhverja meiri háttar breytingu á 

rannsóknaáætluninni; 

g) fjarlægja mannvirkin eða búnaðinn til vísindarannsóknanna að rannsóknunum 

loknum nema um annað sé samið. 
2. Þessi grein hnekkir ekki skilyrðunum sem sett eru í lögum og reglum 

strandríkisins um notkun valfrelsis þess til að veita eða synja um samþykki 

samkvæmt 246. gr., 5. tl.,m. a. um nauðsyn á samþykki fyrirfram fyrir því að koma 
á framfæri á alþjóðavettvangi niðurstöðum rannsókna í verkefni sem hefur beina 
þýðingu fyrir rannsóknir á náttúruauðlindum og hagnýtingu þeirra. 

230. gr. 

Tilkynningar varðandi 
hafrannsóknaverkefni 

Tilkynningum varðandi hafrannsóknaverkefni skal koma á framfæri eftir við- 

eigandi opinberum leiðum nema um annað sé samið. 

251. gr. 
Almennir mælikvarðar og leiðbeiningarreglur 

Ríki skulu á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana freista þess að stuðla að 
mótun almennra mælikvarða og leiðbeiningarreglna til þess að aðstoða ríki við að 
ganga úr skugga um eðli hafrannsókna og hvað þær feli í sér. 

252. gr. 
Þögult samþykki 

Ríki eða þar til bærar alþjóðastofnanir mega hefjast handa við haf- 

rannsóknaverkefni að liðnum sex mánuðum frá deginum er strandríkinu voru 
látnar í té upplýsingarnar sem krafist er í 248. gr. nema strandríkið hafi innan 

fjögurra mánaða frá móttöku tilkynningarinnar, sem geymir þessar upplýsingar, 

látið ríkið eða stofnunina, sem stundar rannsóknirnar, vita að: 

a) það hafi synjað um samþykki sitt samkvæmt ákvæðum 246. gr.; eða 

b) upplýsingarnar, sem það ríki eða þar til bær alþjóðastofnun hefur veitt um eðli 

eða markmið verkefnisins, séu ekki í samræmi við bersýnilega auðsæjar 

staðreyndir; eða
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practicable, without payment of any remuneration to the scientists of the 
coastal State and without obligation to contribute towards the costs of 
the project; 

(b) provide the coastal State, at its request, with preliminary reports, as soon 
as practicable, and with the final results and conclusions after the com- 
pletion of the research, 

(c) undertake to provide access for the coastal State, at its request, to all 
data and samples derived from the marine scientific research project and 

likewise to furnish it with data which may be copied and samples which 
may be divided without detriment to their scientific value; 

(d) if requested, provide the coastal State with an assessment of such data, 
samples and research results or provide assistance in their assessment or 
interpretation; 

(e) ensure, subject to paragraph 2, that the research results are made inter- 
nationally available through appropriate national or international chan- 
nels, as soon as practicable; 

(f) inform the coastal State immediately of any major change in the research 
programme; 

(g) unless otherwise agreed, remove the scientific research installations or 
equipment once the research is completed. 

2. This article is without prejudice to the conditions established by the laws 
and regulations of the coastal State for the exercise of its discretion to grant or 
withhold consent pursuant to article 246, paragraph 5, including requiring prior 
agreement for making internationally available the research results of a project 
of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources. 

Article 250 
Communications concerning marine scientific research 

projects 

Communications concerning the marine scientific research projects shall be 
made through appropriate official channels, unless otherwise agreed. 

Article 251 

General criteria and guidelines 

States shall seek to promote through competent international organizations 
the establishment of general criteria and guidelines to assist States in ascertain- 
ing the nature and implications of marine scientific research. 

Article 252 

Implied consent 

States or competent international organizations may proceed with a marine 
scientific research project six months after the date upon which the information 

required pursuant to article 248 was provided to the coastal State unless within 
four months of the receipt of the communication containing such information 
the coastal State has informed the State or organization conducting the research 

that: 

(a) it has withheld its consent under the provisions of article 246, or 

(b) the information given by that State or competent international organiza- 
tion regarding the nature or objectives of the project does not conform 
to the manifestly evident facts; or
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c) það þarfnist viðbótarupplýsinga að því er viðkemur skilyrðum og upplýsingum 

sem kveðið er á um í 248. og 249. gr.;, eða 

d) ekki hafi verið staðið við skuldbindingar vegna fyrra hafrannsóknaverkefnis 
sem það ríki eða sú stofnun hefur framkvæmt sé litið til skilyrða sem sett eru í 

249. gr. 

253. gr. 

Frestun eða stöðvun 

hafrannsóknastarfsemi 

1. Strandríki skal hafa rétt til að krefjast frestunar hafrannsóknastarfsemi, sem 

fram fer í sérefnahagslögsögu eða á landgrunni þess, ef: 

a) rannsóknastarfsemin er ekki stunduð samkvæmt upplýsingunum sem miðlað 
er eins og kveðið er á um í 248. gr. og samþykki strandríkisins grundvallaðist á; 
eða 

b) ríkið eða þar til bær alþjóðastofnun, sem stundar rannsóknastarfsemina, lætur 
undir höfuð leggjast að fara eftir ákvæðum 249. gr. um réttindi strandríkisins 

að því er snertir hafrannsóknaverkefnið. 

2. Strandríki skal hafa rétt til að krefjast stöðvunar hafrannsóknastarfsemi ef 
misbrestur á því, að farið sé eftir ákvæðum 248. gr., jafngildir meiri háttar 

breytingu á rannsóknaverkefninu eða rannsóknastarfseminni. 

3. Strandríki getur einnig krafist stöðvunar hafrannsóknastarfsemi ef ekki er 

innan hæfilegs tíma ráðin bót á hverjum þeim vanda sem gert er ráð fyrir í 1. tl. 

4. Í kjölfar tilkynningar strandríkisins um þá ákvörðun sína að fyrirskipa frestun 

eða stöðvun skulu ríki eða þar til bærar alþjóðastofnanir, sem heimilt er að stunda 

hafrannsóknastarfsemi, hætta rannsóknastarfseminni sem fjallað er um í þessari 

tilkynningu. 
5. Strandríkið skal afturkalla fyrirskipun um frestun samkvæmt 1. tl. og leyfa 

skal framhald hafrannsóknastarfsemi um leið og rannsóknaríkið eða þar til bær 
alþjóðastofnun hefur uppfyllt skilyrðin sem sett eru í 248. og 249. gr. 

254. gr. 
Réttindi landluktra og landfræðilega 

afskiptra nágrannaríkja 

1. Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir, er lagt hafa fyrir strandríki verkefni 

varðandi framkvæmd hafrannsókna sem getið er í 246. gr., 3. tl., skulu vekja 

athygli landluktu og landfræðilega afskiptu nágrannaríkjanna á hinu fyrirhugaða 

rannsóknaverkefni og tilkynna strandríkinu það. 

2. Þegar hlutaðeigandi strandríki hefur veitt samþykki sitt til hins fyrirhugaða 
hafrannsóknaverkefnis samkvæmt 246. gr. og öðrum viðeigandi ákvæðum samn- 

ings þessa skulu ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir, sem framkvæma þetta 
verkefni, láta landluktu og landfræðilega afskiptu nágrannaríkjunum í té, að beiðni 

þeirra og þegar við á, viðeigandi upplýsingar sem tilteknar eru í 248. gr. og 249. gr., 
1. tl. f).
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(c) it requires supplementary information relevant to conditions and the in- 
formation provided for under articles 248 and 249; or 

(d) outstanding obligations exist with respect to a previous marine scientific 

research project carried out by that State or organization, with regard 
to conditions established in article 249. 

Article 253 
Suspension or cessation of marine scientific research 

activities 

1. A coastal State shall have the right to require the suspension of any marine 

scientific research activities in progress within its exclusive economic zone or 

on its continental shelf if: 

(a) the research activities are not being conducted in accordance with the in- 
formation communicated as provided under article 248 upon which the 
consent of the coastal State was based, or 

(b) the State or competent international organization conducting the re- 
search activities fails to comply with the provisions of article 249 con- 
cerning the rights of the coastal State with respect to the marine scientific 
research project. 

2. ÁA coastal State shall have the right to require the cessation of any marine 

scientific research activities in case of any non-compliance with the provisions 

of article 248 which amounts to a major change in the research project or the re- 

search activities. 

3. A coastal State may also require cessation of marine scientific research ac- 

tivities if any of the situations contemplated in paragraph Í are not rectified 

within a reasonable period of time. 

4. Following notification by the coastal State of its decision to order suspen- 
sion or cessation, States or competent international organizations authorized to 
conduct marine scientific research activities shall terminate the research activi- 

ties that are the subject of such a notification. 

5. An order of suspension under paragraph Í shall be lifted by the coastal 

State and the marine scientific research activities allowed to continue once the 
researching State or competent international organization has complied with 

the conditions required under articles 248 and 249. 

Article 254 
Rights of neighbouring land-locked and geographically 

disadvantaged States 

1. States and competent international organizations which have submitted to 
a coastal State a project to undertake marine scientific research referred to in 
article 246, paragraph 3, shall give notice to the neighbouring land-locked and 

geographically disadvantaged States of the proposed research project, and shall 
notify the coastal State thereof. 

2. After the consent has been given for the proposed marine scientific re- 

search project by the coastal State concerned, in accordance with article 246 and 
other relevant provisions of this Convention, States and competent internation- 

al organizations undertaking such a project shall provide to the neighbouring 

land-locked and geographically disadvantaged States, at their request and when 

appropriate, relevant information as specified in article 248 and article 249, para- 
graph 1(f). cn
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3. Landluktu og landfræðilega afskiptu nágrannaríkjunum, sem getið er hér að 

ofan, skal að beiðni þeirra gefa tækifæri til að láta hæfa sérfræðinga, sem þau 
tilnefna og strandríkið er ekki mótfallið, taka þátt í hinu fyrirhugaða haf- 

rannsóknaverkefni hvenær sem gerlegt er, og þá samkvæmt skilyrðunum er 
hlutaðeigandi strandríki og ríkið eða þar til bærar alþjóðastofnanir, sem stunda 
hafrannsóknirnar, samþykkja vegna verkefnisins í samræmi við ákvæði samnings 

þessa. 

4. Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir, sem getið er í 1. tl., skulu láta 

ofangreindum landluktum og landfræðilega afskiptum ríkjum í té að beiðni þeirra 
upplýsingarnar og aðstoðina sem tiltekin er í 249. gr., 1. tl. d), samanber þó ákvæði 
249. gr., 2. tl. 

255. gr. 
Ráðstafanir til að auðvelda hafrannsóknir og aðstoða 

rannsóknaskip 

Ríki skulu leitast við að móta sanngjarnar reglur, reglugerðir og starfshætti til að 

efla og auðvelda hafrannsóknir, sem stundaðar eru samkvæmt samningi þessum 

utan landhelginnar, og, eftir atvikum, til að auðvelda í samræmi við ákvæði laga og 

reglna sinna aðgang að höfnum sínum og auka aðstoð handa hafrannsóknaskipum 
sem fara eftir viðeigandi ákvæðum þessa hluta. 

256. gr. 

Hafrannsóknir á svæðinu 

Öll ríki, án tillits til landfræðilegrar legu sinnar, og þar til bærar alþjóðastofnanir 
hafa rétt til að stunda hafrannsóknir á svæðinu í samræmi við ákvæði XI. hluta. 

257. gr. 

Hafrannsóknir á hafsvæðinu 

utan sérefnahagslögsögunnar 

Öll ríki, án tillits til landfræðilegrar legu sinnar, og þar til bærar alþjóðastofnanir 

hafa rétt til að stunda hafrannsóknir á hafsvæðinu utan marka sérefna- 

hagslögsögunnar í samræmi við samning þennan. 

4. KAFLI. MANNVIRKI EÐA BÚNAÐUR TIL 
VÍSINDARANNSÓKNA Í HAFRÝMINU 

258. gr. 

Dreifing og notkun 

Dreifing og notkun hvers kyns mannvirkja eða búnaðar til vísindarannsókna á 
einhverju hafrýmissvæði skal háð sömu skilyrðunum og mælt er fyrir um í samningi 
þessum vegna framkvæmdar hafrannsókna á hverju þessara svæða.
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3. The neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States 
referred to above shall, at their request, be given the opportunity to participate, 
whenever feasible, in the proposed marine scientific research project through 
qualified experts appointed by them and not objected to by the coastal State, in 
accordance with the conditions agreed for the project, in conformity with the 
provisions of this Convention, between the coastal State concerned and the 
State or competent international organizations conducting the marine scientific 
research. 

4. States and competent international organizations referred to in paragraph 
1 shall provide to the above-mentioned land-locked and geographically disad- 
vantaged States, at their request, the information and assistance specified in 
article 249, paragraph 1 (d), subject to the provisions of article 249, paragraph 2. 

Article 255 
Measures to facilitate marine scientific research and assist 

research vessels 

States shall endeavour to adopt reasonable rules, regulations and procedures 
to promote and facilitate marine scientific research conducted in accordance 
with this Convention beyond their territorial sea and, as appropriate, to facili- 
tate, subject to the provisions of their laws and regulations, access to their har- 
bours and promote assistance for marine scientific research vessels which 
comply with the relevant provisions of this Part. 

Article 256 

Marine scientific research in the Area 

All States, irrespective of their geographical location, and competent interna- 
tional organizations have the right, in conformity with the provisions of Part 
XI, to conduct marine scientific research in the Area. 

Article 257 

Marine scientific research in the water column beyond the 
exclusive economic zone 

All States, irrespective of their geographical location, and competent interna- 
tional organizations have the right, in conformity with this Convention, to con- 
duct marine scientific research in the water column beyond the limits of the ex- 
clusive economic zone. 

SECTION 4. SCIENTIFIC RESEARCH INSTALLATIONS 
OR EQUIPMENT IN THE MARINE ENVIRONMENT 

Article 258 
Deployment and use 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 
equipment in any area of the marine environment shall be subject to the same 
conditions as are prescribed in this Convention for the conduct of marine 
scientific research in any such area.
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259. gr. 
Réttarstaða 

Mannvirkin eða búnaðurinn, sem getið er í þessum kafla, hafa ekki stöðu eyja. 

Þau hafa enga eigin landhelgi og tilvist þeirra hefur ekki áhrif á afmörkun 

landhelginnar, sérefnahagslögsögunnar né landgrunnsins. 

„260. gr. 
Öryggisbelti 

Umhverfis mannvirki til vísindarannsókna má samkvæmt viðeigandi ákvæðum 

samnings þessa ákveða hætilega breið öryggisbelti sem ná ekki lengra út en 500 

metra. Öll ríki skulu tryggja að skip þeirra virði þessi öryggisbelti. 

261. gr. 
Bann við tálmun á siglingaleiðum 

Dreifing og notkun hvers kyns mannvirkja eða búnaðar til vísindarannsókna skal 

ekki valda tálma á viðurkenndum alþjóðlegum siglingaleiðum. 

Ð 262. gr. 
Auðkennismerki og viðvörunarmerki 

Á mannvirkjum eða búnaði, sem getið er í þessum kafla, skulu vera auðkennis- 

merki til að sýna skráningarríkið eða alþjóðastofnunina sem er eigandi þeirra, svo 

og fullnægjandi alþjóðlega viðurkennd viðvörunarmerki til að tryggja Öryggi á sjó 

og öryggi flugumferðar, enda sé höfð hliðsjón af reglum og stöðlum sem þar til 

bærar alþjóðastofnanir setja. 

5. KAFLI. SKYLDA OG ÁBYRGÐ 

263. gr. 
Skylda og ábyrgð 

1. Ríkjum og þar til bærum alþjóðastofnunum ber skylda til að tryggja að 

hafrannsóknir séu stundaðar samkvæmt samningi þessum hvort sem þær eru 

stundaðar af þeim eða á vegum þeirra. 

2. Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir skulu bera skyldu og ábyrgð vegna 

ráðstafana af hálfu þeirra andstætt samningi þessum viðvíkjandi hafrannsóknum, 

sem önnur ríki, einstaklingar eða lögpersónur þeirra ellegar þar til bærar 

alþjóðastofnanir stunda, og skulu greiða skaðabætur vegna skaða af völdum 

þessara ráðstafana. 

3. Ríki og þar til bærar alþjóðastofnanir skulu bera skyldu og ábyrgð samkvæmt 

235. gr. varðandi spjöll af völdum mengunar hafrýmisins vegna hafrannsókna sem 

stundaðar eru af þeim eða á vegum þeirra.
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Article 259 

Legal status 

The installations or equipment referred to in this section do not possess the 

status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence 
does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic 

zone or the continental shelf. 

Article 260 

Safety zones 

Safety zones of a reasonable breadth not exceeding a distance of $00 metres 
may be created around scientific research installations in accordance with the 

relevant provisions of this Convention. All States shall ensure that such safety 

zones are respected by their vessels. 

Article 261 
Non-interference with shipping routes 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 
equipment shall not constitute an obstacle to established international shipping 

routes. 

Article 262 

ldentification markings and warning signals 

Installations or equipment referred to in this section shall bear identification 
markings indicating the State of registry or the international organization to 
which they belong and shall have adequate internationally agreed warning sig- 

nals to ensure safety at sea and the safety of air navigation, taking into account 

rules and standards established by competent international organizations. 

SECTION 5. RESPONSIBILITY AND LIABILITY 

Article 263 

Responsibility and liability 

1. States and competent international organizations shall be responsible for 
ensuring that marine scientific research, whether undertaken by them or on 
their behalf, is conducted in accordance with this Convention. 

2. States and competent international organizations shall be responsible and 
liable for the measures they take in contravention of this Convention in respect 

of marine scientific research conducted by other States, their natural or juridical 
persons or by competent international organizations, and shall provide compen- 

sation for damage resulting from such measures. 

3. States and competent international organizations shall be responsible and 
líable pursuant to article 235 for damage caused by pollution of the marine envi- 
ronment arising out of marine scientific research undertaken by them or on 
their behalf.
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6. KAFLI. LAUSN DEILUMÁLA OG 
BRÁÐABIRGÐARÁÐSTAFANIR 

264. gr. 

Lausn deilumála 

Deilumál um túlkun eða beitingu ákvæða samnings þessa með tilliti til 

hafrannsókna skal leysa samkvæmt XV. hluta, 2. og 3. kafla. 

265. gr. 

Bráðabirgðaráðstafanir 

Meðan deilumál hefur ekki verið leyst samkvæmt XV. hluta, 2. og 3. kafla, skal 

ríkið eða þar til bær alþjóðastofnun, sem heimilt er að framkvæma haf- 
rannsóknaverkefni, ekki leyfa að rannsóknastarfsemi sé hafin eða henni haldið 
áfram án skýlauss samþykkis hlutaðeigandi strandríkis. 

XIV. HLUTI 

ÞRÓUN OG MIÐLUN 
HAFTÆKNI 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

266. gr. 

Efling þróunar og miðlunar 

haftækni 

1. Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana starfa saman að 

því eftir getu að efla á virkan hátt þróun og miðlun hafvísinda og haftækni með 
sanngjörnum og hóflegum skilmálum og skilyrðum. 

2. Í því skyni að örva félagslega og efnahagslega þróun í þróunarríkjunum skulu 

ríki efla þróun hafvísinda- og haftæknigetu með þjóðum sem kunna að þarfnast og 

biðja um tækniaðstoð á þessu sviði, einkum þróunarríkjum, m. a. landluktum og 
landfræðilega afskiptum ríkjum, að því er varðar rannsóknir, hagnýtingu, verndun 

og stjórnun auðlinda hafsins, verndun og varðveislu hafrýmisins, hafrannsóknir og 

aðra starfsemi í hafrýminu samkvæmt samningi þessum. 

3. Ríki skulu leitast við að skapa hagstæð efnahagsleg og lagaleg skilyrði fyrir 
miðlun haftækni til hagsbóta fyrir alla hlutaðeigandi á sanngjörnum grundvelli. 

267. gr. 

Gæsla lögmætra hagsmuna 

Við eflingu samstarfs samkvæmt 266. gr. skulu ríki taka tilhlýðilegt tillit til allra 

lögmætra hagsmuna, þar undir m. a. réttinda og skyldna þeirra sem ráða yfir, 

miðla og taka við haftækni.
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SECTION 6. SETTLEMENT OF DISPUTES AND 
INTERIM MEASURES 

Article 264 

Settlement of disputes 

Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this 

Convention with regard to marine scientific research shall be settled in accor- 

dance with Part XV, sections 2 and 3. 

Article 265 

Interim measures 

Pending settlement of a dispute in accordance with Part XV, sections 2 and 3, 

the State or competent international organization authorized to conduct a 

marine scientific research project shall not allow research activities to com- 

mence or continue without the express consent of the coastal State concerned. 

PART XIV 

DEVELOPMENT AND TRANSFER OF 
MARINE TECHNOLOGY 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 266 
Promotion of the development and transfer of marine 

technology 

1. States, directly or through competent international organizations, shall co- 

operate in accordance with their capabilities to promote actively the develop- 
ment and transfer of marine science and marine technology on fair and reasona- 
ble terms and conditions. 

2. States shall promote the development of the marine scientific and tech- 

nological capacity of States which may need and request technical assistance in 
this field, particularly developing States, including land-locked and geographi- 

cally disadvantaged States, with regard to the exploration, exploitation, conser- 

vation and management of marine resources, the protection and preservation 
of the marine environment, marine scientific research and other activities in 
the marine environment compatible with this Convention, with a view to accel- 
erating the social and economic development of the developing States. 

3. States shall endeavour to foster favourable economic and legal conditions 
for the transfer of marine technology for the benefit of all parties concerned on 
an equitable basis. 

Article 267 
Protection of legitimate interests 

States, in promoting co-operation pursuant to article 266, shall have due 
regard for all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties of 
holders, suppliers and recipients of marine technology.
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268. gr. 

Grundvallarmarkmið 

Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana efla: 

a) öflun, mat og miðlun haftækniþekkingar og auðvelda aðgang að þessum 

upplýsingum og gögnum; 

b) þróun viðeigandi haftækni; 

c) þróun nauðsynlegs tæknigrundvallar til að auðvelda miðlun haftækni; 

d) þróun í mannaflamálum með þjálfun og menntun ríkisborgara þróunarríkja og 
-landa, einkum frá hinum minnst iðnþróuðu í þeirra hópi; 

e) alþjóðlegt samstarf á öllum sviðum, einkum á vettvangi svæða, undirsvæða og 

tvíhliða samskipta. 

269. gr. 

Ráðstafanir til að ná grundvallarmarkmiðunum 

Til þess að ná markmiðunum, sem getið er í 268. gr., skulu ríki beint eða á 

vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana m. a. leitast við að: 

a) gera áætlanir um tæknisamstarf til að miðla hvers kyns haftækni á virkan hátt 

til ríkja sem kunna að þarfnast og biðja um tækniaðstoð á þessu sviði, einkum 

landluktu og landfræðilega afskiptu þróunarríkjanna, svo og annarra þróunar- 

ríkja sem hafa hvorki getað skapað eða þróað sína eigin tæknigetu Í 

hafvísindum og rannsóknum á auðlindum hafsins og hagnýtingu þeirra né 

þróað grundvöll þessarar tækni; 

b) skapa hagstæð skilyrði fyrir gerð samþykkta, samninga og annarra áþekkra 

ráðstafana á sanngjörnum og hóflegum grundvelli; 

c) halda ráðstefnur, umræðufundi og málfundi um vísindaleg og tæknileg efni. 

einkum stefnu og aðferðir varðandi miðlun haftækni; 

d) stuðla að því að skipst sé á vísindamönnum, svo og sérfræðingum um tækni og 

önnur mál; 

e) framkvæma verkefni og efla sameiginleg fyrirtæki og annars konar tvíhliða og 

marghliða samstarf. 

2. KAFLI. ALÞJÓÐASAMSTARF 

270. gr. 

Aðferðir við alþjóðasamstarf 

Alþjóðasamstarf um þróun og miðlun haftækni skal, ef gerlegt er og við á, 

framkvæma á grundvelli tvíhliða, svæðisbundinna eða marghliða áætlana, sem til 

eru, og einnig á grundvelli aukinna og nýrra áætlana til að auðvelda hafrannsóknir, 

miðlun haftækni, einkum á nýjum sviðum, og viðeigandi alþjóðlega fjármögnun til 

hafrannsókna og þróunar.
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Article 268 

Basic objectives 

States, directly or through competent international organizations, shall 

promote: 

(a) 

(b) 
(c) 

(d) 

(e) 

the acquisition, evaluation and dissemination of marine technological 

knowledge and facilitate access to such information and data; 

the development of appropriate marine technology, 

the development of the necessary technological infrastructure to facili- 

tate the transfer of marine technology; 

the development of human resources through training and education 
of nationals of developing States and countries and especially the na- 

tionals of the least developed among them; 

international co-operation at all levels, particularly at the regional, sub- 

regional and bilateral levels. 

Article 269 

Measures to achieve the basic objectives 

In order to achieve the objectives referred to in article 268, States, directly or 

through competent international organizations, shall endeavour, inter alia, to: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

establish programmes of technical co-operation for the effective transfer of 
allkindsof marine technology to States which may need and request techni- 

cal assistance in this field, particularly the developing land-locked and 
geographically disadvantaged States, as well as other developing States 
which have not been able either to establish or develop their own tech- 
nological capacity in marine science and in the exploration and exploitation 
of marine resources ortodeveloptheinfrastructure of such technology; 

promote favourable conditions for the conclusion of agreements, con- 
tracts and other similar arrangements, under equitable and reasonable 

conditions; 

hold conferences, seminars and symposia on scientific and technological 

subjects, in particular on policies and methods for the transfer of marine 

technology; 

promote the exchange of scientists and of technological and other 

experts; 

undertake projects and promote joint ventures and other forms of bilat- 

eral and multilateral co-operation. 

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION 

Article 270 
Ways and means of international co-operation 

International co-operation for the development and transfer of marinetechnol- 
ogy shall be carried out, where feasible and appropriate, through existing bilateral, 
regional or multilateral programmes, and also through expanded and new pro- 
grammes in order to facilitate marine scientific research, the tránsfer of marine 
technology, particularly in new fields, and appropriate international funding for 
ocean researchand development.
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271. gr. 

Leiðbeiningarreglur, mælikvarðar og staðlar 

Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana stuðla að mótun 

almennt viðurkenndra leiðbeiningarreglna, mælikvarða og staðla um miðlun 
haftækni á tvíhliða grundvelli eða innan vébanda alþjóðastofnana og á öðrum 
vettvangi enda sé einkum höfð hliðsjón af hagsmunum og þörfum þróunarríkja. 

272. gr. 
Samræming alþjóðlegra áætlana 

Við miðlun haftækni skulu ríki leitast við að tryggja að þar til bærar alþjóðastofn- 

anir samræmi starfsemi sína, m. a. svæðis- eða heimsáætlanir, enda sé höfð hliðsjón 

af hagsmunum og þörfum þróunarríkja, einkum landluktra og landfræðilega 

afskiptra ríkja. 

273. gr. 
Samstarf við alþjóðastofnanir 

og stofnunina 

Ríki skulu á virkan hátt starfa með þar til bærum alþjóðastofnunum og 

stofnuninni að því að hvetja til og auðvelda miðlun kunnáttu og haftækni með tilliti 

til starfsemi á svæðinu til þróunarríkja, ríkisborgara þeirra og fyrirtækisins. 

274. gr. 

Markmið stofnunarinnar 

Að óhögguðum öllum lögmætum hagsmunum, þar undir m. a. réttindum og 

skyldum þeirra sem ráða yfir, miðla og taka við tækni, skal stofnunin með tilliti til 
starfsemi á svæðinu tryggja að: 

a) ríkisborgarar þróunarríkja, hvort sem þau eru strandríki, landlukt ríki eða 
landfræðilega afskipt ríki, séu á grundvelli meginreglunnar um sanngjarna 
hnattsvæðisdreifingu ráðnir í þjálfunarskyni sem starfsmenn í stjórnunar, 

rannsókna- og tækniliðinu er komið hefur verið upp vegna starfa hennar; 

b) tækniskjöl um viðeigandi búnað, vélar, útbúnað og aðferðir séu gerð 

aðgengileg öllum ríkjum, einkum þróunarríkjum sem kunna að þarfnast og 

biðja um tækniaðstoð á þessu sviði; 

c) stofnunin geri fullnægjandi ráðstafanir til að auðvelda öflun tækniaðstoðar á 

sviði haftækni af hálfu ríkja sem kunna að þarfnast og biðja um hana, einkum 
þróunarríkja, og öflun nauðsynlegrar kunnáttu og þekkingar, m. a. starfsþjálf- 

unar, af hálfu ríkisborgara þeirra; 

d) ríki sem kunna að þarfnast og biðja um tækniaðstoð á þessu sviði, einkum 
þróunarríki, séu aðstoðuð við öflun nauðsynlegs búnaðar, aðferða, tækja og 

annarrar tækniþekkingar með fjárhagsráðstöfunum sem kveðið er á um í 

samningi þessum.
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Article. 271 
Guidelines, criteria and standards 

States, directly or through competent international organizations, shall pro- 

mote the establishment of generally accepted guidelines, criteria and standards 
for the transfer of marine technology on a bilateral basis or within the frame- 
work of international organizations and other fora, taking into account, in par- 
ticular, the interests and needs of developing States. 

Article 272 

Co-ordination of international programmes 

In the field of transfer of marine technology, States shall endeavour to ensure 

that competent international organizations co-ordinate their activities, including 

any regional or global programmes, taking into account the interests and 

needs of developing States, particularly land-locked and geographically disad- 
vantaged States. 

Article 273 

Co-operation with international organizations and the 
Authority 

States shall co-operate actively with competent international organizations 

and the Authority to encourage and facilitate the transfer to developing States, 
their nationals and the Enterprise of skills and marine technology with regard to 
activities in the Area. 

Article 274 
Objectives of the Authority 

Subject to all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties of 
holders, suppliers and recipients of technology, the Authority, with regard to 
activities in the Area, shall ensure that: 

(a) on the basis of the principle of equitable geographical distribution, na- 
tionals of developing States, whether coastal, land-locked or geographi- 

cally disadvantaged, shall be taken on for the purposes of training as 
members of the managerial, research and technical staff constituted for 
its undertakings: 

(b) the technical documentation on the relevant equipment, machinery, 
devices and processes is made available to all States, in particular devel- 

oping States which may need and request technical assistance in this 
field; 

(c) adequate provision is made by the Authority to facilitate the acquisition 
of technical assistance in the field of marine technology by States which 
may need and request it, in particular developing States, and the acquisi- 
tion by their nationals of the necessary skills and know-how, including 
professional training; 

(d) States which may need and request technical assistance in this field, in 
particular developing States, are assisted in the acquisition of necessary 
equipment, processes, plant and other technical know-how through any 
financial arrangements provided for in this Convention.
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3. KAFLI. INNLENDAR OG SVÆÐISBUNDNAR 
HAFVÍSINDA- OG HAFTÆKNIMIÐSTÖÐVAR 

275. gr. 

Stofnun innlendra miðstöðva 

1. Ríki skulu beint eða á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana og stofnunarinn- 

ar stuðla að stofnun innlendra rannsóknamiðstöðva í hafvísindum og haftækni, 

einkum í þróunarríkjum í hópi strandríkja, svo og að eflingu innlendra miðstöðva 

sem fyrir eru, til að örva og efla framkvæmd hafrannsókna af hálfu þróunarríkja í 

hópi strandríkja og auka innlenda möguleika þeirra á að nýta og varðveita 

sjávarauðlindir sínar sér til efnahagslegra hagsbóta. 

2. Ríki skulu á vettvangi þar til bærra alþjóðastofnana og stofnunarinnar veita 

fullnægjandi atbeina til að auðvelda stofnun og eflingu þessara innlendu miðstöðva 

í því skyni að láta háþróaða þjálfunaraðstöðu og nauðsynlegan búnað, kunnáttu og 

þekkingu í té þeim ríkjum sem kunna að þarfnast og biðja um þessa aðstoð, svo og 

að senda tæknisérfræðinga til þeirra. 

276. gr. 
Stofnun svæðisbundinna miðstöðva 

1. Ríki skulu í samráði við þar til bærar alþjóðastofnanir, stofnunina og innlendar 

rannsóknastofnanir í hafvísindum og haftækni stuðla að stofnun svæðisbundinna 
rannsóknamiðstöðva í hafvísindum og haftækni, einkum í þróunarríkjum, til að 

örva og efla framkvæmd hafrannsókna af hálfu þróunarríkja og auka miðlun 

haftækni. 

2. Öll ríki á svæði skulu starfa með svæðisbundnu miðstöðvunum þar að því að 

tryggja virkari framgang markmiða þeirra. 

277. gr. 
Störf svæðisbundinna miðstöðva 

Til starfa þessara svæðisbundnu miðstöðva skulu m. a. teljast: 

a) þjálfunar- og menntunaráætlanir á öllum sviðum um ýmis atriði rannsókna Í 

hafvísindum og haftækni, einkum sjávarlíffræði, m. a. verndun og stjórnun 

lífrænna auðlinda, haffræði. sjómælingar, verkfræði, jarðfræðilegar rannsóknir 

á hafsbotninum, jarðefnavinnslu og afsöltunartækni; 

b) stjórnunarnám; 

c) rannsóknaáætlanir sem snerta verndun og varðveislu hafrýmisins og varnir 

gegn, minnkun á og eftirlit með mengun; 

d) skipulagning svæðisbundinna ráðstefna, umræðufunda og málfunda; 

e) öflun og vinnsla gagna og upplýsinga í hafvísindum og haftækni; 

f) tafarlaus dreifing á niðurstöðum rannsókna í hafvísindum og haftækni í ritum 

sem auðveldlega má ná í; 

g) kynning á stefnu einstakra landa að því er varðar miðlun haftækni og 

kerfisbundnar samanburðarrannsóknir á stefnu þeirra,
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SECTION 3. NATIONAL AND REGIONAL MARINE 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CENTRES 

Article 275 
Establishment of national centres 

1. States, directly or through competent international organizations and the 
Authority, shall promote the establishment, particularly in developing coastal 
States, of national marine scientific and technological research centres and the 

strengthening of existing national centres, in order to stimulate and advance 
the conduct of marine scientific research by developing coastal States and to en- 

hance their national capabilities to utilize and preserve their marine resources 

for their economic benefit. 

2. States, through competent international organizations and the Authority, 

shall give adequate support to facilitate the establishment and strengthening of 

such national centres so as to provide for advanced training facilities and 

necessary equipment, skills and know-how as well as technical experts to such 
States which may need and request such assistance. 

Article 276 
Establishment of regional centres 

1. States, in co-ordination with the competent international organizations, 
the Authority and national marine scientific and technological research institu- 

tions, shall promote the establishment of regional marine scientific and tech- 

nological research centres, particularly in developing States, in order to stimu- 
late and advance the conduct of marine scientific research by developing States 

and foster the transfer of marine technology. 

2. All States of a region shall co-operate with the regional centres therein to 

ensure the more effective achievement of their objectives. 

Article 277 
Functions of regional centres 

The functions of such regional centres shall include, inter alia: 

(a) training and educational programmes at all levels on various aspects of 
marine scientific and technological research, particularly marine biology, 
including conservation and management of living resources, oceanogra- 

phy, hydrography, engineering, geological exploration of the sea-bed, 

mining and desalination technologies, 

(b) management studies, 
(c) study programmes related to the protection and preservation of the 

marine environment and the prevention, reduction and control of 

pollution; 

(d) organization of regional conferences, seminars and symposia; 

(e) acquisition and processing of marine scientific and technological data 
and information; 

(f) prompt dissemination of results of marine scientific and technological re- 
search in readily available publications; 

(g) publicizing national policies with regard to the transfer of marine 
technology and systematic comparative study of those policies;
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h) söfnun og flokkun upplýsinga um viðskipti með tækni og um samninga og 
aðrar ráðstafanir varðandi einkaleyfi; 

i) tæknisamstarf við önnur ríki á svæðinu. 

4. KAFLI. SAMSTARF ALÞJÓÐASTOFNANA 

278. gr. 

Samstarf alþjóðastofnana 

Þar til bærar alþjóðastofnanir, sem getið er í þessum hluta og XIII. hluta, skulu 
gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja virka framkvæmd starfa og skyldna 
sinna samkvæmt þessum hluta, annaðhvort beint eða með nánu samstarfi sín á 

milli. 

XV. HLUTI 

LAUSN DEILUMÁLA 

1. KAFLI. ALMENN ÁKVÆÐI 

279. gr. 

Skylda til að leysa deilumál á friðsamlegan hátt 

Aðildarríki skulu leysa deilumál sín á milli um túlkun eða beitingu samnings 
þessa á friðsamlegan hátt samkvæmt 2. gr., 3. tl., sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

skulu í þessu skyni leita lausnar með aðferðunum sem tilgreindar eru í 33. gr., 1. tl., 

sáttmálans. 

280. gr. 
Lausn deilumála með friðsamlegri aðferð sem aðilarnir kjósa 

Ekkert í þessum hluta skerðir rétt aðildarríkja til að koma sér hvenær sem er 

saman um að leysa deilumál sín á milli um túlkun eða beitingu samnings þessa með 
friðsamlegri aðferð að eigin vali. 

281. gr. 
Málsmeðferð þegar aðilarnir hafa ekki náð lausn 

1. Ef aðildarríkin, sem eru aðilar deilumáls um túlkun eða beitingu samnings 

þessa, hafa komið sér saman um að leita lausnar á deilumálinu með friðsamlegri 

aðferð að eigin vali gildir málsmeðferðin, sem kveðið er á um í þessum hluta, 
eingöngu þegar ekki hefur náðst lausn með því að beita þessari aðferð og 

samningurinn milli aðilanna girðir ekki fyrir frekari málsmeðferð. 

2. Ef aðilarnir hafa einnig komið sér saman um frest gildir 1. tl. einungis þegar 

sá frestur er úti.
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(h) compilation and systematization of information on the marketing of 
technology and on contracts and other arrangements concerning patents; 

() technical co-operation with other States of the region. 

SECTION 4. CO-OPERATION AMONG INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Article 278 

Co-operation among international organizations 

The competent international organizations referred to in this Part and in Part 
XIII shall take all appropriate measures to ensure, either directly or in close co- 

operation among themselves, the effective discharge of their functions and re- 
sponsibilities under this Part. 

PART XV 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 279 
Obligation to settle disputes by peaceful means 

States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpre- 
tation or application of this Convention by peaceful means in accordance with 
Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, 
shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the 
Charter. 

Article 280 
Settlement of disputes by any peaceful means chosen by the parties 

Nothing in this Part impairs the right of any States Parties to agree at any 
time to settle a dispute between them concerning the interpretation or applica- 
tion of this Convention by any peaceful means of their own choice. 

Article 281 

Procedure where no settlement has been reached by the parties 

1. If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpreta- 
tion or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dis- 
pute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this 
Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means 
and theagreement between the parties does not exclude any further procedure. 

2. If the parties have also agreed on a time-limit, paragraph | applies only 
upon the expiration of that time-limit.
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282. gr. 

Skyldur samkvæmt almennum, svæðisbundnum eða tvíhliða samningum 

Ef aðildarríkin, sem eru aðilar deilumáls um túlkun eða beitingu samnings þessa, 

hafa komið sér saman um það í almennum, svæðisbundnum eða tvíhliða samningi 

eða á annan hátt að þetta deilumál skuli að beiðni aðila deilumálsins sæta 

málsmeðferð sem leiðir til bindandi úrskurðar skal þeirri málsmeðferð beitt í 

staðinn fyrir málsmeðferðina sem kveðið er á um í þessum hluta nema aðilar 

deilumálsins komi sér saman um annað. 

283. gr. 
Skylda til að skiptast á skoðunum 

1. Þegar deilumál kemur upp milli aðildarríkja um túlkun eða beitingu samnings 

þessa skulu aðilar deilumálsins byrja fljótt að skiptast á skoðunum um lausn þess 

með samningaumleitunum eða öðrum friðsamlegum aðferðum. 

2. Aðilarnir skulu einnig byrja fljótt að skiptast á skoðunum ef málsmeðferð til 

lausnar þessu deilumáli hefur verið lokið, án þess að lausn næðist, eða lausn hefur 

náðst og samráð um þann hátt, sem hafa skal á um framkvæmd lausnarinnar, er 

nauðsynlegt vegna aðstæðna. 

284. gr. 

Sátt 

1. Aðildarríki, sem er aðili deilumáls um túlkun eða beitingu samnings þessa, 

getur boðið hinum aðilanum eða aðilunum að leggja deilumálið til sátta samkvæmt 

málsmeðferðinni í V. viðauka, 1. kafla, eða annarri sáttameðferð. 

2. Ef boðinu er tekið og aðilarnir koma sér saman um sáttameðferðina, sem 

beita á, getur aðili látið deilumálið sæta þeirri málsmeðferð. 

3. Ef boðinu er ekki tekið eða aðilarnir koma sér ekki saman um málsmeðferð- 

ina skal sáttamálinu talið lokið. 

4. Þegar deilumál hefur verið lagt til sátta er aðeins unnt að ljúka málinu 

samkvæmt hinni umsömdu sáttameðferð nema aðilarnir komi sér saman um annað. 

285. gr. 
Beiting þessa kafla um deilumál sem lögð eru fram samkvæmt XI. hluta 

Þessi kafli gildir um sérhvert deilumál sem ber í samræmi við XI. hluta, 5. kafla, 

að leysa samkvæmt málsmeðferð þessa hluta. Ef annar aðili en aðildarríki er aðili 

þessa deilumáls gildir þessi kafli að breyttu breytanda. 

2. KAFLI. SKYLDUBUNDIN MÁLSMEÐFERÐ SEM 
LEIÐIR TIL BINDANDI ÚRSKURÐA 

286. gr. 

Beiting málsmeðferðar samkvæmt þessum kafla 

Þegar ekki hefur náðst lausn með því að beita 1. kafla skal leggja deilumál um 

túlkun eða beitingu samnings þessa að beiðni aðila deilumálsins fyrir dómstólinn 

eða dóminn sem hefur lögsögu samkvæmt þessum kafla, samanber þó 3. kafla.
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Article 282 

Obligations under general, regional or bilateral agreements 

If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpreta- 

tion or application of this Convention have agreed, through a general, regional 

or bilateral agreement or otherwise, that such dispute shall, at the request of 

any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a binding deci- 

sion, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this 
Part, unless the parties to the dispute otherwise agree. 

Article 283 

Obligation to exchange views 

1. When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation 

or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed expe- 
ditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or 
other peaceful means. 

2. The parties shall also proceed expeditiously to an exchange of views where 

a procedure for the settlement of such a dispute has been terminated without a 

settlement or where a settlement has been reached and the circumstances re- 
quire consultation regarding the manner of implementing the settlement. 

Article 284 
Conciliation 

1. A State Party which is a party to a dispute concerning the interpretation or 

application of this Convention may invite the other party or parties to submit 
the dispute to conciliation in accordance with the procedure under Annex V, 

section Í, or another conciliation procedure. 

2. If the invitation is accepted and if the parties agree upon the conciliation 

procedure to be applied, any party may submit the dispute to that procedure. 

3. If theiinvitation is not accepted or the parties do not agree upon the proce- 
dure, the conciliation proceedings shall be deemed to be terminated. 

4. Unless the parties otherwise agree, when a dispute has been submitted to 

conciliation, the proceedings may be terminated only in accordance with the 
agreed conciliation procedure. 

Article 285 
Application of this section to disputes submitted pursuant to Part XI 

This section applies to any dispute which pursuant to Part XI, section $, is to 
be settled in accordance with procedures provided for in this Part. If an entity 
other than a State Party is a party to such a dispute, this section applies mutatis 

mutandis. 

SECTION 2. COMPULSORY PROGEDURES ENTAILING 
BINDING DECISIONS 

Article 286 
Application of procedures under this section 

Subject to section 3, any dispute concerning the interpretation or application 
of this Convention shall, where no settlement has been reached by recourse to 

section 1, be submitted at the request of any party to the dispute to the court or 
tribunal having jurisdiction under this section. c1s
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287. gr. 

Val málsmeðferðar 

1. Þegar ríki undirritar, fullgildir eða gerist aðili að samningi þessum eða hvenær 
sem er eftir það skal því heimilt að velja með skriflegri yfirlýsingu eina eða fleiri 
eftirfarandi aðferða til lausnar deilumálum um túlkun eða beitingu samnings þessa: 

a) Alþjóðlega hafréttardóminn sem stofnaður er samkvæmt VI. viðauka; 

b) Alþjóðadómstólinn; 
c) gerðardóm sem skipaður er samkvæmt VII. viðauka; 
d) sérstakan gerðardóm sem skipaður er samkvæmt VIII. viðauka vegna eins eða 

fleiri af þargreindum flokkum deilumála. 

2. Yfirlýsing, sem gefin er samkvæmt 1. tl., skal ekki hafa áhrif á né verða fyrir 

áhrifum af skyldu aðildarríkis til að viðurkenna lögsögu hafsbotnsdeilnadeildar 
Alþjóðlega hafréttardómsins að því leyti og á þann hátt sem kveðið er á um í Xl. 
hluta, 5. kafla. 

3. Ef aðildarríki er aðili deilumáls sem gildandi yfirlýsing tekur ekki til skal það 
talið hafa viðurkennt gerð samkvæmt VII. viðauka. 

4. Ef aðilar deilumáls hafa viðurkennt sömu málsmeðferðina til lausnar deilu- 
málinu má það aðeins sæta þeirri málsmeðferð nema aðilarnir komi sér saman um 
annað. 

5. Ef aðilar deilumáls hafa ekki viðurkennt sömu málsmeðferðina til lausnar 
deilumálinu má aðeins leggja það í gerð samkvæmt VII. viðauka nema aðilarnir 
komi sér saman um annað. 

6. Yfirlýsing, sem gefin er samkvæmt 1. tl., skal gilda þar til þrír mánuðir eru 
liðnir frá því að tilkynningu um afturköllun hefur verið komið í vörslu hjá 
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

7. Ný yfirlýsing, tilkynning um afturköllun eða niðurfall yfirlýsingar hefur ekki á 
nokkurn hátt áhrif á mál sem rekið er fyrir dómstóli eða dómi með lögsögu 

samkvæmt þessari grein nema aðilarnir komi sér saman um annað. 

8. Yfirlýsingum og tilkynningum, sem getið er í þessari grein, skal koma í vörslu 
hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem skal senda aðildarríkjunum 
endurrit af þeim. 

288. gr. 

Lögsaga 

1. Dómstóll eða dómur, sem getið er í 287. gr., skal hafa lögsögu í deilumáli um 
túlkun eða beitingu samnings þessa sem lagt er fyrir hann samkvæmt þessum hluta. 

2. Dómstóll eða dómur, sem getið er í 287. gr., skal einnig hafa lögsögu í 

deilumáli um túlkun eða beitingu alþjóðasamnings með svipuð markmið og 
samningur þessi sem lagt er fyrir hann samkvæmt samningnum. 

3. Hafsbotnsdeilnadeild Alþjóðlega hafréttardómsins, sem stofnuð er sam- 
kvæmt VI. viðauka, svo og önnur deild eða gerðardómur sem getið er í XI. hluta, 
5. kafla, skal hafa lögsögu í máli sem lagt er fyrir samkvæmt honum. 

4. Ef ágreiningur er um það hvort dómstóll eða dómur hafi lögsögu skal sá 

dómstóll eða dómur leysa úr málinu með úrskurði.
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Article 287 
Choice of procedure 

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time 

thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, 

one or more of the following means for the settlement of disputes concerning 

the interpretation or application of this Convention: 

(a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accor- 
dance with Annex VI, 

(b) the International Court of Justice; 

(c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII, 

(d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for 
one or more of the categories of disputes specified therein. 

2. A declaration made under paragraph | shall not affect or be affected by the 
obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Sea-Bed Disputes 
Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and 
in the manner provided for in Part XI, section $. 

3. A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration 
in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with 

Annex VII. 

4. If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settle- 

ment of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the par- 

ties otherwise agree. 

5. If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the set- 

tlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance 
wih Annex VII, unless the parties otherwise agree. 

6. A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three 
months after notice of revocation has been deposited with the Secretary- 

General of the United Nations. 

7. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration 

does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal 

having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree. 

8. Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with 

the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof 

to the States Parties. 

Article 288 
Jurisdiction 

1. A court or tribunal referred to in article 287 shall have jurisdiction over 

any dispute concerning the interpretation or application of this Convention 

which is submitted to it in accordance with this Part. 

2. A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction 

over any dispute concerning the interpretation or application of an international 
agreement related to the purposes of this Convention, which is submitted to it 

in accordance with the agreement. 

3. The Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law 
of the Sea established in accordance with Annex VI, and any other chamber or 
arbitral tribunal referred to in Part XI, section $, shall have jurisdiction in any 
matter which is submitted to it in accordance therewith. 

4. Inthe event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, 
the matter shall be settled by decision of that court or tribunal.
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289. gr. 
Sérfróðir menn 

Í deilumáli, sem snertir vísindaleg eða tæknileg efni, getur dómstóll eða dómur 
sem fer með lögsögu samkvæmt þessum kafla, að beiðni aðila eða sjálfkrafa, valið í 

samráði við aðilana eigi færri en tvo sérfróða menn um vísindi eða tækni, helst af 
viðeigandi skrá sem undirbúin er samkvæmt VIII. viðauka, 2. gr., til að starfa með 

dómstólnum eða dóminum en án atkvæðisréttar. 

290. gr. 
Bráðabirgðaráðstafanir 

1. Ef deilumál hefur verið lagt á tilhlýðilegan hátt fyrir dómstól eða dóm sem 
telur við fyrstu sýn að hann hafi lögsögu samkvæmt þessum hluta eða XI. hluta, 5. 
kafla, getur dómstóllinn eða dómurinn mælt fyrir um bráðabirgðaráðstafanir sem 
hann telur viðeigandi miðað við aðstæður til að vernda réttindi aðila deilumálsins 
hvers um sig eða til að koma í veg fyrir alvarleg spjöll á hafrýminu meðan beðið er 
lokaúrskurðar. 

2. Breyta má bráðabirgðaráðstöfunum eða afturkalla þær um leið og aðstæðurn- 

ar, sem réttlæta þær, hafa breyst eða eru ekki lengur fyrir hendi. 

3. Ekki má mæla fyrir um, breyta né afturkalla bráðabirgðaráðstafanir sam- 

kvæmt þessari grein nema að beiðni aðila deilumálsins og eftir að aðilunum hefur 
verið gefið tækifæri til að gefa skýrslur. 

4. Dómstóllinn eða dómurinn skal þegar í stað tilkynna aðilum deilumálsins og 
öðrum þeim aðildarríkjum, sem hann telur viðeigandi, um fyrirmæli um, breytingu 

á eða afturköllun bráðabirgðaráðstafana. 
5. Meðan ekki hefur verið skipaður gerðardómur sem deilumál er lagt fyrir 

samkvæmt þessum kafla getur dómstóll eða dómur, sem aðilarnir koma sér saman 
um — ellegar, ef slíkt samkomulag næst ekki innan tveggja vikna frá dagsetningu 

beiðninnar um bráðabirgðaráðstafanir, Alþjóðlegi hafréttardómurinn eða, að því 
er snertir starfsemi á svæðinu, hafsbotnsdeilnadeildin — mælt fyrir um, breytt eða 

afturkallað bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt þessari grein ef hann telur við fyrstu 
sýn að dómurinn, sem skipa á, mundi hafa lögsögu og hyggur brýna nauðsyn bera 

til vegna aðstæðna. Þegar dómurinn, sem deilumálið hefur verið lagt fyrir, hefur 
verið skipaður getur hann breytt, afturkallað eða staðfest þessar bráðabirgðaráð- 

stafanir enda fari hann að í samræmi við 1.—4. tl. 
6. Aðilar deilumálsins skulu tafarlaust hlíta bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt 

er fyrir um samkvæmt þessari grein. 

291. gr. 
Aðild 

1. Aðildarríki geta átt aðild að hverri þeirri málsmeðferð til lausnar deilumáli 
sem tiltekin er í þessum hluta. 

2. Aðrir aðilar en aðildarríki geta aðeins átt aðild að málsmeðferð til lausnar 
deilumáli, sem tiltekin er í þessum hluta, eftir því sem sérstaklega er kveðið á um í 

samningi þessum. 

292. gr. 
Tafarlaus lausn skipa og áhafna 

1. Þegar yfirvöld aðildarríkis hafa lagt hald á skip, sem siglir undir fána annars 
aðildarríkis, og fullyrt er að ríkið, sem lagt hefur hald á skipið, hafi ekki farið eftir 
ákvæðum samnings þessa um tafarlausa lausn skipsins eða áhafnar þess þegar
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Article 289 
Experts 

In any dispute involving scientific or technical matters, a court or tribunal ex- 
ercising jurisdiction under this section may, at the request of a party or proprio 

motu, select in consultation with the parties no fewer than two scientific or 

technical experts chosen preferably from the relevant list prepared in accor- 
dance with Annex VIII, article 2, to sit with the court or tribunal but without 

the right to vote. 

Article 290 

Provisional measures 

1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers 

that prima facie it has jurisdiction under this Part or Part XI, section $, the court 
or tribunal may prescribe any provisional measures which it considers appropri- 

ate under the circumstances to preserve the respective rights of the parties to 

the dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the 
final decision. 

2. Provisional measures may be modified or revoked as soon as the circum- 

stances justifying them have changed or ceased to exist. 

3. Provisional measures may be prescribed, modified or revoked under this 

article only at the request of a party to the dispute and after the parties have 

been given an opportunity to be heard. 

4. The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dis- 
pute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescrip- 

tion, modification or revocation of provisional measures. 

5. Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being 

submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties 
or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for 
provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with 

respect to activities in the Area, the Sea-Bed Disputes Chamber, may prescribe, 
modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it con- 

siders that prima facie the tribunal which is to be constituted would have juris- 

diction and that the urgency of the situation so requires. Once constituted, the 

tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm 

those provisional measures, acting in conformity with paragraphs Í to 4. 

6. The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional mea- 

sures prescribed under this article. 

Article 291 

Access 

1. All the dispute settlement procedures specified in this Part shall be open 
to States Parties. 

2. The dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to 
entities other than States Parties only as specifically provided for in this 
Convention. 

Article 292 
Prompt release of vessels and crews 

1. Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the 

flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not com- 
plied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel
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viðeigandi útgáfa skuldabréfs eða setning annarrar fjárhagslegrar tryggingar hefur 
farið fram má leggja mál um lausn úr haldi fyrir dómstól eða dóm sem aðilarnir 
koma sér saman um ellegar, ef slíkt samkomulag næst ekki innan 10 daga frá því að 

hald er lagt á, fyrir dómstól eða dóm, er ríkið, sem lagt hefur hald á skipið, 

viðurkennir samkvæmt 287. gr., eða Alþjóðlega hafréttardóminn, nema aðilarnir 

komi sér saman um annað. 
2. Aðeins fánaríki skipsins eða fulltrúi þess getur lagt kröfuna um lausn fram. 

3. Dómstóllinn eða dómurinn skal án tafar fjalla um kröfuna um lausn og skal 
aðeins fjalla um lausnarmálið, að óhnekktum efnisatriðum máls fyrir viðeigandi 

innlendum dómstóli gegn skipinu, eiganda eða áhöfn þess. Yfirvöld ríkisins, sem 
lagt hefur hald á skipið, hafa áfram vald til að sleppa skipinu eða áhöfn þess hvenær 
sem er. 

4. Þegar gefið hefur verið út skuldabréf eða sett önnur fjárhagsleg trygging 

samkvæmt ákvörðun dómstólsins eða dómsins skulu yfirvöld ríkisins, sem lagt 

hefur hald á skipið, tafarlaust hlíta úrskurði dómstólsins eða dómsins um lausn 

skipsins eða áhafnar þess. 

293. gr. 

Réttarreglur sem beitt er 

1. Dómstóll eða dómur, sem hefur lögsögu samkvæmt þessum kafla, skal beita 

samningi þessum og öðrum reglum þjóðaréttar sem eru ekki ósamrýmanlegar 

samningi þessum. 
2. Fyrsti töluliður hnekkir ekki valdi dómstólsins né dómsins, sem hefur lögsögu 

samkvæmt þessum kafla, til að úrskurða mál eftir sanngirni af aðilarnir samþykkja 

það. 

294. gr. 

Frummeðferð 

1. Ef krafa viðvíkjandi deilumáli, sem getið er í 297. gr., er lögð fyrir dómstól 

eða dóm, sem kveðið er á um í 287. gr., skal hann úrskurða að beiðni aðila eða 

getur sjálfkrafa úrskurðað hvort krafan feli í sér misbeitingu málsóknarréttar eða 

hafi við fyrstu sýn við góð rök að styðjast. Ef dómstóllinn eða dómurinn úrskurðar 
að krafan feli í sér misbeitingu málsóknarréttar eða sé við fyrstu sýn ekki á rökum 
reist skal hann ekki hafast frekar að í málinu. 

2. Við móttöku kröfunnar skal dómstóllinn eða dómurinn þegar í stað tilkynna 

hinum aðilanum eða aðilunum hana og skal hann setja þeim hæfilegan frest kjósi 

þeir að biðja hann að kveða upp úrskurð samkvæmt 1. tl. 

3. Ekkert í þessari grein hefur áhrif á rétt aðila deilumáls til að hreyfa á frumstigi 

mótbárum samkvæmt viðeigandi reglum um málsmeðferð. 

295. gr. 

Fullnaðartilraun til lausnar innanlands 

Deilumál milli aðildarríkja um túlkun eða beitingu samnings þessa getur aðeins 

sætt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í þessum kafla þegar gerð hefur verið 

fullnaðartilraun til lausnar innanlands þar sem þess er krafist að þjóðarétti.
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or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the 
question of release from detention may be submitted to any court or tribunal 
agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the 

time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under 

article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the 

parties otherwise agree. 

2. The application for release may be made only by or on behalf of the flag 

State of the vessel. 

3. The court or tribunal shall deal without delay with the application for 

release and shall deal only with the question of release, without prejudice to the 

merits of any case before the appropriate domestic forum against the vessel, its 
owner or its crew. The authorities of the detaining State remain competent to 

release the vessel or its crew at any time. 

4. Upon the posting of the bond or other financial security determined by 

the court or tribunal, the authorities of the detaining State shall comply prompt- 

ly with the decision of the court or tribunal concerning the release of the vessel 

or its crew. 

Article 293 

Applicable law 

1. A court or tribunal having jurisdiction under this section shall apply this 

Convention and other rules of international law not incompatible with this 

Convention. 

2. Paragraph 1 does not prejudice the power of the court or tribunal having 

jurisdiction under this section to decide a case ex aequo et bono, if the parties so 

agree. 

Article 294 

Preliminary proceedings 

1. A court or tribunal provided for in article 287 to which an application ís 
made in respect of a dispute referred to in article 297 shall determine at the re- 

quest of a party, or may determine proprio motu, whether the claim constitutes 

an abuse of legal process or whether prima facie it is well founded. If the court 

or tribunal determines that the claim constitutes an abuse of legal process or is 

prima facie unfounded, it shall take no further action in the case. 

2. Upon receipt of the application, the court or tribunal shall immediately 
notify the other party or parties of the application, and shall fix a reasonable 

time-limit within which they may request it to make a determination in accor- 

dance with paragraph 1. 

3. Nothing in this article affects the right of any party to a dispute to make 

preliminary objections in accordance with the applicable rules of procedure. 

Article 295 

Exhaustion of local remedies 

Any dispute between States Parties concerning the interpretation or applica- 
tion of this Convention may be submitted to the procedures provided for in this 
section only after local remedies have been exhausted where this is required by 

international law.
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296. gr. 

Endanleiki og bindandi áhrif úrskurða 

1. Ef dómstóll eða dómur, sem hefur lögsögu samkvæmt þessum kafla, kveður 
upp úrskurð skal hann vera endanlegur og skulu allir aðilar deilumálsins hlíta 
honum. 

2. Þessi úrskurður skal engin bindandi áhrif hafa nema fyrir aðilana og um hið 

tiltekna deilumál. 

3. KAFLI. TAKMARKANIR Á OG UNDANTEKNINGAR FRÁ 

GILDISSVIÐI 2. KAFLA 

297. gr. 
Takmarkanir á gildissviði 2. kafla 

1. Deilumál um túlkun eða beitingu samnings þessa að því er varðar beitingu 

strandríkis á fullveldisréttindum sínum eða lögsögu sinni, sem kveðið er á um Í 

samningi þessum, skulu í eftirfarandi tilvikum sæta málsmeðferðinni sem kveðið er 

á um í 2. kafla: 

a) þegar fullyrt er að strandríki hafi brotið ákvæði samnings þessa um frelsi og 

réttindi til siglinga, yfirflugs eða lagningar neðansjávarstrengja og -leiðslna 

ellegar önnur alþjóðlega lögmæt not hafsins sem tiltekin eru í 58. gr.; 

b) þegar fullyrt er að ríki hafi við framkvæmd fyrrnefnds frelsis, réttinda eða nota 
brotið samning þennan ellegar lög eða reglur, settar af strandríkinu í samræmi 
við samning þennan og aðrar reglur þjóðaréttar sem eru ekki ósamrýmanlegar 

samningi þessum; eða 

c) þegar fullyrt er að strandríki hafi brotið tilteknar alþjóðlegar reglur og staðla 

um verndun og varðveislu hafrýmisins sem beitt verður gagnvart strandríkinu 

og mótaðir hafa verið í samningi þessum ellegar á vettvangi þar til bærrar 
alþjóðastofnunar eða á ráðstefnum stjórnarerindreka samkvæmt samningi 

þessum. 

2. a) Deilumál um túlkun eða beitingu ákvæða samnings þessa að því er varðar 

hafrannsóknir skal leysa samkvæmt 2. kafla nema hvað strandríkinu skal ekki 
skylt að samþykkja að lagt sé til þessarar lausnar deilumál sem stafar af því: 

1) að strandríkið beitir rétti eða valfrelsi samkvæmt 246. gr.; eða 

ii) að strandríkið ákveður að fyrirskipa frestun eða stöðvun rannsóknaverk- 

efnis samkvæmt 253. gr. 

b) Deilumál vegna fullyrðingar rannsóknaríkisins um, að strandríkið beiti ekki að 

því er snertir tiltekið verkefni réttindum sínum samkvæmt 246. og 253. gr. 

þannig að samrýmist samningi þessum, skal að beiðni annars hvors aðila leggja 

til sátta samkvæmt V. viðauka, 2. kafla, enda dragi sáttanefndin ekki í efa 

notkun strandríkisins á valfrelsi sínu til að ákveða tiltekin svæði, eins og getið 

er í 246. gr., 6. tl., eða synja um samþykki samkvæmt 246. gr., 5. tl.
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Article 296 

Finality and binding force of decisions 

1. Any decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction under this 
section shall be final and shall be complied with by all the parties to the dispute. 

2. Any such decision shall have no binding force except between the parties 
and in respect of that particular dispute. 

SECTION 3. LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO 
APPLICABILITY OF SECTION 2 

Article 297 

Limitations on applicability of section 2 

1. Disputes concerning the interpretation or application of this Convention 
with regard to the exercise by a coastal State of its sovereign rights or jurisdic- 
tion provided for in this Convention shall be subject to the procedures provided 
for in section 2 in the following cases: 

(a) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of the 
provisions of this Convention in regard to the freedoms and rights of 

navigation, overflight or the laying of submarine cables and pipelines, 

or in regard to other internationally lawful uses of the sea specified in 
article 58; 

(b) when it ís alleged that a State in exercising the aforementioned free- 
doms, rights or uses has acted in contravention of this Convention or of 
laws or regulations adopted by the coastal State in conformity with this 
Convention and other rules of international law not incompatible with 
this Convention; or 

(c) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of speci- 
fied international rules and standards for the protection and preservation 

of the marine environment which are applicable to the coastal State and 

which have been established by this Convention or through a competent 
international organization or diplomatic conference in accordance with 
this Convention. 

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provi- 
sions of this Convention with regard to marine scientific research shall 
be settled in accordance with section 2, except that the coastal State shall 

not be obliged to accept the submission to such settlement of any dispute 
arising out of: 

(i) the exercise by the coastal State of a right or discretion in accordance 
with article 246; or 

(ii) a decision by the coastal State to order suspension or cessation of a re- 
search project in accordance with article 253. 

(b) A dispute arising from an allegation by the researching State that with re- 
spect to a specific project the coastal State is not exercising its rights 
under articles 246 and 253 in a manner compatible with this Convention 

shall be submitted, at the request of either party, to conciliation under 
Annex V, section 2, provided that the conciliation commission shall not 

call in question the exercise by the coastal State of its discretion to desig- 
nate specific areas as referred to in article 246, paragraph 6, or of its dis- 
cretion to withhold consent in accordance with article 246, paragraph $.
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3. a) Deilumál um túlkun eða beitingu ákvæða samnings þessa að því er varðar 
veiðar skal leysa samkvæmt 2. kafla nema hvað strandríkinu skal ekki skylt að 
samþykkja að lagt sé til þessarar lausnar deilumál viðvíkjandi fullveldisréttind- 

um sínum að því er snertir hinar lífrænu auðlindir í sérefnahagslögsögunni eða 
beitingu þeirra, m. a. völdum sínum til að ákveða að vild sinni leyfilegan afla, 
nýtingargetu sína, úthlutun afgangs til annarra ríkja og skilmálana og skilyrðin 
sem sett eru í lögum og reglum þess um verndun og stjórnun. 

b) Þegar ekki hefur náðst nokkur lausn með því að beita 1. kafla þessa hluta skal 

leggja deilumál til sátta samkvæmt V. viðauka, 2. kafla, að beiðni aðila 

deilumálsins þá er fullyrt er að: 
i) strandríki hafi bersýnilega látið undir höfuð leggjast að standa við 

skuldbindingar sínar um að tryggja með viðeigandi verndunar- og stjórn- 

unarráðstöfunum að tilveru hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögunni 

sé ekki stofnað í alvarlega hættu; 

ii) strandríki hafi á gerræðislegan hátt hafnað því að ákveða að beiðni annars 

ríkis leyfilegan afla og getu sína til að nýta lífrænar auðlindir að því er 

snertir stofna sem síðarnefnda ríkið hefur áhuga á að veiða; eða 

iii) strandríki hafi á gerræðislegan hátt hafnað því að úthluta ríki, samkvæmt 
62., 69. og 70. gr. og með skilmálunum og skilyrðunum sem strandríkið 

setur í samræmi við samning þennan, að öllu eða nokkru leyti afganginum 

sem það hefur lýst yfir að sé fyrir hendi. 
c) Sáttanefndin skal aldrei láta mat sitt koma í stað mats strandríkisins. 

d) Skýrslu sáttanefndarinnar skal senda viðeigandi alþjóðastofnunum. 

e) Við gerð samninga samkvæmt 69. og 70. gr. skulu aðildarríki, nema þau komi 

sér saman um annað, koma að ákvæði um ráðstafanir sem þau skuli gera til að 

draga sem mest úr möguleikanum á ágreiningi um túlkun eða beitingu 

samningsins, svo og um það hvernig þau skuli fara að ef ágreiningur kemur 

engu að síður upp. 

298. gr. 
Valfrjálsar undantekningar frá gildissviði 2. kafla 

1. Að óhnekktum skuldbindingunum, sem koma fram í 1. kafla, getur ríki lýst 

því yfir skriflega, þegar það undirritar, fullgildir eða gerist aðili að samningi þessum 

eða hvenær sem er eftir það, að það viðurkenni ekki eina eða fleiri tegundir 

málsmeðferðar sem kveðið er á um í 2. kafla að því er snertir einn eða fleiri af 

eftirfarandi flokkum deilumála: 

a) i) deilumál um túlkun eða beitingu 15., 74. og 83. gr. með tilliti til ákvarðana 

um mörk á hafinu ellegar deilumál sem snerta sögulega flóa eða réttindi 

enda skal ríki, sem hefur gefið þessa yfirlýsingu, samþykkja að beiðni aðila 

deilumálsins að málið sé lagt til sátta samkvæmt V. viðauka, 2. kafla, 

þegar þetta deilumál kemur upp eftir gildistöku samnings þessa og ef 

ekkert samkomulag næst innan hæfilegs tíma í samningaviðræðum milli 

aðilanna; enn fremur skal deilumál, sem felur óhjákvæmilega í sér að 

samtímis sé athugað óleyst deilumál um fullveldisrétt eða önnur réttindi 

yfir landsvæði meginlands eða eyja, undanþegið þessari sáttatilraun;
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3. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provi- 
sions of this Convention with regard to fisheries shall be settled in accor- 
dance with section 2, except that the coastal State shall not be obliged to 
accept the submission to such settlement of any dispute relating to its 
sovereign rights with respect to the living resources in the exclusive 
economic zone or their exercise, including its discretionary powers for 
determining the allowable catch, its harvesting capacity, the allocation of 
surpluses to other States and the terms and conditions established in its 
Conservation and management laws and regulations. 

(b) Where no settlement has been reached by recourse to section Í of this 
Part, a dispute shall be submitted to conciliation under Annex V, section 
2, at the request of any party to the dispute, when it is alleged that: 

(i) a coastal State has manifestly failed to comply with its obligations to 
ensure through proper conservation and management measures that 
the maintenance of the living resources in the exclusive economic 
Zone is not seriously endangered; 

(ii) a coastal State has arbitrarily refused to determine, at the request of 
another State, the allowable catch and its capacity to harvest living 
resources with respect to stocks which that other State is interested in 
fishing; or 

(iii) a coastal State has arbitrarily refused to allocate to any State, under 
articles 62, 69 and 70 and under the terms and conditions established 
by the coastal State consistent with this Convention, the whole or 
part of the surplus it has declared to exist. 

(c) In no case shall the conciliation commission substitute its discretion for 
that of the coastal State. 

(d) The report of the conciliation commission shall be communicated to the 
appropriate international organizations. 

(e) In negotiating agreements pursuant to articles 69 and 70, States Parties, 
unless they otherwise agree, shall include a clause on measures which they 
shall take in order to minimize the possibility of a disagreement concerning 
the interpretation or application of the agreement, and on how they should 
proceed if a disagreement neverthelessarises. 

Article 298 
Optional exceptions to applicability of section 2 

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time 
thereafter, a State mav, without prejudice to the obligations arising under sec- 
tion Í, declare in writing that it does not accept any one or more of the proce- 

dures provided for in section 2 with respect to one or more of the following 
categories of disputes: 

(a) (i) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 
74 and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving 
historic bays or titles, provided that a State having made such a declara- 

tion shall, when such a dispute arises subsequent to the entry into force 
of this Convention and where no agreement within a reasonable period 
of time is reached in negotiations between the parties, at the request of 

any party to the dispute, accept submission of the matter to conciliation 
under Annex V, section 2; and provided further that any dispute that 
necessarily involves the concurrent consideration of any unsettled dis- 
pute concerning sovereignty or other rights over continental or insular 
land territory shall be excluded from such submission;
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ii) þegar sáttanefndin hefur lagt fram skýrslu sína þar sem skýrt skal frá 

ástæðunum sem hún er reist á skulu aðilarnir gera samning á grundvelli 

þeirrar skýrslu; ef þessar samningaviðræður leiða ekki til samnings skulu 

aðilarnir með gagnkvæmu samþykki láta málið sæta einni þeirra tegunda 

málsmeðferðar sem kveðið er á um í 2. kafla nema aðilarnir komi sér 

saman um annað; 

iii) þessi liður gildir ekki um deilumál um mörk á hafinu, sem aðilarnir leysa 

endanlega með samkomulagi sín á milli, né það deilumál sem leysa á 

samkvæmt tvíhliða eða marghliða samningi, bindandi fyrir þessa aðila; 

b) deilumál um hernaðaraðgerðir, m. a. hernaðaraðgerðir af hálfu ríkisskipa og 

ríkisloftfara sem fást við annað en kaupferðir, og deilumál um löggæslustörf 

vegna beitingar fullveldisréttinda eða lögsögu sem eru undanþegin lögsögu 

dómstóls eða dóms samkvæmt 297. gr., 2. eða 3. tl.; 

c) deilumál þar sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna framkvæmir störfin sem því 

eru falin í sáttmála Sameinuðu þjóðanna nema öryggisráðið ákveði að taka 

málið af dagskrá sinni eða kveðji aðilana til að leysa það með aðferðunum sem 

kveðið er á um í samningi þessum. 

2. Aðildarríki, sem hefur gefið yfirlýsingu samkvæmt 1. tl., getur hvenær sem er 

afturkallað hana eða samþykkt að láta deilumál, sem þessi yfirlýsing undanþiggur, 

sæta málsmeðferð sem tiltekin er í samningi þessum. 

3. Aðildarríki, sem hefur gefið yfirlýsingu samkvæmt 1. tl., skal ekki heimilt að 

láta deilumál við annað aðildarríki, sem telst til hins undanþegna flokks deilumála, 

sæta málsmeðferð samkvæmt samningi þessum án samþykkis þess aðila. 

4. Ef eitt aðildarríkjanna hefur gefið yfirlýsingu samkvæmt 1. tl. a) getur annað 

aðildarríki látið deilumál við yfirlýsingaraðilann, sem telst til undanþegins flokks, 

sæta málsmeðferðinni sem tiltekin er í þessari yfirlýsingu. 

5. Ný yfirlýsing eða afturköllun yfirlýsingar hefur ekki á nokkurn hátt áhrif á 

mál sem rekið er fyrir dómstóli eða dómi samkvæmt þessari grein nema aðilarnir 

komi sér saman um annað. 

6. Yfirlýsingum og tilkynningum um afturköllun yfirlýsinga samkvæmt þessari 

grein skal koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem skal 

senda aðildarríkjunum endurrit af þeim. 

299. gr. 
Réttur aðilanna til að semja um málsmeðferð 

1. Ef deilumál er, samkvæmt 297. gr. eða með yfirlýsingu sem gefin er 

samkvæmt 298. gr., undanþegið málsmeðferðinni til lausnar deilumáli sem kveðið 

er á um í 2. kafla má aðeins láta það sæta þessari málsmeðferð samkvæmt samningi 

aðila deilumálsins. 
2. Ekkert í þessum kafla skerðir rétt aðila deilumálsins til að samþykkja 

einhverja aðra málsmeðferð til lausnar þessu deilumáli né ná vinsamlegri lausn.
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(ii) after the conciliation commission has presented its report, which shall 
state the reasons on which it is based, the parties shall negotiate an 
agreement on the basis of that report; if these negotiations do not 
result in an agreement, the parties shall, by mutual consent, submit 
the question to one of the procedures provided for in section 2, 
unless the parties otherwise agree; 

(iii) this subparagraph does not apply to any sea boundary dispute finally 
settled by an arrangement between the parties, or to any such dispute 
which is to be settled in accordance with a bilateral or multilateral 
agreement binding upon those parties, 

(b) disputes concerning military activities, including military activities by 
government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, 
and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exer- 
cise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a 
court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3; 

(c) disputes in respect of which the Security Council of the United Nations 
is exercising the functions assigned to it by the Charter of the United Na- 
tions, unless the Security Council decides to remove the matter from its 
agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided for in 
this Convention. 

2. Á State Party which has made a declaration under paragraph 1 may at any 
time withdraw it, or agree to submit a dispute excluded by such declaration to 
any procedure specified in this Convention. 

3. A State Party which has made a declaration under paragraph Í shall not 
be entitled to submit any dispute falling within the excepted category of dis- 

putes to any procedure in this Convention as against another State Party, with- 

out the consent of that party. 

4. If one of the States Parties has made a declaration under paragraph 1 (a), 
any other State Party may submit any dispute falling within an excepted catego- 

ry against the declarant party to the procedure specified in such declaration. 

5. A new declaration, or the withdrawal of a declaration, does not in any way 

affect proceedings pending before a court or tribunal in accordance with this 

article, unless the parties otherwise agree. 

6. Declarations and notices of withdrawal of declarations under this article 
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall 

transmit copies thereof to the States Parties. 

Article 299 
Right of the parties to agree upon a procedure 

1. A dispute excluded under article 297 or excepted by a declaration made 
under article 298 from the dispute settlement procedures provided for in section 
2 may be submitted to such procedures only by agreement of the parties to the 
dispute. 

2. Nothing in this section impairs the right of the parties to the dispute to 
agree to some other procedure for the settlement of such dispute or to reach an 
amicable settlement.
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XVI. HLUTI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

300. gr. 
Trúnaður og misbeiting réttinda 

Aðildarríki skulu af trúnaði standa við skuldbindingarnar, sem þau hafa tekið á 

sig samkvæmt samningi þessum, og skulu beita réttindunum, lögsögunni og frelsinu 

sem viðurkennt er í samningi þessum þannig að ekki komi til misbeitingar réttar. 

301. gr. 
Friðsamleg not hafsins 

Þegar aðildarríki fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt samningi 

þessum skulu þau varast hótun um valdbeitingu eða beitingu valds gegn landa- 

mærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði ríkis eða á annan hátt í bága við meginreglur 

þjóðaréttar sem sáttmáli Sameinuðu þjóðanna geymir. 

302. gr. 
Birting upplýsinga 

Að óhnekktum rétti aðildarríkis til að fara þær málsmeðferðarleiðir til lausnar 

deilumálum, sem kveðið er á um í samningi þessum, skal ekkert í samningi þessum 

talið skylda aðildarríki, við efnd á skuldbindingum sínum samkvæmt samningi 

þessum, til að veita upplýsingar ef birting þeirra fer í bága við mikilvæga 

öryggishagsmuni þess. 

303. gr. 
Fornleifar og sögulegir munir sem 

finnast í hafinu 

1. Ríkjum ber skylda til að vernda muni sem eru fornleifafræðilegs og sögulegs 

eðlis og finnast í hafinu og skulu þau starfa saman að þessu marki. 

2. Til að hafa hemil á viðskiptum með þessa muni getur strandríkið við beitingu 

33. gr. gert ráð fyrir því að brottnám þeirra án samþykkis þess af hafsbotninum á 

beltinu, sem getið er í þeirri grein, muni leiða til brots í landi eða landhelgi þess á 

lögunum og reglunum sem getið er í þeirri grein. 

3. Ekkert í þessari grein hefur áhrif á réttindi finnanlegra eigenda, björgunarlög- 

gjöf eða aðrar sjóréttarreglur né lög og venjur um menningarsamskipti. 

4. Þessi grein hnekkir ekki öðrum alþjóðasamningum og reglum þjóðaréttar um 

verndun muna sem eru fornleifafræðilegs og sögulegs eðlis. 

304. gr. 
Skylda og ábyrgð vegna skaða 

Ákvæði samnings þessa um skyldu og ábyrgð vegna skaða hnekkja ekki beitingu 

gildandi reglna og þróun nánari reglna um skyldu og ábyrgð samkvæmt þjóðarétti.
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PART XVI 

GENERAL PROVISIONS 

Article 300 
Good faith and abuse of rights 

States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this 
Convention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized 
in this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right. 

Article 301 

Peaceful uses of the seas 

In exercising their rights and performing their duties under this Convention, 
States Parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any State, or in any other manner incon- 
sistent with the principles of international law embodied in the Charter of the 
United Nations. 

Article 302 
Disclosure of information 

Without prejudice to the right of a State Party to resort to the procedures for 
the settlement of disputes provided for in this Convention, nothing in this Con- 
vention shall be deemed to require a State Party, in the fulfilment of its obliga- 
tions under this Convention, to supply information the disclosure of which is 
contrary to the essential interests of its security. 

Article 303 

Archaeological and 

historical objects found at sea 

1. States have the duty to protect objects of an archaeological and historical 
nature found at sea and shall co-operate for this purpose. 

2. In order to control traffic in such objects, the coastal State may, in applying 

article 33, presume that their removal from the sea-bed in the zone referred to 

in that article without its approval would result in an infringement within its ter- 
ritory or territorial sea of the laws and regulations referred to in that article. 

3. Nothing in this article affects the rights of identifiable owners, the law of 

salvage or other rules of admiralty, or laws and practices with respect to cultural 
exchanges. 

4. This article is without prejudice to other international agreements and 
rules of international law regarding the protection of objects of an archaeological 
and historical nature. 

Article 304 
Responsibility and liability for damage 

The provisions of this Convention regarding responsibility and liability for 
damage are without prejudice to the application of existing rules and the devel- 
opment of further rules regarding responsibility and liability under international 
law.
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XVII. HLUTI 

LOKAÁKVÆÐI 

305. gr. 

Undirritun 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunar af hálfu: 

a) allra ríkja; 
b) Namibíu sem Namibíuráð Sameinuðu þjóðanna er fulltrúi fyrir; 

c) allra tengdra sjálfstjórnarríkja sem hafa kosið þá stöðu með sjálfsákvörðunar- 
athöfn undir eftirliti og með samþykki Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 

ályktun allsherjarþingsins nr. 1514 (XV) og hafa vald í málum innan ramma 
samnings þessa, m. a. vald til að gera samninga um þau mál; 

d) allra tengdra sjálfstjórnarríkja sem hafa samkvæmt tengslaskjölum sínum vald í 

málum innan ramma samnings þessa, m. a. vald til að gera samninga um þau 

mál; 

e) allra lendna sem hafa fulla sjálfstjórn í innanlandsmálum og Sameinuðu 

þjóðirnar viðurkenna sem slíkar en hafa ekki öðlast fullt sjálfstæði samkvæmt 

ályktun allsherjarþingsins nr. 1514 (XV) og hafa vald í málum innan ramma 

samnings þessa, m. a. vald til að gera samninga um þau mál; 

f) alþjóðastofnana samkvæmt IX. viðauka. 

2. Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunar til 9. desember 1984 í 

utanríkisráðuneyti Jamaíku og einnig frá 1. júlí 1983 til 9. desember 1984 í 

aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York. 

306. gr. 
Fullgilding og formleg staðfesting 

Samningur þessi er háður fullgildingu ríkja og hinna aðilanna sem getið er í 305. 

gr., 1. tl. b), c), d) og e), svo og formlegri staðfestingu samkvæmt IX. viðauka af 

hálfu aðilanna sem getið er í 305. gr., 1. tl. f). Fullgildingarskjölum og skjölum með 

formlegri staðfestingu skal koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna. 

307. gr. 
Aðild 

Ríkjum og hinum aðilunum, sem getið er í 305. gr., skal heimilt að gerast aðilar 

að samningi þessum. Aðild af hálfu aðilanna, sem getið er í 305. gr., 1. tl. f), skal 
hátta samkvæmt IX. viðauka. Aðildarskjölunum skal koma í vörslu hjá aðalfram- 

kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

308. gr. 

Gildistaka 

1. Samningur þessi skal ganga í gildi 12 mánuðum eftir þann dag er sextugasta 

fullgildingar- eða aðildarskjalinu hefur verið komið í vörslu. 

2. Gagnvart sérhverju ríki, sem fullgildir eða gerist aðili að samningi þessum 

eftir að sextugasta fullgildingar- eða aðildarskjalinu hefur verið komið í vörslu, skal
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PART XVII 

FINAL PROVISIONS 

Article 305 

Signature 

1. This Convention shall be open for signature by: 

(a) allStates; 
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia; 
(c) all self-governing associated States which have chosen that status in an 

act of self-determination supervised and approved by the United Nations 

in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which 
have competence over the matters governed by this Convention, includ- 
ing the competence to enter into treaties in respect of those matters; 

(d) all self-governing associated States which, in accordance with their re- 
spective instruments of association, have competence over the matters 
governed by this Convention, including the competence to enter into 
treaties in respect of those matters; 

(e) all territories which enjoy full internal self-government, recognized as 
such by the United Nations, but have not attained full independence in 
accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which 
have competence over the matters governed by this Convention, includ- 

ing the competence to enter into treaties in respect of those matters; 

(f) international organizations, in accordance with Annex IX. 
2. This Convention shall remain open for signature until 9 December 1984 

at the Ministry of Foreign Affairs of Jamaica and also, from í July 1983 until 9 

December 1984, at United Nations Headquartersin New York. 

Article 306 

Ratification and formal confirmation 

This Convention is subject to ratification by States and the other entities 

referred to in article 305, paragraph 1(b), (c), (d) and (e), and to formal confir- 
mation, in accordance with Annex IX, by the entities referred to in article 305, 

paragraph 1(f). The instruments of ratification and of formal confirmation 

shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 307 

Accession 

This Convention shall remain open for accession by States and the other enti- 

ties referred to in article 305. Accession by the entities referred to in article 

305, paragraph 1(f), shall be in accordance with Annex IX. The instruments of 
accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 308 

Entry into force 

1. This Convention shall enter into force 12 months after the date of deposit 

of the sixtieth instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of 

the sixtieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter 

C16
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samningurinn ganga í gildi á þrítugasta degi eftir að fullgildingar- eða aðildarskjali 
þess hefur verið komið til vörslu, samanber þó 1. tl. 

3. Þing stofnunarinnar skal koma saman á gildistökudegi samnings þessa og 

kjósa ráð stofnunarinnar. Fyrsta ráðið skal skipa á þann hátt er samrýmist 
markmiði 161. gr. ef ekki er unnt að beita ákvæðum þeirrar greinar nákvæmlega. 

4. Reglurnar, reglugerðirnar og starfshættirnir, sem undirbúningsnefndin 
mótar, skulu gilda til bráðabirgða meðan stofnunin hefur ekki samþykkt þá 
formlega samkvæmt XI. kafla. 

5. Stofnunin og deildir hennar skulu fara að í samræmi við ályktun þriðju 

hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna nr. H viðvíkjandi undirbúningsfjárfestingu 
og ákvarðanir undirbúningsnefndarinnar sem teknar eru samkvæmt þeirri ályktun. 

309. gr. 
Fyrirvarar og undantekningar 

Ekki má gera nokkra fyrirvara við né undantekningar frá samningi þessum nema 

skýlaus heimild sé til þess í öðrum greinum samnings þessa. 

310. gr. 
Yfirlýsingar og athugasemdir 

Grein 309 er ekki því til fyrirstöðu að ríki, þegar það undirritar, fullgildir eða 

gerist aðili að samningi þessum, gefi yfirlýsingar eða geri athugasemdir hversu svo 
sem þær eru orðaðar eða kallaðar, m. a. í því skyni að samræma lög og reglur sínar 

ákvæðum samnings þessa, enda sé þessum yfirlýsingum eða athugasemdum ekki 
ætlað að girða fyrir né breyta réttaráhrifum ákvæða samnings þessa þegar þeim er 

beitt gagnvart því ríki. 

311. gr. 
Tengsl við aðra alþjóðasamninga og -samþykktir 

1. Milli aðildarríkja skal samningur þessi ganga fyrir Genfarsamningunum um 
hafrétt frá 29. apríl 1958. 

2. Samningur þessi skal ekki breyta réttindum og skyldum aðildarríkja sem eiga 

rætur að rekja til annarra samninga í samræmi við samning þennan og hafa ekki 
áhrif á beitingu annarra aðildarríkja á réttindum sínum né rækslu þeirra á skyldum 

sínum samkvæmt samningi þessum. 
3. Tvö eða fleiri aðildarríki mega gera samninga, sem breyta eða fresta 

framkvæmd ákvæða samnings þessa og gilda einvörðungu í samskiptum þeirra á 

milli, með þeim skilyrðum að þessir samningar snerti ekki ákvæði sem takmörkun á 
væri ósamrýmanleg virkri framkvæmd marks og miðs samnings þessa, enn fremur 
að þessir samningar skuli ekki hafa áhrif á beitingu grundvallarreglnanna, sem 

hann geymir, og að ákvæði þessara samninga hafi ekki áhrif á beitingu annarra 

aðildarríkja á réttindum sínum né rækslu þeirra á skyldum sínum samkvæmt 

samningi þessum. 

4. Ef aðildarríki hyggjast gera samning sem getið er í 3. tl. skulu þau fyrir 

milligöngu vörsluaðila samnings þessa tilkynna hinum aðildarríkjunum þá ætlun 
sína að gera samninginn, svo og breytinguna eða frestunina sem hann kveður á um. 

5. Þessi grein hefur ekki áhrif á alþjóðasamninga sem skýlaus heimild er fyrir 

eða ákvæði um í öðrum greinum samnings þessa.
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into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratifica- 

tion or accession, subject to paragraph Í. 

3. The Assembly of the Authority shall meet on the date of entry into force 

of this Convention and shall elect the Council of the Authority. The first Coun- 

cil shall be constituted in a manner consistent with the purpose of article 161 if 

the provisions of that article cannot be strictly applied. 

4. The rules, regulations and procedures drafted by the Preparatory Commis- 

sion shall apply provisionally pending their formal adoption by the Authority in 

accordance with Part XI. 

5. The Authority and its organs shall act in accordance with resolution Il of 

the Third United Nations Conference on the Law of the Sea relating to prepara- 

tory investment and with decisions of the Preparatory Commission taken pur- 

suant to that resolution. 

Article 309 

Reservations and exceptions 

No reservations or exceptions may be made to this Convention unless ex- 

pressly permitted by other articles of this Convention. 

Article 310 

Declarations and statements 

Article 309 does not preclude a State, when signing, ratifying or acceding to this 

Convention, from making declarations or statements, however phrased or 

named, with a view, inter alia, to the harmonization ofitslawsand regulations with 

the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements 

do not purport to exclude or to modify the legal effect ofthe provisions of this Con- 
ventionin their application to that State. 

Article 311 

Relation to other conventions and international agreements 

1. This Convention shall prevail, as between States Parties, over the Geneva 
Conventions on the Law of the Sea of 29 April 1958. 

2. This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties 

which arise from other agreements compatible with this Convention and 

which do not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the 

performance of their obligations under this Convention. 

3. Two or more States Parties may conclude agreements modifying or sus- 

pending the operation of provisions of this Convention, applicable solely to the 
relations between them, provided that such agreements do not relate to a provi- 

sion derogation from which is incompatible with the effective execution of the 
object and purpose of this Convention, and provided further that such agree- 

ments shall not affect the application of the basic principles embodied herein, 

and that the provisions of such agreements do not affect the enjoyment by 

other States Parties of their rights or the performance of their obligations under 

this Convention. 

4. States Parties intending to conclude an agreement referred to in paragraph 

3 shall notify the other States Parties through the depositary of this Convention 

of their intention to conclude the agreement and of the modification or suspen- 

sion for which it provides. 

5. This article does not affect international agreements expressly permitted 
or preserved by other articles of this Convention.
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6. Aðildarríki eru ásátt um að engar breytingar skuli gera á grundvallarreglunni 

um sameiginlega arfleifð mannkynsins, sem greint er frá í 136. gr., og að þau skuli 
ekki vera aðilar að samningi sem takmarkar hana. 

312. gr. 
Breyting 

1. Að liðnum 10 árum frá gildistökudegi samnings þessa getur aðildarríki með 
skriflegri orðsendingu, sem stíluð er á aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 

anna, gert tillögur um ákveðnar breytingar á samningi þessum, þó ekki þær sem 
snerta starfsemi á svæðinu, og borið fram beiðni um boðun ráðstefnu til að athuga 

þessar breytingartillögur. Aðalframkvæmdastjórinn skal dreifa þessari orðsend- 
ingu til allra aðildarríkja. Ef eigi minna en helmingur aðildarríkjanna svarar 

beiðninni jákvætt innan 12 mánaða frá dreifingardegi orðsendingarinnar skal 
aðalframkvæmdastjórinn boða til ráðstefnunnar. 

2. Beita skal sömu aðferð við ákvarðanatöku á breytingaráðstefnunni og beitt 
var á þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna nema ráðstefnan ákveði 
annað. Ráðstefnan skal gera allt, sem í hennar valdi stendur, til að ná samkomulagi 
um breytingar samhljóða og skal engin atkvæðagreiðsla fara fram um þær fyrr en 

reynt hefur verið til þrautar að taka samhljóða ákvörðun. 

313. gr. 

Breyting með einfaldri aðferð 

1. Aðildarríki getur með skriflegri orðsendingu, sem stíluð er á aðalfram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, gert tillögu um breytingu á samningi þessum, 
þó ekki breytingu sem snertir starfsemi á svæðinu, er samþykkja beri með einföldu 

aðferðinni, sem greint er frá í þessari grein, án þess að boða til ráðstefnu. 
Aðalframkvæmdastjórinn skal dreifa orðsendingunni til allra aðildarríkja. 

2. Breytingunni skal talið hafnað ef aðildarríki andmælir breytingartillögunni 
eða tillögunni um samþykkt hennar með einföldu aðferðinni innan 12 mánaða frá 
dreifingardegi orðsendingarinnar. Aðalframkvæmdastjórinn skal þegar í stað 
tilkynna öllum aðildarríkjum þetta. 

3. Breytingartillagan skal teljast samþykkt ef ekkert aðildarríki hefur andmælt 
breytingartillögunni né tillögunni um samþykkt hennar með einföldu aðferðinni 12 

mánuðum eftir dreifingardag orðsendingarinnar. Aðalframkvæmdastjórinn skal 

tilkynna öllum aðildarríkjum að breytingartillagan hafi verið samþykkt. 

314. gr. 
Breytingar á ákvæðum samnings þessa sem snerta eingöngu 

starfsemi á svæðinu 

1. Aðildarríki getur með skriflegri orðsendingu, sem stíluð er á aðalfram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar, gert tillögu um breytingu á ákvæðum samnings 
þessa sem snertir eingöngu starfsemi á svæðinu, m.a. VI. viðauka, 4. kafla. 
Aðalframkvæmdastjórinn skal dreifa þessari orðsendingu til allra aðildarríkja. 

Breytingartillagan skal háð samþykki þingsins eftir að ráðið hefur samþykkt hana. 

Fulltrúar aðildarríkja í þessum deildum skulu hafa fullt umboð til að athuga og
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6. States Parties agree that there shall be no amendments to the basic princi- 

ple relating to the common heritage of mankind set forth in article 136 and that 

they shall not be party to any agreement in derogation thereof. 

Article 312 

Amendment 

1. After the expiry of a period of 10 years from the date of entry into force of 

this Convention, a State Party may, by written communication addressed to the 

Secretary-General of the United Nations, propose specific amendments to this 

Convention, other than those relating to activities in the Area, and request the 

convening of a conference to consider such proposed amendments. The 

Secretary-General shall circulate such communication to all States Parties. lf, 

within 12 months from the date of the circulation of the communication, not 

less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the 

Secretary-General shall convene the conference. 

2. The decision-making procedure applicable at the amendment conference 

shall be the same as that applicable at the Third United Nations Conference on 

the Law of the Sea unless otherwise decided by the conference. The conference 

should make every effort to reach agreement on any amendments by way of 

consensus and there should be no voting on them until all efforts at consensus 

have been exhausted. 

Article 313 

Amendment by simplified procedure 

I. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary- 

General of the United Nations, propose an amendment to this Convention, 

other than an amendment relating to activities in the Area, to be adopted by the 

simplified procedure set forth in this article without convening a conference. 
The Secretary-General shall circulate the communication to all States Parties. 

2. If, within a period of 12 months from the date of the circulation of the 
communication, a State Party objects to the proposed amendment or to the 

proposal for its adoption by the simplified procedure, the amendment shall be 

considered rejected. The Secretary-General shall immediately notify all States 
Parties accordingly. 

3. If, 12 months from the date of the circulation of the communication, no 
State Party has objected to the proposed amendment or to the proposal for its 
adoption by the simplified procedure, the proposed amendment shall be con- 

sidered adopted. The Secretary-General shall notify all States Parties that the 
proposed amendment has been adopted. 

Article 314 
Amendments to the provisions of this Convention relating 

exclusively to activities in the Area 

I. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary- 

General of the Authority, propose an amendment to the provisions of this Con- 
vention relating exclusively to activities in the Area, including Annex VI, sec- 
tion 4. The Secretary-General shall circulate such communication to all States 
Parties. The proposed amendment shall be subject to approval by the Assembly 
following its approval by the Council. Representatives of States Parties in those
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samþykkja breytingartillöguna. Breytingartillagan skal teljast samþykkt eins og 

ráðið og þingið hafa samþykkt hana. 

2. Áður en breyting er samþykkt samkvæmt 1. tl. skulu ráðið og þingið ganga úr 

skugga um að hún hnekki ekki kerfinu til rannsókna og hagnýtingar á auðlindum 

svæðisins fram að endurskoðunarráðstefnunni samkvæmt 155. gr. 

315. gr. 

Undirritun, fullgilding, aðild að og 
fullgildir textar breytinga 

1. Þegar breytingar á samningi þessum hafa verið samþykktar skulu þær liggja 
frammi til undirritunar af hálfu aðildarríkja um 12 mánaða skeið frá samþykktar- 

degi í aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York nema kveðið sé á um annað í 
breytingunni sjálfri. 

2. Greinar 306, 307 og 320 gilda um allar breytingar á samningi þessum. 

316. gr. 

Gildistaka breytinga 

1. Breytingar á samningi þessum, þó ekki þær sem getið er í 5. tl., skulu ganga í 

gildi gagnvart aðildarríkjunum, sem fullgilda þær eða gerast aðilar að þeim, á 

þrítugasta degi eftir að tveir þriðju aðildarríkjanna eða 60 aðildarríki hafa komið 

fullgildingar- eða aðildarskjölum í vörslu hvort sem meira er. Þessar breytingar 

skulu ekki hafa áhrif á beitingu annarra aðildarríkja á réttindum sínum né rækslu 

þeirra á skyldum sínum samkvæmt samningi þessum. 

2. Breyting getur kveðið á um að fleiri þurfi að fullgilda hana eða gerast aðilar 

að henni, til þess að hún gangi í gildi, en krafist er í þessari grein. 

3. Gagnvart sérhverju aðildarríki, sem fullgildir eða gerist aðili að breytingu 

samkvæmt 1. tl. eftir að tilskildum fjölda fullgildingar- eða aðildarskjala hefur 

verið komið í vörslu, skal breytingin ganga í gildi á þrítugasta degi eftir að 
fullgildingar- eða aðildarskjali þess hefur verið komið í vörslu. 

4. Ríki, sem verður aðili að samningi þessum eftir gildistöku breytingar 

samkvæmt 1. tl., skal, nema það lýsi yfir vilja til annars: 

a) teljast aðili að samningi þessum eins og honum hefur verið þannig breytt; og 

b) teljast aðili að óbreyttum samningnum gagnvart aðildarríki sem er ekki bundið 
af breytingunni. 

5. Breyting, sem snertir eingöngu starfsemi á svæðinu, og breyting á VI. viðauka 

skulu ganga í gildi gagnvart öllum aðildarríkjum einu ári eftir að þrír fjórðu 

aðildarríkjanna hafa komið fullgildingar- eða aðildarskjölum í vörslu. 

6. Ríki, sem verður aðili að samningi þessum eftir gildistöku breytinga sam- 

kvæmt $. tl., skal teljast aðili að samningi þessum eins og honum hefur verið þannig 

breytt. 

317. gr. 
Uppsögn 

1. Aðildarríki getur með skriflegri tilkynningu, sem stíluð er á aðalframkvæmda- 
stjóra Sameinuðu þjóðanna, sagt samningi þessum upp og getur fært fram rök sín. 

Misbrestur á að færa fram rök skal ekki hafa áhrif á gildi uppsagnarinnar.
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organs shall have full powers to consider and approve the proposed amendment. 

The proposed amendment as approved by the Council and the Assembly shall 
be considered adopted. 

2. Before approving any amendment under paragraph 1, the Council and the 
Assembly shall ensure that it does not prejudice the system of exploration for 
and exploitation of the resources of the Area, pending the Review Conference 
in accordance with article 155. 

Article 315 

Signature, ratification of, accession to 

and authentic texts of amendments 

1. Once adopted, amendments to this Convention shall be open for signature 

by States Parties for 12 months from the date of adoption, at United Nations 
Headquarters in New York, unless otherwise provided in the amendment itself. 

2. Articles 306, 307 and 320 apply to all amendments to this Convention. 

Article 316 

Entry into force of amendments 

I. Amendments to this Convention, other than those referred to in para- 
graph $, shall enter into force for the States Parties ratifying or acceding to 
them on the thirtieth day following the deposit of instruments of ratification or 

accession by two thirds of the States Parties or by 60 States Parties, whichever is 
greater. Such amendments shall not affect the enjoyment by other States Par- 

ties of their rights or the performance of their obligations under this Conven- 

tion. 

2. An amendment may provide that a larger number of ratifications or acces- 
sions shall be required for its entry into force than are required by this article. 

3. For each State Party ratifying or acceding to an amendment referred to in 
paragraph Í after the deposit of the required number of instruments of ratifica- 
tion or accession, the amendment shall enter into force on the thirtieth day fol- 

lowing the deposit of its instrument of ratification or accession. 

4. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into 

force of an amendment in accordance with paragraph 1 shall, failing an expres- 
sion of a different intention by that State: 

(a) be considered as a Party to this Convention as so amended; and 

(b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to 
any State Party not bound by the amendment. 

5. Any amendment relating exclusively to activities in the Area and any 

amendment to Annex VI shall enter into force for all States Parties one year 
following the deposit of instruments of ratification or accession by three 

fourths of the States Parties. 

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into 

force of amendments in accordance with paragraph $ shall be considered as a 

Party to this Convention as so amended. 

Article 317 

Denunciation 

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary- 
General of the United Nations, denounce this Convention and may indicate its 

reasons. Failure to indicate reasons shall not affect the validity of the denuncia-
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Uppsögnin skal öðlast gildi einu ári eftir móttökudag tilkynningarinnar nema síðari 

dagur sé tiltekinn í tilkynningunni. 

2. Ríki skal ekki sakir uppsagnarinnar leyst undan fjárhagslegum og samnings- 

bundnum skyldum sem urðu til meðan það var aðili að samningi þessum og 

uppsögnin skal heldur ekki hafa áhrif á rétt, skyldu né réttarstöðu þess ríkis sem 

stofnaðist fyrir það ríki við framkvæmd samnings þessa áður en til uppsagnar hans 
kom. 

3. Uppsögnin skal ekki að nokkru leyti hafa áhrif á skyldu aðildarríkis til að 

standa við sérhverja skyldu sem samningur þessi geymir ákvæði um og mundi hvíla 
á því samkvæmt þjóðarétti án tillits til samnings þessa. 

318. gr. 
Staða viðauka 

Viðaukarnir eru óaðskiljanlegur hluti samnings þessa og felur tilvísun til 
samnings þessa eða einhvers hluta hans í sér tilvísun til viðaukanna sem snerta hann 
nema skýrt sé kveðið á um annað. 

319. gr. 
Vörsluaðili 

1. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal vera vörsluaðili samnings 

þessa og breytinga á honum. 

2. Auk starfa sinna sem vörsluaðili skal aðalframkvæmdastjórinn: 

a) skýra öllum aðildarríkjum, stofnuninni og þar til bærum alþjóðastofnunum frá 

atriðum almenns eðlis sem komið hafa upp að því er snertir samning þennan; 

b) tilkynna stofnuninni fullgildingu og formlega staðfestingu og aðild að samningi 

þessum og breytingum á honum, svo og uppsagnir samnings þessa; 

c) tilkynna aðildarríkjunum samninga samkvæmt 311. gr., 4. tl.; 

d) dreifa breytingum, sem samþykktar eru samkvæmt samningi þessum, til 

aðildarríkja vegna fullgildingar eða aðildar; 
e) boða til nauðsynlegra funda aðildarríkja samkvæmt samningi þessum. 

3. a) Aðalframkvæmdastjórinn skal einnig senda áheyrnaraðilunum, sem getið 
er í 156. gr.: 

i) skýrslur sem getið er í 2. tl. a); 

ii) tilkynningar sem getið er í 2. tl. b) og c); og 

iii) texta breytinga sem getið er í 2. tl. d), þeim til upplýsingar. 

b) Aðalframkvæmdastjórinn skal einnig bjóða þessum áheyrnaraðilum að taka 

sem áheyrnaraðilar þátt í fundum aðildarríkja sem getið er í 2. tl. e). 

320. gr. 

Fullgildir textar 

Frumriti samnings þessa skal í samræmi við 305. gr., 2. tl., koma í vörslu hjá 
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og eru arabíski, enski, franski, 
kínverski, rússneski og spænski textinn jafngildir. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt 

umboð, undirritað samning þennan. 

GERT Í MONTEGO BAY hinn 10. desember 1982.
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tion. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the 
notification, unless the notification specifies a later date. 

2. A State shall not be discharged by reason of the denunciation from the 

financial and contractual obligations which accrued while it was a Party to this 
Convention, nor shall the denunciation affect any right, obligation or legal situ- 

ation of that State created through the execution of this Convention prior to its 
termination for that State. 

3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to 

fulfil any obligation embodied in this Convention to which it would be subject 
under international law independently of this Convention. 

Article 318 

Status of Annexes 

The Annexes form an integral part of this Convention and, unless expressly 
provided otherwise, a reference to this Convention or to one of its Parts in- 
cludes a reference to the Annexes relating thereto. 

Article 319 
Depositary 

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of 

this Convention and amendments thereto. . 
2. In addition to his functions as depositary, the Secretary-General shall: 

(a) report to all States Parties, the Authority and competent international or- 
ganizations on issues of a general nature that have arisen with respect to 

this Convention; 

(b) notify the Authority of ratifications and formal confirmations of and ac- 
cessions to this Convention and amendments thereto, as well as of 
denunciations of this Convention; 

(c) notify States Parties of agreements in accordance with article 311, para- 
graph 4; 

(d) circulate amendments adopted in accordance with this Convention to 
States Parties for ratification or accession; 

(e) convene necessary meetings of States Parties in accordance with this 
Convention. 

3. (a) The Secretary-General shall also transmit to the observers referred 
to in article 156: 

(i) reports referred to in paragraph 2 (a); 

(ii) notifications referred to in paragraph 2(b) and (c); and 
(iii) texts of amendments referred to in paragraph 2(d), for their informa- 

tion. 

(b) The Secretary-General shall also invite those observers to participate as 
observers at meetings of States Parties referred to in paragraph 2(e). 

Article 320 

Authentic texts 

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, 

French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall, subject to article 

305, paragraph 2, be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly au- 
thorized thereto, have signed this Convention. 

DONE AT MONTEGO BAY, this tenth day of December, one thousand 
nine hundred and eighty-two.
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|. VIÐAUKI. MIKLAR FARTEGUNDIR 

Hvíti túnfiskur: Thunnus alalunga. 

Túnfiskur: Thunnus thynnus. 

. Stóreygði túnfiskur: Thunnus obesus. 

. Stökktúnfiskur: Kafsuwonus pelamis. 

Guluggatúnfiskur: Thunnus albacares. 
Svartuggatúnfiskur: Thunnus atlanticus. 
Litli túnfiskur: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis. 

Suðræni bláuggatúnfiskur: Thunnus maccoyii. 

Freigátumakríll: Auxis thazard; Auxis rochei. 
Bramafiskar: Bramidae-ættin. 

11. Spjótfiskar: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus 
pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira 

mazara; Makaira indica; Makaira nigricans. 

12. Seglfiskar: Istiophorus platypterus; Ístiophorus albicans. 

13. Sverðfiskur: Xiphias gladius. 
14. Geirnefir: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomb- 

eresox saurus scombroides. 
15. Gullmakríll: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis. 
16. Háfiskar: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae-ættin; Rhinco- 

don typus; Carcharhinidae-ættin; Sphyrnidae-ættin; Ísurida-ættin. 
17. Hvalir. *Physeteridae-ættin; Balaenopteridae-ættin; Balaenidae-ættin; 

Eschrichtiidae-ættin; Monodontidae-ættin; Ziphiidae-ættin; Delphinidae-ættin. 

S
S
 

þa
 

ll. VIÐAUKI. NEFND UM MÖRK 
LANDGRUNNSINS 

1. gr. 

Samkvæmt ákvæðum 76. gr. skal skipa nefnd um mörk landgrunnsins utan 200 

sjómílna í samræmi við eftirfarandi greinar. 

2. gr. 

1. Nefndin skal skipuð 21 manni sem hver um sig skal vera sérfræðingur í 
jarðfræði, jarðeðlisfræði eða sjómælingum og starfa sem einstaklingur og kjósa 

aðildarríki samnings þessa úr hópi ríkisborgara sinna með tilhlýðilegu tilliti til 
þarfarinnar á að tryggja sanngjarna hnattsvæðisdreifingu fulltrúa. 

2. Fyrsta kosningin skal fara fram eins fljótt og auðið er en þó innan 18 mánaða 

frá gildistökudegi samnings þessa. A. m. k. þremur mánuðum fyrir hvern kjördag 

skal aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna senda aðildarríkjunum bréf þar 

sem mælst er til þess að komið sé með tilnefningar, að höfðu viðeigandi samráði á 

svæðisvettvangi, innan þriggja mánaða. Skal aðalframkvæmdastjórinn gera skrá í 

stafrófsröð um alla þannig tilnefnda menn og koma henni til allra aðildarríkjanna.
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ANNEX I. HIGHLY MIGRATORY SPECIES 

Albacore tuna: Thunnus alalunga. 

Bluefin tuna: Thunnus thynnus. 

Bigeye tuna: Thunnus obesus. 

Skipjack tuna: Katsuwonus pelamis. 

Yellowfin tuna: Thunnus albacares. 

Blackfin tuna: Thunnus atlanticus. 

Little tuna: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis. 

Southern bluefin tuna: Thunnus maccoyii. 

Frigate mackerel: Auxis thazard; Auxis rochei. 

10. Pomfrets: Family Bramidae. 

11. Marlins: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; 

Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; 

Makaira indica; Makaira nigricans. 

12. Sail-fishes: Ístiophorus platypterus; Ístiophorus albicans. 

13. Swordfish: Xiphias gladius. 

14. Sauries: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scombere- 
sox saurus scombroides. 

15. Dolphin: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis. 

16. Oceanic sharks: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Family Alopiidae; 

Rhincodon typus; Family Carcharhinidae; Family Sphyrnidae; Family Ísurida. 

17. Cetaceans: Family Physeteridae, Family Balaenopteridae; Family Balaeni- 

dae; Family Eschrichtiidae; Family Monodontidae; Family Ziphiidae; Family 
Delphinidae. 

J
A
 

> 

ANNEKX Il. COMMISSION ON THE LIMITS 
OF THE CONTINENTAL SHELF 

Article Í 

In accordance with the provisions of article 76, a Commission on the Limits 

of the Continental Shelf beyond 200 nautical miles shall be established in con- 

formity with the following articles. 

Article 2 

1. The Commission shall consist of 21 members who shall be experts in the 
field of geology, geophysics or hydrography, elected by States Parties to this 

Convention from among their nationals, having due regard to the need to 

ensure equitable geographical representation, who shall serve in their personal 
capacities. 

2. The initial election shall be held as soon as possible but in any case within 

18 months after the date of entry into force of this Convention. At least three 

months before the date of each election, the Secretary-General of the United 

Nations shall address a letter to the States Parties, inviting the submission of 
nominations, after appropriate regional consultations, within three months. 
The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons 

thus nominated and shall submit it to all the States Parties.
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3. Kosningar nefndarmanna skulu fara fram á fundi aðildarríkja sem aðalfram- 
kvæmdastjórinn boðar til í aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna. Á þeim fundi, þar 

sem tveir þriðju aðildarríkjanna skulu vera skilyrði fyrir ályktunarhæfi, skulu 
mennirnir, sem tilnefndir eru, hljóta kosningu í nefndina ef þeir fá tvo þriðju hluta 

atkvæða fulltrúa aðildarríkja sem eru viðstaddir og greiða atkvæði. Eigi skal kjósa 
færri en þrjá menn frá hverju hnattsvæði. 

4. Nefndarmenn skal kjósa til fimm ára. Þeir skulu vera kjörgengir við 

endurkjör. 
5. Aðildarríkið, sem tilnefndi nefndarmann, skal greiða útgjöld þess manns 

meðan hann rækir nefndarskyldur. Hlutaðeigandi strandríki skal greiða útgjöld 

vegna ráðgjafarinnar sem getið er í 3. gr., 1. tl. b), þessa viðauka. Aðalfram- 

kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal leggja til skrifstofulið nefndarinnar. 

3. gr. 

1. Störf nefndarinnar skulu vera: 
a) að athuga gögn og annað efni, sem strandríki leggja fram varðandi ytri mörk 

landgrunnsins á svæðum þar sem þau mörk ná út fyrir 200 sjómílur, og að gera 
tillögur samkvæmt 76. gr. og bókunaryfirlýsingunni sem þriðja hafréttarráð- 
stefna Sameinuðu þjóðanna samþykkti 29. ágúst 1980; 

b) að láta í té vísindalega og tæknilega ráðgjöf ef hlutaðeigandi strandríki fer þess 
á leit við undirbúning gagnanna sem getið er í a-lið. 

2. Að því leyti sem það telst nauðsynlegt og nytsamlegt getur nefndin átt 
samstarf við alþjóðahaffræðinefnd Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 

Alþjóðasjómælingastofnunina og aðrar þar til bærar alþjóðastofnanir í því skyni að 

skiptast á vísindalegum og tæknilegum upplýsingum sem kynnu að koma að gagni 
við rækslu nefndarskyldna. 

d. gr. 

Þegar strandríki hefur í hyggju að ákveða samkvæmt 76. gr. ytri mörk landgrunns 
síns utan 200 sjómílna skal það leggja nákvæmar upplýsingar um þessi mörk fyrir 
nefndina ásamt vísindalegum og tæknilegum gögnum til stuðnings eins fljótt og 
auðið er en þó innan 10 ára frá gildistöku samnings þessa gagnvart því ríki. 
Strandríkið skal samtímis skýra frá nöfnum nefndarmanna sem hafa látið því í té 

vísindalega og tæknilega ráðgjöf. 

5. gr. 

Ef nefndin ákveður ekki annað skal hún starfa í undirnefndum sem í eiga sæti sjö 

menn, skipaðir á grundvelli hnattsvæðisjafnvægis með hliðsjón af einstökum 

meginatriðum hvers erindis strandríkis. Nefndarmenn úr hópi ríkisborgara strand- 
ríkisins, sem leggur erindið fram, og nefndarmaður, sem hefur aðstoðað strandríki 
með því að láta í té vísindalega og tæknilega ráðgjöf viðvíkjandi afmörkuninni, 
skulu ekki sitja í undirnefndinni sem fjallar um það erindi en hafa rétt til að taka 

sem nefndarmenn þátt í störfum nefndarinnar varðandi áðurnefnt erindi. Strand-
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3. Elections of the members of the Commission shall be held at a meeting 
of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Head- 
quarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall con- 
stitute a quorum, the persons elected to the Commission shall be those nomi- 
nees who obtain a two-thirds majority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting. Not less than three members shall be elected 
from each geographical region. 

4. The members of the Commission shall be elected for a term of five years. 
They shall be eligible for re-election. 

5. The State Party which submitted the nomination of a member of the Com- 
mission shall defray the expenses of that member while in performance of Com- 
mission duties. The coastal State concerned shall defray the expenses incurred 
in respect of the advice referred to in article 3, paragraph 1(b), of this Annex. 
The secretariat of the Commission shall be provided by the Secretary-General 
of the United Nations. 

Article 3 

1. The functions of the Commission shall be: 

(a) to consider the data and other material submitted by coastal States con- 
cerning the outer limits of the continental shelf in areas where those 

limits extend beyond 200 nautical miles, and to make recommendations 

in accordance with article 76 and the Statement of Understanding adopt- 
ed on 29 August 1980 by the Third United Nations Conference on the 
Law of the Sea; 

(b) to provide scientific and technical advice, if requested by the coastal 
State concerned during the preparation of the data referred to in subpara- 
graph (a). 

2. The Commission may co-operate, to the extent considered necessary and 
useful, with the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 
the International Hydrographic Organization and other competent international 
organizations with a view to exchanging scientific and technical information 

which might be of assistance in discharging the Commission's.responsibilities. 

Article 4 

Where a coastal State intends to establish, in accordance with article 76, the 
outer limits of its continental shelf beyond 200 nautical miles, it shall submit 
particulars of such limits to the Commission along with supporting scientific 
and technical data as soon as possible but in any case within 10 years of the 
entry into force of this Convention for that State. The coastal State shall at the 
same time give the names of any Commission members who have provided it 
with scientific and technical advice. 

Article 5 

Unless the Commission decides otherwise, the Commission shall function by 
way of sub-commissions composed of seven members, appointed in a balanced 
Mmanner taking into account the specific elements of each submission by a 
coastal State. Nationals of the coastal State making the submission who are 
members of the Commission and any Commission member who has assisted a 
coastal State by providing scientific and technical advice with respect to the 
delineation shall not be a member of the sub-commission dealing with that sub-
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ríkið, sem hefur lagt erindi fyrir nefndina, getur sent fulltrúa sína til að taka þátt í 

viðeigandi störfum án atkvæðisréttar. 

ó. gr. 

1. Undirnefndin skal leggja tillögur sínar fyrir nefndina. 

2. Til samþykkis nefndarinnar á tillögum undirnefndarinnar þarf atkvæði 

tveggja þriðju nefndarmanna sem eru viðstaddir og greiða atkvæði. 

3. Tillögur nefndarinnar skal leggja skriflega fyrir strandríkið sem lagði erindið 

fram, svo og aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

7. gr. 

Strandríki skulu ákveða ytri mörk landgrunnsins í samræmi við ákvæði 76. gr., 8. 

tl., og samkvæmt viðeigandi innlendum starfsháttum. 

8. gr. 

Ef strandríkið sættir sig ekki við tillögur nefndarinnar skal það innan hæfilegs 

tíma leggja endurskoðað eða nýtt erindi fyrir nefndina. 

9. gr. 

Aðgerðir nefndarinnar skulu ekki hafa áhrif á mál sem snerta afmörkun 

markalína milli ríkja með mótlægum eða aðlægum ströndum. 

ll. VIÐAUKI. GRUNDVALLARSKILYRÐI FYRIR 

JARÐEFNALEIT, RANNSÓKNUM OG HAGNYTINGU 

1. gr. 

Eignarréttur að jarðefnum 

Yfirfærsla eignarréttar að jarðefnum skal fara fram við nám samkvæmt samningi 

þessum. 

2. gr. 

Jarðefnaleit 

1. a) Stofnunin skal hvetja til jarðefnaleitar á svæðinu. 

b) Jarðefnaleit skal þá fyrst stunda er stofnunin hefur fengið fullnægjandi 

skriflega skuldbindingu um að hinn væntanlegi jarðefnaleitaraðili muni fara 

eftir samningi þessum og viðeigandi reglum, reglugerðum og starfsháttum 

stofnunarinnar varðandi samstarf í þjálfunaráætlunum, sem getið er í 143. og 

144. gr., og um verndun hafrýmisins, og hann muni samþykkja að stofnunin 

sannprófi hvort farið sé eftir þeim. Um leið skal hinn væntanlegi jarðefnaleitar-
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mission but has the right to participate as a member in the proceedings of the 
Commission concerning the said submission. The coastal State which has 
made a submission to the Commission may send its representatives to partici- 
pate in the relevant proceedings without the right to vote. 

Article 6 

1. Thesub-commission shall submititsrecommendationsto the Commission. 
2. Approval by the Commission of the recommendations of the sub- 

commission shall be by a majority of two thirds of Commission members pres- 
ent and voting. 

3. The recommendations of the Commission shall be submitted in writing to 
the coastal State which made the submission and to the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article 7 

Coastal States shall establish the outer limits of the continental shelf in con- 
formity with the provisions of article 76, paragraph 8, and in accordance with 
the appropriate national procedures. 

Article 8 

In the case of disagreement by the coastal State with the recommendations of 

the Commission, the coastal State shall, within a reasonable time, make a 
revised or new submission to the Commission. 

Article 9 

The actions of the Commission shall not prejudice matters relating to delimi- 
tation of boundaries between States with opposite or adjacent coasts. 

ANNEX 11. BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 

Article 1 

Title to minerals 

Title to minerals shall pass upon recovery in accordance with this 
Convention. 

Article 2 

Prospecting 

1. (a) The Authority shall encourage prospecting in the Area. 

(b) Prospecting shall be conducted only after the Authority has received a 
satisfactory written undertaking that the proposed prospector will 

comply with this Convention and the relevant rules, regulations and 
procedures of the Authority concerning co-operation in the training pro- 
grammes referred to in articles 143 and 144 and the protection of the 
marine environment, and will accept verification by the Authority of
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aðili gera stofnuninni í stórum dráttum grein fyrir svæðinu eða svæðunum þar 

sem stunda á jarðefnaleit. 

c) Fleiri en einn jarðefnaleitaraðili geta samtímis stundað jarðefnaleit á sama 

svæði eða sömu svæðum. 

2. Jarðefnaleit skal ekki veita jarðefnaleitaraðilanum réttindi að því er snertir 

auðlindir. Jarðefnaleitaraðili má þó taka hæfilegt magn jarðefna til notkunar í 
tilraunaskyni. 

3. gr. 

Rannsóknir og hagnýting 

1. Fyrirtækið, aðildarríki og hinir aðilarnir, sem getið er í 153. gr., 2. tl. b), geta 
sótt um það til stofnunarinnar að hún samþykki starfsáætlanir vegna starfsemi á 

svæðinu. 
2. Fyrirtækið getur sótt um með tilliti til sérhvers hluta svæðisins en umsóknir 

annarra með tilliti til frátekinna svæða eru háðar viðbótarkröfum 9. gr. þessa 

viðauka. 
3. Rannsóknir og hagnýtingu skal aðeins stunda á svæðum, tilteknum í 

starfsáætlunum sem getið er í 153. gr., 3. tl., og stofnunin hefur samþykkt 
samkvæmt samningi þessum og viðeigandi reglum, reglugerðum og starfsháttum 

stofnunarinnar. 
4. Sérhver samþykkt starfsáætlun skal: 

a) vera í samræmi við samning þennan og reglur, reglugerðir og starfshætti 
stofnunarinnar; 

b) kveða á um eftirlit stofnunarinnar með starfsemi á svæðinu samkvæmt 153. gr., 

4.tl.; 

c) veita framkvæmdaaðilanum samkvæmt reglum, reglugerðum og starfsháttum 

stofnunarinnar einkarétt á að rannsaka og hagnýta hina sérstöku flokka 
auðlinda á svæðinu sem starfsáætlunin tekur til. Ef umsækjandinn leggur fram 

til samþykktar starfsáætlun sem tekur aðeins til rannsóknastigsins eða hagnýt- 
ingarstigsins skal hin samþykkta starfsáætlun þó aðeins veita þessi einkarétt- 
indi með tilliti til þess stigs. 

5. Að fengnu samþykki stofnunarinnar skulu allar aðrar starfsáætlanir en þær, 

sem fyrirtækið leggur fram, vera í formi samnings sem gerður er milli stofnunarinn- 

ar og umsækjandans eða umsækjendanna. 

4. gr. 

Hæfi umsækjenda 

1. Aðrir umsækjendur en fyrirtækið skulu teljast hæfir ef þeir fullnægja kröfum 

153. gr., 2. tl. b), um ríkisborgararétt eða stjórn og stuðning enda fari þeir að á 

þann hátt, sem greint er frá í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, 

og uppfylli þargreind hæfisskilyrði. 

2. Ef ekki er kveðið á um annað í 6. tl. skulu þessi hæfisskilyrði lúta að 

fjárhagslegri og tæknilegri getu umsækjandans og frammistöðu hans á grundvelli 

fyrri samninga við stofnunina. 

3. Sérhver umsækjandi skal studdur af aðildarríkinu sem hann er ríkisborgari í 

nema umsækjandinn hafi ríkisborgararétt í fleiri en einu ríki — eins og þegar um er 

að ræða félagsskap eða samsteypu aðila frá ýmsum ríkjum — en í því tilviki skulu 

öll aðildarríki, sem hlut eiga að máli, styðja umsóknina ellegar umsækjandinn sé
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compliance therewith. The proposed prospector shall, at the same time, 
notify the Authority of the approximate area or areas in which prospect- 
ing is to be conducted. 

(c) Prospecting may be conducted simultaneously by more than one 
prospector in the same area or areas. ) 

2. Prospecting shall not confer on the prospector any rights with respect to 
resources. Á prospector may, however, recover a reasonable quantity of 
minerals to be used for testing. 

Article 3 

Exploration and exploitation 

1. The Enterprise, States Parties, and the other entities referred to in article 
153, paragraph 2(b), may apply to the Authority for approval of plans of work 
for activities in the Area. 

2. The Enterprise may apply with respect to any part of the Area, but applica- 
tions by others with respect to reserved areas are subject to the additional re- 
quirements of article 9 of this Annex. 

3. Exploration and exploitation shall be carried out only in areas specified in 
plans of work referred to in article 153, paragraph 3, and approved by the Au- 
thority in accordance with this Convention and the relevant rules, regulations 
and procedures of the Authority. 

4. Every approved plan of work shall: 

(a) be in conformity with this Convention and the rules, regulations and 
procedures of the Authority; 

(b) provide for control by the Authority of activities in the Area in accor- 
dance with article 153, paragraph 4; 

(c) confer on the operator, in accordance with the rules, regulations and 
procedures of the Authority, the exclusive right to explore for and ex- 
ploit the specified categories of resources in the area covered by the plan 
of work. If, however, the applicant presents for approval a plan of work 
covering only the stage of exploration or the stage of exploitation, the ap- 
proved plan of work shall confer such exclusive right with respect to that 
stage only. 

5. Upon its approval by the Authority, every plan of work, except those pre- 
sented by the Enterprise, shall be in the form of a contract concluded between 
the Authority and the applicant or applicants. . 

Article 4 

Qualifications of applicants 

l. Applicants, other than the Enterprise, shall be qualified if they have the 
nationality or control and sponsorship required by article 153, paragraph 2(b), 
and if they follow the procedures and meet the qualification standards set forth 
in the rules, regulations and procedures of the Authority. 

2. Except as provided in paragraph 6, such qualification standards shall relate 
to the financial and technical capabilities of the applicant and his performance 
under any previous contracts with the Authority. 

3. Each applicant shall be sponsored by the State Party of which it is a national 
unless the applicant has more than one nationality, as in the case of a part- 
nership or consortium of entities from several States, in which event all States 
Parties involved shall sponsor the application, or unless the applicant is effec- 

C17
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undir virkri stjórn annars aðildarríkis eða ríkisborgara þess en í því tilviki skulu 

bæði aðildarríkin styðja umsóknina. Í reglum, reglugerðum og starfsháttum 

stofnunarinnar skal greina frá reglum og aðferðum við framkvæmd krafnanna um 

stuðning. 
4. Stuðningsríkinu eða stuðningsríkjunum skal samkvæmt 139. gr. bera skylda til 

að tryggja innan réttarkerfa sinna að verktaki, sem þannig hefur verið studdur, 

stundi starfsemi á svæðinu í samræmi við skilmála samnings síns og skuldbindingar 

sínar samkvæmt samningi þessum. Stuðningsríki skal þó ekki bera ábyrgð á skaða 

vegna þess að verktaki, sem það hefur stutt, lætur undir höfuð leggjast að efna 

skuldbindingar sínar ef það aðildarríki hefur sett lög og reglur og gripið til 

stjórnarathafna sem eru, innan ramma réttarkerfis þess, eftir atvikum viðeigandi til 

að tryggja að einstaklingar eða lögpersónur, sein það hefur lögsögu yfir, fari eftir 

þeim. 

5. Aðferðirnar til að meta hæfi aðildarríkja, sem eru umsækjendur, skulu taka 
mið af eðli þeirra sem ríkja. 

6. Hæfisskilyrðin skulu fela í sér að allir umsækjendur án undantekningar skuli í 

umsóknum sínum skuldbinda sig: 
a) til að viðurkenna að viðeigandi skuldbindingar, sem ákveðnar eru í ákvæðum 

XI. hluta, reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, ákvörðunum 

deilda stofnunarinnar og skilmálum samninga þeirra við stofnunina, séu 

framkvæmanlegar og efna þær; 

b) til að viðurkenna eftirlit stofnunarinnar með starfsemi á svæðinu eins og 

samningur þessi heimilar það; 

c) til að láta stofnuninni í té skriflega tryggingu fyrir því að staðið muni af trúnaði 

við skuldbindingar þeirra samkvæmt samningnum; 

d) til að fara eftir ákvæðunum um miðlun tækni sem greint er frá Í 5. gr. þessa 

viðauka. 

Í. gr. 

Miðlun tækni 

1. Við framlagningu starfsáætlunar skal sérhver umsækjandi koma á framfæri 

við stofnunina almennri lýsingu á búnaðinum og aðferðunum sem nota á við 

framkvæmd starfsemi á svæðinu, svo og öðrum viðeigandi upplýsingum, sem eru 

ekki eignarréttareðlis, um einkenni þessarar tækni auk upplýsinga um það hvar 

þessa tækni sé að finna. 

2. Sérhver framkvæmdaaðili skal láta stofnunina vita um breytingar á lýsingunni 

og upplýsingunum sem komið hefur verið á framfæri samkvæmt 1. tl. hvenær sem 

fitjað er upp á verulegri tæknilegri breytingu eða nýjungu. , 

3. Í sérhverjum samningi um framkvæmd starfsemi á svæðinu skulu af hálfu 

verktakans vera eftirfarandi skuldbindingar: 

a) um að gefa fyrirtækinu, hvenær sem stofnunin fer þess á leit, með sann- 

gjörnum og hóflegum viðskiptalegum skilmálum og skilyrðum kost á tækninni 

sem hann notar við framkvæmd starfsemi á svæðinu samkvæmt samningnum 

enda hafi verktakinn lagalegan rétt til að miðla henni. Skal þetta gert með 

leyfum eða öðrum viðeigandi ráðstöfunum sem verktakinn skal semja um við 

fyrirtækið og greint skal frá í sérstökum viðaukasamningi við samninginn. 

Aðeins má láta reyna á þessa skuldbindingu ef fyrirtækið telur að það geti ekki 

fengið sömu eða eins virka og nytsamlega tækni á frjálsum markaði með 

sanngjörnum og hóflegum viðskiptalegum kjörum og skilmálum,
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tively controlled by another State Party or its nationals, in which event both 
States Parties shall sponsor the application. The criteria and procedures for 
implementation of the sponsorship requirements shall be set forth in the rules, 
regulations and procedures of the Authority. 

4. The sponsoring State or States shall, pursuant to article 139, have the re- 
sponsibility to ensure, within their legal systems, that a contractor so sponsored 
shall carry out activities in the Area in conformity with the terms of its contract 
and its obligations under this Convention. A sponsoring State shall not, how- 
ever, be liable for damage caused by any failure of a contractor sponsored by 
it to comply with its obligations if that State Party has adopted laws and regula- 
tions and taken administrative measures which are, within the framework of 
its legal system, reasonably appropriate for securing compliance by persons 
under its jurisdiction. 

$. The procedures for assessing the qualifications of States Parties which are 
applicants shall take into account their character as States. 

6. The qualification standards shall require that every applicant, without ex- 
ception, shall as part of his application undertake: 

(a) to accept as enforceable and comply with the applicable obligations creat- 
ed by the provisions of Part XI, the rules, regulations and procedures of 
the Authority, the decisions of the organs of the Authority and terms of 
his contracts with the Authority; 

(b) to accept control by the Authority of activities in the Area, as authorized 
by this Convention; 

(c) to provide the Authority with a written assurance that his obligations 
under the contract will be fulfilled in good faith; 

(d) to comply with the provisions on the transfer of technology set forth in 
article 5 of this Annex. 

Article 5 
Transfer of technology 

1. When submitting a plan of work, every applicant shall make available to 

the Authority a general description of the equipment and methods to be used in 

carrying out activities in the Area, and other relevant non-proprietary informa- 

tion about the characteristics of such technology and information as to where 
such technology is available. 

2. Every operator shall inform the Authority of revisions in the description 
and information made available pursuant to paragraph 1 whenever a substantial 
technological change or innovation is introduced. 

3. Every contract for carrying out activities in the Area shall contain the fol- 
lowing undertakings by the contractor: 

(a) to make available to the Enterprise on fair and reasonable commercial 
terms and conditions, whenever the Authority so requests, the technolo- 

gy which he uses in carrying out activities in the Area under the contract, 

which the contractor is legally entitled to transfer. This shall be done by 

means of licences or other appropriate arrangements which the contrac- 
tor shall negotiate with the Enterprise and which shall be set forth in a 

specific agreement supplementary to the contract. This undertaking 

may be invoked only if the Enterprise finds that it is unable to obtain the 
same or equally efficient and useful technology on the open market on 
fair and reasonable commercial terms and conditions;
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b) um að fá skriflega tryggingu frá eiganda tækni, sem notuð er við framkvæmd 
starfsemi á svæðinu samkvæmt samningnum, er ekki almennt að finna á 
frjálsum markaði og a-liður tekur ekki til, fyrir því að eigandinn muni, hvenær 
sem stofnunin fer þess á leit, gefa fyrirtækinu kost á þeirri tækni með leyfi eða 
öðrum viðeigandi ráðstöfunum og með sanngjörnum og hóflegum viðskipta- 
legum skilmálum og skilyrðum að eins miklu leyti og verktakanum er gefinn 
kostur á henni. Ef þessi trygging fæst ekki skal verktakinn ekki nota 
viðkomandi tækni við framkvæmd starfsemi á svæðinu; 

c) um að afla frá eigandanum með framkvæmanlegum samningi, að beiðni 

fyrirtækisins og ef unnt er að gera það án verulegs kostnaðar fyrir verktakann, 

lagalegs réttar til að miðla fyrirtækinu tækni sem verktakinn notar við 

framkvæmd starfsemi á svæðinu samkvæmt samningnum, hann hefur ella ekki 

lagalegan rétt til að miðla og er ekki almennt að finna á frjálsum markaði. 

Þegar náin félagsleg tengsl eru milli verktakans og eiganda tækninnar skal það, 

hversu mikil þessi tengsl og stjórn eða áhrif eru, skipta máli við ákvörðunina 

um það hvort allar tiltækar ráðstafanir hafi verið gerðar til að öðlast þennan 

rétt. Þegar verktakinn fer með virka stjórn yfir eigandanum skal misbrestur á 

því, að hins lagalega réttar sé aflað frá eigandanum, teljast skipta máli um hæfi 

verktakans varðandi síðari umsókn um samþykkt starfsáætlunar; 

d) um að auðvelda að beiðni fyrirtækisins öflun þess á tækni, sem b-liður tekur til, 

með leyfi eða öðrum viðeigandi ráðstöfunum og með sanngjörnum og 

hóflegum viðskiptalegum skilmálum og skilyrðum ef fyrirtækið ákveður að 

semja beint við eiganda tækninnar; 

e) um að gera sömu ráðstafanir og mælt er fyrir um í a-, b-, c- og d-lið til hagsbóta 

fyrir þróunarríki eða hóp þróunarríkja sem sótt hefur um samning samkvæmt 

9. gr. þessa viðauka, með því skilyrði að þessar ráðstafanir séu takmarkaðar 

við hagnýtingu þess hluta svæðisins, sem verktakinn hefur gert tillögu um og 

tekinn hefur verið frá samkvæmt 8. gr. þessa viðauka, og með því skilyrði að 

starfsemi samkvæmt samningnum, sem þróunarríkið eða hópur þróunarríkja 

hefur sóst eftir, muni ekki hafa í för með sér miðlun tækni til þriðja ríkis eða 

ríkisborgara þriðja ríkis. Skuldbindingin samkvæmt þessu ákvæði skal aðeins 

gilda með tilliti til ákveðins verktaka þegar fyrirtækið hefur ekki beðið um 

tækni eða sá verktaki hefur ekki miðlað fyrirtækinu henni. 

4. Deilumál um skuldbindingar, sem krafist er í 3. tl., skulu eins og önnur 

ákvæði samninganna sæta skyldubundinni lausn samkvæmt XI. hluta og má í 

samræmi við 18. gr. þessa viðauka mæla fyrir um frestun eða uppsögn samningsins 
ellegar fjársektir þegar um brot á þessum skuldbindingum er að ræða. Hvor aðili 
um sig getur lagt deilumál um það, hvort tilboð, sem verktakinn hefur gert, séu 
innan ramma sanngjarnra og hóflegra viðskiptalegra skilmála og skilyrða, í 
bindandi viðskiptagerð samkvæmt gerðardómsreglum nefndar Sameinuðu þjóð- 
anna um alþjóðaviðskiptarétt eða öðrum þeim gerðardómsreglum sem mælt kann 

að vera fyrir um í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. Ef 

úrskurðurinn er sá að tilboðið, sem verktakinn hefur gert, sé ekki innan ramma 

sanngjarnra og hóflegra viðskiptalegra skilmála og skilyrða skal gefa verktakanum 

45 daga frest til að endurskoða tilboð sitt svo að það sé innan þess ramma áður.en 

stofnunin grípur til aðgerða samkvæmt 18. gr. þessa viðauka.
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(b) to obtain a written assurance from the owner of any technology used in 
carrying out activities in the Area under the contract, which is not gener- 

ally available on the open market and which is not covered by subpara- 
graph (a), that the owner will, whenever the Authority so requests, 
make that technology available to the Enterprise under licence or other 
appropriate arrangements and on fair and reasonable commercial terms 

and conditions, to the same extent as made available to the contractor. If 

this assurance is not obtained, the technology in question shall not be 

used by the contractor in carrying out activitiesin the Area; 

(c) to acquire from the owner by means of an enforceable contract, upon 
the request of the Enterprise and if it is possible to do so without sub- 
stantial cost to the contractor, the legal right to transfer to the Enter- 

prise any technology used by the contractor, in carrying out activities in 
the Area under the contract, which the contractor is otherwise not 

legally entitled to transfer and which is not generally available on the 

open market. In cases where there is a substantial corporate relation- 

ship between the contractor and the owner of the technology, the close- 

ness of this relationship and the degree of control or influence shall be 

relevant to the determination whether all feasible measures have been 

taken to acquire such a right. In cases where the contractor exercises ef- 

fective control over the owner, failure to acquire from the owner the 

legal right shall be considered relevant to the contractor's qualification 

for any subsequent application for approval of a plan of work; 

(d) to facilitate, upon the request of the Enterprise, the acquisition by the 
Enterprise of any technology covered by subparagraph (b), under licence 
or other appropriate arrangements and on fair and reasonable commer- 

cial terms and conditions, if the Enterprise decides to negotiate directly 

with the owner of the technology; 

(e) to take the same measures as are prescribed in subparagraphs (a), (b), 
(c) and (d) for the benefit of a developing State or group of developing 
States which has applied for a contract under article 9 of this Annex, 

provided that these measures shall be limited to the exploitation of the 

part of the area proposed by the contractor which has been reserved pur- 

suant to article 8 of this Annex and provided that activities under the 

contract sought by the developing State or group of developing States 
would not involve transfer of technology to a third State or the nationals 

of a third State. The obligation under this provision shall only apply with 

respect to any given contractor where technology has not been requested 
by the Enterprise or transferred by that contractor to the Enterprise. 

4. Disputes concerning undertakings required by paragraph 3, like other pro- 

visions of the contracts, shall be subject to compulsory settlement in accordance 
with Part XI and, in cases of violation of these undertakings, suspension or 

termination of the contract or monetary penalties may be ordered in accordance 

with article 18 of this Annex. Disputes as to whether offers made by the con- 

tractor are within the range of fair and reasonable commercial terms and condi- 
tions may be submitted by either party to binding commercial arbitration in ac- 

cordance with the UNCITRAL Arbitration Rules or such other arbitration 
rules as may be prescribed in the rules, regulations and procedures of the Au- 

thority. If the finding is that the offer made by the contractor is not within the 
range of fair and reasonable commercial terms and conditions, the contractor 

shall be given 45 days to revise his offer to bring it within that range before the 

Authority takes any action in accordance with article 18 of this Annex.
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5. Ef fyrirtækið getur ekki fengið með sanngjörnum og hóflegum viðskipta- 

legum skilmálum og skilyrðum viðeigandi tækni til að gera því kleift að hefja í tæka 

tíð nám og vinnslu jarðefna af svæðinu getur annaðhvort ráðið eða þingið kallað 
saman hóp aðildarríkja, skipaðan þeim sem fást við starfsemi á svæðinu, þeim er 

hafa stutt aðila sem fást við starfsemi á svæðinu og öðrum aðildarríkjum sem eiga 

aðgang að þessari tækni. Þessi hópur skal bera saman ráð sín og gera virkar 

ráðstafanir til að tryggja að fyrirtækinu sé gefinn kostur á þessari tækni með 
sanngjörnum og hóflegum viðskiptalegum skilmálum og skilyrðum. Sérhvert slíkt 
aðildarríki skal innan síns eigin réttarkerfis gera allar tiltækar ráðstafanir í þessu 

skyni. 

6. Þegar um er að ræða sameiginleg fyrirtæki með fyrirtækinu skal miðlun tækni 
fara fram samkvæmt skilmálum samningsins um sameiginlega fyrirtækið. 

7. Skuldbindingarnar, sem krafist er í 3. tl., skulu vera í sérhverjum samningi um 

framkvæmd starfsemi á svæðinu allt að 10 árum eftir upphaf vinnslu í viðskiptatil- 
gangi af hálfu fyrirtækisins og má láta reyna á þær á því tímabili. 

8. Í þessari grein merkir „tækni“ sérhæfðan búnað og tækniþekkingu, m. a. 
handbækur, uppdrætti, starfræksluleiðbeiningar, þjálfun og tæknilega ráðgjöf og 

aðstoð, sem nauðsynleg er til að setja saman, halda við og starfrækja arðbært kerfi, 
og lagalegan rétt til að nota þessa þætti í þeim tilgangi á almennum grundvelli. 

6. gr. 
Samþykkt starfsáætlana 

1. Sex mánuðum eftir gildistöku samnings þessa og því næst fjórða hvern mánuð 
skal stofnunin taka til athugunar drög að starfsáætlunum. 

2. Stofnunin skal við athugun á umsókn um samþykkt starfsáætlunar í formi 
samnings fyrst ganga úr skugga um það hvort: 

a) umsækjandinn hafi farið eftir reglunum, sem settar eru um umsóknir 
samkvæmt 4. gr. þessa viðauka, og hafi tekist á hendur gagnvart stofnuninni 
skuldbindingarnar og veitt henni tryggingarnar sem krafist er í þeirri grein. 
Þegar ekki er farið eftir þessum reglum eða þessar skuldbindingar og 
tryggingar eru ekki fyrir hendi skal gefa umsækjandanum 45 daga frest til að 

bæta úr þessum ágöllum, 
b) umsækjandinn fullnægi nauðsynlegum hæfiskröfum sem kveðið er á um í 4. gr. 

þessa viðauka. 
3. Öll drög að starfsáætlunum skal taka til meðferðar í þeirri röð sem tekið er við 

þeim. Drögin að starfsáætlununum skulu vera í samræmi við og innan ramma 

viðeigandi ákvæða samnings þessa og reglna, reglugerða og starfshátta stofnunar- 
innar, m. a. um starfrækslukröfur, fjárframlög og skuldbindingarnar varðandi 
miðlun tækni. Ef drögin að starfsáætlununum uppfylla þessar kröfur skal stofnunin 
samþykkja þær enda séu þær í samræmi við samræmdar kröfur án mismununar sem 

gerðar eru í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, þó ekki ef: 

a) svæðið, sem drögin að starfsáætluninni taka til, felst að nokkru eða öllu leyti í 
samþykktri starfsáætlun eða drögum að starfsáætlun sem hafa áður verið lögð 

fram og stofnunin hefur enn ekki fjallað endanlega um; 

b) stofnunin hafnar svæðinu, sem drögin að starfsáætluninni taka til, að nokkru 

eða öllu leyti samkvæmt 162. gr., 2. tl. x); eða
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5. Ifthe Enterprise is unable to obtain on fair and reasonable commercialterms 
and conditions appropriate technology to enable it to commence in a timely 

manner the recovery and processing of mineralsfrom the Area, eitherthe Council 
or the Assembly may convene a group of States Parties composed of those which 

are engaged in activities in the Area, those which have sponsored entities which 
are engaged in activities in the Area and other States Parties having access to such 

technology. This group shall consult together and shalltake effective measuresto 
ensure that such technology is made available to the Enterprise on fair and rea- 

sonable commercial terms and conditions. Each such State Party shall take all 

feasible measuresto thisend within itsown legal system. 

6. In the case of joint ventures with the Enterprise, transfer of technology 

will be in accordance with the terms of the joint venture agreement. 

7. The undertakings required by paragraph 3 shall be included in each con- 

tract for the carrying out of activities in the Area until 10 years after the com- 

mencement of commercial production by the Enterprise, and may be invoked 

during that period. 

8. For the purposes of this article, “technology'" means the specialized equip- 

ment and technical know-how, including manuals, designs, operating instruc- 

tions, training and technical advice and assistance, necessary to assemble, main- 

tain and operate a viable system and the legal right to use these items for that 

purpose on a non-exclusive basis. 

Article 6 

Approval of plans of work 

1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter 

each fourth month, the Authority shall take up for eonsideration proposed 

plans of work. 

2. When considering an application for approval of a plan of work in the form 

of a contract, the Authority shall first ascertain whether: 

(a) the applicant has complied with the procedures established for applica- 
tions in accordance with article 4 of this Annex and has given the Au- 

thority the undertakings and assurances required by that article. In cases 

of non-compliance with these procedures or in the absence of any of 

these undertakings and assurances, the applicant shall be given 45 days 

to remedy these defects; 

(b) the applicant possesses the requisite qualifications provided for in article 

4 of this Annex. 

3. All proposed plans of work shall be taken up in the order in which they are 
received. The proposed plans of work shall comply with and be governed by 

the relevant provisions of this Convention and the rules, regulations and pro- 
cedures of the Authority, including those on operational requirements, financial 

contributions and the undertakings concerning the transfer of technology. lf 

the proposed plans of work conform to these requirements, the Authority shall 

approve them provided that they are in accordance with the uniform and non- 
discriminatory requirements set forth in the rules, regulations and procedures 

of the Authority, unless: 

(a) part or all ofthe area covered by the proposed plan of work is included in 

an approved plan of work or a previously submitted proposed plan of 

work which has not yet been finally acted on by the Authority; 

(b) part or all of the area covered by the proposed plan of work is dis- 
approved by the Authority pursuant to article 162, paragraph 2 (x); or
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c) drögin að starfsáætluninni hafa verið lögð fram eða studd af aðildarríki sem 

þegar hefur fengið samþykktar: 

i) starfsáætlanir um rannsóknir á fjölmálmsmolum og hagnýtingu þeirra á 
ófráteknum svæðum ef þau eru ásamt öðrum hvorum hluta svæðisins, sem 
umsóknin um starfsáætlun tekur til, 30 hundraðshlutum stærri en 400 000 

ferkílómetra hringlaga svæði umhverfis miðju annars hvors hluta svæðisins 

sem drögin að starfsáætluninni taka til; 
ii) starfsáætlanir um rannsóknir á fjölmálmsmolum og hagnýtingu þeirra á 

ófráteknum svæðum, samtals að stærð 2 hundraðshlutar af samanlögðu 

hafsbotnssvæðinu sem er ekki frátekið eða hafnað með tilliti til hagnýtingar 

samkvæmt 162. gr., 2. tl. x). 
4. Að því er varðar staðalinn, sem greint er frá í 3. tl. c), skal reikna 

starfsáætlun, sem félagsskapur eða samsteypa leggur fram, á hlutagrundvelli milli 
aðildarríkjanna sem veita stuðning og hlut eiga að máli samkvæmt 4. gr., 3. tl., 

þessa viðauka. Stofnunin getur samþykkt starfsáætlanir sem 3. tl. c) tekur til ef hún 
telur að slíkt samþykki muni ekki gera aðildarríki eða aðilum, sem það styður, 
kleift að einoka framkvæmd starfsemi á svæðinu eða útiloka önnur aðildarríki frá 

starfsemi á svæðinu. 

S. Þrátt fyrir 3. tl. a) getur stofnunin eftir lok bráðabirgðatímabilsins, sem 
tilgreint er í 151. gr., 3. tl., með reglum, reglugerðum og starfsháttum samþykkt 
aðrar aðferðir og reglur, sem samrýmast samningi þessum, til að ákveða hvaða 
umsækjendur skuli fá starfsáætlanir samþykktar þegar um val milli umsækjenda um 

fyrirhugað svæði er að ræða. Þessar aðferðir og reglur skulu tryggja samþykkt 
starfsáætlana á sanngjörnum grundvelli án mismununar. 

7. gr. 

Val milli umsækjenda um vinnsluleyfi 

1. Sex mánuðum eftir gildistöku samnings þessa og því næst fjórða hvern mánuð 

skal stofnunin taka til athugunar umsóknir um vinnsluleyfi sem lagðar eru fram á 
næsta tímabili þar á undan. Stofnunin skal veita leyfin sem sótt er um ef unnt er að 

samþykkja allar þessar umsóknir án þess að fara fram úr framleiðslumarkinu eða 
brjóta gegn skuldbindingum stofnunarinnar samkvæmt vörusamningi eða vörusam- 
þykkt sem hún hefur gerst aðili að samkvæmt ákvæðum 151. gr. 

2. Þegar velja verður milli umsækjenda um vinnsluleyfi vegna framleiðslumarks- 

ins, sem greint er frá í 151. gr., 2—. tl., eða vegna skuldbindinga stofnunarinnar 

samkvæmt vörusamningi eða vörusamþykkt sem hún hefur gerst aðili að samkvæmt 
ákvæðum 151. gr., 1. tl., skal stofnunin velja á grundvelli þeirra hlutlægu staðla án 

mismununar sem-greint er frá í reglum, reglugerðum og starfsháttum hennar. 

3. Við beitingu 2. tl. skal stofnunin veita þeim umsækjendum forgangsrétt sem: 

a) veita betri tryggingu fyrir frammistöðu með hliðsjón af fjárhagslegu og 

tæknilegu hæfi þeirra og eftir atvikum frammistöðu þeirra samkvæmt áður 

samþykktum starfsáætiunum, 

b) kunna fyrr að veita stofnuninni hagsbætur með hliðsjón af því hvenær áætlað er 

að vinnsla í viðskiptatilgangi byrji; 
c) hafa þegar lagt mest fé og fyrirhöfn í jarðefnaleit eða rannsóknir.
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(c) the proposed plan of work has been submitted or sponsored by a State 
Party which already holds: 

(i) plans of work for exploration and exploitation of polymetallic nodules 
in non-reserved areas that, together with either part of the area cov- 

ered by the application for a plan of work, exceed in size 30 per cent 
of a circular area of 400,000 square kilometrés surrounding the centre 

of either part of the area covered by the proposed plan of work; 

(ii) plans of work for the exploration and exploitation of polymetallic 
nodules in non-reserved areas which, taken together, constitute 2 per 
cent of the total sea-bed area which is not reserved or disapproved for 
exploitation pursuant to article 162, paragraph (2) (x). 

4. For the purpose of the standard set forth in paragraph 3(c), a plan of 

work submitted by a partnership or consortium shall be counted on a pro rata 

basis among the sponsoring States Parties involved in accordance with article 

4, paragraph 3, of this Annex. The Authority may approve plans of work cov- 

ered by paragraph 3(c) if it determines that such approval would not permit a 
State Party or entities sponsored by it to monopolize the conduct of activities 
in the Area or to preclude other States Parties from activities in the Area. 

5. Notwithstanding paragraph 3(a), after the end of the interim period speci- 
fied in article 151, paragraph 3, the Authority may adopt by means of rules, 

regulations and procedures other procedures and criteria consistent with this 
Convention for deciding which applicants shall have plans of work approved in 

cases of selection among applicants for a proposed area. These procedures and 
criteria shall ensure approval of plans of work on an equitable and non- 
discriminatory basis. 

Article 7 . 
Selection among applicants for production authorizations 

1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter 

each fourth month, the Authority shall take up for consideration applications 
for production authorizations submitted during the immediately preceding 

period. The Authority shall issue the authorizations applied for if all such appli- 
cations can be approved without exceeding the production limitation or con- 

travening the obligations of the Authority under a commodity agreement or ar- 
rangement to which it has become a party, as provided in article 151. 

2. When a selection must be made among applicants for production authori- 

zations because of the production limitation set forth in article 151, paragraphs 
2 to 7, or because of tne obligations of the Authority under a commodity agree- 
ment or arrangement to which it has become a party, as provided for in article 

151, paragraph 1, the Authority shall make the selection on the basis of objec- 
tive and non-discriminatory standards set forth in its rules, regulations and 
procedures. 

3. In the application of paragraph 2, the Authority shall give priority to those 
applicants which: 

(a) give better assurance of performance, taking into account their financial 

and technical qualifications and their performance, if any, under pre- 
viously approved plans of work; 

(b) provide earlier prospective financial benefits to the Authority, taking 
into account when commercial production is scheduled to begin; 

(c) have already invested the most resources and effort in prospecting or 
exploration.
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4. Umsækjendur, sem eru ekki valdir á einhverju tímabili, skulu hafa forgangs- 

rétt á seinni tímabilum uns þeir fá vinnsluleyfi. 

5. Vali skal hátta með hliðsjón af þörfinni á að auka möguleika allra aðildarríkja 

á að taka þátt í starfsemi á svæðinu án tillits til þjóðfélags- og efnahagskerfa þeirra 

eða landfræðilegrar legu til að forðast mismunun gagnvart nokkru ríki eða kerfi, 

svo og þörfinni á að koma í veg fyrir einokun þessarar starfsemi. 

6. Hvenær sem færri frátekin svæði en ófrátekin svæði eru hagnýtt skulu 

umsóknir um vinnsluleyfi vegna frátekinna svæða hafa forgangsrétt. 

7. Ákvarðanirnar, sem getið er í þessari grein, skal taka eins fljótt og auðið er 

eftir lok hvers tímabils. 

8. gr. 
Frátaka svæða 

Allar aðrar umsóknir en þær, sem fyrirtækið eða einhver annar aðili leggur fram 

um frátekin svæði, skulu ná yfir heildarsvæði, sem þarf ekki að vera eitt samfellt 

svæði, nægilega stórt og metið nægilega verðmætt viðskiptalega séð til þess að tvær 

jarðefnavinnsluframkvæmdir geti farið fram. Umsækjandinn skal tilgreina hnitin, 

sem skipta svæðinu í tvo hluta, metna jafnverðmæta viðskiptalega séð, og leggja 

fram öll gögnin sem hann hefur fengið um báða hlutana. Að óhnekktu valdi 

stofnunarinnar samkvæmt 17. gr. þessa viðauka skulu gögnin, sem leggja á fram 

um fjölmálmsmola, snerta kortagerð, töku sýnishorna, magn mola og málminni- 

hald þeirra. Innan 45 daga frá móttöku þessara gagna skal stofnunin ákveða hvaða 

hluta eigi að taka eingöngu frá til framkvæmdar starfsemi af hálfu stofnunarinnar 

fyrir milligöngu fyrirtækisins eða í tengslum við þróunarríki. Þessari ákvörðun má 

fresta um annað 45 daga tímabil ef stofnunin biður óháðan sérfræðing að meta 

hvort öll gögnin, sem krafist er í þessari grein, hafi verið lögð fram. Svæðið, sem 

ákveðið hefur verið, skal verða frátekið svæði um leið og starfsáætlunin fyrir 

ófrátekna svæðið hefur verið samþykkt og samningurinn undirritaður. 

9. gr. 

Starfsemi á fráteknum svæðum 

1. Gefa skal fyrirtækinu tækifæri til að ákveða hvort það hyggist stunda starfsemi 

á hverju fráteknu svæði. Þessa ákvörðun má taka hvenær sem er nema stofnunin fái 

tilkynningu samkvæmt 4. tl. en í því tilviki skal fyrirtækið taka ákvörðun sína innan 

hæfilegs tíma. Fyrirtækið getur ákveðið að hagnýta þessi svæði ásamt hlutaðeigandi 

ríki eða aðila á grundvelli sameiginlegra fyrirtækja. 

2. Fyrirtækið má gera samninga um framkvæmd hluta af starfsemi sinni 

samkvæmt IV. viðauka, 12. gr. Það getur einnig stofnað til sameiginlegra fyrirtækja 

um framkvæmd þessarar starfsemi með aðilum sem eru hæfir til að stunda starfsemi 

á svæðinu samkvæmt 153. gr., 2. tl. b). Þegar fyrirtækið hefur þessi sameiginlegu 

fyrirtæki til athugunar skal það gefa aðildarríkjum í hópi þróunarríkja og 

ríkisborgurum þeirra kost á virkri þátttöku. 

3. Stofnunin getur í reglum, reglugerðum og starfsháttum sínum mælt fyrir um 

efnislegar og formlegar kröfur og skilyrði með tilliti til þessara samninga og 

sameiginlegu fyrirtækja.
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4. Applicants which are not selected in any period shall have priority in subse- 
quent periods until they receive a production authorization. 

$. Selection shall be made taking into account the need to enhance oppor- 
tunities for all States Parties, irrespective of their social and economic systems 
or geographical locations so as to avoid discrimination against any State or 
system, to participate in activities in the Area and to prevent monopolization of 
those activities. 

6. Whenever fewer reserved areas than non-reserved areas are under exploi- 
tation, applications for production authorizations with respect to reserved areas 
shall have priority. 

7. The decisions referred to in this article shall be taken as soon as possible 
after the close of each period. 

Article 8 

Reservation of areas 

Each application, other than those submitted by the Enterprise or by any 
other entities for reserved areas, shall cover a total area, which need not be a 
single continuous area, sufficiently large and of sufficient estimated commercial 
value to allow two mining operations. The applicant shall indicate the co- 
ordinates dividing the area into two parts of equal estimated commercial value 
and submit all the data obtained by him with respect to both parts. Without 
prejudice to the powers of the Authority pursuant to article 17 of this Annex, 
the data to be submitted concerning polymetallic nodules shall relate to map- 
ping, sampling, the abundance of nodules, and their metal content. Within 45 
days of receiving such data, the Authority shall designate which part is to be re- 
served solely for the conduct of activities by the Authority through the Enter- 
prise or in association with developing States. This designation may be 
deferred for a further period of 45 days if the Authority requests an independent 
expert to assess whether all data required by this article has been submitted. 
The area designated shall become a reserved area as soon as the plan of work 
for the non-reserved area is approved and the contract is signed. 

Article 9 

Activities in reserved areas 

1. The Enterprise shall be given an opportunity to decide whether it intends 
to carry out activities in each reserved area. This decision may be taken at any 
time, unless a notification pursuant to paragraph 4 is received by the Authority, 

in which event the Erterprise shall take its decision within a reasonable time. 

The Enterprise may decide to exploit such areas in joint ventures with the inter- 
ested State or entity. 

2. The Enterprise may conclude contracts for the execution of part of its ac- 
tivities in accordance with Annex IV, article 12. It may also enter into joint ven- 

tures for the conduct of such activities with any entities which are eligible to 
carry out activities in the Area pursuant to article 153, paragraph 2(b). When 
considering such joint ventures, the Enterprise shall offer to States Parties 

which are developing States and their nationals the opportunity of effective 
participation. 

3. The Authority may prescribe, in its rules, regulations and procedures, sub- 
stantive and procedural requirements and conditions with respect to such con- 
tracts and joint ventures.
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4. Aðildarríki í hópi þróunarríkja ellegar einstaklingur eða lögpersóna, studd af 
því og undir virkri stjórn þess eða annars þróunarríkis sem er hæfur umsækjandi, 

eða einhver hópur hinna framangreindu, getur tilkynnt stofnuninni að það vilji 
leggja fram starfsáætlun samkvæmt 6. gr. þessa viðauka með tilliti til frátekins 
svæðis. Starfsáætlunina skal taka til athugunar ef fyrirtækið ákveður samkvæmt 1. 
tl. að það hyggist ekki stunda starfsemi á því svæði. 

10. gr. 

Forréttindi og forgangsréttur meðal umsækjenda 

Framkvæmdaaðili, sem hefur fengið samþykkta starfsáætlun um rannsóknir 

einvörðungu eins og kveðið er á um í 3. gr., 4. tl. c), þessa viðauka, skal hafa 
forréttindi og forgangsrétt meðal umsækjenda um starfsáætlun sem tekur til 
hagnýtingar sama svæðis og auðlinda. Þó má draga þessi forréttindi eða þennan 

forgangsrétt til baka ef frammistaða framkvæmdaaðilans hefur ekki verið viðun- 
andi. 

11. gr. 

Sameiginlegar ráðstafanir 

1. Í samningum má kveða á um sameiginlegar ráðstafanir í formi sameiginlegra 
fyrirtækja eða framleiðslusamvinnu milli verktakans og stofnunarinnar fyrir 

milligöngu fyrirtækisins, svo og hvers konar annað form sameiginlegra ráðstafana, 
og skulu þær njóta sömu verndar gegn endurskoðun, frestun eða uppsögn og 
samningar við stofnunina. 

2. Verktakar, sem gera þessar sameiginlegu ráðstafanir með fyrirtækinu, geta 
notið fjárhagslegra ívilnana sem kveðið er á um í 13. gr. þessa viðauka. 

3. Þátttakendur í sameiginlegum fyrirtækjum með fyrirtækinu skulu vera ábyrgir 
fyrir greiðslunum, sem krafist er í 13. gr. þessa viðauka, í samræmi við hlut sinn í 
sameiginlegu fyrirtækjunum, samanber þó fjárhagslegar ívilnanir sem kveðið er á 
um í þeirri grein. 

12. gr. 

Starfsemi sem fyrirtækið stundar 

1. Um starfsemi á svæðinu, sem fyrirtækið stundar samkvæmt 153. gr., 2.tl. a), 

skal fara eftir XI. hluta, reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar og 
viðeigandi ákvörðunum hennar. 

2. Sérhver starfsáætlun, sem fyrirtækið leggur fram, skal studd sönnunum um 

fjárhagslega og tæknilega getu þess. 

13. gr. 

Fjárhagsskilmálar samninga 

1. Við mótun reglna, reglugerða og starfshátta varðandi fjárhagsskilmála 

samnings milli stofnunarinnar og aðilanna, sem getið er í 153. gr., 2. tl. b), og í 

samningaumleitunum um þessi fjárhagskjör samkvæmt XI. hluta og þessum 
reglum, reglugerðum og starfsháttum skal stofnunin taka mið af eftirfarandi 

markmiðum: 

a) að tryggja stofnuninni hámarkstekjur af ágóða af vinnslu í viðskiptatilgangi; 

b) að laða að fjárfestingu og tækni til rannsókna á svæðinu og hagnýtingar þess; 

c) að tryggja verktökum jöfn fjárhagskjör og sambærilegar fjárskuldbindingar,
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4. Any State Party which is a developing State or any natural or juridical 

person sponsored by it and effectively controlled by it or by other developing 

State which is a qualified applicant, or any group of the foregoing, may notify 

the Authority that it wishes to submit a plan of work pursuant to article 6 of this 
Annex with respect to a reserved area. The plan of work shall be considered if 

the Enterprise decides, pursuant to paragraph 1, that it does not intend to carry 

out activities in that area. 

Article 10 

Preference and priority among applicants 

An operator who has an approved plan of work for exploration only, as 

provided in article 3, paragraph 4(c), of this Annex shall have a preference and 
a priority among applicants for a plan of work covering exploitation of the same 

area and resources. However, such preference or priority may be withdrawn if 
the operator's performance has not been satisfactory. 

Article 11 

Joint arrangements 

1. Contracts may provide for joint arrangements between the contractor and 
the Authority through the Enterprise, in the form of joint ventures or produc- 

tion sharing, as well as any other form of joint arrangement, which shall have 

the same protection against revision, suspension or termination as contracts 
with the Authority. 

2. Contractors entering into such joint arrangements with the Enterprise 
may receive financial incentives as provided for in article 13 of this Annex. 

3. Partners in joint ventures with the Enterprise shall be liable for the pay- 
ments required by article 13 of this Annex to the extent of their share in the 
joint ventures, subject to financial incentives as provided for in that article. 

Article 12 
Activities carried out by the Enterprise 

1. Activities in the Area carried out by the Enterprise pursuant to article 153, 
paragraph 2(a), shall be governed by Part XI, the rules, regulations and pro- 

cedures of the Authority and its relevant decisions. 

2. Any plan of work submitted by the Enterprise shall be accompanied by 

evidence supporting its financial and technical capabilities. 

Article 13 
Financial terms of contracts 

1. In adopting rules, regulations and procedures concerning the financial 
terms of a contract between the Authority and the entities referred to in article 
153, paragraph 2(b), and in negotiating those financial terms in accordance with 
Part XI and those rules, regulations and procedures, the Authority shall be 

guided by the following objectives: 

(a) to ensure optimum revenues for the Authority from the proceeds of 
commercial production; 

(b) to attract investments and technology to the exploration and exploitation 
of the Area, 

(c) to ensure equality of financial treatment and comparable financial obliga- 
tions for contractors;
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d) 'að veita verktökum ívilnanir á samræmdum grundvelli án mismununar þannig 

að þeir geri sameiginlegar ráðstafanir með fyrirtækinu og þróunarríkjum eða 

ríkisborgurum þeirra, að örva miðlun tækni þangað og að þjálfa starfslið 

stofnunarinnar og þróunarríkja; 

e) að gera fyrirtækinu kleift að fást á virkan hátt við hafsbotnsjarðefnavinnslu á 

sama tíma og aðilarnir sem getið er í 153. gr., 2. tl. b); og 
f) að tryggja að verktakar séu ekki — vegna fjárhagslegu ívilnananna sem þeim 

eru veittar samkvæmt 14. tl., samkvæmt skilmálum samninga sem endurskoð- 
aðir hafa verið í samræmi við 19. gr. þessa viðauka eða samkvæmt ákvæðum 
11. gr. þessa viðauka með tilliti til sameiginlegra fyrirtækja — styrktir þannig 

að þeim sé veitt óeðlilegt samkeppnishagræði gagnvart jarðefnavinnsluaðilum 
á landi. 

2. Leggja skal á gjald vegna stjórnunarkostnaðar við meðferð umsóknar um 

samþykkt starfsáætlunar í formi samnings og skal upphæð þess ákveðin 500 000 

Bandaríkjadalir á umsókn. Ráðið skal endurskoða upphæð gjaldsins öðru hverju til 

að tryggja að það hrökkvi fyrir stjórnunarkostnaðinum sem lagt er í. Ef þessi 

stjórnunarkostnaður, sem stofnunin leggur í við meðferð umsóknar, er minni en 

fastaupphæðin skal stofnunin endurgreiða umsækjandanum mismuninn. 

3. Verktaki skal greiða árlegt 1 milljónar Bandaríkjadala fastagjald frá gildis- 
tökudegi samningsins. Ef hinum samþykkta upphafsdegi vinnslu í viðskiptatilgangi 
er frestað vegna tafar á veitingu vinnsluleyfisins samkvæmt 151. gr. skal falla frá 

hinu árlega fastagjaldi meðan á frestuninni stendur. Frá upphafsdegi vinnslu í 

viðskiptatilgangi skal verktakinn annaðhvort greiða framleiðslugjaldið eða hið 

árlega fastagjald hvort sem hærra er. 

4. Innan árs frá upphafsdegi vinnslu í viðskiptatilgangi, í samræmi við 3. tl., skal 
verktaki velja um það að inna fjárframlag sitt til stofnunarinnar af hendi 
annaðhvort með því að: 

a) greiða aðeins framleiðslugjald; eða 
b) greiða sambland af framleiðslugjaldi og hluta af nettótekjum. 

5. a) Ef verktaki kýs að inna fjárframlag sitt til stofnunarinnar af hendi með því 

að greiða aðeins framleiðslugjald skal ákveða það sem hundraðshluta af 
markaðsverðmæti unnu málmanna úr fjölmálmsmolunum af samningssvæð- 

inu. Þennan hundraðshluta skal ákveða sem hér segir: 

i) 1.— 10. ár vinnslu í viðskiptatilgangi 5 hundraðshlutar 

ii) 11. árið til loka vinnslu í viðskiptatilgangi 12 hundraðshlutar 
b) Áðurnefnt markaðsverðmaæti skal samkvæmt skilgreiningunni í 7. og 8. tl. vera 

margfeldið af magni unnu málmanna úr fjölmálmsmolunum af samningssvæð- 
inu og meðalverði þessara málma á viðeigandi bókhaldsári. 

  

6. Ef verktaki kýs að inna fjárframlag sitt til stofnunarinnar af hendi með því að 

greiða sambland af framleiðslugjaldi og hluta af nettótekjum skulu þær greiðslur 
ákveðnar sem hér segir: 

a) Framleiðslugjaldið skal ákveða sem hundraðshluta af markaðsverðmæti unnu 
málmanna úr fjölmálmsmolunum af samningssvæðinu enda sé markaðsverð- 

mætið ákveðið samkvæmt b-lið. Þennan hundraðshluta skal ákveða sem hér 
segir:
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(d) to provide incentives on a uniform and non-discriminatory basis for con- 
tractors to undertake joint arrangements with the Enterprise and devel- 
oping States or their nationals, to stimulate the transfer of technology 

thereto, and to train the personnel of the Authority and of developing 
States; 

(e) to enable the Enterprise to engage in sea-bed mining effectively at the 
same time as the entities referred to in article 153, paragraph 2(b); and 

(f) to ensure that, as a result of the financial incentives provided to contrac- 
tors under paragraph 14, under the terms of contracts reviewed in accor- 
dance with article 19 of this Annex or under the provisions of article 11 

of this Annex with respect to joint ventures, contractors are not subsi- 
dized so as to be given an artificial competitive advantage with respect to 
land-based miners. 

2. A fee shall be levied for the administrative cost of processing an applica- 

tion for approval of a plan of work in the form of a contract and shall be fixed at 

an amount of $US 500,000 per application. The amount of the fee shall be 
reviewed from time to time by the Council in order to ensure that it covers the 

administrative cost incurred. If such administrative cost incurred by the Au- 

thority in processing an application is less than the fixed amount, the Authori- 

ty shall refund the difference to the applicant. 

3. A contractor shall pay an annual fixed fee of $US 1 million from the date 

of entry into force of the contract. If the approved date of commencement of 

commercial production is postponed because of a delay in issuing the produc- 

tion authorization, in accordance with article 151, the annual fixed fee shall be 
waived for the period of postponement. From the date of commencement of 

commercial production, the contractor shall pay either the production charge or 

the annual fixed fee, whichever is greater. 

4. Within a year of the date of commencement of commercial production, in 
conformity with paragraph 3, a contractor shall choose to make his financial 
contribution to the Authority by either: 

(a) paying a production charge only; or 

(b) paying a combination of a production charge and a share of net proceeds. 

5. (a) If a contractor chooses to make his financial contribution to the Au- 

thority by paying a production charge only, it shall be fixed at a percent- 
age of the market value of the processed metals produced from:the poly- 
metallic nodules recovered from the area covered by the contract. This 
percentage shall be fixed as follows: 

(i) years 1-10 of commercial production S per cent 
(ii) years 11 to the end of commercial production 12 per cent 

(b) The said market value shall be the product of the quantity of the pro- 
cessed metals produced from the polymetallic nodules extracted from 
the area covered by the contract and the average price for those metals 

during the relevant accounting year, as defined in paragraphs 7 and 8. 

6. If a contractor chooses to make his financial contribution to the Authority 

by paying a combination of a production charge and a share of net proceeds, 
such payments shall be determined as follows: 

(a) The production charge shall be fixed at a percentage of the market value, 
determined in accordance with subparagraph (b), of the processed 

metals produced from the polymetallic nodules recovered from the area 
covered by the contract. This percentage shall be fixed as follows:
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i) fyrsta tímabil vinnslu í viðskiptatilgangi 2 hundraðshlutar 
ii) annað tímabil vinnslu í viðskiptatilgangi 4 hundraðshlutar 

Ef arðsemishlutfall fjárfestingar á einhverju bókhaldsári samkvæmt skilgreining- 
unni í m-lið fer á öðru tímabili vinnslu í viðskiptatilgangi samkvæmt skilgreining- 
unni í d-lið niður fyrir 15 hundraðshluta vegna þess að 4 hundraðshluta framleiðslu- 
gjald er greitt skal framleiðslugjaldið á því bókhaldsári vera 2 hundraðshlutar í stað 
4 hundraðshluta. 

b) Áðurnefnt markaðsverðmæti skal samkvæmt skilgreiningunni í 7. og 8. tl. vera 
margfeldið af magni unnu málmanna úr fjölmálmsmolunum af samningssvæð- 
inu og meðalverði þessara málma á viðeigandi bókhaldsári. 

c) i) Hluta stofnunarinnar af nettótekjum skal taka af þeim hluta nettótekna 
verktakans sem rakinn verður til vinnslu auðlinda samningssvæðisins og 
kallast hér á eftir markaðar nettótekjur. 

ii) Hluta stofnunarinnar í mörkuðum nettótekjum skal ákveða samkvæmt 

eftirfarandi stighækkandi lista: 

Hluti markaðra Hluti stofnunarinnar 
nettótekna 

' Fyrsta tímabil vinnslu | Annað tímabil vinnslu 
í viðskiptatilgangi í viðskiptatilgangi 

Sá hluti þar sem arðsemishlutfall 35 hundraðs- 40 hundraðs- 
fjárfestingar er meira en 0 hundraðs- hlutar hlutar 

hluti en minna en 10 hundraðshlutar 

Sá hluti þar sem arðsemishlutfall 42,5 hundraðs- 50 hundraðs- 

fjárfestingar er 10 hundraðshlutar hlutar hlutar 
eða meira en minna en 20 hundr- 

aðshlutar 

Sá hluti þar sem arðsemishlutfall 50 hundraðs- 70 hundraðs- 

fjárfestingar er 20 hundraðshlutar hlutar hlutar 

eða meira 

d) i) Fyrsta tímabil vinnslu í viðskiptatilgangi, sem getið er í a- og c-lið, skal 
hefjast á fyrsta bókhaldsári vinnslu í viðskiptatilgangi og ljúka á því 

bókhaldsári er þróunarkostnaður verktakans með vöxtum af óendur- 

heimtum hluta hans næst að fullu með reiðufjárafgangi hans, svo sem hér 

segir: 
Á fyrsta bókhaldsárinu, sem lagt er í þróunarkostnað, skal óendurheimtur 

þróunarkostnaður vera jafn þróunarkostnaðinum að frádregnum reiðu- 

fjárafgangi á því ári. Á hverju bókhaldsári þar á eftir skal óendurheimtur 
þróunarkostnaður vera jafn óendurheimta þróunarkostnaðinum í lok 
næsta bókhaldsárs þar á undan, auk vaxta af honum að upphæð 10 

hundraðshlutar á ári, að viðbættum þróunarkostnaði, sem lagt er í á
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(i) first period cf commercial production 2 per cent 

(ii) second pericd of commercial production 4 per cent 

If, in the second period of commercial production, as defined in subparagraph 

(d), the return on investment in any accounting year as defined in subparagraph 
(m) falls below 15 per cent as a result of the payment of the production charge 
at Á per cent, the production charge shall be 2 per cent instead of 4 per cent in 
that accounting year. 

(b) The said market value shall be the product of the quantity of the pro- 
cessed metals produced from the polymetallic nodules recovered from 
the area covered by the contract and the average price for those metals 

during the relevant accounting year as defined in paragraphs 7 and 8. 

(c) () The Authority's share of net proceeds shall be taken out of that por- 
tion of the contractor's net proceeds which is attributable to the 
mining of the resources of the area covered by the contract, referred 
to hereinafter as attributable net proceeds. 

(ii) The Authority's share of attributable net proceeds shall be deter- 
mined in accordance with the following incremental schedule: 

Portion of attributable Share of the Authority 
net proceeds 

First period of Second period of 

commercial production — commercial production 

That portion representing a 35 per cent 40 per cent 
return on investment which 

is greater than Q per cent, but 

less than 10 per cent 

That portion representing a 42.5 per cent 50 per cent 

return on investment which 

is 10 per cent or greater, but 

less than 20 per cent 

That portion representing a 50 per cent 70 per cent 
return on investment which 
is 20 per cent or greater 

(d) (i) The first period of commercial production referred to in subpara- 
graphs (a) and (c) shall commence in the first accounting year of com- 
mercial production and terminate in the accounting year in which the 

contractor's development costs with interest on the unrecovered por- 
tion thereof are fully recovered by his cash surplus, as follows: 

In the first accounting year during which development costs are in- 
curred, unrecovered development costs shall equal the development 

costs less cash surplus in that year. In each subsequent accounting 
year, unrecovered development costs shall equal the unrecovered de- 

velopment costs at the end of the preceding accounting year, plus 
interest thereon at the rate of 10 per cent per annum, plus develop- 

Cc 18
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yfirstandandi bókhaldsári, og að frádregnum reiðufjárafgangi verktakans á 

yfirstandandi bókhaldsári. Bókhaldsárið, er óendurheimtur þróunar- 

kostnaður kemst í núll í fyrsta skiptið, skal vera bókhaldsárið er þróunar- 
kostnaður verktakans með vöxtum af óendurheimtum hluta hans næst að 

fullu með reiðufjárafgangi hans. Reiðufjárafgangur verktakans á ein- 

hverju bókhaldsári skal vera brúttótekjur hans að frádregnum rekstrar- 
kostnaði hans og að frádregnum greiðslum hans til stofnunarinnar 
samkvæmt c-lið. 

ii) Annað tímabil vinnslu í viðskiptatilgangi skal hefjast á bókhaldsárinu, sem 

kemur að loknu fyrsta tímabili vinnslu í viðskiptatilgangi, og halda áfram til 
loka samningstímans. 

e) „Markaðar nettótekjur“ merkja margfeldið af nettótekjum verktakans og 

hlutfallinu á milli þróunarkostnaðar á sviði jarðefnavinnslunnar og þróunar- 

kostnaðar verktakans. Ef verktakinn fæst við jarðefnavinnslu, flutning fjöl- 

málmsmola og framleiðslu þriggja unninna málma fyrst og fremst, sem sé 
kóbolts, kopars og nikkils, skal upphæð markaðra nettótekna eigi vera lægri en 

25 hundraðshlutar af nettótekjum verktakans. Í samræmi við n-lið getur 

stofnunin í öllum öðrum tilvikum, m.a. þar sem verktakinn fæst við 
jarðefnavinnslu, flutning fjölmálmsmola og framleiðslu fjögurra unninna 
málma fyrst og fremst, sem sé kóbolts, kopars, mangans og nikkils, mælt í 
reglum, reglugerðum og starfsháttum sínum fyrir um viðeigandi lágmark sem 

skal tengjast hverju tilviki á sama hátt og 25 hundraðshluta lágmarkið tengist 

þriggja málma tilvikinu. 

f) „Nettótekjur verktaka“ merkja brúttótekjur verktakans að frádregnum rekstr- 

arkostnaði hans og að frádreginni endurgreiðslu þróunarkostnaðar hans eins 
og greint er frá í }-lið. 

g) i) Ef verktakinn fæst við jarðefnavinnslu, flutning fjölmálmsmola og fram- 

leiðslu unninna málma merkja „brúttótekjur verktaka“ brúttótekjurnar af 

sölu unnu málmanna og alla aðra fjármuni sem telja má að rekja megi með 

sanngirni til framkvæmda á grundvelli samningsins samkvæmt fjárhags- 

legum reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. 

ii) Í öllum öðrum tilvikum en þeim, sem tiltekin eru í g-lið i) og n-lið iii), 

merkja „brúttótekjur verktaka“ brúttótekjurnar af sölu hálfunnu málm- 
anna úr fjölmálmsmolunum af samningssvæðinu og alla aðra fjármuni sem 

telja má að rekja megi með sanngirni til framkvæmda á grundvelli 

samningsins samkvæmt fjárhagslegum reglum, reglugerðum og starfshátt- 

um stofnunarinnar. 

h) „Þróunarkostnaður verktaka“ merkir: 

1) öll gjöld sem stofnað er til fyrir upphaf vinnslu í viðskiptatilgangi og 
tengjast beint þróun framleiðslugetu samningssvæðisins og skyldri 

starfsemi með tilliti til framkvæmda á grundvelli samningsins í öllum 

öðrum tilvikum en þeim sem tiltekin eru í n-lið, og þá í samræmi við 

almennt viðurkenndar meginreglur bókhalds, þar undir m. a. kostnað 

við vélar, búnað, skip, vinnslustöð, smíði, byggingar, land, vegi, 

jarðefnaleit og rannsóknir á samningssvæðinu, rannsóknir og þróun, 

vexti, nauðsynlega leigusamninga, leyfi og gjöld; og
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ment costs incurred in the current accounting year and less contrac- 
tor's cash surplus in the current accounting year. The accounting 

year in which unrecovered development costs become zero for the 
first time shall be the accounting year in which the contractor's devel- 

opment costs with interest on the unrecovered portion thereof are 

fully recovered by his cash surplus. The contractor's cash surplus in 

any accounting year shall be his gross proceeds less his operating 

costs and less his payments to the Authority under subparagraph (c). 

(ii) The second period of commercial production shall commence in the 
accounting year following the termination of the first period of com- 

mercial production and shall continue until the end of the contract. 

(e) “Attributable net proceeds" means the product of the contractor's net 

proceeds and the ratio of the development costs in the mining sector to 
the contractor's development costs. If the contractor engages in mining, 

transporting polymetallic nodules and production primarily of three proc- 

essed metals, namely, cobalt, copper and nickel, the amount of attribut- 

able net proceeds shall not be less than 25 per cent of the contractor's 
net proceeds. Subject to subparagraph (n), in all other cases, including 
those where the contractor engages in mining, transporting polymetallic 
nodules, and production primarily of four processed metals, namely, 

cobalt, copper, manganese and nickel, the Authority may, in its rules, 
regulations and procedures, prescribe appropriate floors which shall bear 

the same relationship to each case as the 25 per cent floor does to the 
three-metal case. 

() “Contractor's net proceeds" means the contractor's gross proceeds less 

his operating costs and less the recovery of his development costs as 
set out in subparagraph (). 

(g) (|) If the contractor engages in mining, transporting polymetallic 
nodules and production of processed metals, “contractor's gross pro- 

ceeds'" means the gross revenues from the sale of the processed 

metals and any other monies deemed reasonably attributable to oper- 

ations under the contract in accordance with the financial rules, regu- 
lations and procedures of the Authority. 

(ii) In all cases other than those specified in subparagraphs (g) (i) and 
(n) (iii), “contractor's gross proceeds" means the gross revenues 
from the sale of the semi-processed metals from the polymetallic 

nodules recovered from the area covered by the contract, and any 

other monies deemed reasonably attributable to operations under the 

contract in accordance with the financial rules, regulations and pro- 
cedures of the Authority. 

(h) “Contractor's development costs" means: 

(i) all expenditures incurred prior to the commencement of commercial 
production which are directly related to the development of the pro- 

ductive capacity of the area covered by the contract and the activities 

related thereto for operations under the contract in all cases other 

than that specified in subparagraph (n), in conformity with generally 
recognized accounting principles, including, inter alia, costs of 

machinery, equipment, ships, processing plant, construction, build- 

ings, land, roads, prospecting and exploration of the area covered by 

the contract, research and development, interest, required leases, li- 
cences and fees; and
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ii) áþekk gjöld og greint er frá í i) hér að ofan sem stofnað er til eftir upphaf 
vinnslu í viðskiptatilgangi og nauðsynleg eru til að framkvæma starfsáætl- 
unina, þó ekki þau gjöld sem færð eru sem rekstrarkostnaður. 

i) Tekjur af sölu varanlegra fjármuna og markaðsverðmæti þeirra varanlegu 

fjármuna, sem eru ekki lengur nauðsynlegir til framkvæmda samkvæmt 

samningnum og eru ekki seldir, skal draga frá þróunarkostnaði verktakans á 
viðeigandi bókhaldsári. Þegar þessir frádráttarliðir fara fram úr þróunar- 
kostnaði verktakans skal umframupphæðinni bætt við brúttótekjur verktak- 
ans. 

j) Þróunarkostnað verktakans, sem lagt er í fyrir upphaf vinnslu í viðskiptatil- 
gangi og getið er í h-lið i) og n-lið iv), skal endurgreiða með 10 jöfnum árlegum 
afborgunum frá upphafsdegi vinnslu í viðskiptatilgangi. Þróunarkostnað verk- 
takans, sem lagt er í eftir upphaf vinnslu í viðskiptatilgangi og getið er í h-lið ii) 
og n-lið iv), skal endurgreiða með 10 eða færri jöfnum árlegum afborgunum til 

að tryggja fulla endurgreiðslu hans fyrir lok samningstímans. 

k) „Rekstrarkostnaður verktaka“ merkir öll gjöld sem stofnað er til eftir upphaf 

vinnslu í viðskiptatilgangi við nýtingu framleiðslugetu samningssvæðisins og 
skylda starfsemi með tilliti til framkvæmda á grundvelli samningsins, og þá í 

samræmi við almennt viðurkenndar meginreglur bókhalds, þar undir m. a. hið 
árlega fastagjald eða framleiðslugjaldið, hvort sem hærra er, gjöld vegna 
launagreiðslna, fastakaups, starfsfríðinda, efnis, þjónustu, flutninga, vinnslu- 

og sölukostnaðar, vaxta, opinberrar þjónustu, varðveislu hafrýmisins, fasta- 

kostnaðar og stjórnunarkostnaðar, sem tengist framkvæmdum á grundvelli 
samningsins sérstaklega, og nettórekstrartap sem er yfirfært eða bakfært eins 

og hér er tiltekið. Nettórekstrartap má yfirfæra til tveggja næstu ára nema 
síðustu tvö ár samningstímans en þá má bakfæra það til tveggja síðustu ára. 

1) Ef verktakinn fæst við jarðefnavinnslu, flutning fjölmálmsmola og framleiðslu 

unninna og hálfunninna málma merkir „þróunarkostnaður á sviði jarðefna- 

vinnslunnar“ þann hluta þróunarkostnaðar verktakans sem tengist beint 
vinnslu auðlinda samningssvæðisins, og þá í samræmi við almennt viðurkennd- 

ar meginreglur bókhalds og fjárhagslegar reglur, reglugerðir og starfshætti 

stofnunarinnar, þar undir m. a. umsóknargjald, árlegt fastagjald og, þar sem 

við á, kostnað við jarðefnaleit og rannsóknir á samningssvæðinu og hluta af 

rannsókna- og þróunarkostnaði. 

m) „Arðsemishlutfall fjárfestingar“ á einhverju bókhaldsári merkir hlutfallið á 

milli markaðra nettótekna á því ári og þróunarkostnaðar á sviði jarðefnavinnsl- 

unnar. Þegar þetta hlutfall er reiknað skulu teljast til þróunarkostnaðar á sviði 

jarðefnavinnslunnar gjöld vegna nýs eða endurnýjaðs búnaðar á sviði jarð- 

efnavinnslunnar að frádregnum upprunalegum kostnaði við búnaðinn sem 
endurnýjaður er. 

n) Ef verktakinn fæst aðeins við jarðefnavinnslu: 

i) merkja „markaðar nettótekjur“ allar nettótekjur verktakans;
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(ii) expenditures similar to those set forth in (i) above incurred subse- 
quent to the commencement of commercial production and necessary 

to carry out the plan of work, except those chargeable to operating 
costs. 

(i) The proceeds from the disposal of capital assets and the market value of 
those capital assets which are no longer required for operations under 

the contract and which are not sold shall be deducted from the contrac- 

tor's development costs during the relevant accounting year. When 

these deductions exceed the contractor's development costs the excess 

shall be added to the contractor's gross proceeds. 

(D The contractor's development costs incurred prior to the commence- 

ment of commercial production referred to in subparagraphs (h) (i) and 
(n) (iv) shall be recovered in 10 equal annual instalments from the date 
of commencement of commercial production. The contractor's develop- 

ment costs incurred subsequent to the commencement of commercial 

production referred to in subparagraphs (h) (ii) and (n)(iv) shall be 
recovered in 10 or fewer equal annual instalments so as to ensure their 

complete recovery by the end of the contract. 

(k) “Contractors operating costs" means all expenditures incurred after the 

commencement of commercial production in the operation of the pro- 

ductive capacity of the area covered by the contract and the activities 

related thereto for operations under the contract, in conformity with 

generally recognized accounting principles, including, inter alia, the 

annual fixed fee or the production charge, whichever is greater, expendi- 
tures for wages, salaries, employee benefits, materials, services, trans- 

porting, processing and marketing costs, interest, utilities, preservation 

of the marine environment, overhead and administrative costs specifi- 

cally related to operations under the contract, and any net operating 

losses carried forward or backward as specified herein. Net operating 

losses may be carried forward for two consecutive years except in the 

last two years of the contract in which case they may be carried back- 
ward to the two preceding years. 

(D If the contractor engages in mining, transporting of polymetallic 

nodules, and production of processed and semi-processed metals, “de- 

velopment costs of the mining sector'"' means the portion of the contrac- 

tor's development costs which is directly related to the mining of the 

resources of the area covered by the contract, in conformity with gener- 
ally recognized accounting principles, and the financial rules, regulations 

and procedures of the Authority, including, inter alia, application fee, 
annual fixed fee and, where applicable, costs of prospecting and explora- 

tion of the area covered by the contract, and a portion of research and de- 
velopment costs. 

(m) “Return on investment" in any accounting year means the ratio of attrib- 
utable net proceeds in that year to the development costs of the mining 

sector. For the purpose of computing this ratio the development costs of 

the mining sector shall include expenditures on new or replacement 

equipment in the mining sector less the original cost of the equipment 
replaced. 

(n) Ifthe contractor engages in mining only: 

(i) “attributable net proceeds" means the whole of the contractor's net 
proceeds;,
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ii) skal skilgreina „nettótekjur verktaka“ eins og í f-lið; 

iii) merkja „brúttótekjur verktaka“ brúttótekjurnar af sölu fjölmálmsmolanna 
og alla aðra fjármuni sem telja má að rekja megi með sanngirni til 

framkvæmda á grundvelli samningsins samkvæmt fjárhagslegum reglum, 

reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar; 

iv) merkir „þróunarkostnaður verktaka“ öll gjöld, sem stofnað er til fyrir 

upphaf vinnslu í viðskiptatilgangi eins og greint er frá í h-lið i), og öll gjöld 
sem stofnað er til eftir upphaf vinnslu í viðskiptatilgangi, eins og greint er 
frá í h-lið 11), og tengjast beint vinnslu auðlinda samningssvæðisins, og þá í 

samræmi við almennt viðurkenndar meginreglur bókhalds; 

v) merkir „rekstrarkostnaður verktaka“ rekstrarkostnað verktakans, sam- 

kvæmt k-lið, sem tengist beint vinnslu auðlinda samningssvæðisins, og þá í 

samræmi við almennt viðurkenndar meginreglur bókhalds; 

vi) merkir „arðsemishlutfall fjárfestingar“ á einhverju bókhaldsári hlutfallið á 
milli nettótekna verktakans á því ári og þróunarkostnaðar verktakans. 

Þegar þetta hlutfall er reiknað skulu teljast til þróunarkostnaðar verktak- 

ans gjöld vegna nýs eða endurnýjaðs búnaðar að frádregnu upprunalegu 
verði búnaðarins sem endurnýjaður er. 

Kostnaðinn, sem getið er í h-, k-, |- og nllið og snertir vexti, greidda af 

verktakanum, skal leyfa að því leyti sem stofnunin samþykkir samkvæmt 4. gr., 
1. tl., þessa viðauka, við allar aðstæður, að hlutfallið á milli skulda og eigin fjár 
og upphæð vaxta séu hæfileg með hliðsjón af ríkjandi viðskiptavenju. 

Ekki skal túlka kostnaðinn, sem getið er í þessum tölulið, sem svo að til hans 

teljist greiðslur á tekjusköttum félaga eða svipuð gjöld sem ríki leggja á vegna 

framkvæmda verktakans. 

a) „Unnir málmar“, sem getið er í S. og 6. tl., merkja málma í upprunalegasta 
forminu sem venjulega er verslað með þá á alþjóðlegum viðskiptamörkuðum. Í 

þessu skyni skal stofnunin tiltaka viðeigandi alþjóðlegan viðskiptamarkað í 

fjárhagslegum reglum, reglugerðum og starfsháttum sínum. Að því er varðar 
málmana, sem ekki er verslað með á þessum mörkuðum, merkja „unnir 

málmar“ málmana í upprunalegasta forminu sem venjulega er verslað með þá í 

dæmigerðum viðskiptum óskyldra aðila. 

b) Ef stofnunin getur ekki á annan hátt ákveðið magn unnu málmanna úr fjöl- 

málmsmolunum af samningssvæðinu sem getið er í 5. tl. b) og 6. tl. b) skal 

ákveða magnið á grundvelli málminnihalds molanna, vinnsluvirkni og annarra 

atriða, sem máli skipta, samkvæmt reglum, reglugerðum og starfsháttum 
stofnunarinnar og í samræmi við almennt viðurkenndar meginreglur bókhalds. 

8. Ef komið hefur verið upp á alþjóðlegum viðskiptamarkaði marktæku 

verðkerfi fyrir unna málma, fjölmálmsmola og hálfunna málma úr molunum skal 

byggja á meðalverðinu á þeim markaði. Í öllum öðrum tilvikum skal stofnunin að 

höfðu samráði við verktakann ákveða sanngjarnt verð á áðurnefndum vörum 

samkvæmt 9. tl. 

9. a) Allan kostnað, gjöld, ábata og tekjur og allar ákvarðanir um verð og 

verðmæti, sem getið er í þessari grein, skal grundvalla á viðskiptum á frjálsum
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(ii) “contractor's net proceeds" shall be as defined in subparagraph (f); 
(iii) “contractor's gross proceeds" means the gross revenues from the 

sale of the polymetallic nodules, and any other monies deemed rea- 

sonably attributable to operations under the contract in accordance 

with the financial rules, regulations and procedures of the Authority; 

(iv) “contractor's development costs" means all expenditures incurred 
prior to the commencement of commercial production as set forth in 

subparagraph (h) (i), and all expenditures incurred subsequent to the 
commencement of commercial production as set forth in subpara- 

graph (h)(ii), which are directly related to the mining of the 
resources of the area covered by the contract, in conformity with 

generally recognized accounting principles; 

(v) “contractor's operating costs" means the contractor's operating costs 
as in subparagraph (k) which are directly related to the mining of the 
resources of the area covered by the contract in conformity with 

generally recognized accounting principles; 

(vi) “return on investment" in any accounting year means the ratio of the 

contractor's net proceeds in that year to the contractor's development 

costs. For the purpose of computing this ratio, the contractor's de- 

velopment costs shall include expenditures on new or replacement 

equipment less the original cost of the equipment replaced. 

(0) The costs referred to in subparagraphs (h), (k), (ID) and (n) in respect of 
interest paid by the contractor shall be allowed to the extent that, in all 

the circumstances, the Authority approves, pursuant to article 4, para- 

graph 1, of this Annex, the debt-equity ratio and the rates of interest as 

reasonable, having regard to existing commercial practice. 

(p) The costs referred to in this paragraph shall not be interpreted as 
including payments of corporate income taxes or similar charges levied 

by States in respect of the operations of the contractor. 

7. (a) “Processed metals“, referred to in paragraphs 5 and 6, means the 
metals in the most basic form in which they are customarily traded on in- 

ternational terminal markets. For this purpose, the Authority shall 
specify, in its financial rules, regulations and procedures, the relevant in- 

ternational terminal market. For the metals which are not traded on 

such markets, “processed metals“ means the metals in the most basic 

form in which they are customarily traded in representative arm's length 

transactions. 

(b) If the Authority cannot otherwise determine the quantity of the pro- 

cessed metals produced from the polymetallic nodules recovered from 

the area covered by the contract referred to in paragraphs 5 (b) and 6 

(b), the quantity shall be determined on the basis of the metal content of 

the nodules, processing recovery efficiency and other relevant factors, in 
accordance with the rules, regulations and procedures of the Authority 

and in conformity with generally recognized accounting principles. 

8. If an international terminal market provides a representative pricing 

mechanism for processed metals, polymetallic nodules and semi-processed 
metals from the nodules, the average price on that market shall be used. In all 

other cases, the Authority shall, after consulting the contractor, determine a 

fair price for the said products in accordance with paragraph 9. 

9. (a) All costs, expenditures, proceeds and revenues and all determina- 
tions of price and value referred to in this article shall be the result of



Nr. 7 280 10. október 1985 

markaði eða viðskiptum óskyldra aðila. Ef ekki er um slík viðskipti að ræða skal 
stofnunin taka ákvarðanir þar að lútandi að höfðu samráði við verktakann eins 

og grundvöllurinn væri viðskipti á frjálsum markaði eða viðskipti óskyldra aðila 
og þá með hliðsjón af viðeigandi viðskiptum á öðrum mörkuðum. 

b) Til þess að tryggja að farið sé eftir ákvæðum þessa töluliðar og þau framkvæmd 

skal stofnunin taka mið af meginreglunum sem nefnd Sameinuðu þjóðanna um 

fjölþjóðleg fyrirtæki, nefnd sérfræðinga um skattasamninga milli þróunarlanda 

og iðnþróaðra landa og aðrar alþjóðastofnanir hafa sett um viðskipti óskyldra 

aðila, svo og túlkun þeirra á viðskiptunum, og skal hún í reglum, reglugerðum 

og starfsháttum sínum tiltaka samræmdar reglur og starfshætti í bókhaldi, 
aðgengilegar á alþjóðavettvangi, og aðferð verktakans við val á óháðum, 

löggiltum endurskoðendum, sem stofnunin getur samþykkt, til að framkvæma 

endurskoðun samkvæmt þeim reglum, reglugerðum og starfsháttum. 

10. Verktakinn skal samkvæmt fjárhagslegum reglum, reglugerðum og starfs- 

háttum stofnunarinnar láta endurskoðendunum í té þau fjárhagsgögn sem nauðsyn- 

leg eru til að ganga úr skugga um það hvort farið sé eftir þessari grein. 

11. Ákveða skal allan kostnað, gjöld, ábata og tekjur ásamt öllum verðum og 

verðmætum, sem getið er í þessari grein, samkvæmt almennt viðurkenndum 

meginreglum bókhalds og fjárhagslegum reglum, reglugerðum og starfsháttum 

stofnunarinnar. 

12. Greiðslur til stofnunarinnar samkvæmt S. og 6. tl. skal inna af hendi í 

frjálsum, gjaldgengum gjaldmiðlum eða gjaldmiðlum, sem auðvelt er að fá og nota 

má í reyndinni á helstu gjaldeyrismörkuðunum, ellegar, eftir vali verktakans, í 
jafngildi þeirra í unnum málmum á markaðsverðmæti. Markaðsverðmætið skal 
ákveða samkvæmt $. tl. b). Frjálsu, gjaldgengu gjaldmiðlana og gjaldmiðlana, sem 

auðvelt er að fá og nota má í reyndinni á helstu gjaldeyrismörkuðunum, skal 

skilgreina í reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar samkvæmt 
ríkjandi alþjóðlegum gjaldeyrisvenjum. 

13. Samræma skal allar fjárskuldbindingar verktakans gagnvart stofnuninni, svo 
og öll gjöld, kostnað, útgjöld, ábata og tekjur hans sem getið er í þessari grein, með 

því að tilgreina þær á föstu verði miðað við grundvallarár. 
14. Stofnunin getur með hliðsjón af tillögum efnahagsáætlananefndarinnar og 

laga- og tækninefndarinnar mótað reglur, reglugerðir og starfshætti þar sem 

verktökum eru veittar ívilnanir á samræmdum grundvelli án mismununar til að 

stuðla að framgangi markmiðanna sem greint er frá í Í. tl. 

15. Ef upp kemur deilumál milli stofnunarinnar og verktaka um túlkun eða 

beitingu fjárhagsskilmála samnings getur hvor aðili um sig lagt deilumálið í 

bindandi viðskiptagerð nema báðir aðilar samþykki að leysa deilumálið á annan 
hátt samkvæmt 188. gr., 2. tl. 

14. gr. 

Afhending gagna 

1. Framkvæmdaaðilinn skal afhenda stofnuninni, samkvæmt reglum, reglugerð- 

um og starfsháttum hennar og skilmálum og skilyrðum starfsáætlunarinnar, með 
því millibili sem stofnunin ákveður, öll gögn sem eru bæði nauðsynleg til og 

viðkomandi virkri framkvæmd valds og starfa aðaldeilda stofnunarinnar viðvíkj- 

andi svæðinu sem starfsáætlunin tekur til.
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free market or arm's length transactions. In the absence thereof, they 
shall be determined by the Authority, after consulting the contractor, as 
though they were the result of free market or arm's length transactions, 
taking into account relevant transactions in other markets. 

(b) In order to ensure compliance with and enforcement of the provisions of 
this paragraph, the Authority shall be guided by the principles adopted 
for, and the interpretation given to, arm's length transactions by the 
Commission on Transnational Corporations of the United Nations, the 
Group of Experts on Tax Treaties between Developing and Developed 
Countries and other international organizations, and shall, in its rules, 
regulations and procedures, specify uniform and internationally accept- 
able accounting rules and procedures, and the means of selection by the 
contractor of certified independent accountants acceptable to the Au- 
thority for the purpose of carrying out auditing in compliance with those 
rules, regulations and procedures. 

10. The contractor shall make available to the accountants, in accordance 
with the financial rules, regulations and procedures of the Authority, such 
financial data as are required to determine compliance with this article. 

11. All costs, expenditures, proceeds and revenues, and all prices and values 
referred to in this article, shall be determined in accordance with generally 
recognized accounting principles and the financial rules, regulations and pro- 
cedures of the Authority. 

12. Payments to the Authority under paragraphs $S and 6 shall be made in 
freely usable currencies or currencies which are freely available and effectively 
usable on the major foreign exchange markets or, at the contractor's option, in 
the equivalents of processed metals at market value. The market value shall be 
determined in accordance with paragraph $(b). The freely usable currencies 
and currencies which are freely available and effectively usable on the major 
foreign exchange markets shall be defined in the rules, regulations and pro- 
cedures of the Authority in accordance with prevailing international monetary 
practice. 

13. All financial obligations of the contractor to the Authority, as well as all 
his fees, costs, expenditures, proceeds and revenues referred to in this article, 
shall be adjusted by expressing them in constant terms relative to a base year. 

14. The Authority may, taking into account any recommendations of the 
Economic Planning Commission and the Legal and Technical Commission, 
adopt rules, regulations and procedures that provide for incentives, on a uni- 
form and non-discriminatory basis, to contractors to further the objectives set 
out in paragraph 1. 

15. In the event of a dispute between the Authority and a contractor over the 
interpretation or application of the financial terms of a contract, either party 
may submit the dispute to binding commercial arbitration, unless both parties 
agree to settle the dispute by other means, in accordance with article 188, para- 
graph 2. 

Article 14 
Transfer of data 

1. The operator shall transfer to the Authority, in accordance with its rules, 
regulations and procedures and the terms and conditions of the plan of work, at 
time intervals determined by the Authority all data which are both necessary for 
and relevant to the effective exercise of the powers and functions of the principal 
organs of the Authorityin respect ofthe area covered by the plan of work.
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2. Afhent gögn, álitin eignarréttareðlis, viðvíkjandi svæðinu, sem starfsáætlunin 
tekur til, má aðeins nota í þeim tilgangi sem greint er frá í þessari grein. Ekki skal 
líta svo á að gögn, sem nauðsynleg eru til þess að stofnunin geti mótað reglur, 

reglugerðir og starfshætti varðandi verndun hafrýmisins og Öryggi, séu eignarréttar- 

eðlis nema um gögn vegna hönnunar búnaðar sé að ræða. 
3. Stofnunin skal ekki greina fyrirtækinu né nokkrum aðila utan stofnunarinnar 

frá gögnum sem jarðefnaleitaraðilar, umsækjendur um samninga eða verktakar 
hafa afhent stofnuninni og álitin eru eignarréttareðlis en greina má fyrirtækinu frá 
gögnum um fráteknu svæðin. Fyrirtækið skal ekki greina stofnuninni né nokkrum 
aðila utan stofnunarinnar frá slíkum gögnum sem þessir aðilar afhenda fyrirtækinu. 

15. gr. 

Þjálfunaráætlanir 

Verktakinn skal gera raunhæfar áætlanir um þjálfun starfsliðs stofnunarinnar og 

þróunarríkja, m. a. um þátttöku þessa starfsliðs í allri þeirri starfsemi á svæðinu 

sem samningurinn tekur til samkvæmt 144. gr., 2. tl. 

16. gr. 
Einkaréttur til rannsókna og hagnýtingar 

Stofnunin skal samkvæmt XI. hluta og reglum, reglugerðum og starfsháttum 

sínum veita framkvæmdaaðilanum einkarétt til að rannsaka og hagnýta svæðið, 

sem starfsáætlunin tekur til, með tilliti til tiltekins flokks auðlinda og skal tryggja að 
enginn annar aðili standi á sama svæði að framkvæmdum, sem snerta annan flokk 

auðlinda, á þann hátt að tálmað geti framkvæmdum framkvæmdaaðilans. Skal 

framkvæmdaaðilinn hafa tryggingu fyrir framkvæmd samnings samkvæmt 153. gr., 

6. tl. 

17. gr. 

Reglur, reglugerðir og starfshættir stofnunarinnar 

1. Stofnunin skal með tilliti til framkvæmdar starfa sinna, sem greint er frá í Xl. 

hluta, móta og á samræmdan hátt beita reglum, reglugerðum og starfsháttum 

samkvæmt 160. gr., 2. tl. f) ii), og 162. gr., 2. tl. o) ii), varðandi m. a. eftirfarandi 

mál: 

a) stjórnunarhætti sem snerta jarðefnaleit, rannsóknir og hagnýtingu á svæðinu; 

b) framkvæmdir: 

i) stærð svæðis; 

ii) framkvæmdatíma; 
iii) framkvæmdarkröfur, m. a. tryggingar samkvæmt 4. gr., 6. tl. c), þessa 

viðauka; 

iv) flokka auðlinda, 

v) eftirgjöf svæða; 
vi) áfangaskýrslur; 

vii) framlagningu gagna 
viii) skoðun og umsjón með framkvæmdum; 

ix) varnir gegn tálmun á annarri starfsemi í hafrýminu; 

x) framsal verktaka á réttindum og skyldum;
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2. Transferred data in respect of the area covered by the plan of work, 

deemed proprietary, may only be used for the purposes set forth in this article. 

Data necessary for the formulation by the Authority of rules, regulations and 

procedures concerning protection of the marine environment and safety, other 
than equipment design data, shall not be deemed proprietary. 

3. Data transferred to the Authority by prospectors, applicants for contracts 
or contractors, deemed proprietary, shall not be disclösed by the Authority to 

the Enterprise or to anyone external to the Authority, but data on the reserved 
areas may be disclosed to the Enterprise. Such data transferred by such persons 

to the Enterprise shall not be disclosed by the Enterprise to the Authority or to 
anyone external to the Authority. 

Article 15 
Training programmes 

The contractor shall draw up practical programmes for the training of person- 
nel of the Authority and developing States, including the participation of such 
personnel in all activities in the Area which are covered by the contract, in ac- 

cordance with article 144, paragraph 2. 

Article 16 
Exclusive right to explore and exploit 

The Authority shall, pursuant to Part XI and its rules, regulations and pro- 

cedures, accord the operator the exclusive right to explore and exploit the area 

covered by the plan of work in respect of a specified category of resources and 

shall ensure that no other entity operates in the same area for a different catego- 

ry of resources in a manner which might interfere with the operations of the 

operator. The operator shall have security of tenure in accordance with article 

153, paragraph 6. 

Article 17 

Rules, regulations and procedures of the Authority 

1. The Authority shall adopt and uniformly apply rules, regulations and 

procedures in accordance with article 160, paragraph 2(f) (ii), and article 162, 
paragraph 2(0) (ii), for the exercise of its functions as set forth in Part XI on, 
inter alia, the following matters: 

(a) administrative procedures relating to prospecting, exploration and ex- 
ploitation in the Area; 

(b) operations: 
(i) size ofarea, 

(ii) duration of operations; 

(iii) performance requirements including assurances pursuant to article 
4, paragraph 6(c), of this Annex; 

(iv) categories of resources; 

(v) renunciation of areas, 
(vi) progress reports, 

(vii) submission of data; 
(viii) inspection and supervision of operations; 

(ix) prevention of interference with other activities in the marine envi- 

ronment; 
(x) transfer of rights and obligations by a contractor;
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xi) aðferðir við miðlun tækni til þróunarríkja samkvæmt 144. gr. og við beina 
þátttöku þeirra; 

xii) staðla fyrir og venjur í jarðefnavinnslu, m.a. viðvíkjandi Öryggi Í 
framkvæmdum, verndun auðlindanna og verndun hafrýmisins; 

xiii) skilgreiningu á vinnslu í viðskiptatilgangi; 

xiv) hæfisskilyrði umsækjenda; 

c) fjármál: 
i) setningu samræmdra reglna án mismununar um kostnaðarútreikninga og 

bókhald, svo og aðferðina við val á endurskoðendum; 

ii) skiptingu tekna af framkvæmdum; 
iii) ívilnanir sem getið er í 13. gr. þessa viðauka; 

d) framkvæmd ákvarðana sem teknar eru samkvæmt 151. gr., 10. tl., og 164. gr., 

2.tl. d). 
2. Reglur, reglugerðir og starfshættir um eftirfarandi atriði skulu endurspegla til 

fulls hlutlægu reglurnar sem greint er frá hér að neðan: 

a) Stærð svæða: 
Stofnunin skal ákveða hæfilega stærð svæða til rannsókna og mega þau 

vera allt að tvöfalt stærri en svæði til hagnýtingar svo að unnt sé að stunda 
öfluga rannsóknastarfsemi. Stærð svæðis skal reikna þannig að uppfylltar séu 
kröfur 8. gr. þessa viðauka um frátöku svæða, svo og greindar framleiðslu- 
kröfur samkvæmt 151. gr., í samræmi við skilmála samningsins og með 
hliðsjón af þáverandi þróun tækni til hafsbotnsjarðefnavinnslu og viðeigandi 

náttúrueinkennum svæðanna. Svæði skulu hvorki vera smærri né stærri en 

nauðsynlegt er til að þessu markmiði verði náð. 

b) Framkvæmdatími: 

i) Jarðefnaleit skal ekki bundin fresti; 

ii) Rannsóknir skulu standa það langan tíma að fram geti farið rækileg 

könnun á hinu sérstaka svæði, hönnun og smíði jarðefnavinnslubún- 

aðar vegna svæðisins og hönnun og smíði lítilla og meðalstórra 

Vinnslustöðva til að gera tilraunir með jarðefna- og málmvinnslukerfi; 

iii) Hagnýtingartímann skal tengja efnahagsskeiði jarðefnavinnsluverkefnis- 

ins og taka tillit til atriða eins og þurrðar á málmgrýtinu, nýtingartíma 

jarðefnavinnslubúnaðar og vinnsluaðstöðu auk viðskiptalegrar arðbærni. 

Hagnýting skal standa það langan tíma að vinnsla jarðefna af svæðinu Í 

viðskiptatilgangi geti farið fram og skal þá gert ráð fyrir hæfilegum tíma til 

smíði jarðefna- og málmvinnslukerfa á viðskiptamælikvarða en á þeim 

tíma verður vinnslu í viðskiptatilgangi ekki krafist. Samanlagður hagnýt- 

ingartími skal þó einnig vera það stuttur að stofnunin fái tækifæri til að 

breyta skilmálum og skilyrðum starfsáætlunarinnar á þeim tíma er hún 

fjallar um endurnýjun samkvæmt reglum, reglugerðum og starfsháttum 

sem hún hefur mótað eftir að hafa samþykkt starfsáætlunina. 

c) Framkvæmdarkröfur: 

Stofnunin skal gera þá kröfu að framkvæmdaaðilinn greiði á 

rannsóknastiginu reglulega útgjöld, í hæfilegu hlutfalli við stærð svæðisins, 

sem starfsáætlunin tekur til, og útgjöldin sem búast má við af grandlausum 

framkvæmdaaðila með það í huga að hefja vinnslu í viðskiptatilgangi á
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(xi) procedures for transfer of technology to developing States in accor- 
dance with article 144 and for their direct participation; 

(xii) mining standards and practices, including those relating to opera- 
tional safety, conservation of the resources and the protection of the 
marine environment; 

(xiii) definition of commercial production; 

(xiv) qualification standards for applicants; 

(c) financial matters: 

(i) establishment of uniform and non-discriminatory costing and ac- 
counting rules and the method of selection of auditors; 

(ii) apportionment of proceeds of operations: 
(iii) theincentives referred to in article 13 of this Annex; 

(d) implementation of decisions taken pursuant to article 151, paragraph 10, 
and article 164, paragraph 2(d). 

2. Rules, regulations and procedures on the following items shall fully reflect 
the objective criteria set out below: 

(a) Size ofareas: 
The Authority shall determine the appropriate size of areas for explo- 

ration which may be up to twice as large as those for exploitation in order 
to permit intensive exploration operations. The size of area shall be cal- 
culated to satisfy the requirements of article 8 of this Annex on reserva- 
tion of areas as well as stated production requirements consistent with 
article 151 in accordance with the terms of the contract taking into ac- 
count the state of the art of technology then available for sea-bed mining 
and the relevant physical characteristics of the areas. Areas shall be 
neither smaller nor larger than are necessary to satisfy this objective. 

(b) Duration of operations: 

(i) Prospecting shall be without time-limit: 
(ii) Exploration should be of sufficient duration to permit a thorough 

survey of the specific area, the design and construction of mining 
equipment for the area and the design and construction of small and 
medium-size processing plants for the purpose of testing mining and 
processing systems, 

(iii) The duration of exploitation should be related to the economic life of 
the mining project, taking into consideration such factors as the deple- 
tion of the ore, the useful life of mining equipment and processing 
facilities and commercial viability. Exploitation should be of suffi- 
cient duration to permit commercial extraction of minerals of the 
area and should include a reasonable time period for consíruction of 
commercial-scale mining and processing systems, during which 
period commercial production should not be required. The total du- 
ration of exploitation, however, should also be short enough to give 
the Authority an opportunity to amend the terms and conditions of 
the plan of work at the time it considers renewal in accordance with 
rules, regulations and procedures which it has adopted subsequent to 
approving the plan of work. 

(c) Performance requirements: 

The Authority shall require that during the exploration stage periodic 
expenditures be made by the operator which are reasonably related to 
the size of the area covered by the plan of work and the expenditures 
which would be expected of a bona fide operator who intended to bring
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svæðinu innan frestsins er stofnunin setur. Hin tilskildu útgjöld skal ekki 

ákveða svo hátt að það letji væntanlega framkvæmdaaðila sem ráða yfir 

ódýrari tækni en jafnaðarlega er notuð. Stofnunin skal ákveða hámarksfrest, 

eftir að rannsóknastiginu lýkur og hagnýtingarstigið hefst, til að koma á 

vinnslu í viðskiptatilgangi. Við ákvörðun á þessum fresti skal stofnunin taka 

tillit til þess að ekki er unnt að byrja smíði jarðefna- og málmvinnslukerfa í 

stórum stíl fyrr en eftir lok rannsóknastigsins og upphaf hagnýtingarstigsins. 

Þar af leiðandi skal fresturinn til að hefja vinnslu í viðskiptatilgangi á svæðinu 

ákveðinn með hliðsjón af þeim tíma sem nauðsynlegur er til þessarar smíði 

eftir lok rannsóknastigsins og hæfilegt tillit skal taka til óhjákvæmilegra tafa á 

smíðisáætluninni. Þegar vinnslu í viðskiptatilgangi hefur verið komið á skal 

stofnunin innan hæfilegs frests og með tilliti til allra viðeigandi atriða gera þá 

kröfu til framkvæmdaaðilans að hann haldi uppi vinnslu í viðskiptatilgangi 

allan starfsáætlunartímann. 

d) Flokkar auðlinda: 
Við ákvörðun á flokki auðlinda, sem starfsáætlun má samþykkja um, 

skal stofnunin m. a. leggja áherslu á eftirfarandi einkenni: 

i) að vissar auðlindir gera kröfu til notkunar svipaðra jarðefnavinnsluaðferða; 

og 
ii) að sumar auðlindir er unnt að vinna samtímis án ótilhlýðilegrar truflunar af 

hálfu framkvæmdaaðila sem vinna mismunandi auðlindir á sama svæði. 

Ekkert í þessum lið skal girða fyrir það að stofnunin samþykki gagnvart sama 
umsækjanda starfsáætlun sem snertir fleiri en einn flokk auðlinda á sama 
svæði. 

e) Eftirgjöf svæða: 
Framkvæmdaaðilinn skal hafa rétt til þess að gefa hvenær sem er eftir 

réttindi sín á svæðinu, sem starfsáætlun tekur til, að öllu eða nokkru leyti án 

þess að vinna til refsingar. 
f) Verndun hafrýmisins: 

Móta skal reglur, reglugerðir og starfshætti til að tryggja hafrýminu virka 

vernd gegn skaðlegum áhrifum sem stafa beint frá starfsemi á svæðinu eða 

vinnslu um borð í skipi beint yfir vinnslustað jarðefna, fenginna á þeim stað, 

og skal hafa hliðsjón af því að hve miklu leyti þessi skaðlegu áhrif kunna að 

stafa beint frá borunum, dýpkun, kjarnaborun og uppgrefti og frá losun úr- 

gangsefna, tæmingu botnfallsefna og veitingu annars afrennslis í hafrýmið. 

g) Vinnsla í viðskiptatilgangi: 

Álíta skal vinnslu í viðskiptatilgangi hafna ef framkvæmdaaðili fæst 

stöðugt við miklar vinnsluframkvæmdir sem gefa af sér nægilega mikið magn 

efna til að gefa skýrt til kynna að aðalmarkmiðið sé vinnsla í stórum stíl en ekki 

vinnsla með upplýsingasöfnun, rannsókn eða tilraunir með búnaðinn eða 

stöðina í huga.
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the area into commercial production within the time-limits established 

by the Authority. The required expenditures should not be established 

at a level which would discourage prospective operators with less costly 

technology than is prevalently in use. The Authority shall establish a 

maximum time interval, after the exploration stage is completed and the 

exploitation stage begins, to achieve commercial production. To deter- 

mine this interval, the Authority should take into consideration that con- 

struction of large-scale mining and processing systems cannot be initiated 

until after the termination of the exploration stage and the commence- 

ment of the exploitation stage. Accordingly, the interval to bring an 

area into commercial production should take into account the time 

necessary for this construction after the completion of the exploration 

stage and reasonable allowance should be made for unavoidable delays 

in the construction schedule. Once commercial production is achieved, 

the Authority shall within reasonable limits and taking into consideration 

all relevant factors require the operator to maintain commercial produc- 
tion throughout the period of the plan of work. 

(d) Categories of resources: 
In determining the category of resources in respect of which a plan of 

work may be approved, the Authority shall give emphasis inter alia to the 
following characteristics: 

(i) that certain resources require the use of similar mining methods; 
and 

(ii) that some resources can be developed simultaneously without undue 
interference between operators developing different resources in the 
same area. 

Nothing in this subparagraph shall preclude the Authority from approv- 

ing a plan of work with respect to more than one category of resources in 
the same area to the same applicant. 

(e) Renunciation of areas: 
The operator shall have the right at any time to renounce without 

penalty the whole or part of his rights in the area covered by a plan of 
work. 

(f) Protection of the marine environment: 

Rules, regulations and procedures shall be drawn up in order:to secure 
effective protection of the marine environment from harmful effects 
directly resulting from activities in the Area or from shipboard process- 
ing immediately above a mine site of minerals derived from that mine 

site, taking into account the extent to which such harmful effects may 
directly result from drilling, dredging, coring and excavation and from 

disposal, dumping and discharge into the marine environment of sedi- 
ment, wastes or other effluents. 

(g) Commercial production: 
Commercial production shall be deemed to have begun if an operator 

engages in sustained large-scale recovery operations which yield a quanti- 

ty of materials sufficient to indicate clearly that the principal purpose is 

large-scale production rather than production intended for information 
gathering, analysis or the testing of equipment or plant.
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18. gr. 

Refsingar 

1. Réttindi verktaka samkvæmt samningnum má aðeins fella niður til bráða- 

birgða eða til frambúðar í eftirfarandi tilvikum: 
a) ef verktakinn hefur þrátt fyrir viðvaranir stofnunarinnar stundað starfsemi sína 

á þann hátt að það leiði til alvarlegra, ítrekaðra og vísvitandi brota á 
grundvallarskilmálum samningsins, XI. hluta og reglum, reglugerðum og 

starfsháttum stofnunarinnar; eða 

b) ef verktakinn hefur látið undir höfuð leggjast að hlíta bindandi fullnaðarúr- 
skurði þeirrar stofnunar til lausnar deilumálum sem við á í hans tilviki. 

2. Þegar um er að ræða samningsbrot sem 1. tl. a) tekur ekki til, eða í staðinn 

fyrir niðurfellingu til bráðabirgða eða til frambúðar samkvæmt 1. tl. a), getur 
stofnunin lagt á verktakann fjársektir í samræmi við það hversu alvarlegt brotið er. 

3. Að undanskildum neyðarfyrirmælum samkvæmt 162. gr., 2. tl. w), getur 

stofnunin ekki fullnægt úrskurði sem felur í sér fjársektir, niðurfellingu til 

bráðabirgða eða niðurfellingu til frambúðar fyrr en verktakanum hefur verið veitt 

sanngjarnt tækifæri til að neyta réttarfarsúrræðanna sem hann á kost á samkvæmt 
XI. hluta, 5. kafla. 

19. gr. 
Endurskoðun samnings 

1. Þegar upp hafa komið eða líklegt er að upp komi aðstæður er að áliti annars 
hvors aðila munu gera samninginn ósanngjarnan ellegar gera illmögulegt eða 

ómögulegt að ná markmiðunum sem greint er frá í samningnum eða XI. hluta skulu 
aðilarnir hefja samningaumleitanir til að endurskoða hann í samræmi við það. 

2. Samning, sem gerður hefur verið samkvæmt 153. gr., 3. tl., má aðeins 

endurskoða með samþykki aðilanna. 

20. gr. 

Framsal réttinda og skyldna 

Réttindi og skyldur, sem eiga rætur að rekja til samnings, má aðeins framselja 
með samþykki stofnunarinnar og samkvæmt reglum, reglugerðum og starfsháttum 
hennar. Stofnunin skal ekki á ósanngjarnan hátt synja um samþykki fyrir 

framsalinu ef hinn væntanlegi framsalshafi er að öllu leyti hæfur umsækjandi og 

tekur á sig allar skyldur framseljandans og ef framsalið veitir framsalshafanum ekki 
starfsáætlun sem bannað væri að samþykkja samkvæmt 6. gr., 3. tl. c), þessa 
viðauka. 

21. gr. 

Réttarreglur sem beitt er 

1. Um samninginn skal fara eftir skilmálum samningsins, reglum, reglugerðum 

og starfsháttum stofnunarinnar, XI. hluta og öðrum reglum þjóðaréttar sem eru 

ekki ósamrýmanlegar samningi þessum. 

2. Fullnaðarúrskurði, kveðnum upp af dómstóli eða dómi sem hefur lögsögu 
samkvæmt samningi þessum varðandi réttindi og skyldur stofnunarinnar og 
verktakans, má fullnægja í landi sérhvers aðildarríkis. 

3. Ekkert aðildarríki má setja verktaka skilyrði sem eru í ósamræmi við Xl. 

hluta. Þó skal ekki líta svo á að það sé í ósamræmi við XI. hluta ef aðildarríki beitir 

gagnvart verktökum, sem það styður, eða gagnvart skipum, sem sigla undir fána
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Article 18 

Penalties 

1. A contractor's rights under the contract may be suspended or terminated 
only in the following cases: 

(a) if, in spite of warnings by the Authority, the contractor has conducted 
his activities in such a way as to result in serious, persistent and wilful 
violations of the fundamental terms of the contract, Part XI and the 
rules, regulations and procedures of the Authority; or 

(b) if the contractor has failed to comply with a final binding decision of the 
dispute settlement body applicable to him. 

2. In the case of any violation of the contract not covered by paragraph 1 (a), 
or in lieu of suspension or termination under paragraph 1(a), the Authority 
may impose upon the contractor monetary penalties proportionate to the seri- 
ousness of the violation. 

3. Except for emergency orders under article 162, paragraph 2(w), the Au- 

thority may not execute a decision involving monetary penalties, suspension or 

termination until the contractor has been accorded a reasonable opportunity to 
exhaust the judicial remedies available to him pursuant to Part XI, section 5. 

Article 19 

Revision of contract 

1. When circumstances have arisen or are likely to arise which, in the opinion 

of either party, would render the contract inequitable or make it impracticable 
or impossible to achieve the objectives set out in the contract or in Part XI, the 

parties shall enter into negotiations to revise it accordingly. 

2. Any contract entered into in accordance with article 153, paragraph 3, may 

be revised only with the consent of the parties. 

Article 20 

Transfer of rights and obligations 

The rights and obligations arising under a contract may be transferred only 
with the consent of the Authority, and in accordance with its rules, regulations 

and procedures. The Authority shall not unreasonably withhold consent to the 
transfer if the proposed transferee is in all respects a qualified applicant and as- 

sumes all of the obligations of the transferor and if the transfer does not confer 

to the transferee a plan of work, the approval of which would be forbidden by 
article 6, paragraph 3(c), of this Annex. 

Article 21 

Applicable law 

1. The contract shall be governed by the terms of the contract, the rules, 
regulations and procedures of the Authority, Part XI and other rules of interna- 
tional law not incompatible with this Convention. 

2. Any final decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction 

under this Convention relating to the rights and obligations of the Authority 

and of the contractor shall be enforceable in the territory of each State Party. 

3. No State Party may impose conditions on a contractor that are inconsistent 
with Part XI. However, the application by a State Party to contractors sponsored 

by it, or to ships flying its flag, of environmental or other laws and regulations 

Cc 19
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þess, strangari lögum og reglum um umhverfismál eða önnur mál en felast í reglum, 

reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar, mótuðum samkvæmt 17. gr., 2. tl. f), 

þessa viðauka. 

22. gr. 

Bótaskylda 

Verktakinn skal bera skyldu eða ábyrgð vegna skaða af völdum óréttmætra 

aðgerða við framkvæmd starfsemi sinnar enda sé höfð hliðsjón af samverkandi 

aðgerðum eða aðgerðaleysi stofnunarinnar. Á svipaðan hátt skal stofnunin bera 

skyldu eða ábyrgð vegna skaða af völdum óréttmætra aðgerða við framkvæmd 

valds síns og starfa, m. a. brota samkvæmt 168. gr., 2. tl.. enda sé höfð hliðsjón af 

samverkandi aðgerðum eða aðgerðaleysi verktakans. Ábyrgð skal í sérhverju 

tilviki ná til raunverulegrar upphæðar skaðans. 

IV. VIÐAUKI. SAMÞYKKTIR FYRIRTÆKISINS 

1. gr. 

Markmið 

1. Fyrirtækið er sú deild stofnunarinnar sem stunda skal starfsemi á svæðinu 

beint samkvæmt 153. gr., 2. tl. a), svo og flutning, vinnslu og sölu jarðefna sem nást 
af svæðinu. 

2. Við framkvæmd markmiða og starfa sinna skal fyrirtækið fara að samkvæmt 
samningi þessum og reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. 

3. Við meðferð á auðlindum svæðisins samkvæmt 1. tl. skal fyrirtækið í samræmi 
við samning þennan starfa á grundvelli heilbrigðra meginreglna í viðskiptum. 

2. gr. 

Tengsl við stofnunina 

1. Í samræmi við 170. gr. skal fyrirtækið starfa samkvæmt hinni almennu stefnu 
þingsins og fyrirmælum ráðsins. 

2. Fyrirtækið skal njóta sjálfstæðis við framkvæmd starfsemi sinnar, samanber þó 

1. tl. 
3. Ekkert í samningi þessum skal gera fyrirtækið ábyrgt fyrir aðgerðum eða 

skuldbindingum stofnunarinnar né stofnunina ábyrga fyrir aðgerðum eða skuld- 

bindingum fyrirtækisins. 

3. gr. 

Takmörkun ábyrgðar 

Að óhnekktri 11. gr., 3. tl., þessa viðauka skal enginn aðili að stofnuninni bera 

ábyrgð á aðgerðum eða skuldbindingum fyrirtækisins sakir aðildar sinnar einvörð- 

ungu. 

d. gr. 

Skipulag 

Fyrirtækið skal hafa stjórnarnefnd, aðalforstjóra og nauðsynlegt starfslið til að 

framkvæma störf sín.
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more stringent than those in the rules, regulations and procedures of the Authori- 

ty adopted pursuant to article 17, paragraph 2(f), of this Annex shall not be 
deemed inconsistent with Part XI. 

Article 22 

Responsibility 

The contractor shall have responsibility or liability for any damage arising out 
of wrongful acts in the conduct of its operations, account being taken of con- 

tributory acts or omissions by the Authority. Similarly, the Authority shall 

have responsibility or liability for any damage arising out of wrongful acts in the 

exercise of its powers and functions, including violations under article 168, 

paragraph 2, account being taken of contributory acts or omissions by the con- 

tractor. Liability in every case shall be for the actual amount of damage. 

ANNEX IV. STATUTE OF THE ENTERPRISE 

Article Í 

Purposes 

1. The Enterprise is the organ of the Authority which shall carry out activities 

in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2 (a), as well as the trans- 

porting, processing and marketing of minerals recovered from the Area. 

2. In carrying out its purposes and in the exercise of its functions, the Enter- 

prise shall act in accordance with this Convention and the rules, regulations and 

procedures of the Authority. 

3. In developing the resources of the Area pursuant to paragraph 1, the En- 
terprise shall, subject to this Convention, operate in accordance with sound 

commercial principles. 

Article 2 

Relationship to the Authority 

1. Pursuant to article 170, the Enterprise shall act in accordance with the 
general policies of the Assembly and the directives of the Council. 

2. Subject to paragraph 1, the Enterprise shall enjoy autonomy in the conduct 

of its operations. 

3. Nothing in this Convention shall make the Enterprise liable for the acts or 
obligations of the Authority, or make the Authority liable for the acts or obliga- 
tions of the Enterprise. 

Article 3 

Limitation of liability 

Without prejudice to article 11, paragraph 3, of this Annex, no member of 

the Authority shall be liable by reason only of its membership for the acts or 

obligations of the Enterprise. 

Article 4 

Structure 

The Enterprise shall have a Governing Board, a Director-General and the 

staff necessary for the exercise of its functions.
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5. gr. 

Stjórnarnefnd 

1. Stjórnarnefndin skal skipuð 15 mönnum og kýs þingið þá samkvæmt 160. gr., 

2. tl. c). Við kosningu nefndarmanna skal taka tilhlýðilegt tillit til meginreglunnar 
um sanngjarna hnattsvæðisdreifingu. Þegar aðilar að stofnuninni tilnefna fram- 
bjóðendur til kosningar í nefndina skulu þeir hafa í huga þörfina á að tilnefna 
frambjóðendur, sem uppfylla ströngustu skilyrði um hæfni og hafa hæfileika á 
viðkomandi sviðum, til að tryggja arðbærni og velgengni fyrirtækisins. 

2. Nefndarmenn skal kjósa til fjögurra ára og má endurkjósa þá; skal hér taka 
tilhlýðilegt tillit til meginreglunnar um mannaskipti. 

3. Nefndarmenn skulu halda áfram starfi sínu þar til eftirmenn þeirra eru kosnir. 
Ef starf nefndarmanns losnar skal þingið samkvæmt 160. gr., 2. tl. c), kjósa nýjan 
mann það sem eftir er af starfstíma fyrirrennara hans. 

4. Nefndarmenn skulu starfa sem einstaklingar. Við framkvæmd skyldustarfa 

sinna skulu þeir ekki leita fyrirmæla hjá né taka við fyrirmælum frá nokkurri 
ríkisstjórn né nokkrum öðrum aðila. Sérhver aðili að stofnuninni skal virða 
sjálfstæði nefndarmanna og forðast allar tilraunir til að hafa áhrif á einhvern þeirra 
er þeir rækja skyldustörf sín. 

5. Sérhver nefndarmaður skal þiggja laun sem greidd eru úr sjóðum fyrirtækis- 
ins. Þingið skal ákveða upphæð launa eftir tillögu ráðsins. 

6. Nefndin skal venjulega starfa á aðalskrifstofu fyrirtækisins og skal koma 
saman eins oft og þörf kann að vera á vegna starfa fyrirtækisins. 

7. Tveir þriðju nefndarmanna skulu vera skilyrði fyrir ályktunarhætfi. 

8. Sérhver nefndarmaður skal hafa eitt atkvæði. Til ákvörðunar í öllum málum 
fyrir nefndinni þarf meirihluta nefndarmanna. Ef nefndarmaður á hagsmuna að 
gæta í máli fyrir nefndinni skal hann ekki greiða atkvæði um það mál. 

9. Sérhver aðili að stofnuninni getur beðið nefndina um upplýsingar um 
framkvæmdir hennar sem snerta einkum þann aðila. Nefndin skal leitast við að 

veita slíkar upplýsingar. 

Ó. gr. 

Vald og störf stjórnarnefndarinnar 

Stjórnarnefndin skal stjórna framkvæmdum fyrirtækisins. Í samræmi við samn- 
ing þennan skal stjórnarnefndin fara með nauðsynlegt vald til að ná markmiðum 

fyrirtækisins, m. a. vald: 

a) til að kjósa formann úr hópi nefndarmanna sinna; 

b) til að setja sér fundarsköp, 
c) til að gera og leggja fyrir ráðið formlegar, skriflegar starfsáætlanir samkvæmt 

153. gr., 3. tl., og 162. gr., 2.tl.}); 
d) til að móta starfsáætlanir og áætlanir til að framkvæma starfsemina sem 

tiltekin er í 170. gr.; 

e) til að undirbúa og leggja fyrir ráðið umsóknir um vinnsluleyfi samkvæmt 151. 
gr.,2—7.tl.; 

f) til að heimila samningaumleitanir um öflun tækni, m. a. þær samningaumleit- 

anir sem kveðið er á um í III. viðauka, 5. gr., 3. tl. a), c) og d), og til að 

samþykkja niðurstöður slíkra samningaumleitana,
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Article 5 

Governing Board 

1. The Governing Board shall be composed of 15 members elected by the 

Assembly in accordance with article 160, paragraph 2(c). In the election of the 

members of the Board, due regard shall be paid to the principle of equitable 

geographical distribution. In submitting nominations of candidates for election 

to the Board, members of the Authority shall bear in mind the need to nomi- 

nate candidates of the highest standard of competence, with qualifications in 

relevant fields, so as to ensure the viability and success of the Enterprise. 

2. Members of the Board shall be elected for four years and may be re- 

elected; and due regard shall be paid to the principle of rotation of membership. 

3. Members of the Board shall continue in office until their successors are 

elected. If the office of a member of the Board becomes vacant, the Assembly 

shall, in accordance with article 160, paragraph 2(c), elect a new member for 

the remainder of his predecessor's term. 

4. Members of the Board shall act in their personal capacity. In the perfor- 

mance of their duties they shall not seek or receive instructions from any 

government or from any other source. Each member of the Authority shall re- 

spect the independent character of the members of the Board and shall refrain 

from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties. 

S. Each member of the Board shall receive remuneration to be paid out of 

the funds of the Enterprise. The amount of remuneration shall be fixed by the 

Assembly, upon the recommendation of the Council. 

6. The Board shall normally function at the principal office of the Enterprise 

and shall meet as often as the business of the Enterprise may require. 

1. Two thirds of the members of the Board shall constitute a quorum. 

8. Each member of the Board shall have one vote. All matters before the 

Board shall be decided by a majority of its members. Íf a member has a conflict 

of interest on a matter before the Board he shall refrain from voting on that 

matter. 

9. Any member of the Authority may ask the Board for information in re- 

spect of its operations which particularly affect that member. The Board shall 

endeavour to provide such information. 

Article 6 

Powers and functions of the Governing Board 

The Governing Board shall direct the operations of the Enterprise. Subject 

to this Convention, the Governing Board shall exercise the powers necessary to 

fulfil the purposes of the Enterprise, including powers: 

(a) to elect a Chairman from among its members; 

(b) to adopt its rules of procedure, 

(c) to draw up and submit formal written plans of work to the Council in ac- 
cordance with article 153, paragraph 3, and article 162, paragraph 20); 

(d) to develop plans of work and programmes for carrying out the activities 
specified in article 170; 

(e) to prepare and submit to the Council applications for production authori- 
Zations in accordance with article 151, paragraphs 2 to 7; 

(f) to authorize negotiations concerning the acquisition of technology, 
including those provided for in Annex Ill, article 5, paragraph 3 (a), (c) 
and (d), and to approve the results of those negotiations;
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g) til að ákveða skilmála og skilyrði, svo og heimila samningaumleitanir, 
varðandi sameiginleg fyrirtæki og annars konar sameiginlegar ráðstafanir sem 

getið er í III. viðauka, 9. og 11. gr., og til að samþykkja niðurstöður slíkra 

samningaumleitana; 

h) til að gera tillögu til þingsins um það hvaða hluta nettótekna fyrirtækisins 

skuli halda eftir sem varasjóði þess samkvæmt 160. gr., 2. tl. f), og 10. gr. 

þessa viðauka; 

i) til að samþykkja árlega fjárhagsáætlun fyrirtækisins; 
j) til að heimila útvegun vara og þjónustu samkvæmt 12. gr., 3. tl., þessa 

viðauka; 

k) til að leggja fyrir ráðið ársskýrslu samkvæmt 9. gr. þessa viðauka; 

I) til að leggja fyrir ráðið með samþykki þingsins í huga drög að reglum um 

skipulagsmál, stjórnun, skipun og lausn starfsliðs fyrirtækisins, svo og til að 

setja reglugerðir til að framkvæma þessar reglur; 

m) til að taka fé að láni og setja það veð eða aðra tryggingu sem hún kann að 

ákveða samkvæmt 11. gr., 2. tl., þessa viðauka; 

n) til að hefja hvers kyns málarekstur, samningagerð og viðskipti og til að grípa 

til allra annarra aðgerða samkvæmt 13. gr. þessa viðauka; 

o) til að framselja, með fyrirvara um sambykki ráðsins, hvers kyns vald, annað 

en matsvald, í hendur aðalforstjóranum og nefndum sínum. 

7. gr. 

Aðalforstjóri og starfslið fyrirtækisins 

1. Eftir tillögu ráðsins og að fenginni tilnefningu stjórnarnefndarinnar skal þingið 

kjósa aðalforstjóra fyrirtækisins og skal hann ekki vera nefndarmaður. Aðalfor- 
stjórinn skal gegna störfum ákveðið kjörtímabil, sem er ekki lengra en fimm ár, og 

má endurkjósa hann önnur kjörtímabil. 

2. Aðalforstjórinn skal vera lagalegur málsvari og aðalstjórnandi fyrirtækisins og 

skal hann vera ábyrgur beint gagnvart nefndinni fyrir framkvæmd starfsemi 

fyrirtækisins. Hann skal bera ábyrgð á skipulagsmálum, stjórnun, skipun og lausn 
starfsliðs fyrirtækisins samkvæmt reglunum og reglugerðunum sem getið er í 6. gr., 
I-lið, þessa viðauka. Hann skal taka þátt í fundum nefndarinnar án atkvæðisréttar 

og má taka þátt í fundum þingsins og ráðsins án atkvæðisréttar þegar þessar deildir 

fjalla um mál sem varða fyrirtækið. 

3. Höfuðatriðið við ráðningu og skipun starfsliðsins og ákvörðun um starfskjör 

þess skal vera nauðsyn þess að tryggja að ströngustu skilyrði um dugnað og 
tæknilega hæfni séu uppfyllt. Í samræmi við þetta atriði skal taka tilhlýðilegt tillit til 

þess að mikilvægt er að ráða starfsliðið á sanngjörnum hnattsvæðisgrundvelli. 

4. Við framkvæmd skyldustarfa sinna skulu aðalforstjórinn og starfsmennirnir 
ekki leita fyrirmæla hjá né taka við fyrirmælum frá nokkurri ríkisstjórn né nokkrum 

öðrum aðila utan fyrirtækisins. Þeir skulu forðast að hafast nokkuð það að er 
varpað getur rýrð á stöðu þeirra sem alþjóðlegra embættismanna fyrirtækisins, 

ábyrgra gagnvart fyrirtækinu einvörðungu. Sérhvert aðildarríki skuldbindur sig til 
að virða óskipt alþjóðlegt eðli skyldna aðalforstjórans og starfsmannanna og freista 
þess ekki að hafa áhrif á þá er þeir rækja skyldur sínar.
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(g) to establish terms and conditions, and to authorize negotiations, con- 
cerning joint ventures and other forms of joint arrangements referred to 

in Annex I, articles 9 and 11, and to approve the results of such 

negotiations; 

(h) to recommend to the Assembly what portion of the net income of the 

Enterprise should be retained as its reserves in accordance with article 

160, paragraph 2(f), and article 10 of this Annex; 
(i) to approve the annual budget of the Enterprise, 
( to authorize the procurement of goods and services in accordance with 

article 12, paragraph 3, of this Annex; 

(k) to submit an annual report to the Council in accordance with article 9 of 

this Annex; 

(1) to submit to the Council for the approval of the Assembly draft rules in 

respect of the organization, management, appointment and dismissal of 

the staff of the Enterprise and to adopt regulations to give effect to such 

rules, 

(m) to borrow funds and to furnish such collateral or other security as it may 

determine in accordance with article 11, paragraph 2, of this Annex; 

(n) to enter into any legal proceedings, agreements and transactions and to 

take any other actions in accordance with article 13 of this Annex; 

(0) to delegate, subject to the approval of the Council, any non-discretionary 

powers to the Director-General and to its committees. 

Article 7 
Director-General and staff of the Enterprise 

1. The Assembly shall, upon the recommendation of the Council and the 

nomination of the Governing Board, elect the Director-General of the Enter- 

prise who shall not be a member of the Board. The Director-General shall hold 

office for a fixed term, not exceeding five years, and may be re-elected for fur- 

ther terms. 

2. The Director-General shall be the legal representative and chief executive 

of the Enterprise and shall be directly responsible to the Board for the conduct 

of the operations of the Enterprise. He shall be responsible for the organiza- 

tion, management, appointment and dismissal of the staff of the Enterprise in 

accordance with the rules and regulations referred to in article 6, subparagraph 

(1), of this Annex. He shall participate, without the right to vote, in the meet- 

ings of the Board and may participate, without the right to vote, in the meetings 

of the Assembly and the Council when these organs are dealing with matters 

concerning the Enterprise. 

3. The paramount consideration in the recruitment and employment of the 

staff and in the determination of their conditions of service shall be the necessi- 

ty of securing the highest standards of efficiency and of technical competence. 

Subject to this consideration, due regard shall be paid to the importance of re- 

cruiting the staff on an equitable geographical basis. 

4. In the performance of their duties the Director-General and the staff shall 

not seek or receive instructions from any government or from any other source 

external to the Enterprise. They shall refrain from any action which might re- 

flect on their position as international officials of the Enterprise responsible 

only to the Enterprise. Each State Party undertakes to respect the exclusively 

international character of the responsibilities of the Director-General and the 

staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
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5. Skyldurnar, sem greint er frá í 168. gr., 2. tl., gilda einnig um starfslið 
fyrirtækisins. 

8. gr. 
Staðsetning 

Fyrirtækið skal hafa aðalskrifstofu sína á aðsetursstað stofnunarinnar. Fyrirtækið 

getur komið upp öðrum skrifstofum og annarri aðstöðu í landi einhvers aðildarríkis 
með samþykki þess aðildarríkis. 

9. gr. 

Skýrslur og fjárhagsyfirlit 

1. Eigi síðar en þremur mánuðum eftir lok hvers fjárhagsárs skal fyrirtækið 

leggja fyrir ráðið til athugunar ársskýrslu sem geymir endurskoðað yfirlit yfir 

reikninga þess og senda skal það ráðinu með hæfilegu millibili stutt yfirlit yfir 

fjárhagsstöðu sína og rekstraryfirlit sem sýnir niðurstöður framkvæmda þess. 

2. Fyrirtækið skal gefa út ársskýrslu sína og aðrar þær skýrslur sem það telur 
viðeigandi. 

3. Öllum skýrslum og fjárhagsyfirlitum, sem getið er í þessari grein, skal dreifa til 
aðila að stofnuninni. 

10. gr. 

Skipting nettótekna 

1. Fyrirtækið skal inna af höndum greiðslur til stofnunarinnar samkvæmt Ill. 
viðauka, 13. gr., eða jafngildi þeirra, samanber þó 3. tl. 

2. Þingið skal eftir tillögu stjórnarnefndarinnar ákveða hvaða hluta nettótekna 
fyrirtækisins skuli halda eftir sem varasjóði fyrirtækisins. Afganginn skal yfirfæra til 

stofnunarinnar. 

3. Á upphafstímabili, sem nauðsynlegt er til þess að fyrirtækið verði fjárhagslega 
sjálfstætt og ekki skal vera lengra en 10 ár frá því að það hefur vinnslu í 

viðskiptatilgangi, skal þingið undanþiggja fyrirtækið greiðslunum, sem getið er í 1. 
tl., og láta allar nettótekjur fyrirtækisins renna í varasjóð þess. 

11. gr. 

Fjármál 

1. Til fjár fyrirtækisins skal telja: 
a) fjármuni sem fást frá stofnuninni samkvæmt 173. gr., 2. tl. b); 

b) frjáls framlög sem aðildarríki greiða í því skyni að fjármagna starfsemi 
fyrirtækisins; 

c) fjármuni sem fyrirtækið tekur að láni samkvæmt 2. og 3. tl.; 

d) tekjur fyrirtækisins af framkvæmdum sínum; 

e) annað fé sem fyrirtækinu er fengið til ráðstöfunar til að gera því kleift að hefja 

framkvæmdir eins fljótt og auðið er og stunda störf sín. 

2. a) Fyrirtækið skal hafa vald til að taka fé að láni og setja það veð eða aðra 

tryggingu sem það kann að ákveða. Áður en fyrirtækið selur skuldabréf sín
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5. The responsibilities set forth in article 168, paragraph 2, are equally ap- 
plicable to the staff of the Enterprise. 

Article 8 

Location 

The Enterprise shall have its principal office at the seat of the Authority. The 
Enterprise may establish other offices and facilities in the territory of any State 
Party with the consent of that State Party. 

Article 9 

Reports and financial statements 

1. The Enterprise shall, not later than three months after the end of each 
financial year, submit to the Council for its consideration an annual report con- 
taining an audited statement of its accounts and shall transmit to the Council at 
appropriate intervals a summary statement of its financial position and a profit 
and loss statement showing the results of its operations. 

2. The Enterprise shall publish its annual report and such other reports as it 
finds appropriate. 

3. All reports and financial statements referred to in this article shall be dis- 
tributed to the members of the Authority. 

Árticle 10 
Allocation of net income 

1. Subject to paragraph 3, the Enterprise shall make payments to the Authori- 
ty under Annex Ill, article 13, or their equivalent. 

2. The Assembly shall, upon the recommendation of the Governing Board, 
determine what portion of the net income of the Enterprise shall be retained as 
reserves of the Enterprise. The remainder shall be transferred to the Authority. 

3. During an initial period required for the Enterprise to become self- 
supporting, which shall not exceed 10 years from the commencement of com- 
mercial production by it, the Assembly shall exempt the Enterprise from the 
payments referred to in paragraph 1, and shall leave all of the net income of the 
Enterprise in its reserves. 

Article 11 

Finances 

1. Thefunds ofthe Enterprise shall include: 

(a) amounts received from the Authority in accordance with article 173, 
paragraph 2(b); 

(b) voluntary contributions made by States Parties for the purpose of financ- 
ing activities of the Enterprise; 

(c) amounts borrowed by the Enterprise in accordance with paragraphs 2 
and 3; 

(d) income of the Enterprise from its operations: 

(e) other funds made available to the Enterprise to enable it to commence 
Operations as soon as possible and to carry out its functions. 

2. (a) The Enterprise shall have the power to borrow funds and to furnish 
such collateral or other security as it may determine. Before making a
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opinberlega á fjármálamörkuðum aðildarríkis eða í gjaldeyri þess skal það fá 

samþykki þess aðildarríkis. Ráðið skal samþykkja heildarupphæð lána eftir 

tillögu stjórnarnefndarinnar. 

b) Aðildarríki skulu gera allar eðlilegar ráðstafanir til að styðja umsóknir 

fyrirtækisins um lán á fjármagnsmörkuðum og hjá alþjóðlegum fjármálastofn- 

unum. 
3. a) Láta skal fyrirtækinu í té nauðsynlegt fé til að rannsaka og hagnýta einn 

vinnslustað, flytja, vinna og selja jarðefnin, sem nást þaðan, og nikkilinn, 

koparinn, kóboltið og manganið, sem fæst, og standa straum af fyrstu 

stjórnunarútgjöldum þess. Undirbúningsnefndin skal ákveða upphæð áður- 

nefnds fjár, svo og mælikvarðana og atriðin til að breyta henni, í drögum að 

reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar. 

b) Öll aðildarríki skulu láta fyrirtækinu í té upphæð, jafngildi helmings fjárins sem 

getið er í a-lið, í formi vaxtalausra langtímalána samkvæmt niðurjöfnunarstig- 

anum fyrir reglulega fjárhagsáætlun Sameinuðu þjóðanna sem í gildi er þegar 

niðurjöfnunin fer fram, enda sé honum breytt með hliðsjón af ríkjunum sem 

eru ekki aðilar að Sameinuðu þjóðunum. Öll aðildarríki skulu samkvæmt sama 

stiga ábyrgjast skuldir sem fyrirtækið stofnar til er það útvegar hinn helming 

fjárins. 

c) Ef upphæð fjárframlaga aðildarríkja er lægri en féð sem láta á fyrirtækinu í té 

samkvæmt a-lið skal þingið á fyrsta fundi sínum athuga, hversu mikill hallinn 

er, og samþykkja samhljóða ráðstafanir til að bregðast við þessum halla með 

hliðsjón af skuldbindingu aðildarríkja samkvæmt a- og b-lið og tillögum 

undirbúningsnefndarinnar. 

d) i) Sérhvert aðildarríki skal innan 60 daga frá gildistöku samnings þessa eða 

innan 30 daga frá því að fullgildingar- eða aðildarskjali þess er komið í 

vörslu, hvort sem síðar er, koma í vörslu hjá fyrirtækinu óafturkallan- 

legum, óframseljanlegum, vaxtalausum eigin víxlum þar sem upphæðin 

svarar til hluta þessa aðildarríkis í vaxtalausum lánum samkvæmt b-lið. 

ii) Nefndin skal eins fljótt og auðið er eftir gildistöku samnings þessa, og því 

næst á ársfresti eða með öðru hæfilegu millibili, undirbúa áætlun varðandi 

umfang og tímasetningu krafna sinna um fjármögnun stjórnunarútgjalda 

sinna og um starfsemi sem fyrirtækið stundar samkvæmt 170. gr. og 12. gr. 

þessa viðauka. 

iii) Fyrirtækið skal því næst tilkynna aðildarríkjunum fyrir milligöngu stofnun- 

arinnar hluta þeirra hvers um sig í fénu samkvæmt b-lið sem þörf er á vegna 

þessara útgjalda. Fyrirtækið skal innleysa eins mikið af eigin víxlunum og 

þörf kann að vera á til að standa straum af útgjöldunum sem getið er Í 

áætluninni að því er snertir vaxtalaus lán. 

iv) Við móttöku tilkynningarinnar skulu aðildarríkin hvert um sig leggja fram 

samkvæmt b-lið sinn hluta skuldaábyrgða til handa fyrirtækinu.
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public sale of its obligations in the financial markets or currency of a 

State Party, the Enterprise shall obtain the approval of that State Party. 

The total amount of borrowings shall be approved by the Council upon 
the recommendation of the Governing Board. 

(b) States Parties shall make every reasonable effort to support applications 

by the Enterprise for loans on capital markets and from international 

financial institutions. 

3. (a) The Enterprise shall be provided with the funds necessary to explore 

and exploit one mine site, and to transport, process and market the minerals 

recovered therefrom and the nickel, copper, cobalt and manganese obtained, 

and to meet its initial administrative expenses. The amount of the said funds, 

and the criteria and factors for its adjustment, shall be included by the Prepara- 

tory Commission in the draft rules, regulations and procedures of the 
Authority. 

(b) All States Parties shall make available to the Enterprise an amount 
equivalent to one half of the funds referred to in subparagraph (a) by 

way of long-term interest-free loans in accordance with the scale of as- 

sessments for the United Nations regular budget in force at the time 

when the assessments are made, adjusted to take into account the States 

which are not members of the United Nations. Debts incurred by the 

Enterprise in raising the other half of the funds shall be guaranteed by all 

States Parties in accordance with the same scale. 

(c) If the sum of the financial contributions of States Parties is less than the 
funds to be provided to the Enterprise under subparagraph (a), the As- 

sembly shall, at its first session, consider the extent of the shortfall and 
adopt by consensus measures for dealing with this shortfall, taking into 

account the obligation of States Parties under subparagraphs (a) and (b) 
and any recommendations of the Preparatory Commission. 

(d) () Each State Party shall, within 60 days after the entry into force of this 
Convention, or within 30 days after the deposit of its instrument of 

ratification or accession, whichever is later, deposit with the Enter- 

príse irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory 

notes in the amount of the share of such State Party of interest-free 
loans pursuant to subparagraph (b). 

(ii) The Board shall prepare, at the earliest practicable date after this Con- 
vention enters into force, and thereafter at annual or other appropri- 

ate intervals, a schedule of the magnitude and timing of its require- 
ments for the funding of its administrative expenses and for activities 

carried out by the Enterprise in accordance with article 170 and article 
12 of this Annex. 

(iii) The States Parties shall, thereupon, be notified by the Enterprise, 
through the Authority, of their respective shares of the funds in ac- 

cordance with subparagraph (b), requ'red for such expenses. The 
Enterprise shall encash such amounts of the promissory notes as may 
be required to meet the expenditure referred to in the schedule with 
respect to interest-free loans. 

(iv) States Parties shall, upon receipt of the notification, make available 
their respective shares of debt guarantees for the Enterprise in accor- 
dance with subparagraph (b). 

7
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e) í) Ef fyrirtækið fer þess á leit geta aðildarríki veitt skuldaábyrgðir til viðbótar 

skuldaábyrgðum, veittum samkvæmt stiganum sem getið er í b-lið. 

ii) Í staðinn fyrir skuldaábyrgðir getur aðildarríki greitt fyrirtækinu frjálst 
framlag, að upphæð jafngildi þess hluta skuldanna sem það væri ella 
skuldbundið til að ábyrgjast. 

f) Endurgreiðsla lánanna, sem bera vexti, skal ganga fyrir endurgreiðslu 

vaxtalausu lánanna. Endurgreiðsla vaxtalausra lána skal fara fram samkvæmt 
áætlun sem þingið samþykkir eftir tillögu ráðsins og að fengnu áliti nefndarinn- 
ar. Við framkvæmd þessa starfs skal nefndin taka mið af viðeigandi ákvæðum 
reglna, reglugerða og starfshátta stofnunarinnar en þar skal hafa hliðsjón af því 

hversu áríðandi er að tryggja virka starfrækslu fyrirtækisins og einkum 
fjárhagslegt sjálfstæði þess. 

g) Fé, sem fyrirtækinu er fengið til ráðstöfunar, skal vera í frjálsum, gjaldgengum 

gjaldmiðlum eða gjaldmiðlum sem auðvelt er að fá og nota má í reyndinni á 
helstu gjaldeyrismörkuðunum. Þessa gjaldmiðla skal skilgreina í reglum, 

reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar samkvæmt ríkjandi alþjóðlegum 

gjaldeyrisvenjum. Ef ekki er kveðið á um annað í 2. tl. skal ekkert aðildarríki 

halda uppi né setja takmarkanir við því að fyrirtækið eigi, noti eða skipti þessu 
fé. 
„Skuldaábyrgð“ merkir loforð aðildarríkis til lánardrottna fyrirtækisins um að 

greiða, að hluta samkvæmt viðeigandi stiga, fjárskuldbindingar fyfirtækisins, 
sem ábyrgðin tekur til, eftir að lánardrottnarnir tilkynna aðildarríkinu 

greiðslufall fyrirtækisins. Aðferðir við greiðslu þeirra skuldbindinga skulu vera 
í samræmi við reglur, reglugerðir og starfshætti stofnunarinnar. 

h A 

4. Fé, eignum og útgjöldum fyrirtækisins og stofnunarinnar skal halda að- 
skildum. Þessi grein skal ekki girða fyrir það að fyrirtækið geri samninga við 
stofnunina um aðstöðu, starfslið og þjónustu, svo og samninga um endurgreiðslu 
stjórnunarútgjalda sem annar hvor aðilinn greiðir fyrir hönd hins. 

5. Óháður endurskoðandi, sem ráðið skipar, skal árlega endurskoða skjöl, 
bækur og reikninga fyrirtækisins, m. a. ársreikninga þess. 

12. gr. 

Framkvæmdir 

1. Fyrirtækið skal gera tillögur til ráðsins um verkefni viðvíkjandi framkvæmd 

starfsemi samkvæmt 170. gr. Þessar tillögur skulu fela í sér formlega, skriflega 
starfsáætlun varðandi starfsemi á svæðinu samkvæmt 153. gr., 3. tl., svo og allar 
þær upplýsingar aðrar og gögn sem þörf kann að vera á öðru hverju vegna 
athugunar laga- og tækninefndarinnar og samþykktar ráðsins á henni. 

2. Að fengnu samþykki ráðsins skal fyrirtækið framkvæma verkefnið á grundvelli 
formlegu, skriflegu starfsáætlunarinnar sem getið er í 1. tl. 

3. a) Ef fyrirtækið ræður ekki yfir þeim vörum og þeirri þjónustu, sem þörf er á 

vegna framkvæmda sinna, getur það útvegað þær. Í því skyni skal láta fara 

fram útboð og gera samninga við tilboðsgjafa sem bjóða best með tilliti til 
gæða, verðs og afhendingartíma.
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(e) (i) If the Enterprise so requests, State Parties may provide debt guaran- 
tees in addition to those provided in accordance with the scale 

referred to in subparagraph (b). 

(ii) In lieu of debt guarantees, a State Party may make a voluntary contri- 
bution to the Enterprise in an amount equivalent to that portion of 

the debts which it would otherwise be liable to guarantee. 

(f) Repayment of the interest-bearing loans shall have priority over the 
repayment of the interest-free loans. Repayment of interest-free loans 

shall be in accordance with a schedule adopted by the Assembly, upon 
the recommendation of the Council and the advice of the Board. In the 

exercise of this function the Board shall be guided by the relevant provi- 

sions of the rules, regulations and procedures of the Authority, which 

shall take into account the paramount importance of ensuring the effec- 
tive functioning of the Enterprise and, in particular, ensuring its financial 
independence. 

(g) Funds made available to the Enterprise shall be in freely usable curren- 
cies or currencies which are freely available and effectively usable in the 
major foreign exchange markets. These currencies shall be defined in 

the rules, regulations and procedures of the Authority in accordance 
with prevailing international monetary practice. Except as provided in 

paragraph 2, no State Party shall maintain or impose restrictions on the 
holding, use or exchange by the Enterprise of these funds. 

(h) “Debt guarantee" means a promise of a State Party to creditors of the 
Enterprise to pay, pro rata in accordance with the appropriate scale, the 

financial obligations of the Enterprise covered by the guarantee following 

notice by the creditors to the State Party of a default by the Enterprise. 

Procedures for the payment of those obligations shall be in conformity 
with the rules, regulations and procedures of the Authority. 

4. The funds, assets and expenses of the Enterprise shall be kept separate 
from those of the Authority. This article shall not prevent the Enterprise from 

making arrangements with the Authority regarding facilities, personnel and ser- 
vices and arrangements for reimbursement of administrative expenses paid by 
either on behalf of the other. 

5. The records, books and accounts of the Enterprise, including its annual 

financial statements, shall be audited annually by an independent auditor ap- 
pointed by the Council. 

Article 12 

Operations 

1. The Enterprise shall propose to the Council projects for carrying out activi- 
ties in accordance with article 170. Such proposals shall include a formal written 
plan of work for activities in the Area in accordance with article 153, paragraph 

3, and all such other information and data as may be required from time to time 
for its appraisal by the Legal and Technical Commission and approval by the 
Council. 

2. Upon approval by the Council, the Enterprise shall execute the project on 

the basis of the formal written plan of work referred to in paragraph 1. 

3. (a) If the Enterprise does not possess the goods and services required 

for its operations it may procure them. For that purpose, it shall issue 

invitations to tender and award contracts to bidders offering the best 
combination of quality, price and delivery time.



Nr. 7 302 10. október 1985 

b) Ef fleiri en eitt tilboð fela í sér slíka samsetningu skal gera samninginn 
samkvæmt: 
i) meginreglunni um bann við mismunun á grundvelli stjórnmálalegra eða 

annarra ástæðna, óviðkomandi framkvæmd starfsemi með tilhlýðilegri 

kostgæfni og virkni; og 

ii) leiðbeiningarreglum, samþykktum af ráðinu, um það hvaða forréttindi beri 

að veita vörum og þjónustu, sem upprunnar eru í þróunarríkjum, m. a. 
landluktu og landfræðilega afskiptu ríkjunum í þeirra hópi. 

c) Stjórnarnefndin getur sett reglur sem kveða á um sérstakar aðstæður þar sem 

falla má í þágu fyrirtækisins frá kröfunni um útboð. 

4. Fyrirtækið skal hafa eignarrétt að öllum jarðefnum og unnum efnum sem það 
framleiðir. 

5. Fyrirtækið skal selja vörur sínar án mismununar. Það skal ekki gefa afslátt sem 

er ekki viðskiptalegs eðlis. 

6. Að óhnekktu almennu eða sérstöku valdi, sem fyrirtækinu er veitt í einhverju 

öðru ákvæði samnings þessa, skal fyrirtækið fara með það vald í tengslum við starf 
sitt sem nauðsynlegt er. 

7. Fyrirtækið skal ekki hafa afskipti af stjórnmálum nokkurs aðildarríkis; ekki 
skal það heldur láta stjórnmálastöðu viðkomandi aðildarríkis hafa áhrif á ákvarð- 

anir sínar. Til grundvallar ákvörðunum þess skal aðeins leggja viðskiptaástæður og 
skal meta þessar ástæður hlutdrægnislaust til að framkvæma markmiðin sem 
tiltekin eru í 1. gr. þessa viðauka. 

13. gr. 

Réttarstaða, forréttindi og friðhelgi 

1. Í löndum aðildarríkja skal veita fyrirtækinu stöðuna, forréttindin og friðhelg- 

ina, sem greint er frá í þessari grein, til að gera því kleift að framkvæma störf sín. 

Fyrirtækið og aðildarríki geta, ef nauðsyn krefur, gert sérstaka samninga til að 

hrinda þessari meginreglu í framkvæmd. 

2. Fyrirtækið skal njóta þess gerhæfis sem nauðsynlegt er til að framkvæma störf 

sín og ná markmiðum sínum, og þá einkum hæfisins: 

a) til að gera samninga, sameiginlegar ráðstafanir eða aðrar ráðstafanir, m. a. 

samninga við ríki og alþjóðastofnanir; 

b) til að eignast, leigja, hafa umráð yfir og ráðstafa fasteignum og lausaté; 

c) til að vera aðili að málarekstri. 

3. a) Aðeins má höfða mál gegn fyrirtækinu fyrir þar til bærum dómstóli sem 

hefur lögsögu í landi aðildarríkis þar sem fyrirtækið: 

i) hefur skrifstofu eða aðstöðu; 

ii) hefur skipað umboðsmann til að taka við birtingu. eða tilkynningu um 

stefnu, 

iii) hefur gert samning um vörur eða þjónustu; 

iv) hefur gefið út verðbréf; eða 
v) fæst á annan hátt við viðskiptastarfsemi. 

b) Fé og eignir fyrirtækisins skulu án tillits til staðsetningar og handhafa vera
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(b) If there is more than one bid offering such a combination, the contract 
shall be awarded in accordance with: 

() the principle of non-discrimination on the basis of political or other 
considerations not relevant to the carrying out of operations with due 
diligence and efficiency; and 

(ii) guidelines approved by the Council with regard to the preferences to 
be accorded to goods and services originating in developing States, 
including the land-locked and geographically disadvantaged among 
them. 

(c) The Governing Board may adopt rules determining the special circum- 
stances in which the requirement of invitations to bid may, in the best 
interests of the Enterprise, be dispensed with. 

4. The Enterprise shall have title to all minerals and processed substances 
produced by it. 

5. The Enterprise shall sell its products on a non-discriminatory basis. lt 
shall not give non-commercial discounts. 

6. Without prejudice to any general or special power conferred on the Enter- 
prise under any other provision of this Convention, the Enterprise shall exer- 
cise such powers incidental to its business as shall be necessary. 

7. The Enterprise shall not interfere in the political affairs of any State Party; 
nor shall it be influenced in its decisions by the political character of the State 
Party concerned. Only commercial considerations shall be relevant to its deci- 
sions, and these considerations shall be weighed impartially in order to carry 
out the purposes specified in article 1 ofthis Annex. 

Article 13 

Legal status, privileges and immunities 

I. To enable the Enterprise to exercise its functions, the status, privileges 

and immunities set forth in this article shall be accorded to the Enterprise in the 
territories of States Parties. To give effect to this principle the Enterprise and 
States Parties may, where necessary, enter into special agreements. 

2. The Enterprise shall have such legal capacity as is necessary for the exer- 
cise of its functions and the fulfilment of its purposes and, in particular, the 
capacity: 

(a) to enter into contracts, joint arrangements or other arrangements, 
including agreements with States and international organizations; 

(b) to acquire, lease, hold and dispose of immovable and movable property; 

(c) tobea party to legal proceedings. 

3. (a) Actions may be brought against the Enterprise only in a court of 
competent jurisdiction in the territory of a State Party in which the 
Enterprise: 

() has an office or facility; 

(ii) has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice 
of process; 

(iii) has entered into a contract for goods or services; 

(iv) has issued securities; or 

(v) is otherwise engaged in commercial activity. 

(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by
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undanþegnar hvers kyns töku, kyrrsetningu eða aðför fyrir uppkvaðningu 

fullnaðardóms gegn fyrirtækinu. 

4. a) Fé og eignir fyrirtækisins skulu án tillits til staðsetningar og handhafa vera 

undanþegnar afhendingarkröfu, upptöku, eignarnámi eða einhverri annarri 
tegund töku með stjórnvaldsráðstöfun eða löggjöf. 

b) Fé og eignir fyrirtækisins skulu án tillits til staðsetningar og handhafa vera 

undanþegnar hvers kyns takmörkunum, reglugerðum, hömlum og greiðslu- 

frestunum sem fela í sér mismunun. 

c) Fyrirtækið og starfsmenn þess skulu virða innlend lög og reglugerðir í 

sérhverju ríki eða landi þar sem fyrirtækið eða starfsmenn þess kunna að 
stunda viðskipti eða aðra starfsemi. 

d) Aðildarríki skulu tryggja að fyrirtækið njóti allra sömu réttinda, forréttinda og 

friðhelgi og þau veita aðilum sem stunda viðskiptastarfsemi í löndum þeirra. 
Veita skal fyrirtækinu þessi réttindi, forréttindi og friðhelgi með eigi verri 
kjörum en þau eru veitt aðilum sem fást við svipaða viðskiptastarfsemi. Ef 
aðildarríki veita þróunarríkjum eða viðskiptaaðilum þeirra sérréttindi skal 
fyrirtækið njóta þeirra forréttinda á samsvarandi forgangsgrundvelli. 

e) Aðildarríki geta veitt fyrirtækinu sérstakar ívilnanir, réttindi, forréttindi og 

friðhelgi án þess að þeim sé skylt að veita öðrum viðskiptaaðilum þessar 

ívilnanir, réttindi, forréttindi og friðhelgi. 
5. Fyrirtækið skal semja við gistiríkin, þar sem það hefur skrifstofur sínar og 

aðstöðu, um undanþágu frá beinum og óbeinum sköttum. 

6. Sérhvert aðildarríki skal grípa til nauðsynlegra aðgerða til að hrinda, innan 
ramma laga sinna, í framkvæmd meginreglunum sem greint er frá í þessum viðauka 

og skal láta fyrirtækið vita um hinar sérstöku aðgerðir sem það hefur gripið til. 

7. Fyrirtækið getur afsalað öllum forréttindum og friðhelgi, veittum samkvæmt 

þessari grein eða í sérstöku samningunum sem greint er frá í 1. tl., að því leyti og 

með þeim skilyrðum sem það kann að kveða á um. 

V. VIÐAUKI. SÁTT 

1. KAFLI. SÁTTAMEÐFERÐ SAMKVÆMT 

1. KAFLA XV. HLUTA 

1. gr. 
Höfðun máls 

Ef aðilar deilumáls hafa samkvæmt 284. gr. orðið ásáttir um að leggja það til 

sátta samkvæmt þessum kafla getur hver þessara aðila höfðað málið með skriflegri 

sáttakæru á hendur hinum aðila eða aðilum deilumálsins. 

2. gr. 

Skrá um sáttamenn 

Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal gera og halda skrá um 

sáttamenn. Sérhverju aðildarríki skal heimilt að tilnefna fjóra sáttamenn og skal 

hver þeirra vera í mjög miklu áliti sakir réttsýni, hæfni og heiðarleika. Skráin skal
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whomsoever held, shall be immune from all forms of seizure, attach- 

ment or execution before the delivery of final Judgment against the 
Enterprise. 

4. (a) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by 
whomsoever held, shall be immune from requisition, confiscation, ex- 
propriation or any other form of seizure by executive or legislative 
action. 

(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by 
whomsoever held, shall be free from discriminatory restrictions, regula- 

tions, controls and moratoria of any nature. 

(c) The Enterprise and its employees shall respect local laws and regulations 
in any State or territory in which the Enterprise or its employees may do 
business or otherwise act. 

(d) States Parties shall ensure that the Enterprise enjoys all rights, privileges 

and immunities accorded by them to entities conducting commercial ac- 

tivities in their territories. These rights, privileges and immunities shall 

be accorded to the Enterprise on no less favourable a basis than that on 
which they are accorded to entities engaged in similar commercial activi- 

ties. If special privileges are provided by States Parties for developing 

States or their commercial entities, the Enterprise shall enjoy those privi- 

leges on a similarly preferential basis. 

(e) States Parties may provide special incentives, rights, privileges and im- 

munities to the Enterprise without the obligation to provide such incen- 

tives, rights, privileges and immunities to other commercial entities. 

$. The Enterprise shall negotiate with the host countries in which its offices 

and facilities are located for exemption from direct and indirect taxation. 

6. Each State Party shall take such action as is necessary for giving effect in 

terms of its own law to the principles set forth in this Annex and shall inform 
the Enterprise of the specific action which it has taken. 

7. The Enterprise may waive any of the privileges and immunities conferred 

under this article or in the special agreements referred to in paragraph | to such 

extent and upon such conditions as it may determine. 

ANNEX V. CONCILIATION 

SECTION 1. CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT TO 
SECTION 1 OF PART XV 

Article Í 

Institution of proceedings 

If the parties to a dispute have agreed, in accordance with article 284, to 
submit it to conciliation under this section, any such party may institute the pro- 

ceedings by written notification addressed to the other party or parties to the 
dispute. 

Article 2 

List of conciliators 

A list of conciliators shall be drawn up and maintained by the Secretary- 

General of the United Nations. Every State Party shall be entitled to nominate 
four conciliators, each of whom shall be a person enjoying the highest reputa- 

C 20
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felast í nöfnum þannig tilnefndra manna. Ef sáttamennirnir, sem aðildarríki hefur 
tilnefnt, eru einhvern tíma færri en fjórir á þannig gerðri skrá skal því aðildarríki 

heimilt að koma með fleiri tilnefningar eftir þörfum. Nafn sáttamanns skal vera á 
skránni þar til aðildarríkið, sem kom með tilnefninguna, afturkallar hana enda skal 

þessi sáttamaður starfa áfram í sáttanefnd sem hann hefur verið skipaður í uns 
málinu fyrir þeirri nefnd lýkur. 

3. gr. 

Skipun sáttanefndar 

Sáttanefndin skal skipuð á eftirfarandi hátt nema aðilarnir komi sér saman um 

annað: 

a) Sáttanefndin skal skipuð fimm mönnum, samanber þó g-lið. 

b) Aðilinn, sem höfðar málið, skal skipa tvo sáttamenn, helst valda af skránni 

sem getið er í 2. pr. þessa viðauka, og má annar þeirra vera ríkisborgari hans 

nema aðilarnir komi sér saman um annað. Sáttakæran, sem getið er í Í. gr. 

þessa viðauka, skal geyma þessar skipanir. 

c) Hinn aðili deilumálsins skal skipa tvo sáttamenn á þann hátt, sem greint er frá í 
b-lið, innan 21 dags frá móttöku sáttakærunnar sem getið er í 1. gr. þessa 
viðauka. Ef skipanirnar eru ekki framkvæmdar innan þess tíma getur aðilinn, 

sem höfðar málið, innan einnar viku frá lokum þess tíma, annaðhvort lokið 

málinu með tilkynningu, sem stíluð er á hinn aðilann, eða beðið aðalfram- 

kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að framkvæma skipanirnar samkvæmt e- 
lið. 

d) Innan 30 daga frá því að allir sáttamennirnir fjórir hafa verið skipaðir skulu 
þeir skipa fimmta sáttamanninn, valinn af skránni sem getið er í 2. gr. þessa 

viðauka, og skal hann vera formaður. Ef skipunin er ekki framkvæmd innan 
þess tíma getur hvor aðili um sig innan einnar viku frá lokum þess tíma beðið 
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að framkvæma skipunina sam- 
kvæmt e-lið. 

e) Innan 30 daga frá móttöku beiðni samkvæmt c- eða d-lið skal aðalfram- 

kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í samráði við aðila deilumálsins fram- 
kvæma nauðsynlegar skipanir af skránni sem getið er í 2. gr. þessa viðauka. 

f) Skipa skal í autt sæti á þann hátt sem mælt er fyrir um varðandi upphafsskip- 

unina. 
g) Tveir eða fleiri aðilar, sem koma sér saman um að þeir eigi sömu hagsmuna að 

gæta, skulu sameiginlega skipa tvo sáttamenn. Þegar tveir eða fleiri aðilar eiga 
mismunandi hagsmuna að gæta eða ágreiningur er um það hvort þeir eigi sömu 
hagsmuna að gæta skulu þeir hver um sig skipa sáttamenn. 

h) Ef deilumál snerta fleiri en tvo aðila sem eiga mismunandi hagsmuna að gæta 
eða ágreiningur er um það hvort þeir eigi sömu hagsmuna að gæta skulu 

aðilarnir beita a- til f-lið að svo miklu leyti sem unnt er.
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tion for fairness, competence and integrity. The names of the persons so 
nominated shall constitute the list. If at any time the conciliators nominated 

by a State Party in the list so constituted shall be fewer than four, that State 
Party shall be entitled to make further nominations as necessary. The name 
of a conciliator shall remain on the list until withdrawn by the State Party 

which made the nomination, provided that such conciliator shall continue to 
serve on any conciliation commission to which that conciliator has been ap- 
pointed until the completion of the proceedings before that commission. 

Article 3 

Constitution of conciliation commission 

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be con- 
stituted as follows: 

(a) Subject to subparagraph (g), the conciliation commission shall consist of 
five members. 

(b) The party instituting the proceedings shall appoint two conciliators to be 
chosen preferably from the list referred to in article 2 of this Annex, one 

of whom may be its national, unless the parties otherwise agree. Such 

appointments shall be included in the notification referred to in article | 
of this Annex. 

(c) The other party to the dispute shall appoint two conciliators in the 
manner set forth in subparagraph (b) within 21 days of receipt of the 

notification referred to in article | of this Annex. If the appointments 

are not made within that period, the party instituting the proceedings 
may, within one week of the expiration of that period, either terminate 

the proceedings by notification addressed to the other party or request 
the Secretary-General of the United Nations to make the appointments 
in accordance with subparagraph (e). 

(d) Within 30 days after all four conciliators have been appointed, they shall 
appoint a fifth conciliator chosen from the list referred to in article 2 of 
this Annex, who shall be chairman. If the appointment is not made 
within that period, either party may, within one week of the expiration 
of that period, request the Secretary-General of the United Nations to 
make the appointment in accordance with subparagraph (e). 

(e) Within 30 days of the receipt of a request under subparagraph (c) or (d), 
the Secretary-General of the United Nations shall make the necessary ap- 
pointments from the list referred to in article 2 of this Annex in consulta- 
tion with the parties to the dispute. 

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 

(g) Two or more parties which determine by agreement that they are in the 
same interest shall appoint two conciliators jointly. Where two or more 
parties have separate interests or there is a disagreement as to whether 
they are of the same interest, they shall appoint conciliators separately. 

(h) In disputes involving more than two parties having separate interests, or 
where there is disagreement as to whether they are of the same interest, 
the parties shall apply subparagraphs (a) to (f) in so far as possible.
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d. gr. 

Málsmeðferð 

Sáttanefndin skal sjálf setja sér reglur um málsmeðferð nema aðilarnir komi sér 
saman um annað. Nefndin getur með samþykki aðila deilumálsins beðið aðildarríki 
að láta sér í té munnlegt eða skriflegt álit þess. Úrskurði nefndarinnar um 
málsmeðferð, skýrsluna og tillögur skal kveða upp með meirihluta atkvæða 
nefndarmanna. 

5. gr. 

Vinsamleg lausn 

Nefndin getur vakið athygli aðilanna á ráðstöfunum sem kunna að stuðla að 
vinsamlegri lausn deilumálsins. 

Ó. gr. 
Störf nefndarinnar 

Nefndin skal taka við skýrslum aðilanna, rannsaka kröfur og mótmæli þeirra og 

gera tillögur til aðilanna í því skyni að ná vinsamlegri lausn. 

7. gr. 

Skýrsla 

1. Nefndin skal gefa skýrslu innan 12 mánaða frá því að hún er skipuð. Í skýrslu 
hennar skal rita sættir sem komast á, svo og, ef sátt kemst ekki á, niðurstöður 

hennar um öll atriði varðandi staðreyndir eða lög viðkomandi deiluefninu og þær 
tillögur sem nefndin kann að álíta heppilegar til vinsamlegrar lausnar. Skýrslunni 
skal koma í vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og skal hann 

þegar í stað senda aðilum deilumálsins hana. 

2. Skýrsla nefndarinnar, m. a. niðurstöður eða tillögur hennar, skal ekki vera 

bindandi fyrir aðilana. 

8. gr. 

Málalok 

Sáttamáli lýkur þegar sátt hefur komist á, þegar aðilarnir hafa samþykkt eða einn 

aðili hefur hafnað tillögunum í skýrslunni með skriflegri tilkynningu sem stíluð er á 

aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna ellegar þegar þrír mánuðir eru liðnir 

frá sendingardegi skýrslunnar til aðilanna. 

9. gr. 

Þóknun og útgjöld 

Aðilar deilumálsins skulu greiða þóknun og útgjöld nefndarinnar. 

10. gr. 
Réttur aðila til að breyta reglum um málsmeðferð 

Aðilar deilumálsins geta með samningi, sem gildir eingöngu um það deilumál, 
breytt sérhverju ákvæði þessa viðauka.
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Article 4 

Procedure 

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, deter- 
mine its own procedure. The commission may, with the consent of the parties 
to the dispute, invite any State Party to submit to it its views orally or in writ- 

ing. Decisions of the commission regarding procedural matters, the report 

and recommendations shall be made by a majority vote of its members. 

Article 5 

Amicable settlement 

The commission may draw the attention of the parties to any measures which 

might facilitate an amicable settlement of the dispute. 

Article 6 
Functions of the commission 

The commission shall hear the parties, examine their claims and objections, 

and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable 

settlement. 

Article 7 

Report 

1. The commission shall report within 12 months of its constitution. Íts 

report shall record any agreements reached and, failing agreement, its conclu- 

sions on all questions of fact or law relevant to the matter in dispute and such 
recommendations as the commission may deem appropriate for an amicable 
settlement. The report shall be deposited with the Secretary-General of the 

United Nations and shall immediately be transmitted by him to the parties to 

the dispute. 

2. The report of the commission, including its conclusions or recommenda- 

tions, shall not be binding upon the parties. 

Article 8 

Termination 

The conciliation proceedings are terminated when a settlement has been 
reached, when the parties have accepted or one party has rejected the recom- 
mendations of the report by written notification addressed to the Secretary- 
General of the United Nations, or when a period of three months has expired 
from the date of transmission of the report to the parties. 

Article 9 

Fees and expenses 

The fees and expenses of the commission shall be borne by the parties to the 

dispute. 

Article 10 
Right of parties to modify procedure 

The parties to the dispute may by agreement applicable solely to that dispute 

modify any provision of this Annex.
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2. KAFLI. SKYLDUBUNDIN TILVÍSUN TIL SÁTTAMEÐ- 

FERÐAR SAMKVÆMT 

3. KAFLA XV. HLUTA 

Íl. gr. 
Höfðun máls 

1. Aðili deilumáls, sem samkvæmt XV. hluta, 3. kafla, má leggja til sátta 

samkvæmt þessum kafla, getur höfðað málið með skriflegri sáttakæru á hendur 
hinum aðila eða aðilum deilumálsins. 

2. Aðila deilumálsins, sem birt hefur verið sáttakæra samkvæmt 1. tl., skal skylt 

að eiga hlut að því máli. 

12. gr. 

Misbrestur á að svara eða eiga hlut að sátt 

Misbrestur á því, að einn eða fleiri aðilar deilumálsins svari sáttakæru um höfðun 

máls eða eigi hlut að því máli, skal ekki girða fyrir málið. 

13. gr. 

Valdsvið 

Sáttanefndin, sem starfar samkvæmt þessum kafla, skal skera úr ágreiningi um 
það hvort hún sé valdbær. 

14. gr. 
Beiting 1. kafla 

Greinar 2—10 í 1. kafla þessa viðauka gilda í samræmi við þennan kafla. 

VI. VIÐAUKI. SAMÞYKKT ALÞJÓÐLEGA 
HAFRÉTTARDÓMSINS 

1. gr. 
Almenn ákvæði 

1. Alþjóðlegi hafréttardómurinn er skipaður og skal starfa samkvæmt ákvæðum 

samnings þessa og þessarar samþykktar. 

2. Aðsetur dómsins skal vera í Frjálsu Hansaborginni Hamborg í sambandslýð- 

veldinu Þýskalandi. 

3. Dómurinn getur komið saman og gegnt störfum sínum annars staðar hvenær 

sem hann telur það æskilegt. 

4. Um tilvísun deilumáls til dómsins skal fara eftir ákvæðum XI. og XV. hluta.
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SECTION 2. COMPULSORY SUBMISSION TO 
CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT TO 

SECTION 3 OF PART XV 

Article 11 

Institution of proceedings 

1. Any party to a dispute which, in accordance with Part XV, section 3, may 

be submitted to conciliation under this section, may institute the proceedings 
by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. 

2. Any party to the dispute, notified under paragraph 1, shall be obliged to 

submit to such proceedings. 

Article 12 

Failure to reply or to submit to conciliation 

The failure of a party or parties to the dispute to reply to notification of insti- 

tution of proceedings or to submit to such proceedings shall not constitute a bar 

tothe proceedings. 

Article 13 

Competence 

A disagreement as to whether a conciliation commission acting under this 

section has competence shall be decided by the commission. 

Article 14 

Application of section Í 

Articles 2 to 10 of section Í of this Annex apply subject to this section. 

ANNEX VI. STATUTE OF THE INTERNATIONAL 
TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 

Árticle Í 
General provisions 

1. The International Tribunal for the Law of the Sea is constituted and shall 
function in accordance with the provisions of this Convention and this Statute. 

2. The seat of the Tribunal shall be in the Free and Hanseatic City of Ham- 

burg in the Federal Repubiic of Germany. 

3. The Tribunal may sit and exercise its functions elsewhere whenever it con- 

siders this desirable. 

4. A reference of a dispute to the Tribunal shall be governed by the provi- 

sions of Parts XI and XV.
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1. KAFLI. SKIPAN DÓMSINS 

2. gr. 

Skipun 

1. Dómurinn skal skipaður alls 21 óháðum dómara, kosnum úr hópi manna sem 

eru í mjög miklu áliti sakir réttsýni og heiðarleika og viðurkenndir sérfræðingar á 
sviði hafréttar. 

2. Í dóminum í heild skal tryggja að fulltrúar séu frá helstu réttarkerfum 
heimsins, svo og sanngjarna hnattsvæðisdreifingu. 

3. gr. 

Seta í dómi 

1. Eigi mega tveir dómarar vera ríkisborgarar sama ríkisins. Mann, sem telja 

mætti ríkisborgara fleiri en eins ríkis að því er varðar setu í dóminum, skal álíta 
ríkisborgara þess ríkis þar sem hann neytir venjulega borgaralegra og stjórnmála- 
legra réttinda. 

2. Eigi skulu vera færri en þrír dómarar frá sérhverjum hnattsvæðishópi sem 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur ákveðið. 

d. gr. 

Tilnefningar og kosningar 

1. Sérhvert aðildarríki getur tilnefnt mest tvo menn, búna þeim hæfileikum sem 
mælt er fyrir um í 2. gr. þessa viðauka. Dómara skal kjósa af skrá um þannig 

tilnefnda menn. 

2. A. m. k. þremur mánuðum fyrir kjördag skal aðalframkvæmdastjóri Samein- 
uðu þjóðanna, þegar um fyrstu kosninguna er að ræða, og ritari dómsins, þegar um 

síðari kosningar er að ræða, senda aðildarríkjunum skrifleg tilmæli um að koma 

með tilnefningar sínar um dómara innan tveggja mánaða. Skal hann gera skrá í 

stafrófsröð um alla þannig tilnefnda menn, geta þar aðildarríkjanna sem hafa 
tilnefnt þá og koma henni til aðildarríkjanna fyrir sjöunda dag síðasta mánaðarins á 
undan hverjum kjördegi. 

3. Fyrsta kosningin skal fara fram innan sex mánaða frá gildistökudegi samnings 

þessa. 

4. Dómara skal kjósa í leynilegri atkvæðagreiðslu. Kosningar skulu fara fram á 

fundi aðildarríkjanna, sem aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna boðar til 

þegar um fyrstu kosninguna er að ræða, og með aðferð sem aðildarríkin samþykkja 

þegar um síðari kosningar er að ræða. Tveir þriðju aðildarríkjanna skulu vera 
skilyrði fyrir ályktunarhæfi á þeim fundi. Mennirnir, sem tilnefndir eru, skulu 

hljóta kosningu í dóminn ef þeir fá flest atkvæði og atkvæði tveggja þriðju 

aðildarríkjanna sem eru viðstödd og greiða atkvæði enda teljist meirihluti 
aðildarríkjanna til þessa meirihluta. 

5. gr. 

Starfstími 

1. Dómara skal kjósa til níu ára og má endurkjósa þá; að því er varðar dómarana 

sem kosnir eru í fyrstu kosningunni skal þó starfstíma sjö dómara ljúka að þremur 

árum liðnum og starfstíma sjö annarra dómara að sex árum liðnum.
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SECTION 1. ORGANIZATION OF THE TRIBUNAL 

Article 2 

Composition 

1. The Tribunal shall be composed of a body of 21 independent members, 
elected from among persons enjoying the highest reputation for fairness and in- 
tegrity and of recognized competence in the field of the law of the sea. 

2. In the Tribunal as a whole the representation of the principal legal systems 
of the world and equitable geographical distribution shall be assured. 

Article 3 

Membership 

1. No two members of the Tribunal may be nationals of the same State. A 
person who for the purposes of membership in the Tribunal could be regarded 
as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the one 
in which he ordinarily exercises civil and political rights. 

2. There shall be no fewer than three members from each geographical 
group as established by the General Assembly of the United Nations. 

Article 4 

Nominations and elections 

1. Each State Party may nominate not more than two persons having the 
qualifications prescribed in article 2 of this Annex. The members of the Tribu- 
nal shall be elected from the list of persons thus nominated. 

2. At least three months before the date of the election, the Secretary- 
General of the United Nations in the case of the first election and the Registrar 
of the Tribunal in the case of subsequent elections shall address a written invita- 
tion to the States Parties to submit their nominations for members of the Tribu- 
nal within two months. He shall prepare a list in alphabetical order of all the 
persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have 
nominated them, and shall submit it to the States Parties before the seventh 
day of the last month before the date of each election. 

3. The first election shall be held within six months of the date of entry into 
force of this Convention. 

4. The members of the Tribunal shall be elected by secret ballot. Elections 
shall be held at a meeting of the States Parties convened by the Secretary- 
General of the United Nations in the case of the first election and by a proce- 
dure agreed to by the States Parties in the case of subsequent elections. Two 
thirds of the States Parties shall constitute a quorum at that meeting. The per- 
sons elected to the Tribunal shall be those nominees who obtain the largest 
number of votes and a two-thirds majority of ihe States Parties present and 
voting, provided that such majority includes a majority of the States Parties. 

Article 5 

Term of office 

1. The members of the Tribunal shall be elected for nine years and may be 

re-elected; provided, however, that of the members elected at the first elec- 

tion, the terms of seven members shall expire at the end of three years and the 
terms of seven more members shall expire at the end of six years.
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2. Dómara, sem láta eiga af störfum í lok ofangreindra þriggja og sex ára 

upphafstímabila, skal velja með hlutkesti sem aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 

þjóðanna varpar strax eftir fyrstu kosninguna. 

3. Dómarar skulu halda áfram að rækja skyldur sínar þar til sæti þeirra hafa 

verið skipuð. Þótt aðrir komi í þeirra stað skulu þeir ljúka máli sem þeir kunna að 

hafa byrjað á fyrir þann dag er aðrir koma í þeirra stað. 

4. Ef dómari biðst lausnar skal stíla lausnarbréfið á forseta dómsins. Sætið 

verður autt við móttöku þess bréfs. 

Ó. gr. 

Auð sæti 

1. Skipa skal í auð sæti með sömu aðferð og mælt er fyrir um varðandi fyrstu 

kosninguna, samanber þó eftirfarandi ákvæði: Ritarinn skal innan eins mánaðar, 

frá því að sætið verður autt, sjá um að senda tilmælin sem kveðið er á um í 4. gr. 

þessa viðauka og forseti dómsins skal ákveða kjördag að höfðu samráði við 

aðildarríkin. 

2. Ef dómari er kosinn í stað dómara, sem hefur ekki lokið starfstíma sínum, skal 

hann gegna störfum það sem eftir er af starfstíma fyrirrennara síns. 

, 7. gr. 

Ósamrýmanleg starfsemi 

1. Enginn dómari má vinna stjórnmála- eða stjórnsýslustörf né hafa virk tengsl 

við eða vera fjárhagslega riðinn við nokkrar framkvæmdir fyrirtækis sem á hlut að 

rannsóknum á auðlindum hafsins eða hafsbotnsins eða hagnýtingu þeirra ellegar 

öðrum viðskiptalegum notum hafsins eða hafsbotnsins. 

2. Enginn dómari má starfa sem umboðsmaður, lögfræðilegur ráðunautur né 

lögmaður í máli. 
3. Greiða skal úr vafa um þessi atriði með úrskurði meirihluta hinna dómaranna 

sem eru viðstaddir. 

ð. gr. 
Skilyrði varðandi þátttöku dómara í 

meðferð einstaks máls 

1. Enginn dómari má taka þátt í að úrskurða mál er hann hefur áður átt hlut að 

sem umboðsmaður, lögfræðilegur ráðunautur eða lögmaður einhvers aðilanna, 

sem dómari í innlendum eða alþjóðlegum dómstóli eða dómi ellegar með öðrum 

hætti. 

2. Ef dómari telur af einhverri sérstakri ástæðu að hann eigi ekki að taka þátt í 

að úrskurða einstakt mál skal hann tjá forseta dómsins það. 

3. Ef forsetinn telur að einhver dómari eigi ekki af einhverri sérstakri ástæðu að 

sitja í dómi í einstöku máli skal hann tjá honum það. 

4. Greiða skal úr vafa um þessi atriði með úrskurði meirihluta hinna dómaranna 

sem eru viðstaddir.
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2. The members of the Tribunal whose terms are to expire at the end of 

the above-mentioned initial periods of three and six years shall be chosen by 

lot to be drawn by the Secretary-General of the United Nations immediately 
after the first election. 

3. The members of the Tribunal shall continue to discharge their duties until 
their places have been filled. Though replaced, they shall finish any proceedings 
which they may have begun before the date of their replacement. 

4. Inthecase oftheresignation of a member of the Tribunal, the letter of resig- 
nation shall be addressed to the President of the Tribunal. The place becomes 
vacant onthereceipt of that letter. 

Article 6 

Vacancies 

1. Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first 
election, subject to the following provision: the Registrar shall, within one 
month of the occurrence of the vacancy, proceed to issue the invitations provid- 
ed for in article 4 of this Annex, and the date of the election shall be fixed by 
the President of the Tribunal after consultation with the States Parties. 

2. A member of the Tribunal elected to replace a member whose term of 
office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor's 
term. 

Article 7 

Incompatible activities 

1. No member of the Tribunal may exercise any political or administrative 

function, or associate actively with or be financially interested in any ofthe opera- 
tions of any enterprise concerned with the exploration for or exploitation of the 

resources of the sea or the sea-bed or other commercial use of the sea or the 
sea-bed. 

2. NomemberoftheTribunal may actasagent, counsel or advocate in any case. 

3. Any doubt onthese points shall be resolved by decision ofthe majority ofthe 
other members of the Tribunal present. 

Article 8 
Conditions relating to participation of members 

in a particular case 

1. No member of the Tribunal may participate in the decision of any case in 
which he has previously taken part as agent, counsel or advocate for one of the 
parties, or as a member of a national or international court or tribunal, or in any 
other capacity. 

2. If, for some special reason, a member of the Tribunal considers that he 
should not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the 
President of the Tribunal. 

3. If the President considers that for some special reason one of the members 
of the Tribunal should not sit in a particular case, he shall give him notice 
accordingly. 

4. Any doubt onthese points shall be resolved by decision of the majority ofthe 
other membersofthe Tribunal present.
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9. gr. 

Afleiðingar þess að sett skilyrði eru ekki lengur uppfyllt 

Ef það er samhljóða álit hinna dómaranna að dómari uppfylli ekki lengur 

skilyrðin sem sett eru skal forseti dómsins lýsa sætið autt. 

10. gr. 

Forréttindi og friðhelgi 

Dómarar skulu njóta forréttinda og friðhelgi sendierindreka þegar þeir gegna 

störfum í þágu dómsins. 

11. gr. 
Hátíðleg yfirlýsing dómara 

Sérhver dómari skal gefa hátíðlega yfirlýsingu um það í þinghaldi í heyranda 

hljóði áður en hann tekur til starfa að hann muni beita valdi sínu af óhlutdrægni og 

samviskusemi. 

12. gr. 
Forseti, varaforseti og ritari 

1. Dómurinn skal kjósa forseta og varaforseta sinn til þriggja ára; þá má 

endurkjósa. 
2. Dómurinn skal skipa ritara sinn og getur gert ráðstafanir til að skipa aðra þá 

fulltrúa sem nauðsynlegir kunna að vera. 
3. Forsetinn og ritarinn skulu búa á aðsetursstað dómsins. 

„3.gr. 

Alyktunarhæfi 

1. Allir viðlátnir dómarar skulu sitja í dómi; skulu 11 kjörnir dómarar vera 

nauðsynlegt skilyrði fyrir ályktunarhæfi dómsins. 

2. Í samræmi við 17. gr. þessa viðauka skal dómurinn ákveða hvaða dómarar séu 

viðlátnir til að skipa dóm til meðferðar einstaks deilumáls, og þá með tilliti til virkni 

í störfum deildanna eins og kveðið er á um í 14. og 15. gr. þessa viðauka. 

3. Dómurinn skal rannsaka og skera úr öllum deilumálum og kröfum sem lagðar 

eru fyrir dóminn nema 14. gr. þessa viðauka eigi við eða aðilarnir óski þess að 

fjallað skuli um málið samkvæmt 15. gr. þessa viðauka. 

14. gr. 

Hafsbotnsdeilnadeild 

Stofna skal hafsbotnsdeilnadeild samkvæmt ákvæðum 4. kafla þessa viðauka. 

Lögsaga, völd og störf hennar skulu vera eins og kveðið er á um í XI. hluta, 5. 

kafla. 

15. gr. 

Sérstakar deildir 

1. Dómurinn getur stofnað þær deildir, skipaðar þremur eða fleiri kjörnum 

dómurum sínum, sem hann telur nauðsynlegar til að fjalla um einstaka flokka 

deilumála.
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Article 9 

Consequence of ceasing to fulfil required conditions 

If, in the unanimous opinion of the other members of the Tribunal, a 
member has ceased to fulfil the required conditions, the President of the Tribu- 
nal shall declare the seat vacant. 

Article 10 

Privileges and immunities 

The members of the Tribunal, when engaged on the business of the Tribunal, 
shall enjoy diplomatic privileges and immunities. 

Article 11 

Solemn declaration by members 

Every member of the Tribunal shall, before taking up his duties, make a 
solemn declaration in open session that he will exercise his powers impartially 
and conscientiously. 

Article 12 
President, Vice-President and Registrar 

1. The Tribunal shall elect its President and Vice-President for three years; 
they may be re-elected. 

2. The Tribuna! shall appoint its Registrar and may provide for the appoint- 

ment of such other officers as may be necessary. 

3. The President and the Registrar shall reside at the seat of the Tribunal. 

Article 13 
Quorum 

1. All available members of the Tribunal shall sit; a quorum of 11 elected 
members shall be required to constitute the Tribunal. 

2. Subject to article 17 of this Annex, the Tribunal shall determine which 
members are available to constitute the Tribunal for the consideration of a par- 
tícular dispute, having regard to the effective functioning of the chambers as 
provided for in articles 14 and 15 ofthis Annex. 

3. All disputes and applications submitted to the Tribunal shall be heard and 
determined by the Tribunal, unless article 14 of this Annex applies, or the par- 
ties request that it shall be dealt with in accordance with article 15 of this Annex. 

Article 14 

Sea-Bed Disputes Chamber 

A Sea-Bed Disputes Chamber shall be established in accordance with the pro- 
vísions of section 4 of this Annex. Its jurisdiction, powers and functions shall 
be as provided for in Part XI, section $. 

Article 15 
Special chambers 

1. The Tribunal may form such chambers, composed of three or more of its 
elected members, as it considers necessary for dealing with particular categories 
of disputes.
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2. Dómurinn skal stofna deild til að fjalla um einstakt deilumál sem lagt er fyrir 

hann ef aðilarnir óska þess. Dómurinn skal ákveða skipun þessarar deildar með 
samþykki aðilanna. 

3. Í því skyni að hraða gangi mála skal dómurinn árlega stofna deild, skipaða 
fimm kjörnum dómurum sínum, sem getur rannsakað og skorið úr deilumálum 
með skyndimeðferð. Velja skal tvo dómara til vara til að koma í stað dómara sem 
geta ekki tekið þátt í meðferð einstaks máls. 

4. Ef aðilarnir óska þess skulu deildirnar, sem kveðið er á um í þessari grein, 

rannsaka og skera úr deilumálum. 

5. Ef einhver deildanna, sem kveðið er á um í þessari grein og 14. gr. þessa 

viðauka, kveður upp dóm skal líta svo á að dómurinn hafi kveðið hann upp. 

16. gr. 
Reglur dómsins 

Dómurinn skal setja reglur um framkvæmd starfa sinna. Einkum skal hann setja 
reglur um málsmeðferð. 

17. gr. 

Þjóðerni dómara 

1. Dómarar, sem eru af þjóðerni einhvers aðila deilumáls, skulu halda rétti 

sínum til að sitja sem dómarar. 
2. Ef dómari af þjóðerni einhvers aðilanna situr í dómi við rannsókn deilumáls 

getur hver hinna aðilanna valið mann til að sitja sem dómari. 

3. Ef dómari af þjóðerni aðilanna situr ekki í dómi við rannsókn deilumáls getur 

hver þessara aðila valið mann til að sitja sem dómari. 

4. Þessi grein gildir um deildirnar sem getið er í 14. og 15. gr. þessa viðauka. Í 
þeim tilvikum skal forsetinn í samráði við aðilana biðja tiltekna dómara, sem skipa 
deild, eins marga og nauðsynlegt er, að víkja fyrir dómurum af þjóðerni 

hlutaðeigandi aðila, og, ef engir slíkir sitja þar eða þeir geta ekki verið viðstaddir, 
fyrir dómurunum sem aðilarnir velja sérstaklega. 

5. Ef nokkrir aðilar eiga sömu hagsmuna að gæta skulu þeir að því er varðar 

ákvæðin hér á undan aðeins teljast einn aðili. Greiða skal úr vafa um þetta atriði 
með úrskurði dómsins. 

6. Dómarar, sem valdir eru samkvæmt 2., 3. og 4. tl., skulu uppfylla skilyrðin 
sem sett eru í2.,8. og 11. gr. þessa viðauka. Þeir skulu taka þátt í úrskurðinum með 

algerlega sömu skilmálum og starfsbræður þeirra. 

18. gr. 
Laun dómara 

1. Sérhver kjörinn dómari skal þiggja árslaun, svo og launauppbót fyrir hvern 

dag er hann gegnir störfum sínum enda skal heildarupphæðin, sem greiða á dómara 

í launauppbót, ekki vera hærri á nokkru ári en nemur upphæð árslaunanna. 

2. Forsetinn skal þiggja árlega launauppbót. 
3. Varaforsetinn skal þiggja launauppbót fyrir hvern dag er hann starfar sem 

forseti.
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2. The Tribunal shall form a chamber for dealing with a particular dispute 

submitted to it if the parties so request. The composition of such a chamber 

shall be determined by the Tribunal with the approval of the parties. 

3. With a view to the speedy dispatch of business, the Tribunal shall form 
annually a chamber composed of five of its elected members which may hear 

and determine disputes by summary procedure. Two alternative members 

shall be selected for the purpose of replacing members who are unable to partici- 
pate in a particular proceeding. 

4. Disputes shall be heard and determined by the chambers provided for in 
this article if the parties so request. 

5. A Judgment given by any of the chambers provided for in this article and 
in article 14 of this Annex shall be considered as rendered by the Tribunal. 

Article 16 
Rules of the Tribunal 

The Tribunal shall frame rules for carrying out its functions. In particular it 
shall lay down rules of procedure. 

Article 17 
Nationality of members 

1. Members of the Tribunal of the nationality of any of the parties to a dis- 
pute shall retain their right to participate as members of the Tribunal. 

2. If the Tribunal, when hearing a dispute, includes upon the bench a 
member of the nationality of one of the parties, any other party may choose a 
person to participate as a member of the Tribunal. 

3. If the Tribunal, when hearing a dispute, does not include upon the bench a 
member of the nationality of the parties, each of those parties may choose a 

person to participate as a member of the Tribunal. 

4. This article applies to the chambers referred to in articles 14 and 15 of this 

Annex. In such cases, the President, in consultation with the parties, shall re- 

quest specified members of the Tribunal forming the chamber, as many as 

necessary, to give place to the members of the Tribunal of the nationality of the 

parties concerned, and, failing such, or if they are unable to be present, to the 

members specially chosen by the parties. 

5. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the pur- 

pose of the preceding provisions, be considered as one party only. Any doubt 
on this point shall be settled by the decision of the Tribunal. 

6. Members chosen in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 shall fulfil the 
conditions required by articles 2, 8 and 11 ofthis Annex. They shall participate 

in the decision on terms of complete equality with their colleagues. 

Article 18 
Remuneration of members 

1. Each elected member of the Tribunal shall receive an annual allowance 
and, for each day on which he exercises his functions, a special allowance, 
provided that in any year the total sum payable to any member as special allow- 
ance shall not exceed the amount of the annual allowance. 

2. The President shall receive a special annual allowance. 

3. The Vice-President shall receive a special allowance for each day on which 
he acts as President.



Nr. 7 320 10. október 1985 

4. Dómararnir, sem valdir eru samkvæmt 17. gr. þessa viðauka, aðrir en kjörnir 

dómarar, skulu þiggja þóknun fyrir hvern dag er þeir gegna störfum sínum. 

5. Launin, launauppbæturnar og þóknunina skal ákveða öðru hverju á fundum 
aðildarríkjanna með hliðsjón af vinnuálaginu í dóminum. Óheimilt er að lækka þau 
á starfstímanum. 

6. Laun ritarans skal ákveða á fundum aðildarríkjanna eftir tillögu dómsins. 

7. Í reglugerðum, sem samþykktar eru á fundum aðildarríkjanna, skal setja 
skilyrði fyrir heimild til að greiða dómurum og ritaranum eftirlaun, svo og skilyrði 
fyrir endurgreiðslu ferðakostnaðar þeirra. 

8. Launin, launauppbæturnar og þóknunin skal undanþegin öllum sköttum. 

„ 19.gr. 
Útgjöld dómsins 

1. Aðildarríkin og stofnunin skulu greiða útgjöld dómsins með þeim skilmálum 
og á þann hátt sem ákveðið er á fundum aðildarríkjanna. 

2. Þegar annar aðili en aðildarríki eða stofnunin er aðili máls sem lagt er fyrir 
dómstólinn skal hann ákveða upphæðina sem þeim aðila ber að leggja fram vegna 
útgjalda dómsins. 

2. KAFLI. VALDSVIÐ 

20. gr. 
Aðild að máli fyrir dóminum 

1. Aðildarríki geta átt aðild að máli fyrir dóminum. 
2. Aðrir aðilar en aðildarríki geta átt aðild að máli fyrir dóminum þegar skýlaust 

er kveðið á um það í XI. hluta eða mál er lagt fram samkvæmt öðrum samningi, 
sem veitir dóminum lögsögu, og allir aðilar þess máls samþykkja. 

21. gr. 
Lögsaga 

Dómurinn hefur lögsögu í öllum deilumálum og yfir öllum kröfum sem lagðar 

eru fyrir hann samkvæmt samningi þessum, svo og í öllum málum samkvæmt 
sérstökum ákvæðum einhvers annars samnings sem veitir dóminum lögsögu. 

22. gr. 
Deilumálum vísað til dómsins í samræmi við aðra samninga 

Ef allir aðilar að samningi eða samþykkt, sern hefur þegar gengið í gildi og varðar 
efni innan ramma samnings þessa, ná samkomulagi um það má, samkvæmt því 
samkomulagi, leggja fyrir dóminn deilumál um túlkun eða beitingu þess samnings 

eða þeirrar samþykktar. 

23. gr. 
Réttarreglur sem beitt er 

Dómurinn skal skera úr öllum deilumálum og kröfum samkvæmt 293. gr.
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4. The members chosen under article 17 of this Annex, other than elected 

members of the Tribunal, shall receive compensation for each day on which 
they exercise their functions. 

5. The salaries, allowances and compensation shall be determined from time 
to time at meetings of the States Parties, taking into account the work load of 

the Tribunal. They may not be decreased during the term of office. 

6. The salary of the Registrar shall be determined at meetings of the States 
Parties, on the proposal! of the Tribunal. 

1. Regulations adopted at meetings of the States Parties shall determine the 
conditions under which retirement pensions may be given to members of the 

Tribunal and to the Registrar, and the conditions under which members of 

the Tribunal and Registrar shall have their travelling expenses refunded. 

8. The salaries, allowances, and compensation shall be free of all taxation. 

Article 19 

Expenses of the Tribunal 

1. The expenses of the Tribunal shall be borne by the States Parties and by 
the Authority on such terms and in such a manner as shall be decided at meet- 
ings of the States Parties. 

2. When an entity other than a State Party or the Authority is a party to a 

case submitted to it, the Tribunal shall fix the amount which that party is to con- 
tribute towards the expenses of the Tribunal. 

SECTION 2. COMPETENCE 

Article 20 

Access to the Tribunal 

1. The Tribunal shall be open to States Parties. 

2. The Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case 

expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other 
agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which ís accepted by all the 

parties to that case. 

Article 21 

Jurisdiction 

The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications 
submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically 
provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal. 

Article 22 
Reference of disputes subject to other agreements 

If all the parties to a treaty or convention already in force and concerning the 
subject-matter covered by this Convention so agree, any disputes concerning 
the interpretation or application of such treaty or convention may, in accor- 
dance with such agreement, be submitted to the Tribunal. 

Article 23 
Applicable law 

The Tribunal shall decide all disputes and applications in accordance with arti- 
cle 293. C21
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3. KAFLI. MÁLSMEÐFERÐ 

24. gr. 

Höfðun máls 

1. Deilumál eru eftir atvikum lögð fyrir dóminn með tilkynningu um sérstakan 
samning eða skriflegri kröfu sem stíluð er á ritarann. Í hvoru tilvikinu sem er skal 
tilgreina deiluefnið og aðilana. 

2. Ritarinn skal þegar í stað tilkynna öllum hlutaðeigendum sérstaka samninginn 

eða kröfuna. 

3. Ritarinn skal einnig tilkynna öllum aðildarríkjum þetta. 

25. gr. 
Bráðabirgðaráðstafanir 

1. Dómurinn og hafsbotnsdeilnadeild hans skulu hafa vald til að mæla fyrir um 

bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt 290. gr. 
2. Ef dómurinn situr ekki eða nægilegur fjöldi dómara er ekki viðlátinn svo að 

hann sé ályktunarhæfur skal skyndimeðferðardeildin, sem stofnuð er samkvæmt 

15. gr., 3. tl., þessa viðauka, mæla fyrir um bráðabirgðaráðstafanirnar. Þrátt fyrir 

15. gr., 4. tl., þessa viðauka má samþykkja þessar bráðabirgðaráðstafanir að beiðni 

einhvers aðila deilumálsins. Dómurinn má endurskoða og breyta þeim. 

26. gr. 

Dómpþing 

1. Forsetinn stýrir dómþinginu, ellegar varaforsetinn ef hann getur ekki stýrt 

dómi. Ef hvorugur getur stýrt dómi skal elsti dómarinn, sem er viðstaddur, stýra 

dómi. 

2. Dómþingið skal heyja í heyranda hljóði nema dómurinn kveði upp úrskurð 

um annað eða aðilarnir krefjist þess að almenningi sé bannaður aðgangur. 

27. gr. 

Flutningur máls 

Dómurinn skal kveða upp úrskurði um flutning málsins, ákveða í hvaða formi og 

á hvaða tíma sérhver aðili skuli flytja mál sitt og gera allar ráðstafanir í sambandi 

við öflun sönnunargagna. 

28. gr. 

Útivist 

Þegar annar aðilinn sækir ekki dómþing eða hefur ekki uppi varnir í máli sínu 

getur hinn aðilinn beðið dóminn að halda málinu áfram og kveða upp úrskurð sinn. 
Fjarvera aðila eða misbrestur á því, að aðili hafi uppi varnir í máli sínu, skal ekki 
girða fyrir málið. Áður en dómurinn kveður upp úrskurð sinn ber honum ekki 

aðeins að ganga úr skugga um að hann hafi lögsögu í deilumálinu heldur einnig að 

krafan sé vel grundvölluð hvað staðreyndir og réttarreglur snertir.
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SECTION 3. PROGEDURE 

Article 24 

Institution of proceedings 

1. Disputes are submitted to the Tribunal, as the case may be, either by 

notification of a special agreement or by written application, addressed to the 

Registrar. In either case, the subject of the dispute and the parties shall be 
indicated. 

2. The Registrar shall forthwith notify the special agreement or the applica- 
tion to all concerned. 

3. The Registrar shall also notify all States Parties. 

Article 25 

Provisional measures 

1. In accordance with article 290, the Tribunal and its Sea-Bed Disputes 

Chamber shall have the power to prescribe provisional measures. 

2. If the Tribunal is not in session or a sufficient number of members is not 

available to constitute a quorum, the provisional measures shall be prescribed 
by the chamber of summary procedure formed under article 15, paragraph 3, of 
this Annex. Notwithstanding article 15, paragraph 4, of this Annex, such provi- 
sional measures may be adopted at the request of any party to the dispute. They 
shall be subject to review and revision by the Tribunal. 

Article 26 

Hearing 

I. The hearing shall be under the control of the President or, if he is unable 

to preside, of the Vice-President. If neither is able to preside, the senior judge 

present of the Tribunal shall preside. 

2. The hearing shall be public, unless the Tribunal decides otherwise or 

unless the parties demand that the public be not admitted. 

Article 27 
Conduct of case 

The Tribunal shall make orders for the conduct of the case, decide the form 
and time in which each party must conclude its arguments, and make all ar- 
rangements connected with the taking of evidence. 

Article 28 
Default 

When one of the parties does not appear before the Tribunal or fails to 
defend its case, the other party may request the Tribunal to continue the pro- 
ceedings and make its decision. Absence of a party or failure of a party to 
defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its 
decision, the Tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over 

the dispute, but also that the claim is well founded in fact and law.
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29. gr. 

Meirihluti að baki úrskurði 

1. Meirihluti dómaranna, sem eru viðstaddir, skal kveða upp úrskurði um öll 
atriði. 

2. Séu atkvæði jöfn skal atkvæði forsetans eða dómarans, sem skipar sæti hans, 
ráða. 

30. gr. 

Dómur 

1. Í dóminum skal greina forsendurnar sem hann er byggður á. 

2. Í honum skal greina nöfn dómaranna sem hafa tekið þátt í úrskurðinum. 

3. Ef dómurinn greinir ekki að öllu eða einhverju leyti samhljóða álit dómar- 

anna skal dómara heimilt að greiða sératkvæði. 

4. Forsetinn og ritarinn skulu undirrita dóminn. Skal lesa hann upp í dómi í 
heyranda hljóði eftir að aðilum deilumálsins hefur verið tilkynnt þar um á 

tilhlýðilegan hátt. 
31. gr. 

Beiðni um meðalgöngu 

1. Telji aðildarríki sig eiga lögmætra hagsmuna að gæta sem úrskurður í 
deilumáli kunni að hafa áhrif á getur það lagt fyrir dóminn beiðni um að því verði 

leyfð meðalganga. 

2. Dómurinn skal kveða upp úrskurð um þessa beiðni. 
3. Ef orðið er við beiðni um meðalgöngu skal úrskurður dómsins í deilumálinu 

vera bindandi fyrir aðildarríkið, sem leyfð er meðalganga, að svo miklu leyti sem 

hann snertir mál er það aðildarríki gekk inn í. 

32. gr. 
Réttur til meðalgöngu vegna túlkunar eða beitingar 

1. Hvenær sem reynir á túlkun eða beitingu samnings þessa skal ritarinn tilkynna 
öllum aðildarríkjum það þegar í stað. 

2. Hvenær sem reynir á túlkun eða beitingu alþjóðasamnings samkvæmt 21. eða 
22. gr. þessa viðauka skal ritarinn tilkynna öllum samningsaðilunum það. 

3. Sérhver aðili, sem getið er í 1. og 2. tl., hefur rétt til að ganga inn í málið; ef 
hann neytir þessa réttar er túlkunin, sem kemur fram í dóminum, jafnbindandi fyrir 

hann. 

33. gr. 

Endanleiki og bindandi áhrif úrskurða 

1. Úrskurður dómsins er endanlegur og skulu allir aðilar deilumálsins hlíta 
honum. 

2. Úrskurðurinn skal engin bindandi áhrif hafa nema fyrir aðilana um hið 
tiltekna deilumál. 

3. Ef ágreiningur verður um merkingu eða umfang úrskurðarins skal dómurinn 

skýra hann að beiðni aðila. 

34. gr. 

Málskostnaður 

Ef dómurinn kveður ekki á um annað skal sérhver aðili greiða sinn eiginn 

málskostnað.
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Article 29 

Majority for decision 

1. All questions shall be decided by a majority of the members of the Tribu- 

nal who are present. 

2. In the event of an equality of votes, the President or the member of the 

Tribunal who acts in his place shall have a casting vote. 

Article 30 

Judgment 

1. Thejudgment shall state the reasons on which it is based. 

2. It shall contain the names of the members of the Tribunal who have 
taken part in the decision. 

3. If thejudgment does not represent in whole or in part the unanimous opin- 

ion of the members of the Tribunal, any member shall be entitled to deliver a 
separate opinion. 

4. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. |t 
shall be read in open court, due notice having been given to the parties to the 
dispute. 

Article 31 

Request to intervene 

1. Should a State Party consider that it has an interest of a legal nature which 

may be affected by the decision in any dispute, it may submit a request to the 

Tribunal to be permitted to intervene. 

2. It shall be for the Tribunal to decide upon this request. 

3. If a request to intervene is granted, the decision of the Tribunal in respect 

of the dispute shall be binding upon the intervening State Party in so far asit re- 
lates to matters in respect of which that State Party intervened. 

Article 32 
Right to intervene in cases of interpretation or application 

1. Whenever the interpretation or application of this Convention is in ques- 

tion, the Registrar shall notify all States Parties forthwith. 

2. Whenever pursuant to article 21 or 22 of this Annex the interpretation or 

application of an international agreement is in question, the Registrar shall 

notify all the parties to tne agreement. 

3. Every party referred to in paragraphs Í and 2 has the right to intervene in 
the proceedings; if it uses this right, the interpretation given by the Judgment 
will be equally binding upon it. 

Article 33 
Finality and binding force of decisions 

1. The decision of the Tribunal is final and shall be complied with by all the 

parties to the dispute. 

2. The decision shall have no binding force except between the parties in r€- 

spect of that particular dispute. 

3. In the event of dispute as to the meaning or scope of the decision, the 

Tribunal shall construe it upon the request of any party. 

Article 34 
Costs 

Unless otherwise decided by the Tribunal, each party shall bear its own costs.
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4. KAFLI. HAFSBOTNSDEILNADEILD 

35. gr. 

Skipun 

1. Hafsbotnsdeilnadeildin, sem getið er í 14. gr. þessa viðauka, skal skipuð 11 

dómurum sem meirihluti kjörinna dómara velur úr sínum hópi. 

2. Við val dómara deildarinnar skal tryggja að fulltrúar séu frá helstu réttarkert- 
um heimsins, svo og sanngjarna hnattsvæðisdreifingu. Þing stofnunarinnar getur 
samþykkt tillögur almenns eðlis um þessa fulltrúa og dreifingu. 

3. Dómara deildarinnar skal velja þriðja hvert ár og má velja þá annað 

starfstímabil. 
4. Deildin skal kjósa sér forseta úr hópi dómara sinna og skal hann starfa tímann 

sem deildin hefur verið valin til. 
5. Ef máli er enn ólokið að liðnu þriggja ára tímabili sem deildin hefur verið 

valin til skal deildin, eins og hún var upphaflega skipuð, ljúka málinu. 

6. Ef sæti verður autt í deildinni skal dómurinn velja úr hópi kjörinna dómara 
sinna eftirmann sem skal gegna störfum það sem eftir er af starfstíma fyrirrennara 
síns. 

7. Sjö dómarar, sem dómurinn velur, skulu vera nauðsynlegt skilyrði fyrir 

ályktunarhæfi deildarinnar. 

36. gr. 

Sérmálsdeildir 

1. Hafsbotnsdeilnadeildin skal stofna sérmálsdeild, skipaða þremur dómurum 
sínum, til að fjalla um einstakt deilumál sem lagt er fyrir hana samkvæmt 168. gr., 

1. tl. b). Hafsbotnsdeilnadeildin skal ákveða skipun þessarar deildar með samþykki 

aðilanna. 

2. Ef aðilarnir koma sér ekki saman um skipun sérmálsdeildar skal hvor aðili 

deilumálsins um sig skipa einn dómara og með samkomulagi sín á milli skulu þeir 
skipa þriðja dómarann. Ef þeir eru ósammála eða aðili lætur undir höfuð leggjast 
að framkvæma skipun skal forseti hafsbotnsdeilnadeildarinnar tafarlaust fram- 

kvæma skipunina eða skipanirnar úr hópi dómara hennar að höfðu samráði við 

aðilana. 
3. Dómarar sérmálsdeildarinnar mega ekki vera í þjónustu nokkurra aðila 

deilumálsins né ríkisborgarar þeirra. 

37. gr. 
Aðild 

Aðildarríkin, stofnunin og hinir aðilarnir, sem getið er í XI. hluta, 5. kafla, geta 
átt aðild að máli fyrir deildinni. 

38. gr. 

Réttarreglur sem beitt er 

Auk ákvæða 293. gr. skal deildin beita: 
a) reglum, reglugerðum og starfsháttum stofnunarinnar sem mótaðir eru sam- 

kvæmt samningi þessum; og



10. október 1985 327 Nr. 7 

SECTION 4. SEA-BED DISPUTES CHAMBER 

Article 35 

Composition 

1. The Sea-Bed Disputes Chamber referred to in article 14 of this Annex 
shall be composed of 11 members, selected by a majority of the elected mem- 

bers of the Tribunal from among them. 
2. In the selection of the members of the Chamber, the representation of 

the principal legal systems of the world and equitable geographical distribution 
shall be assured. The Assembly of the Authority may adopt recommendations 

of a general nature relating to such representation and distribution. 

3. The members of the Chamber shall be selected every three years and may 

be selected for a second term. 

4. The Chamber shall elect its President from among its members, who shall 

serve for the term for which the Chamber has been selected. 

5. If any proceedings are still pending at the end of any three-year period for 

which the Chamber has been selected, the Chamber shall complete the pro- 

ceedings in its original composition. 

6. If a vacancy occurs in the Chamber, the Tribunal shall select a successor 
from among its elected members, who shall hold office for the remainder of his 

predecessor's term. 

7. A quorum of seven of the members selected by the Tribunal shall be re- 

quired to constitute the Chamber. 

Article 36 

Ad hoc chambers 

1. The Sea-Bed Disputes Chamber shall form an ad hoc chamber, composed 

of three of its members, for dealing with a particular dispute submitted to it in 

accordance with article 188, paragraph 1(b). The composition of such a cham- 

ber shall be determined by the Sea-Bed Disputes Chamber with the approval of 

the parties. 

2. If the parties do not agree on the composition of an ad hocchamber, each 

party to the dispute shall appoint one member, and the third member shall be 

appointed by them in agreement. If they disagree, or if any party fails to make 

an appointment, the President of the Sea-Bed Disputes Chamber shall promptly 

make the appointment or appointments from among its members, after consul- 
tation with the parties. 

3. Members of the ad hoc chamber must not be in the service of, or nationals 

of, any of the parties to the dispute. 

Article 37 

Access 

The Chamber shall be open to the States Parties, the Authority and the other 
entities referred to in Part XI, section $. 

Article 38 

Applicable law 

In addition to the provisions of article 293, the Chamber shall apply: 

(a) the rules, regulations and procedures of the Authority adopted in accor- 
dance with this Convention;.and
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b) ákvæðum samninga varðandi starfsemi á svæðinu í málum sem snerta þá 

samninga. 

39. gr. 

Fullnusta úrskurða deildarinnar 

Úrskurðum deildarinnar má fullnægja í löndum aðildarríkjanna á sama hátt og 

dómum eða úrskurðum æðsta dómstóls í landi aðildarríkisins þar sem fullnustu er 

leitað. 

40. gr. 

Gildissvið annarra kafla þessa viðauka 

1. Aðrir kaflar þessa viðauka, sem eru ekki ósamrýmanlegir þessum kafla, gilda 
um deildina. 

2. Þegar deildin starfar að álitsgerðum skal hún fara eftir ákvæðum þessa 
viðauka um málsmeðferð fyrir dóminum að því leyti sem hún telur þeim verða 

beitt. 

5. KAFLI. BREYTINGAR 

41. gr. 

Breytingar 

1. Aðrar breytingar á þessum viðauka en breytingar á 4. kafla má aðeins 
samþykkja samkvæmt 313. gr. eða samhljóða á ráðstefnu sem boðað er til 

samkvæmt samningi þessum. 
A 
2. Breytingar á 4. kafla má aðeins samþykkja samkvæmt 314. gr. 

3. Dómurinn getur með skriflegum orðsendingum til aðildarríkjanna, til athug- 
í samræmi við 1. og 2. tl., gert þær tillögur um breytingar á þessari samþykkt 

hann kann að telja nauðsynlegar.    

VII. VIÐAUKI. GERÐ 

1. gr. 

Höfðun máls 

Í samræmi við ákvæði XV. hluta getur aðili deilumáls með skriflegri tilkynningu, 

sem stíluð er á hinn eða hina aðila deilumálsins, látið deilumálið sæta gerðar- 

dómsmeðferðinni sem kveðið er á um í þessum viðauka. Tilkynningunni skal fylgja 

greinargerð um kröfuna og ástæðurnar sem hún er byggð á. 

2. gr. 

Skrá um gerðarmenn 

1. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal gera og halda skrá um 

gerðarmenn. Sérhverju aðildarríki skal heimilt að tilnefna fjóra gerðarmenn og
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(b) the terms of contracts concerning activities in the Area in matters relat- 
ing to those contracts. 

Article 39 
Enforcement of decisions of the Chamber 

The decisions of the Chamber shall be enforceable in the territories of the 
States Parties in the same manner asjudgments or orders of the highest court of 
the State Party in whose territory the enforcement is sought. 

Article 40 
Applicability of other sections of this Annex 

1. The other sections of this Annex which are not incompatible with this sec- 
tion apply to the Chamber. 

2. In the exercise of its functions relating to advisory opinions, the Chamber 
shall be guided by the provisions of this Annex relating to procedure before the 
Tribunal to the extent to which it recognizes them to be applicable. 

SECTION 5. AMENDMENTS 

Article 41 

Amendments 

1. Amendments to this Annex, other than amendments to section 4, may be 
adopted only in accordance with article 313 or by consensus at a conference con- 
vened in accordance with this Convention. 

2. Amendments to section 4 may be adopted only in accordance with article 
314. 

3. The Tribunal may propose such amendments to this Statute as it may con- 
sider necessary, by written communications to the States Parties for their con- 
sideration in conformity with paragraphs Í and 2. 

ANNEKX VII. ARBITRATION 

Article 1 

Institution of proceedings 

Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the 
dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notifica- 
tion addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall 
be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is 
based. 

Article 2 

List of arbitrators 

1. A list of arbitrators shail be drawn up and maintained by the Secretary- 
General of the United Nations. Every State Party shall be entitled to nominate
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skal hver þeirra hafa reynslu í málefnum hafsins og vera í mjög miklu áliti sakir 

réttsýni, hæfni og heiðarleika. Skráin skal felast í nöfnum þannig tilnefndra manna. 

2. Ef gerðarmennirnir, sem aðildarríki hefur tilnefnt, eru einhvern tíma færri en 

fjórir á þannig gerðri skrá skal því aðildarríki heimilt að koma með fleiri 

tilnefningar eftir þörfum. 

3. Nafn gerðarmanns skal vera á skránni þar til aðildarríkið, sem kom með 

tilnefninguna, afturkallar hana enda skal þessi gerðarmaður starfa áfram í 

gerðardómi sem hann hefur verið skipaður í uns málinu fyrir þeim gerðardómi 

lýkur. 

3. gr. 

Skipun gerðardóms 

Í málum samkvæmt þessum viðauka skal gerðardómurinn skipaður á eftirfarandi 

hátt nema aðilarnir komi sér saman um annað: 
a) Gerðardómurinn skal skipaður fimm mönnum, samanber þó g-lið. 

b) Aðilinn, sem höfðar málið, skal skipa einn mann, helst valinn af skránni sem 

getið er í 2. gr. þessa viðauka, og má sá vera ríkisborgari hans. Tilkynningin, 

sem getið er í 1. gr. þessa viðauka, skal geyma skipunina. 

c) Hinn aðili deilumálsins skal innan 30 daga frá móttöku tilkynningarinnar, sem 

getið er í 1. gr. þessa viðauka, skipa einn mann, helst valinn af skránni, og má 

sá vera ríkisborgari hans. Ef skipunin er ekki framkvæmd innan þess tíma getur 

aðilinn, sem höfðar málið, innan tveggja vikna frá lokum þess tíma, óskað þess 

að skipunin sé framkvæmd samkvæmt e-lið. 

d) Hina mennina þrjá skal skipa með samkomulagi á milli aðilanna. Skal helst 

velja þá af skránni og skulu þeir vera ríkisborgarar þriðja ríkis nema aðilarnir 

komi sér saman um annað. Aðilar deilumálsins skulu skipa forseta gerðar- 

dómsins úr hópi þessara þriggja manna. Ef aðilarnir geta ekki innan 60 daga 

frá móttöku tilkynningarinnar, sem getið er í 1. gr. þessa viðauka, komist að 

samkomulagi um skipun eins eða fleiri þeirra manna í dóminn, sem skipa á 

með samkomulagi, né skipun forsetans skal að beiðni aðila deilumálsins 

framkvæma skipunina eða skipanirnar, sem eftir eru, samkvæmt e-lið. Þessa 

beiðni skal bera fram innan tveggja vikna frá lokum fyrrnefnds 60 daga frests. 

e) Forseti Alþjóðlega hafréttardómsins skal framkvæma nauðsynlegar skipanir 

nema aðilarnir komi sér saman um að einstaklingur eða þriðja ríki, sem 

aðilarnir velja, framkvæmi skipun samkvæmt c- og d-lið. Ef forsetinn getur 

ekki starfað samkvæmt þessum lið eða er ríkisborgari einhvers aðila deilumáls- 

ins skal elsti dómari Alþjóðlega hafréttardómsins, sem er viðlátinn og ekki 

ríkisborgari einhvers aðilanna, framkvæma skipunina. Skipanirnar, sem getið 

er í þessum lið, skal framkvæma af skránni, sem getið er í 2. gr. þessa viðauka, 

innan 30 daga frests frá móttöku beiðninnar og í samráði við aðilana. 

Mennirnir, sem eru skipaðir þannig, skulu vera af mismunandi þjóðerni og 

mega ekki vera í þjónustu einhvers aðila deilumálsins, venjulega búsettir í 

landi hans né ríkisborgarar hans.
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four arbitrators, each of whom shall be a person experienced in maritime affairs 

and enjoying the highest reputation for fairness, competence and integrity. The 
names of the persons so nominated shall constitute the list. 

2. If at any time the arbitrators nominated by a State Party in the list so con- 

stituted shall be fewer than four, that State Party shall be entitled to make fur- 
ther nominations as necessary. 

3. The name of an arbitrator shall remain on the list until withdrawn by the 

State Party which made the nomination, provided that such arbitrator shall con- 
tinue to serve on any arbitral tribunal to which that arbitrator has been appoint- 

ed until the completion of the proceedings before that arbitral tribunal. 

Article 3 

Constitution of arbitral tribunal 

For the purpose of proceedings under this Annex, the arbitral tribunal shall, 

unless the parties otherwise agree, be constituted as follows: 

(a) Subject to subparagraph (g), the arbitral tribunal shall consist of five 
members. 

(b) The party instituting the proceedings shall appoint one member to be 
chosen preferably from the list referred to in article 2 of this Annex, who 
may be its national. The appointment shall be included in the notification 
referred to in article 1 of this Annex. 

(c) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the 
notification referred to in article 1 of this Annex, appoint one member 
to be chosen preferably from the list, who may be its national. If the ap- 

pointment is not made within that period, the party instituting the pro- 

ceedings may, within two weeks of the expiration of that period, request 
that the appointment be made in accordance with subparagraph (e). 

(d) The other three members shall be appointed by agreement between the 
parties. They shall be chosen preferably from the list and shall be nation- 
als of third States unless the parties otherwise agree. The parties to the 
dispute shall appoint the President of the arbitral tribunal from among 
those three members. If, within 60 days of receipt of the notification 

referred to in article Í of this Annex, the parties are unable to reach 
agreement on the appointment of one or more of the members of the 

tribunal to be appointed by agreement, or on the appointment of the 
President, the remaining appointment or appointments shall be made in 

accordance with subparagraph (e), at the request of a party to the dispute. 
Such request shall be made within two weeks of the expiration of the 
aforementioned 60-day period. 

(e) Unless the parties agree that any appointment under subparagraphs (c) 
and (d) be made by a person or a third State chosen by the parties, the 
President of the International Tribunal for the Law of the Sea shall make 

the necessary appointments. If the President ís unable to act under this 
subparagraph or ís a national of one of the parties to the dispute, the ap- 
pointment shall be made by the next senior member of the International 
Tribunal for the Law of the Sea who is available and is not a national of 

one of the parties. The appointments referred to in this subparagraph 
shall be made from the list referred to in article 2 of this Annex within a 

period of 30 days of the receipt of the request and in consultation with 
the parties. The members so appointed shall be of different nationalities 

and may not be in the service of, ordinarily resident in the territory of, 
or nationals of, any of the parties to the dispute.
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f) Skipa skal í autt sæti á þann hátt sem mælt er fyrir um varðandi upphafsskip- 

unina. 

g) Aðilar, sem eiga sömu hagsmuna að gæta, skulu með samkomulagi skipa einn 

mann í dóminn sameiginlega. Þegar um er að ræða nokkra aðila sem eiga 

mismunandi hagsmuna að gæta eða ágreiningur er um það hvort þeir eigi sömu 

hagsmuna að gæta skal hver þeirra skipa einn mann í dóminn. Fjöldi þeirra 

manna í dóminum, sem aðilarnir skipa hver um sig, skal alltaf vera einum 

minni en fjöldi þeirra manna í dóminum sem aðilarnir eiga að skipa 

sameiginlega. . 
h) Ef deilumál snerta fleiri en tvo aðila skulu ákvæði a- til f-liðs gilda að svo miklu 

leyti sem unnt er. 

d. gr. 

Störf gerðardóms 

Gerðardómur, sem skipaður er samkvæmt 3. gr. þessa viðauka, skal starfa 

samkvæmt þessum viðauka og öðrum ákvæðum samnings þessa. 

5. gr. 

Málsmeðferð 

Ef aðilar deilumálsins koma sér ekki saman um annað skal gerðardómurinn 

sjálfur setja sér reglur um málsmeðferð þar sem sérhverjum aðila er gefið 

fullnægjandi tækifæri til að gefa skýrslu og leggja mál sitt fyrir. 

6. gr. 
Skyldur aðila deilumáls 

Aðilar deilumálsins skulu auðvelda starf gerðardómsins og skulu þeir einkum, 

samkvæmt lögum sínum og með því að beita öllum ráðum sem þeim eru tiltæk: 

a) láta honum í té öll skjöl, aðstöðu og upplýsingar sem við eiga; og 
b) gera honum kleift, þegar nauðsyn krefur, að stefna vitnum eða kveðja til 

sérfræðinga og taka við skýrslum þeirra, svo og að fara á staðina sem tengjast 
málinu. 

7. gr. 

Útgjöld 

Ef gerðardómurinn kveður ekki á um annað vegna sérstakra málsatvika skulu 
aðilar deilumálsins greiða jafna hluta af útgjöldum dómsins, m. a. launum manna Í 
honum. 

ð. gr. 

Tilskilinn meirihluti að baki úrskurðum 

Úrskurði gerðardómsins skal kveða upp með atkvæðum meirihluta manna í 
honum. Fjarvera eða hjáseta minna en helmings mannanna skal ekki girða fyrir 

það að dómurinn kveði upp úrskurð. Séu atkvæði jöfn skal atkvæði forsetans ráða. 

9. gr. 

Útivist 

Ef annar aðili deilumálsins sækir ekki þing fyrir gerðardóminum eða hefur ekki 
uppi varnir í máli sínu getur hinn aðilinn beðið dóminn að halda málinu áfram og
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(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 

(g) Parties in the same interest shall appoint one member of the tribunal 
Jointly by agreement. Where there are several parties having separate 
interests or where there is disagreement as to whether they are of the 
same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal. 
The number of members of the tribunal appointed separately by the par- 
ties shall always be smaller by one than the number of members of the 
tribunal to be appointed jointly by the parties. 

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subpara- 
graphs (a) to (f) shall apply to the maximum extent possible. 

Article 4 

Functions of arbitral tribunal 

An arbitral tribunal constituted under article 3 of this Annex shall function in 
accordance with this Annex and the other provisions of this Convention. 

Article 5 
Procedure 

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall 
determine its own procedure, assuring to each party a full opportunity to be 
heard and to present its case. 

Article 6- 
Duties of parties to a dispute 

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, 
in particular, in accordance with their law and using all means at their disposal, 
shall: 

(a) provideit with all relevant documents, facilities and information; and 

(b) enable it when necessary to call witnesses or experts and receive their 
evidence and to visit the localities to which the case relates. 

Article 7 

Expenses 

Unless the arbitral tribunal decides otherwise because of the particular cir- 
cumstances of the case, the expenses of the tribunal, including the remunera- 
tion of its members, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. 

Article 8 

Required majority for decisions 

Decisions of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its mem- 
bers. The absence or abstention of less than half of the members shall not con- 
stitute a bar to the tribunal reaching a decision. In the event of an equality of 
votes, the President shall have a casting vote. 

Article 9 

Default of appearance 

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal 
or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue
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segja upp gerð sína. Fjarvera aðila eða misbrestur á því, að aðili hafi uppi varnir Í 

máli sínu, skal ekki girða fyrir málið. Áður en gerðardómurinn segir upp gerð sína 

ber honum ekki aðeins að ganga úr skugga um að hann hafi lögsögu í deilumálinu 

heldur einnig að krafan sé vel grundvölluð hvað staðreyndir og réttarreglur snertir. 

10. gr. 
Gerð 

Gerð gerðardómsins skal takmarka við deiluefnið og skal greina í henni 

forsendurnar sem hún er byggð á. Þar skal greina nöfn mannanna, sem hafa tekið 

þátt í henni, og gerðardaginn. Sérhver maður í dóminum getur látið sératkvæði eða 

ágreiningsatkvæði fylgja gerðinni. 

11. gr. 
Endanleiki gerðar 

Gerðin skal vera endanleg og ekki áfrýjanleg nema aðilar deilumálsins hafi 

samið fyrirfram um áfrýjunarmeðferð. Aðilar deilumálsins skulu hlíta henni. 

12. gr. 

Túlkun eða fullnusta gerðar 

1. Ágreining, sem kann að koma upp milli aðila deilumálsins um túlkun eða 

aðferð við fullnustu gerðarinnar, getur hvor aðili um sig lagt til úrskurðar fyrir 

gerðardóminn sem sagði upp gerðina. Skal þá skipa í autt sæti í dóminum á þann 

hátt sem kveðið er á um varðandi upphaflegar skipanir manna í dóminn. 

2. Þennan ágreining má með samkomulagi allra aðila deilumálsins leggja fyrir 

annan dómstól eða dóm samkvæmt 287. gr. 

13. gr. 

Beiting gagnvart öðrum aðilum en aðildarríkjum 

Ákvæði þessa viðauka skulu að breyttu breytanda gilda um deilumál sem snertir 

aðra aðila en aðildarríki. 

VIll. VIÐAUKI. SÉRSTÖK GERÐ 

1. gr. 
Höfðun máls 

Í samræmi við XV. hluta getur aðili deilumáls um túlkun eða beitingu þeirra 

greina samnings þessa, sem snerta 1) veiðar, 2) verndun og varðveislu hafrýmisins, 

3) hafrannsóknir eða 4) siglingar, m. a. mengun frá skipum og vegna losunar, með 

skriflegri tilkynningu, sem stíluð er á hinn eða hina aðila deilumálsins, látið 

deilumálið sæta sérstöku gerðardómsmeðferðinni sem kveðið er á um í þessum 

viðauka. Tilkynningunni skal fylgja greinargerð um kröfuna og ástæðurnar sem 

hún er byggð á.
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the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party 
to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making 
its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction 
over the dispute but also that the claim ís well founded in fact and law. 

Article 10 

Award 

The award of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of 

the dispute and state the reasons on which it is based. lt shall contain the names 

of the members who have participated and the date of the award. Any member 

of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the award. 

Article 11 
Finality of award 

The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute 

have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by 
the parties to the dispute. 

Article 12 

Ínterpretation or implementation of award 

1. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as 

regards the interpretation or manner of implementation of the award may be 

submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which made the 
award. For this purpose, any vacancy in the tribunal shall be filled in the 
manner provided for in the original appointments of the members of the 
tribunal. 

2. Any such controversy may be submitted to another court or tribunal 

under article 287 by agreement of all the parties to the dispute. 

Article 13 
Application to entities other than States Parties 

The provisions of this Annex shall apply mutatis mutandis to any dispute in- 

volving entities other than States Parties. 

ANNEKX VIII. SPECIAL ARBITRATION 

Article 1 

Institution of proceedings 

Subject to Part XV, any party to a dispute concerning theinterpretation or ap- 

plication of the articles of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protec- 
tion and preservation of the marine environment, (3) marine scientific re- 

search, or (4) navigation, including pollution from vessels and by dumping, 
may submit the dispute to the special arbitral procedure provided for in this 

Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dis- 
pute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the 
grounds on which it is based.
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2. gr. 
Skrá um sérfræðinga 

1. Gera skal og halda skrá um sérfræðinga að því er snertir hvert þessara sviða: 

1) veiðar, 2) verndun og varðveislu hafrýmisins, 3) hafrannsóknir og 4) siglingar, 

m. a. mengun frá skipum og vegna losunar. 

2. Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna skal gera og halda 

skrá um sérfræðinga í veiðum, Umhverfisáætlun Sameinuðu þjóðanna skrá um 

sérfræðinga í verndun og varðveislu hafrýmisins, Alþjóðahaffræðinefndin skrá um 

sérfræðinga í hafrannsóknum, Alþjóðasiglingamálastofnunin skrá um sérfræðinga í 

siglingum, m. a. mengun frá skipum og vegna losunar, eða, í hverju tilviki um sig, 

viðeigandi undirstofnun sem á hlut að máli og hefur verið falið þetta starf af þessari 

stofnun, áætlun eða nefnd. 

3. Sérhverju aðildarríki skal heimilt að tilnefna tvo sérfræðinga á hverju sviði 

sem hafa öðlast almennt viðurkennda hæfni varðandi lagaleg, vísindaleg eða 
tæknileg atriði á sínu sviði og eru í mjög miklu áliti sakir réttsýni og heiðarleika. 

Viðeigandi skrá skal felast í nöfnum þannig tilnefndra manna á hverju sviði. 

4. Ef sérfræðingarnir, sem aðildarríki hefur tilnefnt, eru einhvern tíma færri en 

tveir á þannig gerðri skrá skal því aðildarríki heimilt að koma með fleiri tilnefningar 

eftir þörfum. 

5. Nafn sérfræðings skal vera á skránni þar til aðildarríkið, sem kom með 

tilnefninguna, afturkallar hana enda skal þessi sérfræðingur starfa áfram Í 

sérstökum gerðardómi sem hann hefur verið skipaður í uns málinu fyrir þeim 

sérstaka gerðardómi lýkur. 

3. gr. 
Skipun sérstaks gerðardóms 

Í málum samkvæmt þessum viðauka skal sérstaki gerðardómurinn skipaður á 

eftirfarandi hátt nema aðilarnir komi sér saman um annað: 

a) Sérstaki gerðardómurinn skal skipaður fimm mönnum, samanber þó g-lið. 

b) Aðilinn, sem höfðar málið, skal skipa tvo menn, helst valda af viðeigandi skrá 
eða skrám sem getið er í 2. gr. þessa viðauka og snerta deiluefnin, og má annar 

þeirra vera ríkisborgari hans. Tilkynningin, sem getið er í 1. gr. þessa viðauka, 

skal geyma skipanirnar. 

c) Hinn aðili deilumálsins skal innan 30 daga frá móttöku tilkynningarinnar, sem 

getið er í 1. gr. þessa viðauka, skipa tvo menn, helst valda af viðeigandi skrá 

eða skrám sem snerta deiluefnin. og má annar þeirra vera ríkisborgari hans. Ef 

skipanirnar eru ekki framkvæmdar innan þess tíma getur aðilinn, sem höfðar 

málið, innan tveggja vikna frá lokum þess tíma, óskað þess að skipanirnar séu 

framkvæmdar samkvæmt e-lið. 

d) Aðilar deilumálsins skulu með samkomulagi skipa forseta sérstaka gerðar- 

dómsins, helst valinn af viðeigandi skrá, og skal hann vera ríkisborgari þriðja - 

ríkis nema aðilarnir komi sér saman um annað. Ef aðilarnir geta ekki innan 30
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Article 2 
Lists of experts 

I. A list of experts shall be established and maintained in respect of each of 

the fields of (1) fisheries, (2) protection and preservation of the marine envi- 
ronment, (3) marine scientific research, and (4) navigation, including pollution 
from vessels and by dumping. 

2. The lists of experts shall be drawn up and maintained, in the field of fisher- 
ies by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, '* the feld 
of protection and preservation of the marine environment by the L. Na- 

tions Environment Programme, in the field of marine scientific research vy the 
Inter-Governmental Oceanographic Commission, in the field of navigation, 

including pollution from vessels and by dumping, by the International Maritime 

Organization, or in each case by the appropriate subsidiary body concerned to 

which such organization, programme or commission has delegated this 
function. 

3. Every State Party shall be entitled to nominate two experts in each field 

whose competence in the legal, scientific or technical aspects of such field is 

established and generally recognized and who enjoy the highest reputation for 

fairness and integrity. The names of the persons so nominated in each field 
shall constitute the appropriate list. 

4. If at any time the experts nominated by a State Party in the list so con- 

stituted shall be fewer than two, that State Party shall be entitled to make fur- 
ther nominations as necessary. 

5. The name of an expert shall remain on the list until withdrawn by the 

State Party which made the nomination, provided that such expert shall con- 

tinue to serve on any special arbitral tribunal to which that expert has been ap- 

pointed until the completion of the proceedings before that special arbitral 
tribunal. 

Article 3 

Constitution of special arbitral tribunal 

For the purpose of proceedings under this Annex, the spetial arbitral tribunal 

shall, unless the parties otherwise agree, be constituted as follows: 

(a) Subject to subparagraph (g), the special arbitral tribunal shall consist of 
five members. 

(b) The party instituting the proceedings shall appoint two members to be 
chosen preferably from the appropriate list or lists referred to in article 2 

of this Annex relating to the matters in dispute, one of whom may be its 

national. The appointments shall be included in the notification referred 
toiin article Í ofthis Annex. 

(c) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the 
notification referred to in article Í of this Annex, appoint two members 

to be chosen preferably from the appropriate list or lists relating to the 

matters in dispute, one of whom may be its national. lf the appointments 

are not made within that period, the party instituting the proceedings 

may, within two weeks of the expiration of that period, request that the 

appointments be made in accordance with subparagraph (e). 

(d) The parties to the dispute shall by agreement appoint the President of 
the special arbitral tribunal, chosen preferably from the appropriate list, 

who shall be a national of a third State, unless the parties otherwise 

C22
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daga frá móttöku tilkynningarinnar, sem getið er í 1. gr. þessa viðauka, komist 
að samkomulagi um skipun forsetans skal að beiðni aðila deilumálsins 
framkvæma skipunina samkvæmt e-lið. Þessa beiðni skal bera fram innan 

tveggja vikna frá lokum fyrrnefnds 30 daga frests. 

e) Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal framkvæma nauðsynlegar 

skipanir innan 30 daga frá móttöku beiðni samkvæmt c- og d-lið nema aðilarnir 
komi sér saman um að einstaklingur eða þriðja ríki, sem aðilarnir velja, 

framkvæmi skipunina. Skipanirnar, sem getið er í þessum lið, skal framkvæma 
af viðeigandi skrá eða skrám um sérfræðinga, sem getið er í 2. gr. þessa 

viðauka, og í samráði við aðila deilumálsins og viðeigandi alþjóðastofnun. 

Mennirnir, sem eru skipaðir þannig, skulu vera af mismunandi þjóðerni og 
mega ekki vera í þjónustu einhvers aðila deilumálsins, venjulega búsettir í 
landi hans né ríkisborgarar hans. 

f) Skipa skal í autt sæti á þann hátt sem mælt er fyrir um varðandi upphafsskip- 

unina. 
g) Aðilar, sem eiga sömu hagsmuna að gæta, skulu með samkomulagi skipa tvo 

menn í dóminn sameiginlega. Þegar um er að ræða nokkra aðila sem eiga 
mismunandi hagsmuna að gæta eða ágreiningur er um það hvort þeir eigi sömu 

hagsmuna að gæta skal hver þeirra skipa eini mann í dóminn. 

h) Ef deilumál snerta fleiri en tvo aðila skulu ákvæði a- til f-liðs gilda að svo miklu 
leyti sem unnt er. 

d. gr. 

Almenn ákvæði 

Að breyttu breytanda gildir VII. viðauki, 4— 13. gr., um sérstöku gerðar- 

dómsmálin samkvæmt þessum viðauka. 

Í. gr. 

Gagnaöflun 

1. Aðilar deilumáls um túlkun eða beitingu þeirra ákvæða samnings þessa, sem 

snerta 1) veiðar, 2) verndun og varðveislu hafrýmisins, 3) hafrannsóknir eða 
4) siglingar, m. a. mengun frá skipum og vegna losunar, geta hvenær sem er komið 
sér saman um að biðja sérstakan gerðardóm, sem skipaður er samkvæmt 3. gr. 

þessa viðauka, að framkvæma rannsókn og ganga úr skugga um staðreyndirnar sem 
eru undirrót deilumálsins. 

2. Ef aðilarnir koma sér ekki saman um annað skal telja niðurstöður um 

staðreyndir af hálfu sérstaka gerðardómsins, sem starfar samkvæmt Í. tl., 

endanlegar gagnvart aðilunum. 

3. Ef allir aðilar deilumálsins óska þess getur sérstaki gerðardómurinn gert 

tillögur sem hafa ekki áhrif úrskurðar heldur skulu aðeins lagðar til grundvallar við 
endurskoðun aðilanna á málunum sem eru undirrót deilumálsins. 

4. Sérstaki gerðardómurinn skal starfa samkvæmt ákvæðum þessa viðauka nema 

aðilarnir ákveði annað, samanber þó 2. tl.
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agree. lf, within 30 days of receipt of the notification referred to in article 

l of this Annex, the parties are unable to reach agreement on the ap- 

pointment of the President, the appointment shall be made in accordance 

with subparagraph (e), at the request of a party to the dispute. Such re- 

quest shall be made within two weeks of the expiration of the aforemen- 
tioned 30-day period. 

(e) Unless the parties agree that íhe appointment be made by a person or a 

íhird State chosen by the parties, the Secretary-General of the United 

Nations shall make the necessary appointments within 30 days of receipt 

of a request under subparagraphs (c) and (d). The appointments 
referred to in this subparagraph shall be made from the appropriate list 

or lists of experts referred to in article 2 of this Annex and in consultation 

with the parties to the dispute and the appropriate international organiza- 

tion. The members so appointed shall be of different nationalities and 

may not bein the service of, ordinarily resident in the territory of, or na- 

tionals of, any of the parties to the dispute. 

(f) Any vacaney shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 

(g) Parties in the same interest shall appoint two members of the tribunal 

Jointly by agreement. Where there are several parties having separate 
interests or where there is disagreement as to whether they are of the 

same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal. 

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subpara- 
graphs (a) to (f) shall apply to the maximum extent possible. 

Article 4 

General provisions 

Annex VÍ, articles 4 to 13, apply mutatis mutandis to the special arbitration 
proceedings in accordance with this Annex. 

Article 5 

Fact finding 

1. The parties to a dispute concerning the interpretation or application of the 

provisions of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protection and preser- 
vation of the marine environment, (3) marine scientific research, or (4) naviga- 
tion, including pollution from vessels and by dumping, may at any time agree 
to request a special arbitral tribunal constituted in accordance with article 3 of 

this Annex to carry out an inquiry and establish the facts giving rise to the 
dispute. 

2. Unless the parties otherwise agree, the findings of fact of the special arbi- 

tral tribunal acting in accordance with paragraph 1, shall be considered as 
conclusive as between the parties. 

3. If all the parties to the dispute so request, the special arbitral tribunal may 

formulate recommendations which, without having the force of a decision, 
shall only constitute the basis for a review by the parties of the questions giving 
rise to the dispute. 

4. Subject to paragraph 2, the special arbitral tribunal shall act in accordance 
with the provisions of this Annex, unless the parties otherwise agree.
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IX. VIÐAUKI. | ÞÁTTTAKA 
ALÞJÓÐASTOFNANA 

1. gr. 

Notkun hugtaka 

Í 305. gr. og þessum viðauka merkir „alþjóðastofnun“ milliríkjastofnun sem ríki 
koma á fót og fengið hefur framselt frá aðildarríkjum sínum vald í málum innan 
ramma samnings þessa, m. a. vald til að gera samninga um þau mál. 

2. gr. 

Undirritun 

Alþjóðastofnun getur undirritað samning þennan ef meirihluti aðildarríkja 
hennar hafa undirritað hann. Þegar undirritun fer fram skal alþjóðastofnun tiltaka í 
yfirlýsingu mál innan ramma samnings þessa þar sem aðildarríki hennar, sem hafa 
undirritað, hafa framselt þeirri stofnun vald, svo og eðli og umfang þess valds. 

3. gr. 

Formleg staðfesting og aðild 

1. Alþjóðastofnun getur komið skjali með formlegri staðfestingu sinni eða 
aðildarskjali sínu í vörslu ef meirihluti aðildarríkja hennar kemur eða hefur komið 
fullgildingar- eða aðildarskjölum sínum í vörslu. 

2. Skjölin, sem alþjóðastofnunin kemur í vörslu, skulu geyma skuldbindingarnar 
og yfirlýsingarnar sem krafist er í 4. og S. gr. þessa viðauka. 

d. gr. 

Umfang þátttöku og réttindi og skyldur 

1. Skjal með formlegri staðfestingu alþjóðastofnunar eða aðildarskjal hennar 
skal geyma skuldbindingu um að viðurkennd séu réttindi og skyldur ríkja 

samkvæmt samningi þessum að því er snertir mál þar sem aðildarríki hennar, sem 
eru aðilar að samningi þessum, hafa framselt henni vald. 

2. Alþjóðastofnun skal vera aðili að samningi þessum að því leyti sem hún er 

valdbær samkvæmt yfirlýsingunum, upplýsingaboðunum eða tilkynningunum sem 

getið er í 5. gr. þessa viðauka. 

3. Þessi alþjóðastofnun skal fara með réttindin og rækja skyldurnar, sem 

aðildarríki hennar í hópi aðila mundu ella bera samkvæmt samningi þessum, í 
málum þar sem þau aðildarríki hafa framselt henni vald. Aðildarríki þeirrar 

alþjóðastofnunar skulu ekki fara með vald sem þau hafa framselt henni. 

4. Þátttaka þessarar alþjóðastofnunar skal aldrei hafa í för með sér aukningu á 

fjölda fulltrúa sem aðildarríki hennar í hópi aðildarríkja mundu ella eiga rétt á, 
m. a. réttindum við ákvarðanatöku.
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ANNEKX IX. PARTICIPATION BY INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

Article 1 

Use of terms 

For the purposes of article 305 and of this Annex, “international organiza- 

tion'' means an intergovernmental organization constituted by States to which 

its member States have transferred competence over matters governed by this 

Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those 
matters. 

Article 2 

Signature 

An international organization may sign this Convention if a majority of its 
member States are signatories of this Convention. At the time of signature an 
international organization shall make a declaration specifying the matters 
governed by this Convention in respect of which competence has been trans- 
ferred to that organization by its member States which are signatories, and the 
nature and extent of that competence. 

Article 3 

Formal confirmation and accession 

I. An international organization may deposit itsinstrument of formal confir- 
mation or of accession if a majority of its member States deposit or have 
deposited their instruments of ratification or accession. 

2. The instruments deposited by the international organization shall contain 
the undertakings and declarations required by articles 4 and 5 of this Annex. 

Article 4 

Extent of participation and rights and obligations 

1. The instrument of formal confirmation or of accession of an international 

organization shall contain an undertaking to accept the rights and obligations of 

States under this Convention in respect of matters relating to which competence 

has been transferred to it by its member States which are Parties to this 
Convention. 

2. An international organization shall be a Party to this Convention to the 
extent that it has competence in accordance with the declarations, communica- 

tions of information or notifications referred to in article 5 of this Annex. 

3. Such an international organization shall exercise the rights and perform 

the obligations which its member States which are Parties would otherwise 

have under this Convention, on matters relating to which competence has been 

transferred to it by those member States. The member States of that interna- 

tional organization shall not exercise competence which they have transferred 
toit. 

4. Participation of such an international organization shall in no case entail 

an increase of the representation to which its member States which are States 

Parties would otherwise be entitled, including rights in decision-making.
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. Þátttaka þessarar alþjóðastofnunar skal aldrei veita aðildarríkjum stofnunar- 

innar, sem eru ekki aðildarríki samnings þessa, réttindi samkvæmt samningi 

þessum. 

6. Ef árekstur verður milli skyldna alþjóðastofnunar samkvæmt samningi 

þessum og skyldna hennar samkvæmt stofnskrá hennar eða samþykktum sem 

snerta hana skulu skyldurnar samkvæmt samningi þessum ganga fyrir. 

5. gr. 

Yfirlýsingar, tilkynningar og boð 

Skjal með formlegri staðfestingu alþjóðastofnunar eða aðildarskjal hennar 

skal geyma yfirlýsingu með skrá um mál innan ramma samnings þessa þar sem 

aðildarríki hennar, sem eru aðilar að samningi þessum, hafa framselt stofnuninni 

vald. 

2. Aðildarríki alþjóðastofnunar skal á þeim tíma er það fullgildir eða gerist aðili 

að samningi þessum ellegar á þeim tíma er stofnunin kemur skjali með formlegri 

staðfestingu sinni eða aðildarskjali sínu í vörslu, hvort sem síðar er, tiltaka í 

yfirlýsingu mál innan ramma samnings þessa þar sem það hefur framselt stofnun- 

inni vald. 

3. Aðildarríki í hópi aðildarríkja alþjóðastofnunar, sem er aðili að samningi 

þessum, skulu talin hafa vald í öllum málum innan ramma samnings þessa þar sem 

ekki hafa komið sérstakar yfirlýsingar, tilkynningar né boð frá þeim ríkjum 

samkvæmt þessari grein um framsal valds til stofnunarinnar. 

4. Alþjóðastofnunin og aðildarríki hennar í hópi aðildarríkja skulu tafarlaust 

tilkynna vörsluaðila samnings þessa breytingar á dreifingu valds sem tiltekin er í 

yfirlýsingunum samkvæmt 1. og 2. tl., m. a. nýtt framsal valds. 

5. Aðildarríki getur beðið alþjóðastofnun og aðildarríki hennar í hópi aðildar- 

ríkja að láta í té upplýsingar um það hvor sé valdbær, stofnunin eða aðildarríki 

hennar, að því er snertir ákveðið mál sem hefur komið upp. Stofnunin og 

hlutaðeigandi aðildarríki hennar skulu láta þessar upplýsingar í té innan hætfilegs 

tíma. Alþjóðastofnunin og aðildarríki hennar geta einnig að eigin frumkvæði látið 

þessar upplýsingar í té. 

6. Í yfirlýsingum, tilkynningum og upplýsingaboðum samkvæmt þessari grein 

skal tiltaka eðli og umfang valdsins sem framselt er. 

Ó. gr. 

Skylda og ábyrgð 

1. Aðilar, sem eru valdbærir samkvæmt 5. gr. þessa viðauka, skulu bera ábyrgð 

á misbresti á því, að skuldbindingar séu efndar, eða öðru broti á samningi þessum. 

2. Aðildarríki getur beðið alþjóðastofnun eða aðildarríki hennar í hópi aðildar- 

ríkja um upplýsingar varðandi það hver beri ábyrgð í ákveðnu máli. Stofnunin og 

hlutaðeigandi aðildarríki hennar skulu láta þessar upplýsingar í té. Ef misbrestur 

verður á því að þessar upplýsingar séu látnar í té innan hæfilegs tíma eða 

mótsagnakenndar upplýsingar eru látnar í té skal það leiða til óskiptrar ábyrgðar.
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S. Participation of such an international organization shall in no case confer 

any rights under this Convention on member States of the organization which 
are not States Parties to this Convention. 

6. In the event of a conflict between the obligations of an international or- 

ganization under this Convention and its obligations under the agreement es- 

tablishing the organization or any acts relating to it, the obligations under this 

Convention shall prevail. 

Article 5 

Declarations, notifications and communications 

1. The instrument of formal confirmation or of accession of an international 

organization shall contain a declaration specifying the matters governed by this 

Convention in respect of which competence has been transferred to the organi- 

zation by its member States which are Parties to this Convention. 

2. A member State of an international organization shall, at the time it rati- 

fies or accedes to this Convention or at the time when the organization deposits 

its instrument of formal confirmation or of accession, whichever is later, make 

a declaration specifying the matters governed by this Convention in respect of 
which it has transferred competence to the organization. 

3. States Parties which are member States of an international organization 

which is a Party to this Convention shall be presumed to have competence over 

all matters governed by this Convention in respect of which transfers of compe- 

tence to the organization have not been specifically declared, notified or com- 

municated by those States under this article. 

4. The international organization and its member States which are States 

Parties shall promptly notify the depositary of this Convention of any changes 

to the distribution of competence, including new transfers of competence, 

specified in the declarations under paragraphs 1 and 2. 

5. Any State Party may request an international organization and its member 

States which are States Parties to provide information as to which. as between 

the organization and its member States, has competence in respect of any specif- 

ic question which has arisen. The organization and the member States con- 
cerned shall provide this information within a reasonable time. The interna- 

tional organization and the member States may also, on their own initiative, 
provide this information. 

6. Declarations, notifications and communications of information under this 
article shall specify the nature and extent of the competence transferred. 

Article 6 

Responsibility and liability 

I. Parties which have competence under article 5 of this Annex shall have re- 

sponsibility for failure to comply with obligations or for any other violation of 
this Convention. 

2. Any State Party mav request an international organization or its member 
States which are States Parties for information as to who has responsibility in re- 
spect of any specific matter. The organization and the member States con- 
cerned shall provide this information. Failure to provide this information 
within a reasonable time or the provision of contradictory information shall 
result in joint and several liability.
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7. gr. 

Lausn deilumála 

1. Þegar alþjóðastofnun kemur skjali með formlegri staðfestingu sinni eða 
aðildarskjali sínu í vörslu eða hvenær sem er eftir það skal henni heimilt að velja 
með skriflegri yfirlýsingu eina eða fleiri þeirra aðferða til lausnar deilumálum um 

túlkun eða beitingu samnings þessa sem getið er í 287. gr., 1. tl. a), c) eða d). 

2. Að breyttu breytanda gildir XV. hluti um deilumál milli aðila að samningi 

þessum ef einn eða fleiri þeirra eru alþjóðastofnanir. 
3. Þegar alþjóðastofnun og eitt eða fleiri aðildarríkja hennar ei." samaðild að 

deilumáli eða eiga sem aðilar sömu hagsmuna að gæta skal te að hún hafi 
viðurkennt sömu aðferðir til lausnar deilumálum og aðildarríki hennar; þegar 
aðildarríki hennar hefur þó aðeins valið Alþjóðadómstólinn samkvæmt 287. gr. 
skal telja að hún og hlutaðeigandi aðildarríki hennar hafi viðurkennt gerð 
samkvæmt VII. viðauka nema aðilar deilumálsins komi sér saman um annað. 

ð. gr. 

Gildissvið XVII. hluta 

Að breyttu breytanda gildir XVII. hluti um alþjóðastofnun nema að því er 

snertir eftirfarandi: 

a) Skjal með formlegri staðfestingu alþjóðastofnunar eða aðildarskjal hennar 

skal ekki reikna með við beitingu 308. gr., 1. tl.; 

b) í) alþjóðastofnun skal hafa einkarétt á beitingu 312.—-315. gr. að því leyti 
sem allt efni breytingarinnar er innan valdsviðs hennar samkvæmt S. gr. 

þessa viðauka; 

ii) að því er varðar beitingu 316. gr., 1., 2. og 3. tl., skal skjal með formlegri 
staðfestingu alþjóðastofnunar á eða aðildarskjal hennar að breytingu, sem 

er að efni til öll innan valdsviðs alþjóðastofnunarinnar samkvæmt 5. gr. 

þessa viðauka, talið fullgildingar- eða aðildarskjal sérhvers aðildarríkja 

hennar í hópi aðildarríkja; 

iii) að því er varðar allar aðrar breytingar skal ekki reikna skjal með formlegri 

staðfestingu alþjóðastofnunar né aðildarskjal hennar með við beitingu 
316. gr., 1. og 2. tl.; 

c) i) alþjóðastofnun má ekki segja samningi þessum upp samkvæmt 317. gr. ef 

eitthvert aðildarríki hennar er í hópi aðildarríkja og hún uppfyllir enn 
skilyrðin sem tiltekin eru í 1. gr. þessa viðauka; 

ii) alþjóðastofnun skal segja samningi þessum upp þegar ekkert aðildarríki 

hennar er í hópi aðildarríkja eða alþjóðastofnunin uppfyllir ekki lengur 

skilyrðin sem tiltekin eru í 1. gr. þessa viðauka. Þessi uppsögn skal öðlast 

gildi þegar í stað.
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Article 7 ' 

Settlement of disputes 

1. Atthe time of deposit of itsinstrument of formal confirmation or of acces- 
sion, or at any time thereafter, an international organization shall be free to 
choose, by means of a written declaration, one or more of the means for the set- 
tlement of disputes concerning the interpretation or application of this Conven- 
tion, referred to in article 287, paragraph 1 (a), (c) or (d). 

2. Part XV applies mutatis mutandis to any dispute between Parties to this 
Convention, one or more of which are international Organizations. 

3. When an international organization and one or more of its member States 
are joint parties to a dispute, or parties in the same interest, the Organization 
shall be deemed to have accepted the same procedures for the settlement of dis- 
putes as the member States; when, however, a member State has chosen only 
the International Court of Justice under article 287, the Organization and the 
member State concerned shall be deemed to have accepted arbitration in accor- 
dance with Annex VII, unless the parties to the dispute otherwise agree. 

Article 8 
Applicability of Part XVII 

Part XVII applies mutatis mutandis to an international Organization, except in 
respect of the following: 

(a) theinstrument of formal confirmation or of accession of an international 
organization shall not be taken into account in the application of article 

„308. paragraph 1; 

(b) () an international organization shall have exclusive capacity with re- 
spect to the application of articles 312 to 315, to the extent that it has 
competence under article $ of this Annex over the entire subject- 
matter of the amendment; 

(ii) the instrument of formal confirmation or of accession of an interna- 
tional organization to an amendment, the entire subject-matter over 
which the international organization has competence under article 5 
of this Annex, shall be considered to be the instrument of ratification 
or accession of each of the member States which are States Parties, 
for the purposes of applying article 316, paragraphs 1, 2 and 3; 

(iii) the instrument of formal confirmation or of accession of the interna- 
tional organization shall not be taken into account in the application 
of article 316, paragraphs 1 and 2, with regard to all other amend- 
ments, 

(c) () an international organization may not denounce this Convention in 
accordance with article 317 if any of its member States is a State Party 
and if it continues to fulfil the qualifications specified in article 1 of 
this Annex; 

(ii) an international organization shall denounce this Convention when 
none of its member States is a State Party or if the international or- 
ganization no longer fulfils the qualifications specified in article 1 of 
this Annex. Such denunciation shall take effect immediately.
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Fylgiskjal 2. 

Yfirlýsing skv. 298. gr. Declaration under article 298. 

Jafnframt því að afhenda fullgildingarskjal Upon depositing the instrument of ratification 

varðandi hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna, — of the U.N. Convention on the Law of the Sea. 

lýsir fastafulltrúi Íslands því yfir fyrir hönd ríkis- — the Permanent Representative of Iceland, on 

stjórnar Íslands að samkvæmt 298. gr. samnings- behalf of the Government of Iceland, declares 

ins er réttur áskilinn til að sérhverri túlkun á 83. that under article 298 of the Convention the right 

gr. skuli vísað til sáttagerðar samkvæmt V. við- is reserved that any interpretation of article 83 

auka, 2. kafla samningsins. shall be submitted to conciliation under Annex 
V, Section 2 of the Convention. 

Nr. 8 , 10. október 1985 

AUGLYSING 

um viðskiptasamkomulag við Sovétríkin. 

Hinn 25. júní 1985 var undirrituð í Moskvu bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðslur frá Íslandi og 

Sovétríkjunum á árunum 1986-1990. 
Bókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

  Geir Hallgrímsson. 
Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. j 
— BOKUN 

um gagnkvæmar vöruafgreiðslur frá Íslandi og Sovétríkjunum 

á árunum 1986—-1990. 

Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn Sovétríkjanna óska að treysta undirstöður langtímasamvinnu 

sem er báðum til hagsbóta í samræmi við ákvæði lokasamþykktar ráðstefnunnar um öryggi og 

samvinnu í Evrópu sem undirrituð var í Helsinki hinn 1. ágúst 1975, 

hafa hliðsjón af því jákvæða hlutverki sem viðskiptasamningar til langs tíma gegna í þróun 

viðskipta milli Íslands og Sovétríkjanna, 

hafa orðið ásáttar um eftirfarandi: 

1. Viðskiptin milli Íslands og Sovétríkjanna á tímabilinu frá 1. janúar 1986 til 31. desember 1990 

skulu fara fram á grundvelli lista 1 og 2 með bókun þessari er ákveða kvóta fyrir árlegar gagnkvæmar 

vöruafgreiðslur. 
Báðir aðilar skulu leitast við að auka viðskiptin og stefna að jöfnuði í þeim eins og frekast er unnt. 

2. Ofangreindir listar Í og 2 skulu ekki vera til takmörkunar. Íslenskir lögaðilar og einstaklingar 

og sovéskar stofnanir á sviði utanríkisviðskipta geta gert samninga um afgreiðslur vara sem eru ekki á 

þessum listum eða umfram tilgreint magn eða upphæðir. 

3. Gagnkvæmar vöruafgreiðslur samkvæmt bókun þessari skulu fara fram samkvæmt ákvæðum 

viðskipta- og greiðslusamnings milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar Sovétríkjanna frá 1. ágúst 

1953, með þeim breytingum sem gerðar voru á honum með bókun við samninginn, undirritaðri hinn 

31. október 1975, svo og í samræmi við ákvæði erindanna sem aðilarnir skiptust á hinn 25. maí 1927. 

Í þessu sambandi skal téður samningur, með breytingum þeim sem á honum hafa verið gerðar, og 

téð erindi gilda til 31. desember 1990 og má þá enn framlengja gildistíma þeirra samkvæmt ákvæðum 

samningsins og erindanna þar að lútandi.
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4. Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn Sovétríkjanna skulu hvenær sem nauðsynlegt þykir tilnefna 

fulltrúa sem koma saman til skiptis í Moskvu og Reykjavík til að athuga framkvæmd bókunar þessarar 
um gagnkvæmar vöruafgreiðslur og til að semja og samþykkja viðeigandi tillögur og ráðstafanir á sviði 
viðskipta milli Íslands og Sovétríkjanna. 

5. Bókun þessi tekur gildi hinn 1. janúar 1986. 

Gjört í Moskvu hinn 25. júní 1985 í tveimur frumritum, hvoru um sig á íslensku og rússnesku, og 
skulu báðir textar jafngildir. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Fyrir hönd ríkisstjórnar 

Íslands Sovétríkjanna 

Matthías Á. Mathiesen N. Patolichev. 

LISTI í 
yfir vörur sem afgreiða á frá Sovétríkjunum til Íslands 

árlega á tímabilinu 1986—-1990. 

Vöruheiti Magn eða verðmæti 

Vélar og tæki US$ 3,0—4,0 milljónir 

Bensín allt að 100 000 tonnum 

Gasolía 110 000—150 000 tonn 
Svartolía allt að 180 000 tonnum 

Stálpípur allt að 2 000 tonnum 

Valsaðar vörur úr öðrum málmum en járni 10—20 tonn 
Timbur 30 000 m“ 

Rúðugler allt að 10 000 m* 

Ýmsar vörur US$ 1,5 milljónir 
(áburður,  krossviður, spónaplötur, pappír, 

pappi, eldspýtur, efnavörur, ilmvörur, úr og 

klukkur, létt vín og sterkir drykkir og annað) 

Vörur afgreiddar í vöruskiptum Samkvæmt samkomulagi hlutaðeigandi aðila. 

LISTI 2 
yfir vörur sem afgreiða á frá Íslandi til Sovétríkjanna 

árlega á tímabilinu 1986— 1990. 

Vöruheiti Magn eða verðmæti 

Fryst fiskflök 20 000—25 000 tonn 
Heilfrystur fiskur (þar með talin síld) 4 000—7 000 tonn 

Saltsíld 20 000—25 000 tonn 
Niðursoðið og niðurlagt fiskmeti US$ 4,0—5,5 milljónir með mögulegri aukningu 
Ullarvörur US$ 5,0—6,5 milljónir 

Málning og lökk 1 5002 000 tonn 
Ýmsar vörur US$ 1,5 milljónir 
(vörur úr leðri og lambskinnum, skófatnaður, 
pappírsöskjur og kassar, vélar og tæki fyrir fisk- 

iðnað, fiskilínur og kaðlar, kísilgúr, ostur og 

annað) 

Vörur afgreiddar í vöruskiptum Samkvæmt samkomulagi hlutaðeigandi aðila
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AUGLÝSING 
um alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum. 

Aðildarskjal Íslands vegna bókunar 1978 við alþjóðasamning um mengun frá skipum var afhent í 
skrifstofu alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 25. júní 1985. Samningur um mengun frá skipum var 
gerður í Lundúnum 2. nóvember 1973 en með bókun 1978, sem gerð var í Lundúnum 17. febrúar 1978, 

var ákvæðum samningsins breytt. Samningurinn með áorðnum breytingum öðlaðist gildi að því er 

Ísland varðar 25. september 1985. 
Bókunin var staðfest samkvæmt heimild í ályktun Alþingis frá 1. mars 1983. 
Við afhendingu aðildarskjalsins var lýst yfir því að Ísland viðurkenni ekki viðauka III, IV eða V 

samningsins. 
Alþjóðasamningurinn er birtur sem fylgiskjal 1 með auglýsingu þessari og bókunin 1978 sem 

fylgiskjal 2. Þar eru þó ekki birtir viðaukar samningsins en hægt er að fá aðgang að texta þeirra í 

utanríkisráðuneytinu. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson. 

Fylgiskjal 1. 

ALÞJÓÐASAMNINGUR 
um varnir gegn mengua frá skipum 1973 

SAMNINGSAÐILAR, 
GERA SÉR LJÓST að þörf er á að vernda allt 

umhverfi mannsins og sérstaklega hafið, 

VIÐURKENNA að losun olíu og annarra skað- 

legra efna frá skipum af ásetningi, skeytingarleysi 

eða slysni er alvarlegur mengunarvaldur, 

VIÐURKENNA EINNIG mikilvægi alþjóða- 

samþykktarinnar um að fyrirbyggja óhreinkun 

sjávar af völdum olíu, 1954, sem fyrsta fjölþjóða- 
samningsins sem gerður var í þeim megintilgangi 

að vernda umhverfið og meta þann mikla þátt 

sem sú samþykkt hefur átt í að vernda hafið og 
strendur sjávar gegn mengun, 

HAFA HUG Á að uppræta með öllu mengun 
hafsins af ásettu ráði af völdum olíu og annarra 

skaðlegra efna og draga sem mest úr losun slíkra 

efna af slysni, 

TELJA að þessu marki verði best náð með því að 
setja reglur sem ekki séu takmarkaðar við olíu- 

mengun og hafi almennt gildi, 

HAFA KOMIÐ SÉR SAMAN um eftirfarandi: 

1. gr. 

Almennar skuldbindingar samningsins. 
1. Samningsaðilar skuldbinda sig til að fram- 

fylgja ákvæðum þessa samnings og þeirra viðauka 

  
Ingvi S. Ingvarsson. 

INTERNATIONAL CONVENTION 
for the Prevention of Pollution from Ships, 

1973 

THE PARTIES TO THE CONVENTION, 
BEING CONSCIOUS of the need to preserve the 

human environment in general and the marine 
environment in particular, 

RECOGNIZING that deliberate, negligent or ac- 

cidental release of oil and other harmful sub- 

stances from ships constitutes a serious source of 

pollution, 

RECOGNIZING ALSO the importance of the 

International Convention for the Prevention of 
Pollution of the Sea by Oil, 1954, as being the first 
multilateral instrument to be concluded with the 
prime objective of protecting the environment, 

and appreciating the significant contribution 
which that Convention has made in preserving the 

seás and coastal environment from pollution, 

DESIRING to achieve the complete elimination 

of intentional pollution of the marine environment 

by oil and other harmful substances and the 

minimization of accidental discharge of such sub- 
stances, 
CONSIDERING that this object may best be 
achieved by establishing rules not limited to oil 
pollution having a universal purport, 
HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE Í 

General Obligations under the Convention 

(1) The Parties tothe Convention undertake to 
give effect to the provisions of the present Con-
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hans sem þeir eru bundnir af til þess að koma í veg 
fyrir mengun hafsins vegna losunar skaðlegra efna 
eða afrennslis sem inniheldur slík efni í bága við 
þennan samning 

2. Tilvísun í þennan samning er jafnframt til- 
vísun í bókanir og viðauka hans nema annað sé 
sérstaklega tekið fram. 

2. gr. 

Skilgreiningar. 
Í þessum samningi nema annað sé sérstaklega 

tekið fram: 

1. merkir „reglur“ reglur þær sem eru í við- 

aukum þessa samnings. 

2. merkir „skaðlegt efni“ sérhvert efni sem 

líklegt er til að stofna heilsu manna í hættu, skaða 
lifandi auðlindir og lífríki hafsins, spilla gæðum 
eða trufla aðra lögmæta nýtingu hafsins, sé því 
sleppt í hafið, og nær þetta til allra efna sem háð 
eru eftirliti samkvæmt samningi þessum. 

3. (a) merkir „losun“ skaðlegra efna eða af- 
rennslis sem inniheldur slík efni sérhverja losun 

frá skipi, hvernig svo sem hún vill til, þar með 

talinn hvers konar leki, losun, dæling, útrennsli 

eða tæming. . 
(b) felur „losun“ ekki í sér: 

i. losun úrgangsefna eins og hún er skilgreind í 
alþjóðasamningnum um varnir gegn mengun 

hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra 
efna í það sem gerður var í Lundúnum 13. 
nóvember 1972; eða 

ii. losun skaðlegra efna sem stafar beinlínis af 

rannsókn, nýtingu og skyldri vinnslu á hafi 

úti á jarðefnaauðlindum hafsbotnsins; eða 

iii. losun skaðlegra efna vegna lögmætra vís- 

indalegra rannsókna á því hvernig draga 

megi úr eða ráða við mengun. 

4. merkir „skip“ far af hvaða gerð sem er sem 

fer um hafið, þar með talin skíðaskip, svifskip, 
kafbátar, fljótandi för og fastir eða fljótandi pallar. 

5. merkir „stjórnvöld“ ríkisstjórn þess ríkis sem 
heimilar rekstur skipsins. Að því er varðar skip 
sem hafa rétt til að sigla undir fána einhvers ríkis 
eru stjórnvöld ríkisstjórn þess ríkis. Að því er varð- 
ar fasta eða fljótandi palla sem notaðir eru til 
rannsókna og nýtingar hafsbotnsins og jarðvegs 

hans sem liggur að ströndum og þar sem strand- 
ríkið hefur á hendi fullveldisrétt til þess að rann- 
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Vention and those Annexes thereto by which they 
are bound, in order to prevent the pollution of the 
marine environment by the discharge of harmful 
substances or effluents containing such substances 
in contravention of the Convention. 

(2) Unless expressly provided otherwise, a 
reference to the present Convention constitutes at 
the same time a reference to its Protocols and to 
the Annexes. 

ARTICLE 2 

Definitions 

For the purposes of the present Convention, 

unless expressly provided otherwise: 

(1) “Regulations" means the Regulations 
contained in the Annexes to the present Conven- 

tion. 

(2) “Harmful substance'' means any substance 

which, if introduced into the sea, is liable to create 

hazards to human health, to harm living resources 

and marine life, to damage amenities or to inter- 
fere with other legitimate uses of the sea, and 

includes any substance subject to control by the 

present Convention. 
(3) (a) “Discharge'', in relation to harmful 

substances or effluents containing such sub- 
stances, means any release howsoever caused 

from a ship and includes any escape, disposal, 

spilling, leaking, pumping, emitting or emptying; 

(b) “Discharge" does not include: 
(1) dumping within the meaning of the Conven- 

tion on the Prevention of Marine Pollution 

by Dumping of Wastes and Other Matter, 

done at London on 13 November 1972; or 

(ii) release of harmful substances directly arising 
from the exploration, exploitation and as- 
sociated off-shore processing of sea-bed 
mineral resources; or 

(iii) release of harmful substances for purposes of 

legitimate scientific research into pollution 

abatement or control. 

(4) “Ship'" means a vessel of any type what- 
soever operating in the marine environment and 
includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, 

submersibles, floating craft and fixed or floating 
platforms. 

(5) “Administration'' means the Government 
of the State under whose authority the ship is 
operating. With respect to a ship entitled to fly a 

flag of any State, the Administration is the Gov- 
ernment of that State. With respect to fixed or 

floating platforms engaged in exploration and 

exploitation of the sea-bed and subsoil thereof 
adjacent to the coast over which the coastal State
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saka og nýta auðlindir þeirra eru stjórnvöld ríkis- 
stjórn þess strandríkis. 

6. merkir „atburður“ viðburð sem felur í sér 

raunverulega eða líklega losun skaðlegs efnis í 

hafið eða útrennslis sem inniheldur slík efni. 

7. merkir „stofnunin“ alþjóðasiglingamála- 

stofnunina. 

3. gr. 

Gildissvið. 

1. Þessi samningur skal gilda fyrir: 

(a) skip sem hafa rétt til að sigla undir fána 

samningsaðila; og 

(b) skip sem ekki hafa rétt til að sigla undir fána 

samningsaðila en eru starfrækt samkvæmt heimild 

samningsaðila. 
2. Ekkert í þessari grein skal túlka á þann veg 

að það rýri eða auki fullveldisrétt samningsaðila 

að þjóðarétti yfir hafsbotninum og jarðvegi hans 

sem liggur að ströndum þeirra til þess að rannsaka 

og nýta auðlindir þeirra. 

3. Þessi samningur gildir ekki fyrir herskip, 

þjónustuskip flota eða önnur skip í eigu eða gerð 

út af ríki og notuð á þeim tíma sem um ræðir 

eingöngu í opinberri þjónustu ekki viðskiptalegs 

eðlis. Sérhver samningsaðili skal þó tryggja, með 

því að gera viðeigandi ráðstafanir sem ekki skaða 

útgerð eða reksturshæfni slíkra skipa sem hann á 

eða gerir út, að slík skip hagi sér í samræmi við 

þennan samning eftir því sem sanngjarnt og fram- 

kvæmanlegt er. 

4. gr. 

Brot á samningunum. 

1. Brot á ákvæðum þessa samnings skulu 

bönnuð og setja skal viðurlög við slíkum brotum 

samkvæmt lögum stjórnvalda viðkomandi skips, 

hvar svo sem brotið á sér stað. Sé stjórnvöldum 

tilkynnt um slíkt brot og þau telji fullvíst að nægar 

sannanir liggi fyrir til þess að málsókn vegna hins 

meinta brots geti farið fram skulu þau láta slíka 

málsókn fara fram eins fljótt og auðið er sam- 

kvæmt lögum sínum. 

2. Brot á ákvæðum þessa samnings innan lög- 

sögu sérhvers samningsaðila skulu bönnuð og 

setja skal viðurlög við slíkum brotum samkvæmt 

lögum viðkomandi samningsaðila. Hvenær sem 

slík brot eru framin skal viðkomandi samningsaðili 

annað hvort: 
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exercises sovereign rights for the purposes of 
exploration and exploitation of their natural re- 
sources, the Administration is the Government of 

the coastal State concerned. 
(6) “Incident" means an event involving the 

actual or probable discharge into the sea of a 

harmful substance, or effluents containing such a 

substance. 
(7) “Organization" means the Inter-Gov- 

ernmental Maritime Consultative Organization. 

ARTICLE 3 

Application 

(1) The present Convention shall apply to: 
(a) ships entitled to fly the flag of a Party to the 

Convention; and 

(b) ships not entitled to fly the flag of a Party 

but which operate under the authority of a Party. 

(2) Nothingin the present Article shall be con- 

strued as derogating from or extending the 

sovereign rights of the Parties under international 

law over the sea-bed and subsoilthereof adjacent 

to their coasts for the purposes of exploration and 

exploitation of their natural resources. 

(3) The present Convention shall not apply to 

any warship, naval auxiliary or other ship owned 

or operated by a State and used, for the time being, 

only on government non-commercial service. 

However, each Party shall ensure by the adoption 

of appropriate measures not impairing the opera- 

tions or operational capabilities of such ships 

owned or operated by it, that such ships act in a 

manner consistent, so far as is reasonable and 

practicable, with the present Convention. 

- ARTICLE 4 

Violation 

(1) Any violation of the requirements of the 

present Convention shall be prohibited and sanc- 

tions shall be established therefor under the law of 

the Administration of the ship concerned wher- 

ever the violation occurs. If the Administration is 

informed of such a violation and is satisfied that 

sufficient evidence is available to enable pro- 
ceedings to be brought in respect of the alleged 

violation, it shall cause such proceedings to be 

taken as soon as possible, in accordance with its 

law. 
(2) Any violation of the requirements of the 

present Convention within the jurisdiction of any 

Party to the Convention shall be prohibited and 

sanctions shall be established therefor under the 

law of that Party. Whenever such a violation oc- 

curs, that Party shall either:
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(a) láta málsókn fara fram samkvæmt lögum 
sínum eða 

(b) láta stjórnvöldum viðkomandi skips í té 
upplýsingar og sannanir sem hann kann að hafa 

undir höndum um að brot hafi verið framið. 

3. Þegar stjórnvöldum skips eru látnar í té 

upplýsingar eða sannanir um eitthvert brot skips- 

ins á þessum samningi skulu þau tilkynna sem fyrst 

þeim samningsaðila sem lét í té upplýsingarnar eða 
sannanirnar og stofnuninni hvað hafi verið gert í 
málinu. 

4. Viðurlög þau sem ákveðin eru í lögum 
samningsaðila eins og grein þessi gerir ráð fyrir 
skulu vera nægilega ströng til þess að aftra brotum 
á þessum samningi og skulu vera jafnströng án 

tillits til þess hvar brotið er framið. 

5. gr. 

Skírteini og sérstakar reglur um skoðun skipa. 

1. Skírteini sem gefið er út samkvæmt heimild 

samningsaðila í samræmi við ákvæði reglnanna 
skal viðurkennt af öðrum samningsaðilum og talið 
í sérhverjum tilgangi sem samningur þessi nær til 
jafngilt skírteini sem þeir hafa sjálfir gefið út, sbr. 

þá 2. tl. þessarar greinar. 

2. Þegar skip sem ber að hafa skírteini sam- 
kvæmt ákvæðum reglnanna er í höfn eða athvarfi á 

hafi úti innan lögsögu samningsaðila, skal það háð 
skoðun embættismanna sem sá aðili hefur löggilt. 

Slík skoðun skal takmarkast við að sannreyna að 
fullgilt skírteini sé um borð nema fyrir liggi skýrar 

ástæður til að ætla að ástand skipsins eða búnaður 

þess samsvari ekki í meginatriðum því sem getið er 
í skírteininu. Í slíku tilviki eða ef skipið hefur ekki 

fullgilt skírteini skal samningsaðilinn sem annast 
skoðunina gera þær ráðstafanir sem tryggja að 

skipið leggi ekki úr höfn þar til það getur siglt án 

þess að bera með sér óeðlilega hættu um að skaða 

hafið. Þessi samningsaðili getur hins vegar leyft 

slíku skipi að halda úr höfn eða frá athvarfi á hafi 

úti í því skyni að sigla til þeirrar næstu viðeigandi 

viðgerðarstöðvar sem tiltæk er. 

3. Ef samningsaðili neitar erlendu skipi að 

koma í höfn eða athvarf á hafi úti innan lögsögu 

sinnar eða gerir einhverjar ráðstafanir gegn slíku 
skipi vegna þess að það uppfyllir ekki ákvæði þessa 

samnings, þá skal sá samningsaðili strax tilkynna 

það ræðismanni eða sendierindreka þess samn- 
ingsaðila hvers fána skipið hefur rétt til að sigla 
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(a) cause proceedings to be taken in accordance 

with its law; or 

(b) turnish to the Administration of the ship 

such information and evidence as may be in its 

possession that a violation has occurred. 

(3) Where information or evidence with re- 
spect to any violation of the present Convention 

by a ship is furnished to the Administration of that 

ship, the Administration shall promptly inform the 
Party which has furnished the information or evi- 
dence, and the Organization, of the action taken. 

(4) The penalties specified under the law of a 
Party pursuant to the present Article shall be 

adequate in severity to discourage violations of the 

present Convention and shall be equally severe 

irrespective of where the violations occur. 

ARTICLE 5 
Certificates and Special Rules on Inspection of 

Ships 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) 

ofthe present Article a certificate issued under the 

authority of a Party to the Convention in accord- 
ance with the provisions of the Regulations shall 

be accepted by the other Parties and regarded for 

all purposes covered by the present Convention as 

having the same validity as a certificate issued by 

them. 
(2) A ship required to hold a certificate in ac- 

cordance with the provisions of the Regulations is 

subject, while in the ports or off-shore terminals 

under the jurisdiction of a Party, to inspection by 

officers duly authorized by that Party. Any such 

inspection shall be limited to verifying that there is 

on board a valid certificate, unless there are clear 

grounds for believing that the condition of the ship 
orits equipment does not correspond substantially 
with the particulars of that certificate. In that case, 

or if the ship does not carry a valid certificate, the 
Party carrying out the inspection shall take such 

steps as will ensure that the ship shall not sail until 
it can proceed to sea without presenting an un- 

reasonable threat of harm to the marine environ- 

ment. That Party may, however, grant such a ship 

permission to leave the port or off-shore terminal 

for the purpose of proceeding to the nearest ap- 

propriate repair yard available. 

(3) If a Party denies a foreign ship entry to the 

ports or off-shore terminals under its jurisdiction 
or takes any action against such a ship for the 
reason that the ship does not comply with the 
provisions of the present Convention, the Party 

shall immediately inform the consul or diplomatic 

representative of the Party whose flag the ship is
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undir, eða, ef það er ekki unnt, þá stjórnvöldum 
viðkomandi skips. Áður en skipi er neitað aðkomu 

eða slíkar ráðstafanir gerðar getur samningsaðili 

Óskað samráðs við stjórnvöld viðkomandi skips. 
Einnig skal tilkynna stjórnvöldum ef skip er ekki 

með fullgilt skírteini samkvæmt ákvæðum regin- 

anna. 

4. Hvað varðar skip þeirra sem ekki eru aðilar 

að þessum samningi, skulu samningsaðilar beita 

ákvæðum þessa samnings eins og nauðsynlegt 

kann að verða til þess að tryggja að slík skip fái 

ekki hagstæðari meðhöndlun. 

6. gr. 

Uppljóstrun brota og framkvæmd ákvæða samn- 
ingsins. 

1. Samningsaðilar skulu hafa með sér samvinnu 

um að koma upp um brot og sjá um að ákvæðum 

þessa samnings sé framfylgt og skulu þeir nota öll 

viðeigandi og framkvæmanleg ráð til þess að koma 
upp um brot og umhverfiseftirlit, viðunandi skipan 
skýrslugerðar og söfnun sönnunargagna. 

2. Þegar skip sem lýtur samningi þessum er í 

höfn samningsaðila eða athvarfi á hafi úti skal það 

háð skoðun embættismanna sem sá samningsaðili 

hefur skipað til eða heimilað að sannreyna hvort 

skipið hafi losað einhver skaðleg efni í bága við 

ákvæði reglnanna. Ef skoðun gefur brot á samn- 

ingnum til kynna skal senda stjórnvöldum skýrslu 

svo gera megi viðeigandi ráðstafanir. 

3. Sérhver samningsaðili skal láta stjórnvöld- 

um í té sönnunargögn, ef um þau er að ræða, um að 

skipið hafi losað skaðleg efni eða útrennsli sem 

inniheldur slík efni í bága við ákvæði reglnanna. Ef 

tök eru á skulu bær yfirvöld fyrrnefnda samnings- 

aðilans tilkynna skipstjóra skipsins um hið meinta 

brot. 

4. Jafnskjótt og slík sönnunargögn berast skulu 

stjórnvöldin sem þau hafa verið tilkynnt rannsaka 

málið og geta þau farið þess á leit við hinn samn- 

ingsaðilann að hann láti í té frekari eða gleggri 

sönnunargögn um hið meinta brot. Ef stjórnvöld 

eru þess fullviss að nægar sannanir séu fyrir hendi 

til þess að hægt sé að hefja málsókn vegna hins 

meinta brots, skulu þau hefja málsókn samkvæmt 

lögum sínum eins fljótt og auðið er. Stjórnvöld 

skulu sem fyrst tilkynna þeim samningsaðila sem 

tilkynnti hið meinta brot, svo og stofnuninni, hvað 

hafi verið gert í málinu. 

352 10. október 1985 

entitled to fly, or if this is not possible, the Ad- 
ministration of the ship concerned. Before deny- 

ing entry or taking such action the Party may re- 
quest consultation with the Administration of the 

ship concerned. Information shall also be given to 

the Administration when a ship does not carry a 
valid certificate in accordance with the provisions 

of the Regulations. 
(4) With respect to the ships of non-Parties to 

the Convention, Parties shall apply the require- 

ments of the present Convention as may be 

necessary to ensure that no more favourable 

treatment is given to such ships. 

ARTICLE 6 
Detection of Violations and Enforcement of the 

Convention 
(1) Parties to the Convention shall co-operate 

in the detection of violations and the enforcement 

of the provisions of the present Convention, using 

all appropriate and practicable measures of detec- 
tion and environmental monitoring, adequate 

procedures for reporting and accumulation of evi- 

dence. 
(2) A ship to which the present Convention 

applies may, in any port or off-shore terminal of a 
Party, be subject to inspection by officers ap- 

pointed or authorized by that Party for the pur- 

pose of verifying whether the ship has discharged 

any harmful substances in violation of the provi- 

sions of the Regulations. If an inspection indicates 

a violation of the Convention, a report shall be 

forwarded to the Administration for any appro- 

priate action. 
(3) Any Party shall furnish to the Administra- 

tion evidence, if any, that the ship has discharged 

harmful substances or effluents containing such 

substances in violation of the provisions of the 

Regulations. If it is practicable to do so, the com- 

petent authority of the former Party shall notify 

the Master of the ship of the alleged violation. 
(4) Upon receiving such evidence, the Ad- 

ministration so informed shall investigate the 

matter, and may request the other Party to furnish 
further or better evidence of the alleged contra- 

vention. If the Administration is satisfied that suf- 

ficient evidence is available to enable proceedings 

to be brought in respect of the alleged violation, it 

shall cause such proceedings to be taken in 

accordance with its law as soon as possible. The 

Administration shall promptly inform the Party 

which has reported the alleged violation, as well as 

the Organization, of the action taken.
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5. Samningsaðili getur einnig látið skoða skip 
sem lýtur samningi þessum þegar þau koma í höfn 

eða athvarf á hafi úti innan lögsögu hans, ef 

beiðni berst frá samningsaðila um að skoðun fari 

fram, ásamt nægiilegum sönnunargögnum um að 
skipið hafi einhvers staðar losað skaðleg efni eða 

útrennsli sem inniheldur slík efni. Skýrslu um slíka 
rannsókn skal senda þeim samningsaðila sem 
hennar óskaði svo og til stjórnvaldanna til þess að 

gera megi viðhlítandi ráðstafanir samkvæmt þess- 

um samningi. 

1. gr. 

Ótilhlýðilegar tafir á skipum. 
1. Reynt skal eftir fremsta megni að forðast að 

skipi sé haldið eftir eða það tafið ótilhlýðilega 
samkvæmt 4., 5. eða 6. gr. þessa samnings. 

2. Ef skipi er haldið eftir eða það tafið ótil- 
hlýðilega samkvæmt 4., 5. eða 6. gr. þessa samn- 
ings skal það eiga rétt á skaðabótum vegna tjóns 

eða skaða sem það hefur orðið fyrir. 

8. gr. 

Skýrslur um atburði varðandi skaðleg efni. 

1. Skýrslu um atburð skal gera tafarlaust og 
eins ítarlega og unnt er samkvæmt ákvæðum bók- 

unar Í þessa samnings. 

2. Sérhver samningsaðili skal: 

(a) gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess 
að viðeigandi embættismaður eða stofnun geti 

tekið við og unnið úr öllum skýrslum um atburði; 

og 
(b) skýra stofnuninni nákvæmlega frá öllum 

slíkum ráðstöfunum til þess að hún geti dreift 
upplýsingum til annarra samningsaðila og aðild- 

arríkja stofnunarinnar. 

3. Hvenær sem samningsaðili fær í hendur 
skýrslu samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skal 

hann senda skýrsluna tafarlaust áfram til: 

(a) stjórnvalda viðkomandi skips; og 

(b) sérhvers annars ríkis sem málið gæti 

varðað. 
4. Sérhver samningsaðili skuldbindur sig til 

þess að gefa út fyrirmæli til eftirlitsskipa sinna og 

flugvéla svo og annarra viðkomandi stofnana um 

að tilkynna yfirvöldum sínum um sérhvern atburð 

sem vísað er til í bókun I þessa samnings. Sá 
samningsaðili skal, ef hann telur það viðeigandi, 
senda stofnuninni og sérhverjum öðrum hlutað- 
eigandi aðila skýrslu þar um. 
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(5) A Party may alsoinspect a ship to which the 
present Convention applies when it enters the 

ports or off-shore terminals under its jurisdiction, 

if a request for an investigation is received from 
any Party together with sufficient evidence that 

the ship has discharged harmful substances or 
effluents containing such substances in any place. 
The report of such investigation shall be sent to the 

Party requesting it and to the Administration so 
that the appropriate action may be taken under 
the present Convention. 

ARTICLE 7 
Undue Delay to Ships 

(1) Allpossible efforts shall be made to avoid a 

ship being unduly detained or delayed under Arti- 

cle 4, 5 or 6 of the present Convention. 

(2) When a ship is unduly detained or delayed 
under Article 4, 5 or 6 of the present Convention, 

it shall be entitled to compensation for any loss or 
damage suffered. 

ARTICLE 8 

Reports on Incidents Involving Harmful Sub- 

stances 

(1) A report of an incident shall be made with- 

out delay to the fullest extent possible in accord- 

ance with the provisions of Protocol Í to the 
present Convention. 

(2) Each Party to the Convention shall: 
(a) make all arrangements necessary for an ap- 

propriate officer or agency to receive and process 

all reports on incidents; and 

(b) notify the Organization with complete de- 

tails of such arrangements for circulation to other 

Parties and Member States of the Organization. 

(3) Whenever a Party receives a report under 

the provisions of the present Article, that Party 

shall relay the report without delay to: 

(a) the Administration of the ship involved; 
and 

(b) any other State which may be affected. 

(4) Each Party to the Convention undertakes 

to issue instructions to its maritime inspection 

vessels and aircraft and to other appropriate ser- 

vices, to report to its authorities any incident re- 

ferred to in Protocol I to the present Convention. 

That Party shall, if it considers it appropriate, re- 

port accordingly to the Organization and to any 

other party concerned. 
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9. gr. 
Aðrir samningar og túlkun. 

1. Þegar samningur þessi öðlast gildi kemur 
hann í stað alþjóðasamþykktarinnar um að fyrir- 
byggja óhreinkun sjávar af völdum olíu, 1954, 

ásamt síðari breytingum, að því er varðar aðila að 

þeirri samþykkt. 
2. Ekkert í samningi þessum skal hafa áhrif á 

bálkun og framþróun hafréttar á hafréttar- 

ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem kölluð var 

saman samkvæmt ályktun allsherjarþings Sam- 
einuðu þjóðanna nr. 2750 C(XXV), né á kröfur 
eða lagaleg sjónarmið nokkurs ríkis nú eða í fram- 
tíðinni viðvíkjandi hafrétti og eðli og víðáttu lög- 

sögu strandríkja og fánaríkja skipa. 

3. Hugtakið „lögsaga“ í samningi þessum skal 

túlkað í ljósi þjóðaréttar í gildi þegar þessum 
samningi er beitt eða ákvæði hans túlkuð. 

10. gr. 

Jöfnun ágreinings. 
Öllum ágreiningi milli tveggja eða fleiri samn- 

ingsaðila um túlkun eða framkvæmd samnings 
þessa skal, svo fremi að lausn með samkomulagi 

milli hlutaðeigandi samningsaðila hafi ekki reynst 
möguleg, og ef samningsaðilar þessir komi sér ekki 

saman um annað, skotið að beiðni einhvers þeirra 
til gerðardóms eins og fyrir er mælt í bókun I 

þessa samnings. 

11. gr. 

Miðlun upplýsinga. 

1. Samningsaðilar skuldbinda sig til að senda 
stofnuninni 

(a) texta laga, fyrirmæla, tilskipana og reglu- 
gerða og annarra skjala sem út hafa verið gefin um 

hin ýmsu mál innan gildissviðs samnings þessa; 

(b) skrá um óopinbera aðila sem heimilað er að 
annast mál fyrir þeirra hönd varðandi hönnun, 

smíði og tækjabúnað skipa sem flytja skaðleg efni í 

samræmi við ákvæði reglnanna; 

(c) nægjanlegan fjölda sýnishorna af þeim 

skírteinum sem þeir gefa út samkvæmt ákvæðum 

reglnanna; 

(d) skrá yfir móttökustöðvar og staðsetningu 

þeirra, stærð og tiltæka aðstöðu og önnur sérkenni 

þeirra, 
(e) opinberar skýrslur eða útdrátt opinberra 

skýrslna að svo miklu leyti sem þær sýna árangur af 

beitingu samnings þessa; og 
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ARTICLE 9 
Other Treaties and Interpretation 

(1) Upon its entry into force, the present Con- 

vention supersedes the International Convention 

for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 

1954, as amended, as between Parties to that 

Convention. 
(2) Nothing in the present Convention shall 

prejudice the codification and development of the 

law of the Sea by the United Nations Conference 

on the Law of the sea convened pursuant to 

Resolution 2750 C(KXV) of the General Assembly 
of the United Nations nor the present or future 

claims and legal views of any State concerning the 
law of the sea and the nature and extent of coastal 
and flag State jurisdiction. 

(3) The term “jurisdiction in the present 

Convention shall be construed in the light of inter- 

national law in force at the time of application or 
interpretation of the present Convention. 

ARTICLE 10 
Settlement of Disputes 

Any dispute between two or more Parties to the 

Convention concerning the interpretation or ap- 
plication of the present Convention shall, if set- 
tlement by negotiation between the Parties in- 
volved has not been possible, and if these Parties 

do not otherwise agree, be submitted upon request 

of any of them to arbitration as set out in Protocol 

II to the present Convention. 

ARTICLE 11 
Communication of Information 

(1) The Parties to the Convention undertake to 
communicate to the Organization: 

(a) the text of laws, orders, decrees and regula- 
tions and other instruments which have been 

promulgated on the various matters within the 

scope of the present Convention, 
(b) a list of non-governmental agencies which 

are authorized to act on their behalf in matters 
relating to the design, construction and equipment 

of ships carrying harmful substances in accordance 

with the provisions of the Regulations; 
(c) a sufficient number of specimens of their 

certificates issued under the provisions of the 

Regulations; 
(d) a list of reception facilities including their 

location, capacity and available facilities and other 
characteristics; 

(e) official reports or summaries of official re- 
ports in so far as they shów the results of the 

application of the present Convention; and
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(f) árlega tölfræðilega skýrslu, í formi sem 
tofnunin hefur staðlað, um refsiaðgerðir sem 

æitt hefur verið vegna brota á samningi þessum. 

2. Stofnunin skal tilkynna samningsaðilum um 

róttöku allra upplýsinga samkvæmt þessari grein 
g dreifa til allra samningsaðila upplýsingum sem 
enni eru sendar samkvæmt tl. 1(b) til (f) þessarar 
reinar. 

12. gr. 

Skemmdir á skipum. 

1. Sérhver stjórnvöld skuldbinda sig til þess að 

íta fara fram rannsókn á hvers konar skemmdum 

>m verða á skipum þeirra sem lúta ákvæðum 
>glnanna, ef slíkar skemmdir hafa haft verulega 

<aðleg áhrif á hafið. 

2. Sérhver samningsaðili skuldbindur sig til 
ess að láta stofnuninni í té upplýsingar um niður- 

töður slíkra rannsókna þegar hann telur að upp- 
ísingar gætu komið að gagni við ákvörðun á því 
vaða breytingar á samningi þessum kynnu að 
era æskilegar. 

13. gr. 

Jndirritun, fullgilding, staðfesting, samþykki og 
aðild. 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til undir- 

itunar í aðalstöðvum stofnunarinnar 15. janúar 

974 til31. desember 1974 og eftir þann tíma geta 
íki gerst aðilar að honum. Ríki geta gerst aðilar að 
amningi þessum með: 

(a) undirritun án fyrirvara um fullgildingu, 

taðfestingu eða samþykki; eða 

(b) undirritun með fyrirvara um fullgildingu, 

taðfestingu eða samþykki ásamt síðari fullgild- 
1gu, staðfestingu eða samþykki; eða 

(c) aðild. 
2. Fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða að- 

d skal framkvæma með því að afhenda fram- 

væmdastjóra stofnunarinnar skjal þar um til 

örslu. 

3. Framkvæmdastjóri stofnunarinnar skal til- 

ynna öllum ríkjum sem undirritað hafa samning 

þennan eða gerst aðilar að honum um undirritun 
eða afhendingu skjals um fullgildingu, staðfest- 

ingu, samþykki eða aðild og dagsetningu af- 

hendingarinnar. 

14. gr. 

Kjör-viðaukar. 

1. Þegar ríki undirritar, fullgildir, staðfestir, 

samþykkir eða gerist aðili að samningi þessum 
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(f) an annual statistical report, in a form stan- 
dardized by the Organization, of penalties actually 

imposed for infringement of the present Conven- 
tion. 

(2) The Organization shall notify Parties of the 

receipt of any communications under the present 

Article and circulate to all Parties any information 

communicated to it under sub-paragraphs (1)(b) 

to (f) of the present Article. 

ARTICLE 12 

Casualties to Ships 

(1) Each Administration undertakes to con- 
duct an investigation of any casualty occurring to 

any of its ships subject to the provisions of the 
Regulations if such casualty has produced a major 

deleterious effect upon the marine environment. 

(2) Each Party to the Convention undertakes 
to supply the Organization with information con- 

cerning the findings of such investigation, when it 
judges that such information may assist in deter- 

mining what changes in the present Convention 
might be desirable. 

ARTICLE 13 
Signature, Ratification, Acceptance, Approval 

and Accession 

(1) The present Convention shall remain open 

for signature at the Headquarters of the Organi- 

zation from 15 January 1974 until 31 December 
1974 and shall thereafter remain open for acces- 

sion. States may become Parties to the present 
Convention by: 

(a) signature without reservation as to ratifica- 
tion, acceptance or approval; or 

(b) signature subject to ratification, acceptance 
or approval, followed by ratification, acceptance 

or approval; or 

(c) accession. 

(2) Ratification, acceptance, approval or ac- 
cession shall be effected by the deposit of an in- 

strument to that effect with the Secretary-General 

of the Organization. 

(3) The Secretary-General of the Organization 
shall inform all States which have signed the pres- 

ent Convention or acceded to it of any signature 
or of the deposit of any new instrument of ratifica- 

tion, acceptance, approval or accession and the 

date of its deposit. 

ARTICLE 14 
Optional Annexes 

(1) A State may at the time of signing, ratifying, 

accepting, approving or acceding to the present
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getur það gefið yfirlýsingu þess efnis að það sam- 
þykki ekki einhvern eða alla af viðaukum 11, IV 
og V þessa samnings (hér eftir nefndir „kjör-við- 

aukar““). Samningsaðilar skulu að öðru leyti en því 

sem að framan greinir vera bundnir ákvæðum 

hvers viðauka í heild sinni. 
2. Ríki sem lýst hefur því yfir að það telji sig 

ekki bundið ákvæðum einhvers kjör-viðauka get- 

ur hvenær sem er samþykkt viðaukann með því að 

afhenda stofnuninni sams konar skjal og greint er 
frá í 2. tl. 13. gr. 

3. Ríki sem gefur yfirlýsingu samkvæmt 1. tl. 

þessarar greinar um kjör-viðauka og hefur ekki 

samþykkt þann viðauka síðan í samræmi við 2. tl. 
þessarar greinar skal ekki vera bundið neinum 

skyldum né hafa rétt til að krefjast neinna for- 
réttinda samkvæmt samningi þessum í málum sem 

varða þann viðauka, og tilvísanir í samningi þess- 
um til samningsaðila skulu ekki eiga við það ríki 
þegar um er að ræða mál sem varða þann viðauka. 

4. Stofnunin skal tilkynna ríkjunum sem 

undirritað hafa eða gerst aðilar að samningi þess- 

um um hverja þá yfirlýsingu sem gefin er sam- 

kvæmt þessari grein svo og um móttöku sérhvers 

skjals sem afhent er samkvæmt 2. tl. þessarar 

greinar. 

15. gr. 

Gildistaka. 

1. Samningur þessi öðlast gildi tólf mánuðum 
frá þeim degi er eigi færri en fimmtán ríki sem 
sameiginlega ráða yfir kaupskipaflota sem að 

brúttórúmlestatölu er að minnsta kosti helmingur 
kaupskipaflota heimsins hafa gerst aðilar að 

honum í samræmi við 13. gr. 

2. Kjör-viðauki skal ganga í gildi tólf mánuðum 

frá þeim degi er skilyrðum 1. tl. þessarar greinar 

hefur verið fullnægt að því er varðar viðaukann. 

3. Stofnunin skal tilkynna ríkjunum sem hafa 
undirritað eða gerst aðilar að samningi þessum 

hvenær samningurinn öðlast gildi og hvenær kjör- 

viðauki öðlast gildi samkvæmt 2. tl. þessarar 
greinar. 

4. Að því er varðar ríki sem afhenda skjal um 
fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild að 

þessum samningi eða einhverjum kjör-viðauka 

eftir að skilyrðum fyrir gildistöku þeirra hefur 
verið fullnægt en fyrir gildistökuna skal fullgild- 
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Convention declare that it does not accept any one 

or all of Annexes HI, IV and V (hereinafter 

referred to as “Optional Annexes") of the present 
Convention. Subject to the above, Parties to the 

Convention shall be bound by any Annex in its 

entirety. 

(2) A State which has declared that it is not 
bound by an Optional Annex may at any time 
accept such Annex by depositing with the Organ- 

ization an instrument of the kind referred to in 
Article 13(2). 

(3) A State which makes a declaration under 
paragraph (1) of the present Article in respect of 

an Optional Annex and which has not sub- 

sequently accepted that Annexin accordance with 

paragraph (2) of the present Article shall not be 
under any obligation nor entitled to claim any 

privileges under the present Convention in respect 

of matters related to such Annex and all refer- 

ences to Parties in the present Convention shall 
not include that State in so far as matters related to 

such Annex are concerned. 

(4) The Organization shall inform the States 
which have signed or acceded to the present Con- 
vention of any declaration under the present Arti- 
cle as well as the receipt of any instrument depos- 

ited in accordance with the provisions of para- 

graph (2) of the present Article. 

ARTICLE 15 

Entry into Force 

(1) The present Convention shall enter into 
force twelve months after the date on which not 

less than 15 States, the combined merchant fleets 

of which constitute not less than fifty per cent of 

the gross tonnage of the world's merchant ship- 

ping, have become parties to itin accordance with 

Article 13. 

(2) An Optional Annex shall enter into force 

twelve months after the date on which the condi- 

tions stipulated in paragraph (1) of the present 

Article have been satisfied in relation to that An- 

nex. 
(3) The Organization shall inform the States 

which have signed the present Convention or ac- 

ceded to it of the date on which it enters into force 

and of the date on which an Optional Annex en- 

ters into force in accordance with paragraph (2) of 

the present Article. 

(4) For States which have deposited an instru- 

ment of ratification, acceptance, approval or ac- 

cession in respect of the present Convention or 

any Optional Annex after the requirements for 

entry into force thereof have been met but prior to
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ingin, staðfestingin, samþykkið eða aðildin öðlast 
gildi á gildistökudegi samningsins eða viðaukans 
eða þremur mánuðum frá þeim degi sem skjalið er 
afhent, eftir því hvor síðari verður. 

5. Að því er varðar ríki sem afhenda skjal um 

fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild eftir 

að samningurinn eða kjör-viðauki öðlast gildi skal 

samningurinn eða kjör-viðaukinn öðlast gildi 
þremur mánuðum frá þeim degi er skjalið er 
afhent. 

6. Þegar uppfyllt hafa verið öll skilyrði 16. gr. 
fyrir gildistöku breytingartillögu við þennan 

samning eða kjör-viðauka hans skal sérhvert skjal 

um fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild 
sem afhent er eiga við samninginn eða viðaukann 
með áorðnum breytingum. 

16. gr. 

Breytingar. 

1. Þessum samningi er hægt að breyta á ein- 
hvern þann hátt sem lýst er í eftirfarandi tölu- 

liðum. 
2. Breytingar eftir athugun hjá stofnuninni: 

(a) sérhverja breytingartillögu sem samnings- 
aðili gerir skal senda stofnuninni og skal fram- 
kvæmdastjóri hennar dreifa henni til allra með- 

lima stofnunarinnar og allra samningsaðila að 
minnsta kosti sex mánuðum áður en tillagan er 

tekin til athugunar, 

(b) stofnunin skal senda hverja breytingartil- 

lögu sem lögð er fram og dreift sem að ofan greinir 
til umsagnar viðeigandi deildar; 

(c) samningsaðilar skulu, hvort sem þeir eru 
meðlimir stofnunarinnar eða ekki, hafa rétt til þess 

að taka þátt í meðferð málsins hjá viðeigandi 

deild; 

(d) breytingartillögu þarf að samþykkja með 
tveimur þriðju hlutum atkvæða þeirra samnings- 
aðila einna sem viðstaddir eru og greiða atkvæði, 

(e) breytingartillögur sem samþykktar eru 

samkvæmt ákvæðum stafliðs (d) skal fram- 
kvæmdastjóri stofnunarinnar senda öllum samn- 

ingsaðilum til staðfestingar; 

(f) breyting telst hafa hlotið staðfestingu í 
eftirfarandi tilvikum: 

i. breyting á grein samningsins telst staðfest 
þann dag sem hún er staðfest af tveimur 

þriðju samningsaðilanna, enda ráði þeir sam- 
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the date of entry into force, the ratification, ac- 

ceptance, approval or accession shall take effect 

on the date of entry into force of the Convention 

or such Annex or three months after the date of 

deposit of the instrument whichever is the later 

date. 

(5) For States which have deposited an instru- 

ment of ratification, acceptance, approval or ac- 

cession after the date on which the Convention or 

an Optional Annex entered into force, the Con- 

vention or the Optional Annex shall become ef- 
fective three months after the date of deposit of 
the instrument. 

(6) After the date on which all the conditions 
required under Article 16 to bring an amendment 
to the present Convention or an Optior:al Annex 

into force have been fulfilled, any instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession de- 

posited shall apply to the Convention or Annex as 

amended. 

ARTICLE 16 
Amendments 

(1) The present Convention may be amended 
by any of the procedures specified in the following 

paragraphs. 

(2) Amendments after consideration by the 

Organization: 

(a) any amendment proposed by a Party to the 

Convention shall be submitted to the Organiza- 

tion and circulated by its Secretary-General to all 
Members of the Organization and all Parties at 
least six months prior to its consideration; 

(b) any amendment proposed and circulated as 

above shall be submitted to an appropriate body 

by the Organization for consideration,; 

(c) Parties to the Convention, whether or not 
Members of the Organization, shall be entitled to 
participate'in the proceedings of the appropriate 

body; 

(d) amendments shall be adopted by a two- 
thirds majority of only the Parties to the Conven- 

tion present and voting; 

(e) if adopted in accordance with sub-para- 

graph (d) above, amendments shall be communi- 

cated by the Secretary-General of the Organiza- 

tion to all the Parties to the Convention for ac- 

ceptance; 
(f) an amendment shall be deemed to have 

been accepted in the following circumstances: 
(i) an amendment to an Article of the Conven- 

tion shall be deemed to have been accepted 

on the date on which it is accepted by two-
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eiginlega) yfir kaupskipaflota sem að brúttó- 

rúmlestatölu er að minnsta kosti helmingur 

kaupskipaflota heimsins; 

breyting á viðauka samningsins telst hafa 

hlotið staðfestingu samkvæmt málsmeðferð 

þeirri sem greint er frá í lið iii þessa stafliðs, 
nema viðeigandi deild ákveði, þegar hún er 

samþykkt, að breyting teljist staðfest þegar 

hún hefur verið samþykkt af tveimur þriðju 
samningsaðilanna, enda ráði þeir sameigin- 

lega yfir kaupskipaflota sem að brúttórúm- 

lestatölu er að minnstakosti helmingur 
kaupskipaflota heimsins. Engu að síður get- 
ur samningsaðili tilkynnt framkvæmdastjóra 

stofnunarinnar, hvenær sem er áður en 

breyting á viðauka samningsins gengur í 
gildi, að breytingin öðlist ekki gildi gagnvart 

sér fyrr en hann hefur lýst yfir sérstöku sam- 

þykki sínu. Framkvæmdastjórinn skal skýra 

samningsaðilum frá slíkri tilkynningu svo og 
móttökudegi hennar. 

breyting á viðbæti við viðauka samningsins 

telst staðfest við lok tímabils sem viðeigandi 

deild ákveður þegar hún er samþykkt, enda 
sé það tímabil ekki styttra en tíu mánuðir, 
nema stofnuninni berist |mótmæli á þessu 

tímabili frá að minnsta kosti þriðjungi samn- 
ingsaðilanna eða frá samningsaðilum sem 
ráða sameiginlega yfir kaupskipaflota sem 
að brúttórúmlestatölu er að minnsta kosti 

helmingur kaupskipaflota heimsins; 

'. breyting á bókun 1 þessa samnings skal 

hljóta sömu málsmeðferð og breytingar á 

viðauka samningsins eins og lýst er í lið ii og 

iii þessa stafliðs; 

breyting á bókun II þessa samnings skal 

hljóta sömu málsmeðferð og breytingar á 

greinum samningsins eins og lýst er í lið í 

þessa stafliðs; 

(g) breyting öðlast gildi þegar eftirfarandi skil- 

yrðum er fullnægt: 

I. ef um er að ræða breytingu á grein samnings- 

ins eða bókun II eða breytingu á bókun Í eða 

viðauka samningsins sem fellur ekki undir þá 

málsmeðferð sem lýst er í staflið (f) iii skal 

breyting sem staðfest hefur verið í samræmi 

við ofangreind ákvæði öðlast gildi fyrir þá 

samningsaðila sem hafa lýst yfir samþykki 
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thirds of the Parties, the combined merchan 

fleets of which constitute not less than fift 

per cent of the gross tonnage of the world' 

merchant fleet; 

an amendment to an Annex to the Conven 

tion shall be deemed to have been acceptei 

in accordance with the procedure specified i 

sub-paragraph (f) (iii) unless the appropriat 

body, at the time of its adoption, determine 
that the amendment shall be deemed to hav; 

been accepted on the date on which it í 

accepted by two-thirds of the Parties, th 

combined merchant fleets of which consti 

tute not less than fifty per cent of the gros 

tonnage of the world's merchant fleet 
Nevertheless, at any time before the entr 

into force of an amendment to an Annex tc 

the Convention, a Party may notify the Sec 

retary-General of the Organization that it 
express approval will be necessary before th 

amendment enters into force for it. The latte 

shall bring such notification and the date c 

its receipt to the notice of Parties; 
(iii) an amendment to an Appendix to an Anne 

to the Convention shall be deemed to hav 

been accepted at the end of a period to b 

determined by the appropriate body at th: 

time ofits adoption, which period shall be nc 

less than ten months, unless within tha 

period an objection is communicated to th 

Organization by not less than one-third o 

the Parties or by the Parties the combine 

merchant fleets of which constitute not les 

than fifty per cent of the gross tonnage of th: 

world's merchant fleet whichever conditioi 

is fulfilled; 

(iv) an amendment to Protocol Í to the Conven 

(v) 

tion shall be subject to the same procedure 

as for the amendments to the Annexes to th 

Convention, as provided for in sub-para 

graphs (f)(ii) or (f)(iii) above; 
an amendment to Protocol Ito the Conven 

tion shall be subject to the same procedure 

as for the amendments to an Article of th 

Convention, as provided for in sub-para 

graph (f)(i) above; 

(g) the amendment shall enter into force under 

the following conditions: 

(i) in the case of an amendment to an Article of 

the Convention, to Protocol II, or to Protocol 

Ilorto an Annexto the Convention not under 

the procedure specified in sub-paragraph 

(f)(Gii), the amendment accepted in confor- 
mity with the foregoing provisions shall enter 

into force six months after the date of its
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sínu við hana sex mánuðum frá þeim degi er 
tillagan var staðfest; 

ii. ef um er aað ræða breytingu á bókun 1, viðbæti 

við viðauka eða viðauka samningsins sem 

fellur undir þá málsmeðferð sem lýst er í 
staflið (f) iii skal breyting sem telst hafa 
hlotið staðfestingu samkvæmt ofangreindum 
skilyrðum öðlast gildi sex mánuðum eftir að 
hún hefur verið staðfest fyrir alla samnings- 

aðila, aðra en þá sem hafa lýst yfir fyrir þann 
dag að þeir samþykki hana ekki eða hafa lýst 
því yfir samkvæmt staflið (f) iii að sérstaks 
samþykkis þeirra þurfi við áður. 

3. Breyting á ráðstefnu: 

(a) að ósk samningsaðila með stuðningi að 
minnsta kosti þriðjungs samningsaðila skal stofn- 

unin boða til ráðstefnu samningsaðila til þess að 
fjalla um breytingar á samningi þessum. 

(b) sérhverja breytingu sem samþykkt er á 

slíkri ráðstefnu með tveimur þriðju hlutum við- 
staddra samningsaðila sem atkvæði greiða skal 

framkvæmdastjóri stofnunarinnar senda Öllum 

samningsaðilum til staðfestingar. 

(c) nema ráðstefnan ákveði annað telst 
breytingin hafa hlotið staðfestingu og hafa öðlast 

gildi samkvæmt þeirri málsmeðferð sem greind er í 

því sambandi í tl. 2(f) og (8). 

4.(a) Ef um er að ræða breytingu á kjör-við- 

auka telst tilvísun til „„samningsaðila““ aðeins eiga 

við samningsaðila sem er bundinn ákvæðum við- 

aukans. 

(b) Samningsaðili sem neitað hefur að staðfesta 

breytingu á viðauka skal talinn ekki vera samn- 

ingsaðili aðeins að því er varðar framkvæmd 
þeirrar breytingar. 

5. Samþykki og gildistaka nýs viðauka skal 

hljóta sömu málsmeðferð og samþykki og gildis- 

taka breytingar á grein samningsins. 

6. Nema annað sé sérstaklega tekið fram skal 

sérhver breyting á samningi þessum sem gerð er 

samkvæmt þessari grein og varðar smíði skips því 
aðeins gilda fyrir skip að smíðasamningur hafi 
verið gerður um það eða, sé smíðasamningur ekki 

fyrir hendi, að kjölur þess hafi verið lagður, á 
þeim degi eða eftir þann dag sem breytingin 

öðlast gildi. 
7. Breytingar á bókun eða viðauka skulu svara 

til efnisins í umræddri bókun eða viðauka og skulu 

vera samkvæmar greinum samnings þessa. 
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acceptance with respect to the Parties which 

have declared that they have accepted it; 

(ii) in the case of an amendment to Protocol 1, to 

an Appendix to an Annex or to an Annex to 

the Convention under the procedure 

specified in sub-paragraph (f)(iii), the 

amendment deemed to have been accepted 

in accordance with the foregoing conditions 

shall enter into force six months after its ac- 

ceptance for all the Parties with the exception 

of those which, before that date, have made a 

declaration that they do not accept it or a 
declaration under sub-paragraph (f)(ii), that 
their express approval is necessary. 

(3) Amendment by a Conference: 

(a) Upon the request of a Party, concurred in 
by at least one-third of the Parties, the Organiza- 
tion shall convene a Conference of Parties to the 

Convention to consider amendments to the 

present Convention. 
(b) Every amendment adopted by such a Con- 

ference by a two-thirds majority of those present 
and voting of the Parties shall be communicated by 
the Secretary-General of the Organization to all 

Contracting Parties for their acceptance. 

(c) Unless the Conference decides otherwise, 

the amendment shall be deemed to have been 

accepted and to have entered into force in accord- 

ance with the procedures specified for that pur- 

pose in paragraph (2)(f) and (pg) above. 

(4)(a) In the case of an amendment to an Op- 

tional Annex, a reference in the present Article to 

a “Party to the Convention'' shall be deemed to 
mean a reference to a Party bound by that Annex. 

(b) Any Party which has declined to accept an 

amendment to an Annex shall be treated as a 

non-Party only for the purpose of application of 
that Amendment. . 

(5) The adoption and entry into force of a new 
Annex shall be subject to the same procedures 

as for the adoption and entry into force of an 

amendment to an Article of the Convention. 

(6) Unless expressly provided otherwise, any 

amendment to the present Convention made un- 

der this Article, which relates to the structure of a 

ship, shall apply only to ships for which the build- 

ing contract is placed, or in the absence of a build- 

ing contract, the keel of which is laid, on or after 

the date on which the amendment comes into 

force. 

(7) Any amendment to a Protocol or tc an An- 

nex shall relate to the substance of that Protocol or 

Annex and shall be consistent with the Articles of 

the present Convention.
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8. Framkvæmdastjóri stofnunarinnar skal til- 

kynna öllum samningsaðilum um hverja breytingu 
sem öðlast gildi samkvæmt þessari grein svo og 

hvenær breytingin öðlast gildi. 

9. Sérhverja yfirlýsingu um staðfestingu eða 
mótmæli við breytingu samkvæmt ákvæðum þess- 
arar greinar skal tilkynna skriflega til fram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar. Hann skal tilkynna 

samningsaðilum um hverja slíka tilkynningu og 
móttökudag hennar. 

17. gr. 

Efling tæknilegrar samvinnu. 

Samningsaðilar skulu í samráði við stofnunina 

og aðrar alþjóðastofnanir, með aðstoð og sam- 
ræmingu framkvæmdastjóra umhverfisáætlunar 

Sameinuðu þjóðanna, styðja aðstoð við þá samn- 
ingsaðila sem fara fram á tæknilega aðstoð við: 

(a) að þjálfa vísinda- og tæknimenn; 

(b) að afla nauðsynlegra tækja og aðstöðu til 

móttöku og eftirlits; 

(c) að auðvelda þeim aðrar aðgerðir og ráð- 

stafanir til að koma í veg fyrir eða draga úr mengun 

hafsins frá skipum; og 

(d) að efla rannsóknarstörf; 

helst í viðkomandi löndum, og styrkja þannig 

markmið og tilgang þessa samnings. 

18. gr. 

Uppsögn. 

1. Sérhver samningsaðili getur sagt upp samn- 

ingi þessum eða hverjum kjör-viðauka hans hve- 

nær sem er að liðnum fimm árum frá þeim degi 

sem samningurinn eða viðaukinn öðlast gildi 
gagnvart viðkomandi samningsaðila. 

2. Uppsögn á sér stað með skriflegri tilkynn- 
ingu til framkvæmdastjóra stofnunarinnar sem 
skal tilkynna öllum öðrum samningsaðilum um 

sérhverja tilkynningu sem berst og móttökudag 

hennar svo og hvaða dag uppsögnin öðlast gildi. 

3. Uppsögn öðlast gildi tólf mánuðum frá því 

að tilkynningin um uppsögn berst framkvæmda- 

stjóra stofnunarinnar eða að liðnum lengri tíma 

sem kann að vera tilgreindur í tilkynningunni. 
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(8) The Secretary-General of the Organization 
shall inform all Parties of any amendments which 
enter into force under the present Article, to- 

gether with the date on which each such amend- 

ment enters into force. 

(9) Any declaration of acceptance or of objec- 

tion to an amendment under the present Article 

shall be notified in writing to the Secretary-Gen- 

eral of the Organization. The latter shall bring 
such notification and the date of its receipt to the 

notice of the Parties to the Convention. 

ARTICLE 17 
Promotion of Technical Co-operation 

The Parties to the Convention shall promote, in 

consultation with the Organization and other in- 

ternational bodies, with assistance and co-ordina- 

tion by the Executive Director of the United Na- 
tions Environment Programme, support for those 
Parties which request technical assistance for: 

(a) the training of scientific and technical per- 
sonnel; 

(b) the supply of necessary equipment and 

facilities for reception and monitoring; 

(c) the facilitation of other measures and ár- 

rangements to prevent or mitigate pollution of the 

marine environment by ships; and 
(d) the encouragement of research; 

preferably within the countries concerned, so 

furthering the aims and purposes of the present 

Convention. 

ARTICLE 18 

Denuntciation 

(1) The present Convention or any Optional 

Annex may be denounced by any Parties to the 

Convention at any time after the expiry of five 

years from the date on which the Convention or 

such Annex enters into force for that Party. 

(2) Denunciation shall be effected by notifica- 

tion in writing to the Secretary-General of the 

Organization who shall inform all the other Parties 

of any such notification received and of the date of 

its receipt as well as the date on which such denun- 

ciation takes effect. 
(3) A denunciation shall take effect twelve 

months after receipt of the notification of denun- 

ciation by the Secretary-General of the Organiza- 

tion or after the expiry of any other longer period 

which may be indicated in the notification.
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19. gr. 

Varsla og skrásefning. 
1. Samningi þessum skal komið í vörslu fram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar og skal hann senda 
staðfest rétt afrit hans til allra ríkja sem undirritað 

hafa samning þennan eða gerst aðilar að honum. 

2. Jafnskjótt og samningur þessi öðlast gildi 

skal framkvæmdastjóri stofnunarinnar senda texta 
hans til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 
anna til skrásetningar og birtingar í samræmi við 
102. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

20. gr. 

Tungumál. 
Samningur þessi er gerður í einu eintaki á ensku, 

frönsku, rússnesku og spönsku og eru allir 

textarnir jafngildir. Opinberar þýðingar skal gera 

á arabísku, ítölsku, japönsku og þýsku og þær 

varðveittar með undirritaða frumeintakinu. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir sem 
til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna undir- 
ritað samning þennan. 

GJÖRT í Lundúnum 2. nóvember 1973. 

BÓKUN I 

Ákvæði varðandi skýrslugerð vegna atburða þar 

sem um skaðleg efni er að ræða 

(Samkvæmt 8. gr. samningsins) 

1. gr. 

Tilkynningarskylda. 

1. Skipstjóri skips sem hlut á í atburði sem lýst, 

er í 11. gr. þessarar bókunar, eða annar maður sem 

ræður yfir skipinu, skal skýra frá málsatvikum slíks 
atburðar samkvæmt ákvæðum þessarar bókunar 

án tafar og eins fullkomlega og unnt er. 
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ARTICLE 19 
Deposit and Registration 

(1) The present Convention shall be deposited 
with the Secretary-General of the Organization 
who shall transmit certified true copies thereof to 

all States which have signed the present Conven- 
tion or acceded to it. 

(2) As soon as the present Convention enters 

into force, the text shall be transmitted by the 

Secretary-General of the Organization to the 
Secretary-General of the United Nations for 

registration and publication, in accordance with 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 

ARTICLE 20 
Languages 

The present Convention is established in a 
single copy in the English, French, Russian and 

Spanish languages, each text being equally au- 

thentic. Official translations in the Arabic, Ger- 
man, Ítalian and Japanese languages shall be pre- 

pared and deposited with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned 
being duly authorized by their respective 
Governments for that purpose have signed the 
present Convention. 

DONE AT LONDON this second day of 

November, one thousand nine hundred and 

seventy-three. 

PROTOCOL I 

Provisions concerning reports on incidents 

involving harmful substances 

(in accordance with Article 8 of the Convention) 

Article Í 

Duty to Report 

(1) The Master of a ship involved in an incident 

referred toin Article III of this Protocol, or other 

person having charge of the ship, shall report the 

particulars of such incident without delay and to 

the fullest extent possible in accordance with the 

provisions of this Protocol.
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2. Hafi skip sem um ræðir í 1. tl. þessarar 

greinar verið yfirgefið, eða í því tilviki að skýrsla 

frá slíku skipi er ófullkomin eða ófáanleg, skulu 

eigandi, leigutaki, framkvæmdastjóri eða útgerð- 

armaður skipsins eða umboðsmenn þeirra taka á 

sig, að svo miklu leyti sem unnt er, skyldur þær sem 

lagðar eru á skipstjórann samkvæmt ákvæðum 

þessarar bókunar. 

Il. gr. 

Hvernig gefa skal skýrslu. 
1. Sérhverja skýrslu skal gefa um fjarskipta- 

stöð, ef tök eru á því, en í öllum tilvikum eftir 

fljótvirkustu leiðum sem völ er á þegar skýrslan er 

gefin. Skýrslur sem gefnar eru um fjarskiptastöð 
skulu hafa mesta forgang sem unnt er. 

2. Skýrslum skal beint til viðkomandi embætt- 

ismanns eða stofnunar sem kveðið er á um í tl. 2(a) 
8. gr. þessa samnings. 

ll. gr. 

Hvenær gefa skal skýrslu. 

Gefa skal skýrslu hvenær sem atburður snertir: 

(a) losun aðra en þá sem heimil er samkvæmt 

þessum samningi, eða 
(b) losun sem heimil er samkvæmt þessum 

samningi þar eð: 
i. hún er framkvæmd til þess að treysta öryggi 

skips eða bjarga lífi þeirra sem eru í sjávar- 

háska, eða 
ii. hún er afleiðing skemmda á skipi eða tækjum 

þess, eða 
(c) losun skaðlegra efna í þeim tilgangi að 

draga úr mengun vegna sérstaks mengunarat- 
burðar eða vegna lögmætra vísindalegra rann- 

sókna á því hvernig draga megi úr eða ráða við 

mengun, eða 

(d) líklega losun í tilfellum sem greint er frá í 

stafliðum (a), (b) og (c) þessarar greinar. 

IV. gr. 

Efni skýrslu. 

1. Í sérhverri skýrslu skal fjallað almennt um: 
(a) einkenni skipsins, 

(b) tímasetningu og dagsetningu atburðarins, 

(c) staðsetningu skipsins við atburðinn, 

(d) vind og sjávarskilyrði þegar atburðurinn á 

sér stað, 

(e) viðeigandi upplýsingar um ástand skipsins. 
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(2) In the event of the ship referred to in 
paragraph (1) of the present Article being aban- 

doned, or in the event of a report from such ship 

being incomplete or unobtainable, the owner, 

charterer, manager or operator of the ship, or their 

agents shall, to the fullest extent possible assume 

the obligations placed upon the Master under the 
provisions of this Protocol. 

Article 11 

Methods of Reporting 

(1) Each report shall be made by radio 
whenever possible, but in any case by the fastest 

channels available at the time the report is made. 
Reports made by radio shall be given the highest 

possible priority. 
(2) Reports shall be directed to the appropriate 

officer or agency specified in paragraph (2)(a) of 
Article 8 of the Convention. 

Article MI 

When to make Reports 

The report shall be made whenever an incident 

involves: 

(a) a discharge other than as permitted under 

the present Convention; or 

(b) a discharge permitted under the present 

Convention by virtue of the fact that: 
(i) itis for the purpose of securing the safety of a 

ship or saving life at sea; or 

(ii) it results from damage to the ship or its 
equipment; or 

(c) a discharge of a harmful substance for the 

purpose of combating a specific pollution incident 

or for purposes of legitimate scientific research 

into pollution abatement or control; or 

(d) the probability of a discharge referred to in 

sub-paragraphs (a), (b) or (c) of this Article. 

Article ÍV 

Contents of Report 

(1) Each report shall contain in general: 

(a) the identity of the ship; 

(b) the time and date of the occurrence of the 

incident; 

(c) the geographic position of the ship when the 

incident occurred; 
(d) the wind and sea conditions prevailing at 

the time of the incident; and 

(e) relevant details respecting the condition of 

the ship.
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2. Í sérhverri skýrslu skal taka sérstaklega 

fram: 

(a) greinileg auðkenni eða lýsingu á hinum 

skaðlegu efnum sem um er að ræða og, ef tök eru á, 

rétt tækniheiti efnanna (vöruheiti skal ekki nota í 
stað réttra tækniheita), 

(b) upplýsingar um eða ágiskun á magni, 
styrkleika og líklegu ástandi þeirra skaðlegu efna 

sem fóru eða líklegt er að fari í sjó, og 

(c) lýsingu á umbúðum og auðkennum, þegar 
við á, og 

(d) nöfn sendanda, móttakanda eða fram- 

leiðanda, ef tök eru á. 

3. Taka skal greinilega fram í hverri skýrslu 
hvort hið skaðlega efni sem fór eða líklegt er að 

fari í sjó sé olía, skaðlegt fljótandi efni, skaðlegt 

fast efni eða skaðleg lofttegund og hvort umrætt 
efni var eða er flutt laust í farmi eða í umbúðum, 

gámum, færanlegum geymum eða bíla- eða járn- 

brautarvagnageymum. 

4. Bæta skal við hverja skýrslu eins og nauðsyn 

krefur öllum öðrum viðkomandi upplýsingum sem 

móttakandi skýrslunnar biður um eða sem 

skýrslugefandi telur við hæfi. 

V. gr. 

Aukaskýrsla. 

Hver sá sem ber samkvæmt ákvæðum þessarar 

bókunar að gefa skýrslu skal, þegar tök eru á því: 

(a) bæta upplýsingum við frumskýrsluna, eins 

og nauðsyn krefur, um framþróun mála, og 

(b) koma eins og tök eru á til móts við beiðnir 

viðkomandi ríkja um frekari upplýsingar varðandi 

atburðinn. 

BÓKUN 1l 

Gerðardómur 

(Samkvæmt 10. gr. samningsins) 

1. gr. 

Gerð fer fram samkvæmt þeim reglum sem 

greinir í bókun þessari, nema deiluaðilar komi sér 

saman um annað. 
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(2) Each report shall contain, in particular: 

(a) a clear indication or description of the 

harmful substances involved, including, if possi- 
ble, the correct technical names of such substances 

(trade names should not be used in place of the 

correct technical names); 

(b) a statement or estimate of the quantities, 

concentrations and likely conditions of harmful 

substances discharged or likely to be discharged 
into the sea; 

(c) where relevant, a description of the pack- 

aging and identifying marks; and 

(d) if possible the name of the consignor, con- 

signee or manufacturer. 

(3) Each report shall clearly indicate whether 

the harmful substance discharged, or likely to be 
discharged is oil, a noxious liquid substance, a 

noxious solid substance or a noxious gaseous sub- 

stance and whether such substance was or is car- 

ried in bulk or contained in packaged form, freight 

containers, portable tanks, or road and rail tank 

wagons. 

(4) Each report shall be supplemented as 

necessary by any other relevant information re- 

quested by a recipient of the report or which the 

person sending the report deems appropriate. 

Article V 
Supplementary Report 

Any person who is obliged under the provisions 
of this Protocol to send a report shall, when possi- 
ble: 

(a) supplement the initial report, as necessary, 
with information concerning further develop- 

ments; and 

(b) comply as fully as possible with requests 

from affected States for additional information 
concerning the incident. 

PROTOCOL H 

Arbitration 

(in accordance with Article 10 of the Convention) 

Article 1 

Arbitration procedure, unless the Parties to the 
dispute decide otherwise, shall be in accordance 
with the rules set out in this Protocol.
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11. gr. 

1. Setja skal á stofn gerðardóm ef einhver 

samningsaðili fer fram á það við annan samnings- 

aðila samkvæmt 10. gr. þessa samnings. Beiðni um 

gerð skal fylgja lýsing á málsatvikum ásamt öllum 
skjölum sem málið varða. 

2. Sá samningsaðili sem krefst gerðardóms skal 

tilkynna framkvæmdastjóra stofnunarinnar að 
hann hafi sótt um að stofnaður verði gerðardómur. 

Einnig skal hann skýra frá nöfnum deiluaðila svo 
og frá þeim greinum samningsins eða reglum sem 

hann telur ágreining vera um túlkun eða fram- 

kvæmd á. Framkvæmdastjórinn skal koma þessum 

upplýsingum til allra samningsaðila. 

11I. gr. 

Dómurinn skal skipaður þremur mönnum: hvor 
deiluaðili tilnefnir einn gerðardómsmann og þeir 

tveir fyrrnefndu skulu koma sér saman um til- 

nefningu þriðja gerðardómsmannsins sem skal 
vera forseti. 

IV. gr. 

1. Hafi forseti dómsins ekki verið tilnefndur 
sextíu dögum eftir að annar gerðardómsínaðurinn 
var tilnefndur skal framkvæmdastjóri stofnunar- 
innar, að beiðni annars hvors deiluaðilans, tilnefna 

hann áður en aðrir sextíu dagar eru liðnir og skal 
hann valinn af skrá yfir hæfa aðila sem ráð stofn- 

unarinnar hefur áður tekið saman. 

2. Hafi annar aðilanna ekki tilnefnt þann gerð- 

ardómsmann sem honum ber að tilnefna innan 

sextíu daga frá móttöku beiðninnar getur hinn 

aðilinn tilkynnt það framkvæmdastjóra stofnun- 
arinnar beint og skal hann tilnefna forseta dómsins 
innan sextíu daga. Hann skal valinn af þeirri skrá 
sem mælt er fyrir um í 1. tl. þessarar greinar. 

3. Forseti dómsins skal, þá er hann hefur verið 
tilnefndur, fara þess á leit við aðilann sem ekki 

hefur enn lagt til gerðardómsmann að hann geri 

það á sama hátt og með sömu skilyrðum. Ef sá aðili 

annast ekki tilskilda tilnefningu skal forseti 

dómsins fara þess á leit við framkvæmdastjóra 
stofnunarinnar að hann tilnefni mann með þeim 

hætti og skilyrðum sem mælt er fyrir í næsta tölulið 
hér á undan. 
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Article Il 

(1) An Arbitration Tribunal shall be estab- 
lished upon the request of one Party to the Con- 

vention addressed to another in application of Ar- 

ticle 10 ofthe present Convention. The request for 
arbitration shall consist of a statement of the case 
together with any supporting documents. 

(2) The requesting Party shall inform the Sec- 
retary-General of the Organization of the fact that 
it has applied for the establishment of a Tribunal, 

of the names of the Parties to the dispute, and of 

the Articles of the Convention or Regulations 

over which there is in its opinion disagreement 

concerning their interpretation or application. 

The Secretary-General shall transmit this infor- 

mation to all Parties. 

Article III 

The Tribunal shall consist of three members: 

one Arbitrator nominated by each Party to the 
dispute and a third Arbitrator who shall be nomi- 

nated by agreement between the two first named, 

and shall act as its Chairman. 

Article IV 

(1) If, atthe end of a period of sixty days from 

the nomination of the second Arbitrator, the 

Chairman of the Tribunal shall not have been 

nominated, the Secretary-General of the Organi- 
zation upon request of either Party shall within a 
further period of sixty days proceed to such nomi- 
nation, selecting him from a list of qualified per- 

sons previously drawn up by the Council of the 

Organization. 

(2) If, within a period of sixty days from the 
date of the receipt of the request, one of the Par- 

ties shali not have nominated the member of the 
Tribunal for whose designation it is responsible, 
the other Party may directly inform the Secretary- 

General of the Organization who shall nominate 
the Chairman of the Tribunal within a period of 

sixty days, selecting him from the list prescribed in 

paragraph (1) of the present Article. 

(3) The Chairman of the Tribunal shall, upon 

nom.ination, request the Party which has not pro- 

vided an Arbitrator, to do so in the same manner 

and under the same conditions. If the Party does 

not make the required nomination, the Chairman 

of the Tribunal shall request the Secretary-Gen- 

eral of the Organization to make the nomination 

in the form and conditions prescribed in the pre- 

ceding paragraph.
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4. Forseti dómsins, ef hann er tilnefndur sam- 

kvæmt ákvæðum þessarar greinar, skal ekki vera 

eða hafa verið ríkisborgari eins aðilanna sem hlut 

eiga að máli, nema til komi samþykki hins aðilans. 

5. Nú deyr gerðardómsmaður sem einum aðil- 

anna ber að tilnefna eða hann forfallast, og skal sá 

aðili tilnefna annan í hans stað innan sextíu daga 

frá því hann lést eða forfallaðist. Ef sá aðili til- 

nefnir ekki gerðardómsmanninn, skal gerðar- 
dómurinn starfa áfram með þeim gerðardóms- 
mönnum sem eftir eru. Ef forseti dómsins deyr eða 

forfallast skal tilnefna annan í hans stað samkvæmt 

ákvæðum II. gr. hér að framan eða, ef ekki hefur 

náðst samkomulag milli meðlima dómsins innan 

sextíu daga frá því hann lést eða forfallaðist, þá í 

samræmi við ákvæði þessarar greinar. 

V. gr. 

Dómurinn má taka fyrir og fjalla um gagnkröfur 

sem verða til beinlínis vegna deilumálsins. 

VIL. gr. 

Sérhver deiluaðili ber ábyrgð á þóknun til gerð- 
ardómsmanns síns og tengdum kostnaði svo og 

kostnaði sem verður vegna undirbúnings eigin 

málareksturs. Þóknun til dómsforseta og öðrum 
almennum kostnaði af starfsemi gerðardómsins 
skulu aðilar skipta jafnt á milli sín. Dómurinn skal 

bóka allan kostnað sinn og láta í té lokayfirlit þar 
að lútandi. 

VII. gr. 

Sérhver samningsaðili sem hefur hagsmuna 

lagalegs eðlis að gæta sem úrskurður málsins kynni 
að hafa einhver áhrif á getur, eftir að hafa tilkynnt 

bréflega þeim samningsaðilum sem hófu máls- 

meðferðina, tekið þátt í starfi gerðardómsins ef 

dómurinn samþykkir það. 

VIII. gr. 

Gerðardómur sem stofnaður hefur verið sam- 

kvæmt ákvæðum þessarar bókunar setur sér eigin 

starfsreglur. 

IX. gr. 

1. Ákvarðanir dómsins um málsmeðferð og 

fundarstað svo og um öll mál sem fyrir hann eru 

lögð skulu teknar með meiri hluta atkvæða með- 
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(4) The Chairman of the Tribunal, if nomi- 

nated under the provisions of the present Article, 

shall not be or have been a national of one of the 

Parties concerned, except with the consent of the 

other Party. 

(5) In the case of the decease or default of an 
Arbitrator for whose nomination one of the Par- 

ties is responsible, the said Party shall nominate a 
replacement within a period of sixty days from the 

date of decease or default. Should the said Party 
not make the nomination, the arbitration shall 

proceed under the remaining Arbitrators. In case 

of the decease or default of the Chairman of the 

Tribunal, a replacement shall be nominated in 
accordance with the provisions of Article III 
above, orin the absence of agreement between the 

members of the Tribunal within a period of sixty 

days of the decease or default, according to the 

provisions of the present Article. 

Article V 

The Tribunal may hear and determine counter- 
claims arising directly out of the subject matter of 
the dispute. 

Article VI 

Each Party shall be responsible for the remun- 
eration of its Arbitrator and connected costs and 

for the costs entailed by the preparation of its own 

case. The remuneration of the Chairman of the 

Tribunal and of all general expenses incurred by 

the Arbitration shall be borne equally by the Par- 

ties. The Tribunal shall keep a record of all its 
expenses and shall furnish a final statement 

thereof. 

Article VII 

Any Party to the Convention which has an in- 

terest of a legal nature and which may be affected 

by the decision in the case may, after giving written 

notice to the Parties which have originally initiated 

the procedure, join in the arbitration procedure 

with the consent of the Tribunal. 

Article VITI 

Any Arbitration Tribunal established under the 

provisions of the present Protocol shall decide its 

own rules of procedure. 

Article IX 

(1) Decisions of the Tribunal both as toits pro- 

cedure and its place of meeting and as to any 

question laid before it, shall be taken by majority
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líma. Fjarvera eða hjáseta eins af meðlimum 
dómsins sem deiluaðilum ber að tilnefna skal ekki 
vera því til fyrirstöðu að dómurinn taki ákvörðun. 

Ef atkvæði eru jöfn skal atkvæði forseta ráða úr- 
slitum. 

2. Aðilarskulu auðvelda störf dómsins og skulu 

einkum, í samræmi við löggjöf sína og með öllum 
ráðum sem þeim eru tiltæk: 

(a) láta dómnum í té nauðsynleg skjöl og upp- 
lýsingar, 

(b) gera dómnum kleift að fara inn á sín land- 
svæði að hlýða á vitni eða sérfræðinga og fara á 
vettvang. 

3. Fjarvera eða forföll eins aðila skal ekki vera 

málsmeðferð til fyrirstöðu. 

Á. gr. 

1. Dómurinn skal fella úrskurð sinn innan fimm 

mánaða frá þeim tíma sem hann er stofnaður, 

nema hann ákveði, ef nauðsyn ber til, að fram- 

lengja þann tíma, en þó ekki lengur en um þrjá 

mánuði. Úrskurði dómsins skal fylgja greinargerð. 
Úrskurðurinn skal vera endanlegur og óáfrýjan- 

legur, og skal hann sendur til framkvæmdastjóra 

stofnunarinnar. Aðilar skulu þegar í stað hlíta úr- 

skurðinum. 

2. Um sérhvern ágreining sem kann að rísa á 

milli aðila um túlkun eða framkvæmd úrskurðar- 

ins er hvorum aðila heimilt að leita úrskurðar 

dómsins sem úrskurðinn kvað upp eða, ef hann er 

ekki tiltækur, þá til annars dóms sem stofnaður er í 
þessum tilgangi með sama hætti og upphaflegi 

dómurinn. 

Fylgiskjal 2. 

BÓKUN 1978 

við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá 

skipum, 1973 

AÐILAR AÐ BÓKUN ÞESSARI 

VIÐURKENNA að verulegur árangur getur 

náðst með alþjóðasamningi um varnir gegn meng- 

un frá skipum, 1973, í því skyni að vernda umhverfi 

sjávar gegn mengun frá skipum. 
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votes of its members; the absence or abstention of 

one of the members of the Tribunal for whose 

nomination the Parties were responsible, shall not 

constitute an impediment to the Tribunal reaching 

a decision. In cases of equal voting, the vote of the 

Chairman shall be decisive. 

(2) The Parties shall facilitate the work of the 
Tribunal and in particular, in accordance with 

their legislation, and using all means at their dis- 
posal: 

(a) provide the Tribunal with the necessary 
documents and information; 

(b) enable the Tribunal to enter their territory, 
to hear witnesses or experts, and to visit the scene. 

(3) Absence or default of one Party shall not 
constitute an impediment to the procedure. 

Article X 

1. The Tribunal shall render its award within a 

period of five months from the time it is estab- 

lished unless it decides, in the case of necessity, to 

extend the time limit for a further period not ex- 

ceeding three months. The award of the Tribunal 

shall be accompanied by a statement of reasons. Ít 

shall be final and without appeal and shall be 

communicated to the Secretary-General of the 

Organization. The Parties shall immediately com- 

ply with the award. 

(2) Any controversy which may arise between 
the Parties as regards interpretation or execution 
of the award may be submitted by either Party for 

judgement to the Tribunal which made the award, 

or, ifit is not available to another Tribunal consti- 

tuted for this purpose, in the same manner as the 

original Tribunal. 

PROTOCOL OF 1978 

relating to the International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, 1973 

THE PARTIES TO THE PRESENT PRO- 

TOCOL, 

RECOGNIZING the significant contribution 
which can be made by the International Conven- 

tion for the Prevention of Pollution from Ships, 

1973, to the protection of the marine environment 

from pollution from ships,
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VIÐURKENNA EINNIG að nauðsyn er á að 
auka enn varnir og eftirlit með mengun sjávar frá 

skipum, sérstaklega olíuskipum. 

VIÐURKENNA ENN FREMUR að nauðsyn er á 

að framfylgja reglunum um varnir gegn olíumeng- 
un sem eru í viðauka Í þess samnings eins fljótt og 
eins almennt og kostur er. 

GERA SÉR SAMT GREIN FYRIR ÞVÍ að 
nauðsynlegt er að fresta gildistöku viðauka II þess 

samnings þar til sérstök tæknivandamál hafa verið 
leyst á viðunandi hátt. 

TELJA að þessum markmiðum verði best náð 
með því að gera bókun við alþjóðasamninginn um 
varnir gegn mengun frá skipum, 1973. 

HAFA KOMIÐ SÉR SAMAN um eftirfarandi: 

1. gr. 

Almennar samningsskyldur. 

1. Aðilar að bókun þessari skuldbinda sig til að 
framfylgja ákvæðum: 

(a) þessarar bókunar og viðauka hennar sem er 
óaðskiljanlegur hluti bókunarinnar; og 

(b) alþjóðasamningsins um varnir gegn meng- 
un frá skipum. 1973 (hér eftir nefndur „samning- 

urinn“) með þeim breytingum og viðbótum sem 

fram koma í þessari bókun. 

2. Ákvæði samningsins og þessarar bókunar 

skulu lesin og túlkuð saman sem ein heild. 

3. Tilvitnun í þessa bókun er jafnframt tilvitnun 
í viðaukann. 

I. gr. 

Framkvæmd viðauka II samningsins. 
1. Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 14. gr. samningsins, 

samþykkja aðilarnir að bókun þessari að þeir séu 

ekki bundnir af ákvæðum viðauka II samningsins í 

þrjú ár frá gildistöku þessarar bókunar eða í lengri 

tíma sem ákveðinn kann að verða af tveim þriðju 

meiri hluta aðilanna að þessari bókun í mengunar- 
varnarnefnd sjávar (hér eftir nefnd „nefndin““) al- 
þjóðasiglingamálastofnunarinnar (hér eftir nefnd 
„„stofnunin““). 
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RECOGNIZING ALSO the need to improve 

further the prevention and control of marine pol- 
lution from ships, particularly oil tankers, 

RECOGNIZING FURTHER the need for im- 

plementing the Regulations for the Prevention of 

Pollution by Oil contained in Annex I of that 

Convention as early and as widely as possible, 

ACKNOWLEDGING HOWEVER the need to 

defer the application of Annex IH of that Conven- 

tion until certain technical problems have been 

satisfactorily resolved, 

CONSIDERING that these objectives may best 
be achieved by the conclusion of a Protocol relat- 
ing to the International Convention for the Pre- 
vention of Pollution from Ships, 1973, 

HAVE AGREFED as follows: 

Article Í 

General Obligations 

1. The Parties to the present Protocol under- 
take to give effect to the provisions of: 
(a) thepresent Protocol and the Annex hereto 

which shall constitute an integral part of the pres- 

ent Protocol; and 

(b) the International Convention for the Pre- 
vention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter 
referred to as “the Convention''), subject to the 

modifications and additions set out in the present 

Protocol. 

2. The provisions of the Convention and the 

present Protocol shall be read and interpreted to- 

gether as one single instrument. 
3. Every reference to the present Protocol 

constitutes at the same time a reference to the 
Annex hereto. 

Article II 

Implementation of Annex I of the Convention 

1. Notwithstanding the provisions of Article 

14(1) of the Convention, the Parties to the present 

Protocol agree that they shall not be bound by the 

provisions of Annex II of the Convention for a 

period of three years from the date of entry into 

force of the present Protocol or for such longer 

period as may be decided by a two-thirds majority 

of the Parties to the present Protocolin the Marine 

Environment Protection Committee (hereinafter 

referred to as “the Committee") of the Inter- 

Governmental Maritime Consultative Organiza- 
tion (hereinafter referred to as “the Organiza- 
tion'').



Nr. 9 

2. Á þeim tíma sem skilgreindur er í 1. tl. þess- 
arar greinar skulu aðilar að þessari bókun hvorki 
vera bundnir skyldum né hafa rétt til að krefjast 
forréttinda samkvæmt samningnum í málum sem 
snerta I. viðauka samningsins. Tilvitnanir í 

samningnum til samningsaðila skulu ekki eiga við 
aðila að þessari bókun þegar um er að ræða mál 

sem varða þann viðauka. 

111. gr. 

Miðlun upplýsinga. 
Í stað texta 11. gr. 1(b) samningsins kemur 

eftirfarandi: 

„skrá um tilnefnda skoðunarmenn eða viður- 

kenndar stofnanir sem heimilað er að starfa fyrir 
þeirra hönd að stjórnun mála í tengslum við 
hönnun, smíði, tækjabúnað og rekstur skipa sem 
flytja skaðleg efni í samræmi við ákvæði regln- 

anna, til dreifingar meðal aðilanna til upplýsinga 

fyrir embættismenn þeirra. Stjórnvöld skulu því 
tilkynna stofnuninni um þær sérstöku skyldur þess 
valds sem tilnefndum skoðunarmönnum eða 
viðurkenndum stofnunum er falið svo og um skil- 

mála valdsins.“ 

IV. gr. 

Undirritun, fullgilding, staðfesting, samþykki og 
aðild. 

1. Bókun þessi skal liggja frammi til undirrit- 

unar í aðalstöðvum stofnunarinnar 1. júní 1978 til 

31. maí 1979 og fyrir þann tíma geta ríki gerst 

aðilar að henni. Ríki geta gerst aðilar að þessari 

bókun með: 
(a) undirritun án fyrirvara um fullgildingu, 

staðfestingu eða samþykki; eða 
(b) undirritun með fyrirvara um fullgildingu, 

staðfestingu eða samþykki ásamt síðari fullgild- 

ingu, staðfestingu eða samþykki; eða 
(c) aðild. 
2. Fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða að- 

ild skal framkvæma með því að afhenda fram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar skjal þar um til 
vörslu. 

V. gr. 

Gildistaka. 
1. Þessi bókun öðlast gildi tólf mánuðum frá 

þeim degi er eigi færri en fimmtán ríki sem sam- 
eiginlega ráða yfir kaupskipaflota sem að brúttó- 

rúmlestatölu er að minnsta kosti helmingur 
kaupskipaflota heimsins hafa gerst aðilar að henni 

í samræmi við IV. gr. þessarar bókunar. 
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2. Duringthe period specifiedin paragraph | of 

this Article, the Parties to the present Protocol 

shall not be under any obligations nor entitled to 
claim any privileges under the Convention in re- 

spect of matters relating to Annex II of the Con- 

vention and all reference to Parties in the Con- 

vention shall not include the Parties to the Present 

Protocol in so far as matters relating to that Annex 

are concerned. 

Article MI 

Communication of Information 
The text of Article 11(1)(b) of the Convention 

is replaced by the following: 

“a list of nominated surveyors or recognized 
organizations which are authorized to act on their 

behalf in the administration of matters relating to 

the design, construction, equipment and operation 

of ships carrying harmful substances in accordance 
with the provisions of the Regulations for circula- 

tion to the Parties for information.of their officers. 
The Administration shall therefore notify the Or- 
ganization of the specific responsibilities and con- 

ditions of the authority delegated to nominated 

surveyors or recognized organizations.'' 

Article IV 

Signature, Ratification, Acceptance, Approval 

and Accession 
1. The present Protocol shall be open for sig- 

nature at the Headquarters of the Organization 
from 1 June 1978 to 31 May 1979 and shall there- 

after remain open for accession. States may be- 

come Parties to the present Protocol by: 

(a) signature without reservation as to ratifica- 
tion, acceptance or approval; or 

(b) signature, subject to ratification, accep- 

tance or approval, followed by ratification, 

acceptance or approval; or 
(c) accession. 
2. Ratification, acceptance, approval or acces- 

sion shall be effected by the deposit of an instru- 

ment to that effect with the Secretary-General of 

the Organization. 

Article V 

Entry into Force 

1. The present Protocol shall enter into force 

twelve months after the date on which not less 

than fifteen States, the combined merchant fleets 

of which constitute not less than fifty per cent of 
the gross tonnage of the world's merchant ship- 

ping, have become Parties to it in accordance with 
Article TV of the present Protocol.
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2. Skjal um fullgildingu, staðfestingu, sam- 

þykki eða aðild sem afhent er eftir gildistöku þess- 

arar bókunar öðlast gildi þremur mánuðum eftir 

afhendingardag þess. 

3. Eftir að breyting við þessa bókun er talin 
staðfest samkvæmt 16. gr. samningsins skal sér- 
hvert skjal um fullgildingu, staðfestingu, samþykki 

eða aðild sem afhent er eiga við bókunina með 
áorðnum breytingum. 

VI. gr. 

Breytingar. 

Málsmeðferð sú sem tilgreind er í 16. gr. samn- 
ingsins varðandi breytingar á greinum, viðaukum og 

viðbæti við viðauka samningsins skal á sama hátt 

eiga ;við breytingar á greinum, viðauka og 

viðbæti við viðauka þessarar bókunar. 

VI. gr. 

Uppsögn. 

1. Sérhver aðili að bókun þessari getur sagt upp 

bókuninni hvenær sem er að liðnum fimm árum frá 

þeim degi sem þessi bókun öðlaðist gildi gagnvart 
honum. 

2. Uppsögn á sér stað með því að uppsagn- 

arskjal er afhent framkvæmdastjóra stofnunar- 

innar. 

3. Uppsögn öðlast gildi tólf mánuðum frá því 

að tilkynningin berst framkvæmdastjóra stofnun- 

arinnar eða að liðnum lengri tíma sem kann að 

vera tilgreindur í tilkynningunni. 

VIII. gr. 

Vörsluaðili. 

1. Bókun þessari skal komið í vörslu fram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar (hér eftir nefndur 

„Vörsluaðilinn““). 

2. Vörsluaðilinn skal: 
(a) upplýsa öll ríki sem hafa undirritað þessa 

bókun eða gerst aðilar að henni um: 

i. sérhverja nýja undirritun eða afhendingu 
skjals um fullgildingu, staðfestingu, samþykki 

eða aðild ásamt dagsetningum; 
ii. gildistökudag bókunar þessarar; 

iii. afhendingu sérhvers skjals um uppsögn þess- 

arar bókunar og hvenær skjalið var móttekið 
og hvenær uppsögnin öðlast gildi; 

iv. sérhverja ákvörðun sem tekin er í samræmi við 

1. tl. II. gr. þessarar bókunar. 
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2. Any instrument of ratification, acceptance, 

approval or accession deposited after the date on 

which the present Protocol enters into force shall 

take effect three months after the date of deposit. 

3. After the date on which an amendment to 
the present Protocol is deemed to have been ac- 
cepted in accordance with Article 16 of the Con- 

vention, any instrument of ratification, accep- 
tance, approval or accession deposited shall apply 

to the present Protocol as amended. 

Article VI 

Amendments 

The procedures set out in Article 16 of the 

Convention in respect of amendments to the Ar- 

ticles, an Annex and an Appendix to an Annex of 
the Convention shall apply respectively to 

amendments to the Articles, the Annex and an 
Appendix to the Annex of the present Protocol. 

Article VIT 

Denunciation 

1. The present Protocol may be denounced by 

any Party to the present Protocol at any time after 

the expiry of five years from the date on which the 
Protocol enters into force for that Party. 

2. Denunciation shall be effected by the de- 

posit of an instrument of denunciation with the 

Secretary-General of the Organization. 

3. A denunciation shall take effect twelve 
months after receipt of the notification by the 
Secretary-General of the Organization or after the 
expiry of any other longer period which may be 
indicated in the notification. 

Article VIII 

Depositary 

1. The present Protocol shall be deposited with 
the Secretary-General of the Organization 

(hereinafter referred to as “the Depositary''). 

2. The depositary shall: 

(a) inform all States which have signed the 

present Protocol or acceded thereto of: 

(i) each new signature or deposit of an instru- 

ment of ratification, acceptance, approval or 

accession, together with the date thereof; 

(ii) the date of entry into force of the present 

Protocol; 

(iii) the deposit of anvinstrument of denunciation 
ofthe present Protocol together with the date 

on which it was received and the date on 
which the denunciation takes effect; 

(iv) any decision madein accordance with Article 

II(1) of the present Protocol; 

C 24
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(b) senda staðfest rétt afrit þessarar bókunar til 

allra ríkja sem hafa undirritað hana eða gerst aðil- 
ar að henni. 

3. Jafnskjótt og þessi bókun öðlast gildi skal 

vörsluaðilinn senda staðfest rétt afrit hennar til 

skrifstofu Sameinuðu þjóðanna til skrásetningar 

og birtingar í samræmi við 102. gr. sáttmála Sam- 

einuðu þjóðanna. 

IX. gr. 

Tungumál. 

Bókun þessi er gerð í einu frumeintaki á ensku, 

frönsku, rússnesku og spönsku og skulu allir 

textarnir jafngildir. Opinberar þýðingar skal gera 
á arabísku, ítölsku, japönsku og þýsku og þær 

varðveita með undirritaða frumeintakinu. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir 
sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna 
undirritað þessa bókun. 

GJÖRT í Lundúnum 17. febrúar 1978. 
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(b) transmit certified true copies of the present 

Protocol to all States which have signed the pres- 

ent Protocol or acceded thereto. 
3. As soon as the present Protocol enters into 

force, a certified true copy thereof shall be trans- 

mitted by the Depositary to the Secretariat of the 
United Nations for registration and publication in 
accordance with Article 102 of the Charter of the 

United Nations. 

Article IX 

Languages 

The present Protocol is established in a single 
original in the English, French, Russian and 

Spanish languages, each text being equally au- 
thentic. Official translations in the Arabic, Ger- 

man, Italian and Japanese languages shall be pre- 
pared and deposited with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned 

being duly authorized by their respective 
Governments for that purpose have signed the 

present Protocol. 

DONE AT LONDON this seventeenth day of 

February one thousand nine hundred and seventy- 

eight. 

10. október 1985 

AUGLÝSING 
um breytingu á samningi við Efnahagsbandalag Evrópu. 

Hinn 28. ágúst 1985 voru undirrituð í Brussel erindaskipti um breytingu á bókun nr. 3 við samning 

frá 22. júlí 1972 milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda 
nr. 2/1973 þar sem samningurinn er birtur. 

Gildistaka breytingarinnar miðast við 1. janúar 1985. 

Erindaskiptin um breytinguna eru birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um 

sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3 við samninginn milli Efnahagsbandalags Evrópu 

og Lýðveldisins Íslands 

Bruxelles, hinn 28. ágúst 1985 

Herra, 

Bókun nr. 3 við samninginn milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands, sem 
undirritaður var 22. júlí 1972, hefur verið breytt með ákvörðunum sameiginlegu nefndarinnar nr. 1/77, 
1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82, 2/82 og 1/83, og tvisvar hafa farið fram erindaskipti, 

14. júní 1977 og 18. mars 1981, þar sem vikið hefur verið frá skilyrðum 1. gr. bókunarinnar. 
Þar að auki hafa 18., 21. og 24. gr. og 1.—4. tl. 25. gr., sem geyma bráðabirgðaákvæði, ekkert 

gildi frá 1. janúar 1988. 
Það skal einnig hafa í huga að síðasti liður 1. tl. 23. gr., 5. tl. 25. gr. og annar liður skýringar nr. 8 

gilda aðeins til 31. desember 1985. 
Ennfremur er 28. gr., sem takmarkar heimild sameiginlegu nefndarinnar til að gera breytingar við 

ákvæði 3. tl. 5. gr. I. hluta, II. hluta, 23., 24. og 25. gr. III. hluta og viðauka 1, II, HI, V og VI við 

bókunina einvörðungu, ekki lengur nauðsynleg. 
Til að skýra stöðuna og gera breytingar á bókuninni, sem sameiginlega nefndin getur ekki gert, og 

sameina öll gildandi ákvæði í einn texta, þó ekki ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar nr. 2/82 af 
tæknilegum ástæðum varðandi framsetningu, legg ég til að samþykkt verði að texti bókunar nr. 3, sem 

er viðauki við samning þennan, komi í stað fyrri texta bókunar nr. 3 við samninginn eins og honum 
hefur verið breytt með ákvörðunum sameiginlegu nefndarinnar nr. 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 

2/81, 3/81, 4/81, 1/82 og 1/83 og erindaskiptunum 14. júní 1977 og 18. mars 1981 og komi hjálagði 
textinn í stað allra þessara löggerninga sem séu ekki lengur gildir. 

Ég legg til að samningur þessi gangi í gildi 1. janúar 1985. 

Mér væri þökk í því ef þér vilduð staðfesta að ríkisstjórn yðar sé samþykk þessari tillögu. 

Ég leyfi mér, herra, að votta yður sérstaka virðingu mína 

Fyrir hönd ráðs Evrópubandalaganna 

Guinluigi Giola. 

Brussel, 28. ágúst 1985 

Herra, 

Ég hef þann heiður við viðurkenna móttöku erindis yðar, dagsett í dag, sem hljóðar svo: 

{Sjá orðsendingu hér að framan. | 

Ég hef þann heiður að tilkynna yður að ríkisstjórn mín er samþykk efni erindis yðar. 
Eg leyfi mér, herra, að votta yður sérstaka virðingu mína. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands 

Tómas Á. Tómasson.
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BÓKUN NR. 3 
varðandi skilgreiningu hugtaksins „upprunavörur“ og reglur um samstarf á sviði stjórnsýslu 

I. HLUTI 

Skilgreining hugtaksins „upprunavörur“ 

1. gr. 

Við framkvæmd samningsins, og án þess að brotið sé í bága við ákvæði 2. og 3. gr. þessarar 
bókunar, skulu eftirfarandi vörur taldar: 

1. upprunnar í Efnahagsbandalaginu: 

a) vörur að öllu leyti fengnar í Efnahagsbandalaginu; 
b) vörur fengnar í Efnahagsbandalaginu sem í eru notaðar aðrar vörur en vísað er til í a-lið, að því 

tilskildu að þær vörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr. Skilyrði þetta tekur þó ekki 

til vara sem í skilningi þessarar bókunar eru upprunnar á Íslandi; 
2. upprunnar á Íslandi: 

a) vörur að öllu leyti fengnar á Íslandi; 
b) vörur fengnar á Íslandi sem í eru notaðar aðrar vörur en vísað er til í a-lið, að því tilskildu að þær 

vörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr. Skilyrði þetta tekur þó ekki til vara sem í 
skilningi þessarar bókunar eru upprunnar í Efnahagsbandalaginu. 

Vörur í lista C eru fyrst um sinn undanþegnar ákvæðum þessarar bókunar. Þó skulu ráðstafanir 
varðandi samstarf á sviði stjórnsýslu og 23. gr. gilda að breyttu breytanda um vörur þessar. 

2. gr. 
1. Að því leyti sem um viðskipti milli Efnahagsbandalagsins og Austurríkis, Finnlands, Noregs, 

Portúgals, Sviss og Svíþjóðar og milli Íslands og sex síðastnefndra ríkja, svo og milli einhverra þessara 
sex ríkja gildir samningur sem felur í sér reglur samsvarandi þeim sem eru í þessari bókun skulu 

eftirfarandi vörur einnig taldar: 

A. upprunnar í Efnahagsbandalaginu: þær vörur, sem vísað er til í 1. tl. 1. gr. og hafa ekki, eftir að 

þær eru fluttar út frá Efnahagsbandalaginu, hlotið neina aðvinnslu í nokkru þessara sex landa eða ekki 

hlotið þar nægilega aðvinnslu til að þær verði taldar upprunnar í nokkru þessara landa samkvæmt 

ákvæðum, sem samsvara ákvæðum b-liðar 1. tl. eða b-liðar 2. tl. 1. gr. þessarar bókunar, í samningum 

þeim sem getið er hér að framan, að því tilskildu að: 

a) eingöngu vörur upprunnar í einhverju landanna sex eða í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi hafi 

verið notaðar við aðvinnsluna; 

b) þar sem hundraðshlutaregla í listum A eða B, sem vísað er til í 5. gr., takmarkar þann hluta af 

verðmæti vara, sem fullnægja ekki skilyrðum um uppruna en nota má við vissar aðstæður, þá hafi 
virðisaukinn myndast í hverju landi fyrir sig í samræmi við hundraðshlutareglurnar og aðrar reglur 
í nefndum listum án nokkurs möguleika á uppsöfnun frá einu landi til annars. 
B. upprunnar á Íslandi: þær vörur, sem vísað er til í 2. tl. 1. gr. og hafa ekki, eftir að þær eru 

fluttar út frá Íslandi, hlotið neina aðvinnslu í nokkru þessara sex landa eða ekki hlotið nægilega 

aðvinnslu til að þær verði taldar upprunnar í nokkru þessara landa samkvæmt ákvæðum, sem samsvara 
ákvæðum b-liðar 1. tl. eða b-liðar 2. tl. 1. gr. þessarar bókunar, í samningum þeim sem getið er hér að 

framan, að því tilskildu að: 
a) eingöngu vörur upprunnar í einhverju landanna sex eða í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi hafi 

verið notaðar við aðvinnsluna; 

b) þar sem hundraðshlutaregla í listum A eða B, sem vísað er til í 5. gr., takmarkar þann hluta af 

verðmæti vara, sem fullnægja ekki skilyrðum um uppruna en nota má við vissar aðstæður, þá hafi 
virðisaukinn myndast í hverju landi fyrir sig í samræmi við hundraðshlutareglurnar og aðrar reglur 
í nefndum listum án nokkurs möguleika á uppsöfnun frá einu landi til annars. 
2. Við framkvæmd ákvæða a-liðar 1. tl. A og a-liðar 1. tl. B skal það, að notaðar eru aðrar vörur 

en þar um ræðir og verðmætishlutfall þeirra fer ekki fram úr 5% af verðmæti þeirra vara sem 

framleiddar eru og fluttar inn til Íslands eða Efnahagsbandalagsins, ekki hafa áhrif á ákvörðun um 
uppruna hinna síðarnefndu, að því tilskildu að þær hefðu ekki orðið þess valdandi að vörur fluttar út
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frá Efnahagsbandalaginu eða Íslandi hefðu í upphafi misst réttindi sem upprunavörur í Efnahagsbanda- 
laginu eða á Íslandi hefðu þær verið notaðar þar til framleiðslunnar. 

3. Í tilvikum þeim sem um ræðir í b-lið 1. tl. A og b-lið 1. tl. B og 2. tl. má ekki nota neina vöru sem 

fullnægir ekki skilyrðum um uppruna ef hún hlýtur aðeins aðvinnslu eins og ráð er fyrir gert í 3. tl. $. 
gr. 

3. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. og að því tilskildu að öllum skilyrðum þeirrar greinar sé samt fullnægt 

skulu hinar framleiddu vörur ekki taldar áfram upprunnar í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi, eftir 
því sem við á, nema verðmæti varanna, sem aðvinnslu hljóta og upprunnar eru í Efnahagsbandalaginu 

eða á Íslandi, sé hærri hundraðshluti af verðmæti framleiddu varanna. Ef svo er ekki teljast 

síðarnefndu vörurnar upprunnar í því landi þar sem virðisaukinn, sem myndast hefur, er hærri 

hundraðshluti af verðmæti þeirra. 

d. gr. 
Eftirfarandi skal talið fengið að öllu leyti annaðhvort í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi í skilningi 

a-liðar 1. tl. og a-liðar 2. tl. 1. gr.: 
a) jarðefni sem unnin eru úr jörðu eða hafsbotni þeirra; 
b) vörur úr jurtaríkinu, ræktaðar þar; 

c) lifandi dýr, borin og alin þar; 

d) afurðir lifandi dýra, alinna þar; 

e) villibráð og fiskafurðir sem aflað er þar með veiðum; 
f) sjávarafurðir og aðrar vörur sem aflað er frá skipum þeirra; 

g) vörur sem framleiddar eru um borð í verksmiðjuskipum þeirra, eingöngu úr vörum sem um ræðir í 
f-lið, 

h) notaðar vörur sem þar er safnað og eingöngu er unnt að nota til að vinna hráefni úr, 
i) úrgangur og rusl frá iðnaði sem þar er stundaður; 

J) vörur sem framleiddar eru þar eingöngu úr vörum sem lýst er í a- til i-lið. 

5. gr. 

1. Við framkvæmd b-liðar 1. tl. og b-liðar 2. tl. 1. gr. skal eftirfarandi talið fullnægjandi aðvinnsla: 
a) aðvinnsla sem hefur í för með sér að framleiddar vörur falla undir annað tollskrárnúmer en 

efnivörurnar falla undir hver fyrir sig, þó að undanskilinni aðvinnslu sem tiltekin er í lista A og hin 
sérstöku ákvæði þess lista eiga við um; 

b) aðvinnsla sem tiltekin er í lista B. 
Með „flokkum“, „köflum“ og „tollskrárnúmerum“ er átt við flokka, kafla og tollskrárnúmer í 

tollnafnaskrá tollasamvinnuráðsins um flokkun vara í tollskrám. 

2. Þegar verðmæti efnivara og hluta, sem nota má í framleiðslu tiltekinnar vöru, eru sett takmörk í 

listum A og B með hundraðshlutareglu getur heildarverðmæti þessara efnivara og hluta — miðað við 

verðmæti framleiddu vörunnar — ekki farið fram úr verðmæti, sem svarar til sameiginlegs hámarks ef 

hámörkin eru þau sömu í báðum listunum, eða þess sem er hærra ef þau eru mismunandi. Í þessu 

sambandi skiptir eigi máli hvort vörurnar hafa færst milli tollskrárnúmera við aðvinnsluna eða 

samsetninguna eða ekki, innan þeirra marka og með þeim skilveðum sem kveðið er á um í hvorum 

listanum fyrir sig. 
3. Við framkvæmd b-liðar 1. tl. og b-liðar 2. tl. 1. gr. skal eftirfarandi samt eigi talin nægileg 

aðvinnsla til að veita upprunaréttindi hvort sem skipti verða á tollskrárnúmerum eða ekki: 
a) meðferð sem miðar að því að tryggja að vörur haldist óskemmdar meðan á flutningi og geymslu 

stendur (viðrun, breiðsla, þurrkun, kæling, söltun, niðurlagning í brennisteinsvatn eða aðrar 

vatnsupplausnir, fjarlæging skemmdra hluta og lík meðferð), 

b) einföld meðferð sem felur í sér að rykhreinsa, sálda, sundurgreina, flokka, velja saman (þ. á m. 

að útbúa muni í samstæður), þvo, mála eða hluta í sundur; 

c) i) umbúðaskipti, svo og uppskipting og sameining vörusendinga; 
ii) einföld setning á flöskur, glös, í poka, kassa, öskjur, á spjöld eða töflur o. s. frv. og öll önnur 

einföld pökkun; 
d) festing merkja, miða eða annarra slíkra auðkenna á vörur eða umbúðir þeirra,
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e) einföld blöndun vara, hvort sem um ólíkar vörur er að ræða eða ekki, þar sem einn eða fleiri 

hlutar blöndunnar fullnægja ekki settum skilyrðum í bókun þessari til þess að þær verði annaðhvort 

taldar upprunnar í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi; 
f) einföld samsetning vöruhluta til að gera heilan hlut; 
g) sameining tveggja eða fleiri aðgerða sem lýst er í a- til f-lið; 

h) slátrun dýra. 

6. gr. 

1. Þegar áskilið er í listum Á og B, sem vísað er til í 5. gr., að vörur framleiddar í 

Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi verði ekki taldar upprunavörur nema verðmæti vara, sem hlotið 
hafa aðvinnslu, fari ekki fram úr tilteknum hundraðshluta af verðmæti framleiddu varanna skulu 

verðmætin, sem koma til athugunar við ákvörðun slíks hundraðshluta, vera 

— annars vegar 
að því er varðar vörur sem unnt er að sannreyna að fluttar hafi verið inn: tollverð þeirra þegar þær 

voru fluttar inn, 

að því er varðar vörur af óvissum uppruna: fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga um að greitt 

hafi verið fyrir vörur þessar á landsvæði samningsaðilans þar sem framleiðsla fer fram; 

— og hins vegar 

verð framleiddu vörunnar frá verksmiðju, að frádregnum innlendum- álögum sem hafa verið 

endurgreiddar eða endurgreiða má við útflutning. 
Grein þessi á einnig við að því er varðar framkvæmd 2. og 3. gr. 

2. Þegar 2. og 3. gr. eiga við er með „virðisauka sem myndast hefur“ átt við mismuninn milli verðs 

framleiddu vörunnar frá verksmiðju, að frádregnum innlendum álögum sem hafa verið endurgreiddar 
eða endurgreiða má við útflutning frá viðkomandi landi eða Efnahagsbandalaginu, og tollverðs allra 

innfluttra efnivara sem hlotið hafa aðvinnslu í því landi eða Efnahagsbandalaginu. 

1. gr. 

Vörur upprunnar á Íslandi eða í Efnahagsbandalaginu, sem eru í einni óskiptri sendingu, má flytja 
um annað landsvæði en landsvæði Efnahagsbandalagsins, Íslands, Austurríkis, Finnlands, Noregs, 

Portúgals, Sviss eða Svíþjóðar með umskipun eða bráðabirgðageymslu á því landsvæði ef því er að 
skipta ef flutningur um landsvæði réttlætist af landfræðilegum ástæðum, vörurnar hafa verið undir 
eftirliti tollyfirvalda í umflutningslandinu eða vörugeymslulandinu, þær hafa hvorki verið þar á 
boðstólum til sölu né afhentar til neyslu og hafa ekki fengið aðra meðferð en affermingu og 
endurfermingu eða meðferð sem miðar að því að forða þeim frá skemmdum. 

Il. HLUTI 

Reglur um samstarf á sviði stjórnsýslu 

8. gr. 

1. Við innflutning til Efnahagsbandalagsins eða Íslands skulu upprunavörur í skilningi þessarar 
bókunar njóta fríðinda samkvæmt samningnum gegn framvísun annars neðangreindra skjala: 

a) EUR. 1 flutningsskírteinis, hér á eftir kallað „EUR. 1 skírteini“, sem fyrirmynd er að í viðauka V 

við þessa bókun, eða 

b) EUR. 2. eyðublaðs, sem fyrirmynd er að í viðauka VI við þessa bókun, fyrir sendingar sem Í eru 

eingöngu upprunavörur, að því tilskildu að verðmæti hverrar sendingar sé ekki yfir 3 400 ECU. 

2. Eftirfarandi upprunavörur í skilningi þessarar bókunar skulu við innflutning til Efnahagsbanda- 
lagsins eða Íslands njóta fríðinda samkvæmt samningnum án þess að nauðsynlegt sé að framvísa öðru 

hvoru þeirra skjala sem tilgreind eru í 1. tl.: 
a) vörur sem sendar eru sem smábögglar frá einstaklingi til einstaklings, að því tilskildu að verðmæti 

varanna sé ekki yfir 240 ECU,; 
b) vörur sem eru í einkafarangri ferðamanna, að því tilskildu að verðmæti varanna sé ekki yfir 680 

ECU. 
Ákvæðum þessum verður aðeins beitt þegar innflutningur slíkra vara er ekki viðskiptalegs eðlis, 

því hefur verið lýst yfir að vörurnar fullnægi settum skilyrðum til að ákvæðum samningsins verði beitt 

og enginn vafi er á því að slík yfirlýsing sé sönn.
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Innflutningur, sem bundinn er við einstakt tilvik og eingöngu er vörur til persónulegra nota 
viðtakenda eða ferðamanna eða fjölskyldna þeirra, skal ekki talinn innflutningur viðskiptalegs eðlis ef 
ljóst er af eðli og magni varanna að enginn viðskiptatilgangur býr að baki. 

3. Fjárhæðir í gjaldmiðli útflutningslandsins, jafnvirði fjárhæða sem tilgreindar eru í ECU, skulu 
ákveðnar af útflutningslandinu og tilkynntar öðrum aðilum að samningnum. Þegar fjárhæðirnar eru 
hærri en samsvarandi fjárhæðir sem ákveðnar hafa verið af innflutningslandinu skal innflutnings- 

landið samþykkja þær ef vörurnar eru reikningsfærðar í gjaldmiðli útflutningslandsins. 
Séu vörurnar reikningsfærðar í gjaldmiðli annars aðildarríkis Efnahagsbandalagsins eða annars 

lands sem nefnt er í 2. gr. þessarar bókunar skal innflutningslandið viðurkenna þá fjárhæð sem tilkynnt 

hefur verið af viðkomandi landi. 
4. Til og með 30. apríl 1981 skal ECU, sem nota á í gjaldmiðli viðkomandi lands, vera jafnvirði 

ECU í gjaldmiðli þess lands miðað við 30. júní 1978. Fyrir hvert tveggja ára tímabil eftir það skal ECU 
vera jafnvirði ECU í gjaldmiðli viðkomandi lands miðað við fyrsta virkan dag í október á árinu næst á 
undan því tveggja ára tímabili. 

5. Fylgihluti, varahluti og áhöld, sem send eru með útbúnaði, vél, tæki eða ökutæki og teljast 

eðlilegur búnaður og innifalin í verðinu eða eru ekki á sérstökum vörureikningi, skal skoða sem hluta 
af viðkomandi búnaði, vél, tæki eða ökutæki. 

6. Vörusamstæður í skilningi 3. tl. almennra reglna tollnafnaskrárinnar skulu skoðast sem 
upprunavörur þegar allir efnisþættir eru upprunavörur. Þó skal vörusamstæða, sem í eru bæði 

upprunavörur og aðrar vörur, teljast í heild upprunavörur, að því tilskildu að verðmæti þeirra vara, 
sem eru ekki upprunavörur, sé ekki yfir 15% af heildarverðmæti vörusamstæðunnar. 

9. gr. . 

1. EUR. 1 skírteini skal gefið út af tollyfirvöldum í útflutningslandinu við útflutning þeirra vara 
sem skírteinið tekur til. Útflytjandi getur fengið það til ráðstöfunar eftir að raunverulegur útflutningur 
hefur átt sér stað eða verið tryggður. 

2. EUR. 1 skírteinið skal gefið út af tollyfirvöldum í aðildarríki Efnahagsbandalags Evrópu ef 
vörur þær sem flytja á út geta talist upprunnar í Efnahagsbandalaginu í skilningi 1. tl. 1. gr. þessarar 
bókunar. EUR. 1 skírteinið skal gefið út af íslenskum tollyfirvöldum ef vörur þær sem flytja á út geta 

talist upprunnar á Íslandi í skilningi 2. tl. 1. gr. þessarar bókunar. 

3. Tollyfirvöld í aðildarríkjum Efnahagsbandalagsins eða á Íslandi geta gefið út EUR. 1 skírteini 

með þeim skilmálum sem kveðið er á um í þeim samningum sem vísað er til í 2. gr. þessarar bókunar ef 
vörurnar, sem flytja á út, geta talist upprunnar í Efnahagsbandalaginu, á Íslandi eða í Austurríki, 
Finnlandi, Noregi, Portúgal, Sviss eða Svíþjóð í skilningi 2. gr. og, þegar við á, 3. gr. þessarar 
bókunar, enda séu vörur þær sem EUR. 1 skírteinin taka til í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi. 

Þegar beitt er ákvæðum 2. gr. og, þegar við á, 3. gr. þessarar bókunar skulu EUR. 1 skírteini gefin 
út gegn framvísun áður útgefinna EUR. 1 skírteina af tollyfirvöldum í sérhverju viðkomandi landi þar 
sem vörurnar hafa annaðhvort verið um kyrrt, áður en þær voru endurútfluttar óbreyttar, eða hlotið 

aðvinnslu sem tilgreind er í 2. gr. þessarar bókunar. 
4. EUR. 1 skírteini má aðeins gefa út þegar unnt er að nota það sem skriflegt sönnunargagn til að 

fá fríðindameðferð samkvæmt samningnum. 
Útgáfudag EUR. 1 skírteinis ber að tilgreina í þeim reit EUR. 1 skírteinis sem ætlaður er til nota 

fyrir tollyfirvöld. 
5. Í undantekningartilvikum verður EUR. Í skírteini ennfremur gefið út eftir útflutning varanna 

sem það tekur til þegar ekki hefur orðið af útgáfu þess við útflutning vegna mistaka, óviljandi 

vanrækslu eða sérstakra aðstæðna. 
Tollyfirvöldum er einungis heimilt að gefa EUR. 1 skírteini út eftir á þegar gengið hefur verið úr 

skugga um að upplýsingum þeim sem fram koma í umsókn útflytjandans og viðkomandi skjali beri 
saman. 

EUR. 1 skírteini, sem gefin eru út eftir á, verða að vera árituð með einni af eftirfarandi 

setningum: 

„NACHTRÁGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRE A POSTERIORI“, „RILASCIATO A 
POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, 
„UDSTEDT EFTERFÖLGENDE:“, „EKAOOEN EK TEN YETEPQN“, „ANNETTU JÁLKIKÁTE- 
EN“, „ÚTGEFIÐ EFTIR Á“, „UTSTEDT SENERE“, „EMITIDO A POSTERIORI“, „UTFÁR- 
DAT Í EFTERHAND“.
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6. Hafi EUR. 1 skírteini verið stolið, það glatast eða eyðilagst getur útgefandi sótt um til 

tollyfirvalda þeirra er gáfu það út að fá samrit gert á grundvelli útflutningsskjalanna sem í þeirra vörslu 
eru. Samrit, sem gefið er út á þann hátt, skal áritað með einhverju eftirfarandi orða: 

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ANTI- 
TPAGO“, „KAKSOISKAPPALE“, „SAMRIT“, „SEGUNDA VIA“. 

Samritið skal vera með sömu útgáfudagsetningu og upphaflega EUR. 1 skírteinið og gilda frá og 
með þeim degi. 

7. Áritanir þær sem tilgreindar eru í 5. og 6. tl. skulu færðar í athugasemdareit EUR. 1 
skírteinisins. 

8. Ávallt má láta eitt eða fleiri EUR. 1 skírteini koma í stað eins eða fleiri EUR. 1 skírteina, að 

því tilskildu að þetta sé gert á þeirri tollstöð þar sem vörurnar eru til staðar. 
9. Til að ganga úr skugga um, hvort skilyrði 2. og 3. tl. hafi verið uppfyllt, geta tollyfirvöld krafist 

hvers kyns skriflegra sönnunargagna eða gert hverjar þær kannanir sem þau telja viðeigandi. 

10. gr. 

1. EUR. 1 skírteini skal einungis gefið út eftir skriflegri umsókn útflytjandans, eða umboðsmanns 
útflytjandans á ábyrgð hans, á eyðublaði sem fyrirmynd er að í viðauka V við þessa bókun og skal fylla 
það út í samræmi við ákvæði þessarar bókunar. 

2. Tollyfirvöld í útflutningslandinu skulu hafa eftirlit með því að eyðublað það sem um ræðir í 1. 

tl. sé rétt útfyllt. Sérstaklega skulu þau gæta þess að reitur sá sem gerður er fyrir vörulýsingu hafi verið 
útfylltur þannig að ekki sé möguleiki á sviksamlegum viðbótum. Í því skyni skal vörulýsing rituð 

þannig að engar auðar línur verði. Sé reiturinn ekki að öllu leyti útfylltur skal draga lárétta línu undir 

neðstu línu vörulýsingarinnar og strika yfir eyðuna fyrir neðan. 
3. Þar eð EUR. 1 skírteinið er skriflegt sönnunargagn fyrir beitingu tollfríðinda og kvótareglna 

samningsins skulu tollyfirvöld í útflutningslandinu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að sannreyna 
uppruna varanna og kanna aðrar yfirlýsingar í skírteininu. 

4. Útflytjandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram með umsókn sinni viðeigandi viðbótarskjöl 
sem sanna að vörur þær sem flytja á út uppfylli skilyrði fyrir útgáfu EUR. 1 skírteinis. 

5. Þegar EUR. 1 skírteini er gefið út skv. 5. tl. 9. gr. þessarar bókunar, eftir að vörurnar, sem það 

tekur til, hafa þegar verið fluttar út, verður útflytjandinn í umsókn þeirri sem tilgreind er í 1. tl.: 
— að tilgreina útflutningsstað og útflutningsdag varanna sem EUR. 1 skírteinið tekur til; 
—— að staðfesta að ekkert EUR. 1 skírteini hafi verið gefið út þegar vörurnar, sem um er að ræða, voru 

fluttar út og tilgreina ástæður fyrir því. 
6. Umsóknir um útgáfu EUR. 1 skírteina og EUR. 1 skírteini, sem tilgreind eru í 2. mgr. 3. tl. 9. 

gr. þessarar bókunar og framvísað er við útgáfu nýrra EUR. 1 skírteina, ber tollyfirvöldum í 
útflutningslandinu að varðveita í a.m.k. tvö ár. 

11. gr. 

1. EUR. 1 skírteini skal gert á eyðublaði sem fyrirmynd er að í viðauka V við þessa bókun. 
Eyðublað þetta skal prentað á einu eða fleiri þeirra tungumála sem samningurinn er gerður á. EUR. 1 

skírteini skulu rituð á einu þessara tungumála og í samræmi við landslög í útflutningslandinu; ef þau 

eru handskrifuð skulu þau útfyllt með bleki og rituð með upphafsstöfum. 
2. EUR. 1 skírteinið skal vera 210 < 297 mm að stærð. Leyfileg frávik eru allt að plús 8 mm og 

mínus 5 mm um lengd. Pappír sá sem notaður er skal vera hvítur skrifpappír, hreinskorinn, sem 
inniheldur ekki vélunninn trémassa og vegur minnst 25 g/m'. Hann skal vera búinn grænu prentuðu 
bakgrunnsmynstri sem gerir allar falsanir með vélrænum eða kemískum hætti augljósar. 

3. Aðildarríki Efnahagsbandalagsins og Ísland geta áskilið sér rétt til að annast prentun EUR. 1 
skírteinanna sjálf eða látið prenta þau í prentsmiðjum sem viðurkenndar eru af þeim. Í síðari tilvikinu 
skal vera skráð á hvert EUR. 1 skírteini nafn og heimilisfang prentsmiðjunnar eða tákn sem gefur til 
kynna hver hún er. Það skal enn fremur bera raðnúmer, prentað eða óprentað, sem auðkenni það. 

12. gr. 

1. EUR. 1 skírteini ber að afhenda tollyfirvöldum í innflutningslandinu, sem vörunum er 
framvísað hjá, og samkvæmt gildandi reglum þar innan fjögurra mánaða frá þeim degi er tollyfirvöld í 

útflutningslandinu gáfu skírteinið út. Tollyfirvöldunum er heimilt að krefjast þýðingar á skírteini. Þau
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geta auk þess krafist að aðflutningsskýrslu fylgi yfirlýsing innflytjanda sem staðfesti að vörurnar 
uppfylli skilyrði til að ákvæðum samningsins verði beitt. 

2. Þegar sundurtekin eða ósamsett vara, sem fellur undir 84. eða 85. kafla tollnafnaskrárinnar, er 
flutt inn í fleiri en einni vörusendingu, samkvæmt þeim skilyrðum sem þar til bær yfirvöld hafa sett, 

skal að beiðni þess aðila, sem framvísar vörunum við tollyfirvöld, líta á hana sem einstaka vöru sem 

framvísa má EUR. 1 skírteini fyrir í heild við innflutning fyrstu sendingarinnar, án þess að það hafi 
áhrif á 3. tl. S. gr. þessarar bókunar. 

3. EUR. Í skírteini, sem afhent er tollyfirvöldum í innflutningslandinu eftir lok sýningarfrestsins 
sem nefndur er í 1. tl., má veita viðtöku til að beitt verði fríðindameðferð þegar ástæða þess, að 
skírteinið var ekki sýnt innan frestsins, er óviðráðanlegar ástæður („force majeure“) eða óvenjulegar 

aðstæður. 
Í öðrum tilvikum, þegar afhending á sér stað of seint, geta tollyfirvöld í innflutningslandinu veitt 

EUR. 1 skírteinum viðtöku hafi vörunum verið framvísað við þau fyrir lok nefnds frests. 

4. Komi í ljós óverulegt ósamræmi milli þeirra atriða, sem tilgreind eru í EUR. 1 skírteininu og 
þeim skjölum sem framvísað er við tollstöð til að fullnægja formsatriðum við innflutning varanna, skal 
það ekki leiða sjálfkrafa til ógildis skírteinis, að því tilskildu að gengið verði úr skugga um að skírteinið 
sé Í samræmi við vörurnar. 

5. EUR. 1 skírteini skulu tollyfirvöld í innflutningslandinu varðveita samkvæmt gildandi reglum í 
því landi. 

Eftirtalin gögn, sem framvísað er við tollyfirvöld í innflutningslandinu, skulu teljast sönnun þess 

að skilyrði 7. gr. þessarar bókunar hafi verið uppfyllt: 

a) eitt viðbótarflutningsskjal sem gefið hefur verið út í útflutningslandinu og notað hefur verið vegna 
ferðar um umflutningslandið; eða 

b) skírteini sem gefið er út af tollyfirvöldum í umfiutningslandinu og hefur að geyma: 

— nákvæma vörulýsingu, 
— affermingar- og endurfermingardagsetningu varanna og, þar sem það á við, nöfn skipanna, 

— staðfesta sönnun þess við hvaða skilyrði vörurnar hafa verið í umflutningslandinu; 

c) eða einhver önnur staðfestingarskjöl ef ofangreind skjöl liggja ekki fyrir. 

13. gr. 

1. Þrátt fyrir ákvæði 1.—6. tl. 9. gr. og 1. og 6. tl. 10. gr. þessarar bókunar er heimilt að gefa út 
EUR. 1 skírteini á einfaldari hátt í samræmi við eftirfarandi ákvæði. 

2. Tollyfirvöld í útflutningslandinu geta heimilað að sérhver útflytjandi, hér eftir nefndur 

„viðurkenndur útflytjandi“, sem uppfyllir skilyrði 3. tl. og hefur í hyggju viðskipti sem gefa má út 

EUR. 1 skírteini fyrir, þurfi hvorki að framvísa vörunum hjá tollstöð í útflutningslandinu, þegar 
útflutningur fer fram, né heldur umsókn um EUR. 1 skírteini fyrir vörur þessar, til að fá EUR. 1 

skírteini í samræmi við ákvæði 5. tl. 8. gr., 1.—4. tl. 9. gr. og 2. tl. 12. gr. þessarar bókunar. 
Tollyfirvöld í útflutningslandinu geta undanþegið vissa vöruflokka hinni sérstöku meðferð sem 

gert er ráð fyrir í 1. tl. 
3. Heimild samkvæmt 2. tl. skal einungis veitt útflytjendum sem flytja oft út vörur og geta að mati 

tollyfirvalda sett allar nauðsynlegar tryggingar til sönnunar því að vörurnar uppfylli skilyrði um 
uppruna. 

Tollyfirvöld skulu synja útflytjendum um heimild þessa geti þeir ekki að þeirra mati sett allar 

nauðsynlegar tryggingar. 

Tollyfirvöld geta afturkallað heimildina hvenær sem er. Það skulu þau gera þegar viðurkenndur 

útflytjandi uppfyllir eigi lengur skilyrðin eða getur eigi lengur sett þessar tryggingar. 

4. Í heimildinni skal tiltekið samkvæmt ákvörðun tollyfirvalda að reitur nr. 11 í EUR. 1 
skírteininu, „Áritun tollyfirvalda“, skuli annaðhvort: 

a) vera áritaður fyrirfram með stimpli viðkomandi tollstöðvar í útflutningslandinu og eiginhandar- 

undirskrift starfsmanns þess embættis, handskrifaðri eða ekki; eða 

b) vera áritaður af hinum viðurkennda útflytjanda með sérstökum stimpli sem viðurkenndur hefur 
verið af tollyfirvöldum í útflutningslandinu og samsvarar fyrirmynd þeirri sem sýnd er í viðauka 
VII við þessa bókun; stimpill þessi má vera prentaður fyrirfram á eyðublöðin. 
Reit nr. 11 á EUR. 1 skírteininu, „Áritun tollyfirvalda“, skal hinn viðurkenndi útflytjandi útfylla 

ef nauðsyn krefur.
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5. Í tilvikum þeim sem tilgreind eru í a-lið 4. tl. skal í reit nr. 7, „Athugasemdir“, á EUR. 1 

skírteininu rita eina af eftirfarandi setningum: „Simplified procedure“, „Forenklet procedure“, 

„Vereinfachtes Verfahren“, „Procédure simplifiée“, „Procedura semplificata“, „Vereenvoudigde 

procedure“, „amAovotevpEvn ÖLaðixaotd“, „Yksinkertaistettu menettely“, „Einföldun af- 

greiðslu“, „Forenklet prosedyre“, „Procedimento simplificado“, „Förenklad procedur“. Viðurkennd- 

ur útflytjandi skal, ef nauðsyn krefur, tilgreina í reit nr. 13, „Beiðni um sannprófun“, á EUR. 1 

skírteininu nafn og aðsetur þess tollyfirvalds sem bært er til að sannprófa EUR. 1 skírteinið. 

6. Í heimildinni skulu tollyfirvöld tilgreina sérstaklega: 

a) skilyrði sem sett eru fyrir umsóknum um EUR. 1 skírteini, 

b) skilyrði um að þessar umsóknir, og þau EUR. 1 skírteini sem útgáfa annarra EUR. 1 skírteina er 

grundvölluð á samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 3. tl. 9. gr. þessarar bókunar, skuli geymdar í a. m. k. 

tvö ár; 

c) hvaða tollyfirvöld séu bær um að framkvæma sannprófun eftir á í samræmi við 17. gr. hér að 

neðan þegar um er að ræða tilvik þar sem b-liður 4. tl. á við. 

Þegar um einföldun afgreiðslu er að ræða geta tollyfirvöld í útflutningslandinu kveðið á um 

notkun EUR. 1 skírteina með auðkennum er greini þau frá öðrum. 
„1. Skylda má viðurkenndan útflytjanda til að tilkynna tollyfirvöldum, eftir reglum sem þau setja, 

um vörur sem hann ætlar að senda svo að þar til bær tollstöð geti látið framkvæma þá sannprófun sem 

hún telur nauðsynlega áður en vörurnar eru sendar. 

Tollyfirvöld í útflutningslandinu geta gert hverja þá könnun hjá viðurkenndum útflytjanda sem 

þau telja nauðsynlega. Hinn viðurkenndi útflytjandi verður að leyfa slíkt. 

8. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki hafa áhrif á beitingu reglna sem Efnahagsbandalagið, 

aðildarríkin og Ísland hafa sett um formsatriði við tollafgreiðslu og notkun tollskjala. 

14. gr. 

1. EUR. 2 eyðublað skal útflytjandi eða umboðsmaður á hans ábyrgð útfylla og undirrita. Það 

skal gert á eyðublaði sem fyrirmynd er að í viðauka VI. Eyðublað þetta skal prentað á einu eða fleiri 

þeirra tungumála sem samningurinn er gerður á. Það skal ritað á einu þessara tungumála og Í samræmi 

við landslög í útflutningslandinu. Ef það er handskrifað skal það útfyllt með bleki og ritað með 

upphafsstöfum. 

2. Eitt EUR. 2 eyðublað skal útfyllt fyrir hverja sendingu. 

3. EUR. 2 eyðublað skal vera 210 X 148 mm að stærð. Leyfileg frávik eru allt að plús 8 mm og 

mínus 5 mm um lengd. Pappír sá sem notaður er skal vera hvítur skrifpappír, hreinskorinn, sem 

inniheldur ekki vélunninn trémassa og vegur minnst 64 g/m“. 

4. Aðildarríki Efnahagsbandalagsins og Ísland geta áskilið sér rétt til að annast prentun EUR. 2 

eyðublaða sjálf eða látið prenta þau í prentsmiðjum sem viðurkenndar eru af þeim. Í síðara tilvikinu 

skal slíkrar viðurkenningar getið á hverju eyðublaði. Auk þess skal á eyðublaðinu vera skráð nafn og 

heimilisfang prentsmiðjunnar eða tákn sem gefur til kynna hver hún er. Það skal enn fremur bera 

raðnúmer, prentað eða óprentað, sem auðkenni það. 

5. Hafi þegar farið fram í útflutningslandinu sannprófun á því hvort vörur í sendingu falli undir 

skilgreiningu hugtaksins upprunavörur getur útflytjandinn látið slíkrar könnunar getið í athugasemda- 

reitnum á EUR. 2 eyðublaðinu. 

6. Útdflytjanda, sem fyllt hefur út EUR. 2 eyðublað, er skylt að framvísa sönnunargögnum er 

varða notkun eyðublaðsins sé þess óskað af tollyfirvöldum í útflutningslandinu. 

15. gr. 

1. Vörur, sem sendar eru frá Efnahagsbandalaginu eða Íslandi á vörusýningu í öðru landi en þeim 

sem vísað er til í 2. gr. þessarar bókunar og seldar eru eftir sýninguna til innflutnings til Íslands eða 

Efnahagsbandalagsins, skulu við innflutning njóta tollmeðferðar samkvæmt ákvæðum samningsins, að 

því tilskildu að vörurnar uppfylli skilyrði þessarar bókunar til að viðurkennt verði að þær séu 

upprunnnar í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi auk þess sem fullnægjandi sönnur séu færðar fyrir því 

að mati tollyfirvalda: 

a) að útflytjandi hafi sent þessar vörur frá Efnahagsbandalaginu eða Íslandi til landsins, þar sem 

sýning er haldin, og sýnt þær þar,
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b) að útflytjandinn hafi selt vörurnar eða ráðstafað þeim með öðrum hætti í hendur viðtakanda á 

Íslandi eða í Efnahagsbandalaginu; 
c) að vörurnar hafi verið sendar, meðan á sýningunni stóð eða strax eftir hana, til Íslands eða 

Efnahagsbandalagsins í því ástandi sem þær voru í þegar þær voru sendar á sýninguna; 

d) að vörurnar hafi ekki, frá þeirri stundu er þær voru sendar á sýninguna, verið notaðar í öðru skyni 

en til sýningar á vörusýningunni. 

2. Framvísa ber EUR. 1 skírteini hjá tollyfirvöldum með venjulegum hætti. Þar ber að geta nafns 

sýningarinnar og hvar hún er haldin. Ef nauðsyn ber til má krefjast sérstakra skjalfestra viðbótar- 

sönnunargagna um eðli varanna og aðstæður við sýningu þeirra. 

3. Ákvæði 1. tl. skulu taka til allra vöru-, iðn-, landbúnaðar- eða handverkssýninga, kaupstefna 

eða áþekkra opinberra sýninga sem eru ekki skipulagðar í eiginhagsmunaskyni í sölubúðum eða 

verslunarhúsnæði þar sem markmiðið er að selja erlendar vörur, enda séu vörurnar undir eftirliti 

tollyfirvalda meðan á sýningu stendur. 

16. gr. 

1. Til að tryggja að ákvæðum þessa hluta verði réttilega beitt skulu aðildarríki Efnahagsbanda- 

lagsins og Ísland veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð með tilstuðlan tollyfirvalda sinna til að fylgjast 

með því að EUR. 1 skírteini séu ófölsuð og efnislega rétt, þar með talin þau skírteini sem gefin eru út 

samkvæmt 3. tl. 9. gr. þessarar bókunar, svo og yfirlýsingar útflytjanda sem gefnar eru á EUR. 2 

eyðublöðum. 
2. Sameiginlega nefndin hefur heimild til að taka allar nauðsynlegar ákvarðanir til að samstarf á 

sviði stjórnsýslu verði hafið í tæka tíð í Efnahagsbandalaginu og á Íslandi. 

3. Tollyfirvöld aðildarríkjanna og Íslands skulu fyrir milligöngu framkvæmdastjórnar Evrópu- 

bandalaganna láta hvert öðru í té sýnishorn af þrykki stimpla sem notaðir eru í tollstöðvum þeirra við 

útgáfu EUR. 1 skírteina. 
4. Hver sá sem gefur út eða lætur gefa út skjal með röngum upplýsingum í því skyni að afla sér 

fríðindameðferðar fyrir vörur skal sæta viðurlögum. 

Þetta ákvæði tekur að breyttu breytanda til þeirra tilvika þegar beitt er reglum 13. gr. þessarar 

bókunar. 
5. Aðildarríkin og Ísland skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að ekki sé skipt á 

vörum, sem verslað er með samkvæmt EUR. 1 skírteini, og öðrum vörum, meðan þær í flutningi eru á 

tollfrjálsu svæði á landsvæði þeirra, og þær fái ekki aðra meðferð en þá sem eðlileg er til að hindra að 

þær spillist. 
6. Þegar vörur upprunnar í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi hafa verið fluttar inn á tollfrjálst 

svæði með EUR. 1 skírteini og hljóta aðvinnslu er viðkomandi tollyfirvöldum skylt að beiðni 

útflytjanda að gefa út nýtt EUR. 1 skírteini ef aðvinnslan er í samræmi við ákvæði þessarar bókunar. 

. 17. gr. 

1. Sannprófun EUR. 1 skírteina og EUR. 2 eyðublaða eftir á skal framkvæmd óreglubundið eða 

hvenær sem tollyfirvöld í innflutningslandinu hafa rökstudda ástæðu til að draga í efa að skjalið sé 

ófalsað eða efnislega rétt að því er varðar uppruna þeirra vara sem um er að ræða. 

2. Við framkvæmd 1. tl. skulu tollyfirvöld í innflutningslandinu endursenda EUR. 1 skírteinið 
eða EUR. 2 eyðublaðið eða ljósrit þeirra til tollyfirvalda í útflutningslandinu og tilgreina, þar sem það 

á við, ástæður, efnislegar eða formlegar, fyrir því að fyrirspurnin er gerð. Vörureikning, hafi honum 
verið framvísað, eða afrit af honum skal festa við EUR. Í skírteinið eða EUR. 2 eyðublaðið og skulu 

tollyfirvöldin láta í té allar upplýsingar sem aflað hefur verið og gefa tilkynna að atriði í skírteininu eða 

á eyðublaðinu séu ekki rétt. 
Hafi tollyfirvöld í innflutningslandinu ákveðið að fresta því að beita ákvæðum samningsins meðan 

beðið er niðurstöðu sannprófunar skulu þau heimila afhendingu varanna til innflytjandans gegn 

hverjum þeim tryggingarráðstöfunum sem þau telja nauðsynlegar. 
3. Tollyfirvöldum í innflutningslandinu skulu tilkynntar niðurstöður sannprófunar svo fljótt sem 

auðið er. Niðurstöður þessar verða að vera þannig að unnt sé að úrskurða hvort EUR. 1 skírteinið eða 

EUR. 2 eyðublaðið, sem ágreiningur er um, eigi við þær vörur sem voru raunverulega fluttar út og 

hvort þessar vörur geti í raun notið fríðindameðferðar.
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Þegar þessi ágreiningsatriði verða ekki leyst af tollyfirvöldum í innflutningslandinu og útflutnings- 

landinu sín á milli eða þau leiða til að vafi leikur á hvernig túlka beri þessa bókun skal þeim vísað til 

tollanefndarinnar. 

Vegna sannprófunar á EUR. Í skírteinum eftir á ber tollyfirvöldum í útflutningslandinu að geyma 

útflutningsskjölin eða afrit EUR. 1 skírteina, sem í stað þeirra koma, í a.m.k. tvö ár. 

III. HLUTT 

Lokaákvæði. 

(18. gr. 
Bráðabirgðaákvæði sem fellt er brott.) 

19. gr. 

Efnahagsbandalagið og Ísland skulu hvort fyrir sig gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
framkvæma þessa bókun. 

20. gr. 

Viðaukar við þessa bókun eru óaðskiljanlegur hluti hennar. 

(21. gr. 
Bráðabirgðaákvæði sem fellt er brott.) 

22. gr. 

Samningsaðilar skuldbinda sig til að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 

flutningsskírteinin, sem tollyfirvöldum í aðildarríkjum Efnahagsbandalagsins og á Íslandi er heimilað 
að gefa út samkvæmt samningum þeim sem vísað er til í 2. gr., verði gefin út í samræmi við ákvæði 

þeirra samninga. Þau skuldbinda sig einnig til að tryggja það samstarf á sviði stjórnsýslu sem 
nauðsynlegt er í þessu tilliti, einkum til að fylgst verði með sendingarleið vara, sem verslað er með 
samkvæmt þeim samningum sem vísað er til í 2. gr., og hvar þær hafa verið geymdar. 

23. gr. 

1. Endurgreiðslu á tolli eða undanþágu frá greiðslu á tolli hvers konar verður eingöngu notið, án 

þess að það brjóti í bága við ákvæði 1. gr. bókunar nr. 2, vegna vara sem samningurinn tekur til og 
notaðar eru til framleiðslu á vörum sem EUR. 1 skírteini eða EUR. 2 eyðublað hefur verið gefið út 
eða útfyllt fyrir, enda sé um að ræða efnivörur upprunnar í Efnahagsbandalaginu, á Íslandi eða í 
einhverju hinna sex landanna sem vísað er tilí 2. gr. þessarar bókunar. 

Þó skal ekki, þrátt fyrir undanfarandi ákvæði varðandi „upprunavörur“, veita endurgreiðslu á 

tolli eða undanþágu frá greiðslu á tolli hvers konar vegna nokkurra upprunavara sem samningu:inn 

milli Kola- og stálbandalags Evrópu og Íslands tekur til og koma frá Grikklandi, hvort sem vörur 
þessar eru notaðar til framleiðslu vara í Efnahagsbandalagslöndunum níu eða á Íslandi og EUR. 1 
flutningsskírteini hefur verið gefið út fyrir eða EUR. 2 eyðublað hefur verið útfyllt fyrir í 
Efnahagsbandalagslöndunum níu eða á Íslandi, eða vörurnar eru endurútfluttar í sama ástandi frá 

þessum löndum með EUR. 1 flutningsskírteini gefnu út í eða EUR. 2 eyðublaði útfylltu í 

Efnahagsbandalagslöndunum níu eða á Íslandi!). 
(2. Bráðabirgðaákvæði sem fellt er brott.) 

3. Í þessari grein og þeim sem á eftir fara er með orðinu „tollur“ einnig átt við gjöld sem hafa 

samsvarandi áhrif. 

(24. gr. 

Bráðabirgðaákvæði sem fellt er brott.) 

  

(') Þessi málsgrein gildir til 31. desember 1985.
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25. gr. 

(1—4.: Bráðabirgðaákvæði sem felld eru brott.) 
5. Þegar mismunandi tollmeðferð er áskilin vegna innflutnings til Íslands frá Grikklandi eða 

Efnahagsbandalagslöndunum níu samkvæmt 3. gr. viðbótarbókunar við samninginn milli Kola- og 
stálbandalags Evrópu og Íslands, skal sú sérmeðferð, sem áskilin er gagnvart Grikklandi, gilda um 
allar vörur sem upprunnar eru í Efnahagsbandalaginu og fylgir EUR. 1 flutningsskírteini eða EUR. 2 
eyðublað útgefið eða útfyllt í Grikklandi'). 

26. gr. 

Samningsaðilum ber að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að komast að samkomulagi við 

Austurríki, Finnland, Noreg, Portúgal, Sviss og Svíþjóð til að framkvæmd þessarar bókunar verði 
tryggð. 

27. gr. 

1. Við framkvæmd A-liðar 1. tl. 2. gr. þessarar bókunar skal farið með sérhverja þá vöru, sem 

upprunnin er í einhverju þeirra sex landa sem vísað er til í þeirri grein, eins og um sé að ræða vöru sem 
uppfyllir ekki upprunaskilyrði, á því tímabili eða tímabilum er Ísland beitir tollum, sem gilda um þriðju 
lönd, eða öðrum samsvarandi verndarúrræðum um þá vöru með tilliti til viðkomandi lands samkvæmt 

þeim ákvæðum sem gilda um viðskipti Íslands og landanna sex er um ræðir í fyrrnefndri 2. gr. 

2. Við framkvæmd B-liðar 1. tl. 2. gr. þessarar bókunar skal farið með sérhverja þá vöru, sem 
upprunnin er í einhverju þeirra sex landa er um ræðir í þeirri grein, eins og um sé að ræða vöru sem 
uppfyllir ekki upprunaskilyrði, á því tímabili eða tímabilum er Efnahagsbandalagið beitir tollum, sem 

gilda um þriðju lönd, um þá vöru með tilliti til viðkomandi lands samkvæmt þeim samningi sem 

Efnahagsbandalagið hefur gert við það land. 

28. gr. 

Sameiginlega nefndin getur ákveðið að gera breytingar á ákvæðum þessarar bókunar. 

Viðauki 1. 

SKÝRINGAR 
Skýring nr. 1— 1. gr.: 

Orðin „Efnahagsbandalagið“ eða „Ísland“ taka einnig til landhelgi aðildarríkja Efnahagsbanda- 
lagsins eða Íslands. 

Skip á úthafinu, þar með talin verksmiðjuskip, sem vinna afla sinn um borð, skulu talin hluti af 

yfirráðasvæði þess ríkis sem þau tilheyra enda fullnægi þau skilyrðunum í skýringu nr. 5. 

Skýring nr. 2— 1., 2. og 3. gr.: 
Þegar ákvarða skal, hvort vörur séu upprunnar í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi eða í 

einhverju þeirra landa sem tilgreind eru í 2. gr., er ekki nauðsynlegt að staðreyna hvort orka og 

eldsneyti, búnaður og tæki og vélar og verkfæri, sem notuð hafa verið við framleiðslu á slíkum vörum, 
séu upprunnin í þriðja ríki eða ekki. 

Skýring nr. 3 — 2. og 5. gr.: 

Við framkvæmd ákvæða b-liðar 1. tl. A og b-liðar 1. tl. B 2. gr. ber að taka tillit til 
hundraðshlutareglunnar, að því er varðar virðisaukann sem myndast hefur, samkvæmt ákvæðunum í 

listum A og B. Þegar hinar framleiddu vörur eru tilgreindar í lista A felur hundraðshlutareglan því í sér 

viðbótarviðmiðun, auk reglunnar um tollnúmeraskipti, að því er varðar sérhverja vöru sem telst ekki 
upprunavara og notuð hefur verið. Á sama hátt verður ákvæðum, sem útiloka uppsöfnun 

hundraðshluta þeirra sem tilgreindir eru í listum Á og B fyrir sérhverja framleidda vöru, beitt í hverju 
ríki fyrir sig um virðisaukann sem myndast hefur. 

  

(') Þessi töluliður gildir til 31. desember 1985.
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Skýring nr. 4 — 1., 2. og 3. gr.: 

Á umbúðir er litið sem hluta af vörunni er þær innihalda. Þetta ákvæði á þó ekki við um umbúðir 

sem óvanalegt er að notaðar séu um viðkomandi vörutegund og hafa sjálfstætt varanlegt notagildi, 

óháð notkun þeirra sem umbúða. 

Skýring nr. 5 — f-liður 4. gr.: 

Orðin „skip þeirra“ taka aðeins til skipa: 

— sem eru skráð í aðildarríki Efnahagsbandalagsins eða á Íslandi; 

— sem sigla undir fána aðildarríkis Efnahagsbandalagsins eða Íslands; 

— sem eru a. m. k. 50% í eigu þegna aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða Íslands eða félags sem 

hefur aðalstöðvar sínar í einhverju þessara ríkja, enda sé framkvæmdastjóri eða framkvæmda- 

stjórar þess, stjórnarformaður eða formaður umsjónarnefndar og meirihluti stjórnarnefndar- 

manna eða umsjónarnefndarmanna þegnar aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða Íslands, auk 

þess sem a. m. k. helmingur höfuðstóls sé í eigu þessara ríkja eða opinberra stofnana eða 

ríkisborgara nefndra ríkja ef um er að ræða félög með ótakmarkaðri ábyrgð eða hlutafélög; 

— þegar skipstjóri og yfirmenn eru allir þegnar aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða Íslands; 

— þegar a. m. k. 75% áhafnarinnar eru þegnar aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða Íslands. 

Skýring nr. 6 — 6. gr.: 
Með „verði vörunnar frá verksmiðju“ er átt við það verð sem greitt er framleiðandanum í 

fyrirtækinu þar sem lokaaðvinnslan fer fram, að því tilskildu að verðið feli í sér verðmæti allra vara 

notaðra til framleiðslu. 

Með „tollverði“ er átt við tollverðmæti eins og það er ákvarðað samkvæmt“ samningi um 

framkvæmd 7. gr. Hins almenna samkomulags um tolla og viðskipti sem gerður var í Genf 12. apríl 

1979. 

Skýring nr. 7 — 1. tl. 16. gr. og 22. gr.: 

Þegar EUR. 1 skírteini hefur verið gefið út með þeim skilyrðum, sem mælt er fyrir um í 3.1tl.9. 

gr., og það varðar vörur sem endurútfluttar hafa verið óbreyttar eiga tollyfirvöld í viðtökulandinu með 

samstarfi á sviði stjórnsýslu að geta fengið rétt endurrit af EUR. 1 skírteininu eða skírteinunum sem 

gefin hafa verið út áður fyrir vörurnar. 

Skýring nr. 8 — 23. gr.: 
Með „endurgreiðslu á tolli eða undanþágu frá greiðslu á tolli hvers konar“ er átt við allar 

ráðstafanir sem miða, að hluta eða að fullu, að endurgreiðslu eða eftirgjöf tolla sem lagðir eru á vörur 

notaðar til framleiðslu, að því tilskildu að umrætt ákvæði eigi við, beint eða óbeint, um þessa 

endurgreiðslu eða undanþágu frá greiðslu eða álagningu, þegar vörur, sem fengnar eru úr nefndum 

efnivörum, eru fluttar út en ekki þegar þær eru ætlaðar til neyslu innanlands. 

Þegar um er að ræða endurútflutning á vörum í sama ástandi er við framkvæmd 1. tl. 23. gr. með 

orðasambandinu í 2. mgr., „undanþágu frá greiðslu á tolli hvers konar“, einnig átt við beitingu reglna 

er gilda um fríhafnir, tollvörugeymslur eða umflutning um Ísland eða Efnahagsbandalagið á leið til 

annnars ákvörðunarstaðar og sérhverrar annarrar reglu sem felur í sér að tollur sé eingöngu 

innheimtur ef vörurnar eru ætlaðar til neyslu innanlands." 
Með „vörum notuðum til framleiðslu“ er átt við hvers konar vörur sem óskað er eftir 

„endurgreiðslu á tolli eða undanþágu frá greiðslu á tolli hvers konar“ fyrir vegna útflutnings á 

upprunavörum sem EUR. 1 skírteini hefur verið gefið út fyrir eða EUR. 2 eyðublað útfyllt fyrir. 

(') Þessi málsgrein gildir til 31. desember 1985.
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Viðauki II. 

383 

LISTI A 

Nr. 10 

Listi yfir aðvinnslu sem hefur í för með sér skipti á tollskrárnúmerum en nægir ekki til að vörur, sem þá 

meðferð hljóta, standist upprunakröfurnar eða nægir aðeins til þess að uppfylltum vissum skilyrðum 

Númer í 

tollskrá 

úr 03.02 

15.04 

úr 16.04 

16.05 

úr 17.04 

úr 18.06 

úr 19.02 

úr 19.02 

19.03 

19.04 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Fisklifur og -hrogn 

Feiti og olía úr fiski og sjávar- 
spendýrum, einnig hreinsuð 

Fiskur, tilreiddur eða niðursoð- 
inn, þar með talin styrjuhrogn 
og eftirlíkingar þeirra, þó ekki 
laxfiskur, sardínur, túnfiskur, 
rákungur, makríll og ansjósur 

Krabbadýr og lindýr, tilreidd 
eða niðursoðin 

Sykurvörur sem kakaó er ekki í, 

nema lakkrísextrakt með meira 

en 10%  sakkarósainnihaldi 

miðað við þyngd og ekki er bætt 

í öðrum efnum 

Súkkulaði og aðrar neysluvörur 

sem í er kakaó, þó ekki aðrar 

vörur en kakaóduft, aðeins 

sykrað með því að bæta í það 

sakkarósa, rjómaís (þó ekki 
rjómaísduft) og annar neysluís, 

súkkulaði og súkkulaðivörur, 

einnig fylltar, og sykurvörur og 
eftirlíkingar þeirra framleiddar 
úr sykurlíki, með kakaóinni- 

haldi, í smásöluumbúðum sem 

innihalda meira en 500 g nettó 

Maltextrakt 

Vörur úr mjöli, sterkju eða 

maltextrakti, tilreiddar sem 

fæða fyrir börn, fyrir sjúka eða 
til matargerðar, ef í þeim er 
minna en 50% af kakaói miðað 
við þyngd 

Makkarónur, spaghetti og þess 
konar vörur 

Tapíókagrjón og sagógrjón; 

tapíóka- og sagólíki unnin úr 

kartöflumjöli eða annarri 

sterkju 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr öðrum vörum í 
17. kafla, enda fari verðmæti 

þeirra fram úr 30% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum í 17. 

kafla, enda fari verðmæti þeirra 
fram úr 30% af verðmæti vör- 

unnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

11.07 

Framleiðsla úr korni og 
kornvörum, kjöti og mjólk, eða 

úr vörum í 17. kafla sem að 

verðmæti fara fram úr 30% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr kartöflumjöli 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr durum-hveiti



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

19.05 

19.07 

19.08 

úr 21.05 

úr 22.02 

22.06 

úr 22.09 

úr 28.19 

úr 28.38 

30.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Neysluvörur úr uppbólgnuðu 

eða steiktu korni eða kornvör- 

um, svo sem „puffed rice“, 

„corn flakes“ eða þess konar 

vörur 

Brauð, skonrok og aðrar al- 

gengar brauðvörur án viðbætts 

sykurs, hunangs, eggja, feiti, 

osts eða ávaxta; altarisbrauð, 

hylki fyrir lyf, innsiglunarobl- 
átur, rísþynnur og þess konar 

vörur 

Kökur, kex og aðrar íburð- 

armeiri brauðvörur, einnig með 
kakaói að meira eða minna leyti 

Súpur og seyði, fljótandi, í 

föstu formi eða sem duft 

Límonaði, gosdrykkir, einnig 

með bragðefnum, og aðrar óá- 

fengar drykkjarvörur, þó ekki 

ávaxta- og grænmetissafi er 

telst til nr. 20.07 

Vermút og önnur vín úr nýjum 
drúfum, með bragðefnum 

Áfengir drykkir, aðrir en 
romm, arak, tafía, gin, whisky, 

vodka með 45,2% etanólmagni 
eða minna að rúmmáli, og 
plómu-, peru- eða kirsuberja- 

brennivín sem innihalda egg 

eða eggjarauðu og/eða sykur 

(sakkarósa eða  umbreyttan 

sykur) 

Zinkoxyd 

Álsúlfat 

Lyf, einnig til dýralækninga 

  

384 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr öðrum vörum en 

í 17. kafla!) eða úr vörum í 17. 
kafla sem að verðmæti fara 

fram úr 30% af verðmæti vör- 

unnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum í 11. 

kafla 

Framleiðsla úr vörum í 11. 

kafla 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

20.02 

Framleiðsla úr ávaxtasafa?) eða 
úr vörum í 17. kafla sem að 

verðmæti fara fram úr 30% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

08.04, 20.07, 22.04 eða 22.05 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

08.04, 20.07, 22.04 eða 22.05 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

79.01 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

1) Þessi regla á ekki við um maís af gerðinni „zea indurata'“ eða durum-hveiti. 

2) Þessi regla á ekki við um ananassafa, súraldinsafa og grapealdinsafa.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

31.05 

32.06 

32.07 

úr 33.06 

35.05 

úr 35.07 

37.01 

37.02 

37.04 

38.11 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Annar áburður; hvers konar 

áburður sem telst til þessa kafla 

og er mótaður í töflur eða svip- 

að form eða er í svo smáum 

umbúðum að hvert stykki vegi 

10 kg eða minna brúttó 

Litlökk 

Önnur litarefni;  ólífrænir 
ljósnæmir litir 

Vatn frá eimingu rokgjarnra 

olía og vatnsupplausnir slíkra 

olía, einnig þótt nota megi til 
lækninga 

Dextrín og dextrínklístur; 

uppleysanleg eða brennd 

sterkja; sterkjuklístur 

Tilreidd enzym, ót. a. 

Ljósnæmar plötur og blaðfilm- 

ur, ólýstar, úr hvers konar öðru 

efni en pappír, pappa eða 

vefnaði 

Ljósnæmar filmur í rúllum, 

ólýstar, einnig gataðar 

Ljósnæmar plötur og filmur, 
lýstar, en ekki framkallaðar, 

negatív eða pósitív 

Sótthreinsandi efni, efni til 

varnar gegn og útrýmingar á 

skordýrum, sveppum, rottum 

og illgresi, efni til að hindra 

spírun, efni til að stjórna 

plöntuvexti og önnur þess kon- 

ar efni, enda séu þau í smásölu- 

umbúðum, séu blöndur efna, 

eða tilreidd sem sérstakar vörur 

til notkunar í ofannefndu skyni 

(t. d. bönd, kveikir eða kerti 

blönduð brennisteini og 

flugnaveiðarar) 
  

1) Þessi ákvæði eiga ekki 
skilyrðum lista B. 

385 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr vörum í 

32.04 eða 32.05 1) 
nr. 

Blöndun oxyda eða salta úr 28. 
kafla með fylliefnum svo sem 
baríumsúlfati, krít, baríumkar- 

bónati og satínhvítu ) 

Framleiðsla úr rokgjörnum 

olíum (einnig terpensnauðum), 

fljótandi eða föstum, eða úr 

resínoid ') 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

37.021) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

37.017) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 

31.01 og 37.02) 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr maís eða kart- 

öflum 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 

C 25



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

38.12 

38.13 

úr 38.14 

38.15 

38.17 

38.18 

úr 38.19 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Steining, bæs og annað þess 

konar til notkunar í pappírs-, 

vefnaðar- eða leðuriðnaði og 

skyldum iðngreinum 

Bæs fyrir málma, bræðsluefni 
og önnur hjálparefni til notk- 

unar við lóðun málma og 
logsuðu, lóð- og logsuðuduft 
ásamt lóð- og logsuðupasta úr 
málmi og öðrum efnum; efni til 

að þekja eða fylla logsuðu- eða 

rafsuðuþráð 

Efni til varnar banki í vélum, 

oxyderingu, tæringu eða harp- 

ixmyndun, efni til aukningar á 
þykkt smurolíu ogönnur svipuð 
efni til blöndunar í jarðolíu, þó 
ekki tilbúin efni til blöndunar í 
smurolíu 

Tilbúin efni til hvatningar vúl- 
kaniseringu 

Blönduð efni og hleðslur í 
slökkvitæki; eldslökkvandi efni 

í hylkjum fyrir slökkvitæki eða 
annars konar hylkjum til notk- 

unar Í sama skyni 

Blönduð  upplausnarefni og 

þynnar fyrir lakk og annað þess 

háttar 

Kemísk framleiðsla og samsett- 

ar vörur kemísks iðnaðar eða 
skyldra iðngreina (þar með 

taldar blöndur úr náttúrlegum 
efnum), úrgangsefni kemískrar 
framleiðslu eða skyldra iðn- 
greina, enda séu vörur þessar 

ekki taldar annars staðar, 

nema: 
— fuselolíur og dippelolía 

— naftansýrur og  óupp- 

leysanleg sölt þeirra í vatni; 
naftansýruesterar 

386 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

úr 38.19 
(frh.) 

úr 39.02 

úr 39.07 

40.05 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

— súlfónaftansýrur og óupp- 

leysanleg sölt þeirra í vatni; 

súlfónaftansýruesterar 
— jarðolíusúlfónöt, nema 

súlfónöt úr olíu úr alkalísk- 
um málmum, úr ammoníum 

eða úr etanólamíni, súlf- 

ónsýrur, sem innihalda tíó- 

fen, úr olíum fengnum úr 
tjörukenndum steinefnum, 

og sölt þeirra 

— alkylbensólblöndur og al- 
kylnaftalblöndur 

— jónskiptar 

— hvatar 

— blönduð efni til lofttæming- 
ar Í rafmagnsiðnaði 

— eldfast lím, steinlím o. þ. h. 
— alkalísk járnoxíd til gas- 

hreinsunar 

— málmgrafítkol eða önnur 
„kol“ í litlum plötum, 

stöngum og öðrum slíkum 
hálfunnum formum, þó 

ekki tilbúin grafítkol sem 

teljast til nr. 38.01 

— sorbitól, þó ekki það sem 
telst til nr. 29.04 

— gasvatn og notaður gas- 

hreinsunarleir. 

Efni orðin til fyrir pólymeri- 
seringu 

Vörur úr efnum sem teljast til 

nr. 39.01—39.06, þó ekki blæ- 
vængir og viftur, ómekanískt, 

rammar og handföng fyrir slíkt 

og hlutar þeirra, og lífstykkja- 

teinar og áþekkar styrktarvörur 

til fatnaðar 

Plötur, þynnur og bönd úr 

óvúlkaniseruðu náttúrlegu 

gúmmíi eða gervigúmmíi, þó 

ekki reyktar þynnur eða krep- 

þynnur sem teljast til nr. 40.01 

eða 40.02; kom úr óvúlk- 

aniseruðu náttúrlegu gúmmíi 

387 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur, aðrar en náttúrlegt 

gúmmí, sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

40.05 
(frh.) 

41.08 

43.03 

úr 44.21 

úr 44.28 

45.03 

úr 48.07 

48.14 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

eða gervigúmmíi tilbúið til 
vúlkaniseringar; óvúlkaniserað 

náttúrlegt gúmmí eða gervi- 
gúmmí sem fyrir eða eftir út- 
fellingu hefur annað hvort verið 
blandað sóti (með eða án við- 
bótar af jarðolíu) eða kísilsýru 

(með eða án viðbótar af 
jarðolíu) í þess konar lögun 

sem þekkt er undir heitinu 
„masterbatch“ 

Lakkleður og gervilakkleður, 
málmþakið leður 

Vörur úr loðskinnum 

Umbúðakassar,  rimlakassar, 

öskjur og aðrar umbúðir úr 

trjáviði, þó ekki úr viðartrefja- 

plötum 

Eldspýtnaefni; trénaglar eða 

pinnar til skófatnaðar 

Vörur úr náttúrlegum korki 

Pappír og pappi, línustrikað 
eða  krossstrikað, en ekki 

prentað á annan hátt, í rúllum 

eða örkum 

Skrifblokkir, umslög, bréfkort, 

póstkort (án mynda); öskjur, 

möppur o. þ. h. úr pappír eða 

pappa sem aðeins innihalda 

bréfsefni, umslög og annað af 

því tagi til bréfaskrifta 

  

388 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 
upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr  loðskinns- 

plötum, krossum o.þ.h. (úr 

43.02)9 

Framleiðsla úr tréþræði 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 
skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem fólgin er í að 
lakka og málmþekja skinn sem 
teljast til nr. 41.02—41.06 
(önnur en indversk geita- og 

sauðaskinn sem eingöngu hafa 
verið sútuð með efnum úr 
jurtaríkinu, en greinilega ónot- 
hæf í óbreyttu ástandi til fram- 

leiðslu á leðurvörum ef þau 
hafa hlotið öðruvísi meðferð) 

enda fari verðmæti skinnanna, 

sem notuð eru, ekki fram úr 

50% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Framleiðsla úr borðum sem 

ekki eru söguð í ákveðnar 
stærðir 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 45.01 

Framleiðsla úr pappírsmassa 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 

skilyrðum lista B.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

48.15 

úr 48.16 

49.09 

49.10 

50.04 1) 

50.05%) 

úr 50.077) 

3 r (9
) 0.07%) 

50.09?) 

51.017) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Annar pappír og pappi, til- 

skorið í stærðir eða form 

Kassar, pokar og aðrar um- 
búðir, úr pappír eða pappa 

Póstkort, jólakort og önnur 
hamingjuóskakort með 
myndum, prentuðum á hvaða 
hátt sem er, einnig með skrauti 

Almanök alls konar úr pappír 

eða pappa, þar með taldar alm- 

anaksblokkir 

Garn úr náttúrlegu silki (þó 

ekki garn úr chappes=silki og 
bourette-silki), ekki umbúið til 
smásölu 

Garn úr bourette-silki eða öðr- 

um silkiúrgangi, ekki umbúið til 
smásölu 

Garn úr náttúrlegu silki, bou- 

rette-silki eða öðrum silki- 
úrgangi, umbúið til smásölu 

Eftirlíkingar af girni (catgut) úr 

náttúrlegu silki 

Vefnaður úr náttúrlegu silki, 
bourette-silki eða öðrum silki- 

úrgangi 

Garn úr endalausum tilbúnum 

trefjum, ekki umbúið til smá- 

sölu 

  

389 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 
ast til nr. 49.11 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 49.11 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr pappírsmassa 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum, öðrum 

en teljast til nr. 50.04 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 
ast til nr. 50.03 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 50.01—50.03 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 50.01 eða 50.03, 
hvorki kembdum né greiddum 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast tilnr. 50.02 eða 50.03 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

1) Um garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 

garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó 

ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. 

Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 

vefnaður úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, mundi flokkast undir. Þessi regla 
gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólvúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07; 
— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 
breidd eða minna.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

51.02!) 

51.03%) 

51.04?) 

52.017) 

52.02%) 

53.06') 

53.07)) 

53.081) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Einþáttungar, ræmur (tilbúinn 

hálmur og þess háttar) og eftir- 

líkingar af girni (catgut), úr 
tilbúnu trefjaefni 

Garn úr endalausum tilbúnum 

trefjum, umbúið til smásölu 

Vefnaður úr endalausum til- 

búnum trefjum, þar með talinn 

vefnaður úr einþáttungum og 

ræmum er teljast til nr. 51.01 

eða 51.02 

Málmgarn, spunnið úr trefja- 

garni og málmi eða þakið með 

málmi með hvers konar aðferð 

Vefnaður úr málmþræði eða 
málmgarni, enda sé hann not- 

hæfur til fatnaðar, sem hús- 

gagnaáklæði eða til annars þess 

háttar 

Garn úr kembdri ull (woolen 

yarn), ekki umbúið til smásölu 

Garn úr greiddri ull 

(kambgarn) (worsted yarn), 

ekki uinbúið til smásölu 

Garn úr fíngerðu dýrahári 
(kembdu eða greiddu), ekki 

umbúið til smásölu 

  

390 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr  kemískum 

vörum, spunamassa eða nátt- 

úrlegum trefjum, tilbúnum 
stuttum trefjum eða úrgangi 

þeirra, hvorki kembdum né 

greiddum 

Framleiðsla úr  kemískum 
vörum, spunamassa eða nátt- 

úrlegum trefjum, tilbúnum 

stuttum trefjum eða úrgangi 

þeirra 

Framleiðsla úr vörum sem tely- 

ast til nr. 53.01 eða 53.03 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. $3.01 eða $3.03 

Framleiðsla úr óunnu, fíngerðu 

dýrahári sem telst til nr. 53.02 

1) Um garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 

garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó 

ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. 

Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 

vefnaður úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, mundi flokkast undir. Þessi regla 

gildir þó ekki urh eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

ru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07; 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna. 

2)



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

53.091) 

53.107) 

53.11) 

53.12%) 

54.03% 

54.041) 

54.052) 

55.051) 

55.061) 

55.072) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Garn úr hrosshári og öðru 
grófgerðu dýrahári, ekki um- 
búið til smásölu 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru 

dýrahári (fíngerðu eða 

grófgerðu), umbúið til smásölu 

Vefnaður úr ull eða fíngerðu 

dýrahári 

Vefnaður úr hrosshári eða öðru 

grófu dýrahári 

Garn úr hör eða ramí, ekki um- 

búið til smásölu 

Garn úr hör eða ramí, umbúið 

til smásölu 

Vefnaður úr hör eða ramí 

Garn úr baðmull, ekki umbúið 

til smásölu 

Garn úr baðmull, umbúið til 

smásölu 

Snúðofin efni úr baðmull 
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Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr óunnu, 

grófgerðu dýrahári sem telst til 

nr, 53.02 eða úr óunnu 

hrosshári sem telst til nr. 05.03 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 05.03 og 
53.01—53.04 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. $3.01—53.05 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. $3.02—53.05 eða úr 

hrosshári sem telst til nr. 05.03 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. $4.01, hvorki kembd- 

um né greiddum, eða úr vörum 

sem teljast til nr. 54.02 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 54.01 eða 54.02 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 54.01 eða 54.02 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 55.01 eða 55.03 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 55.01 eða 55.03 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 55.01, 55.03 eða 

55.04 

1) | Um garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 
garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó 

ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 
heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. 

2) „Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 
vefnaður úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, mundi flokkast undir. Þessi regla 
gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum $1.01 og 58.07, 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 
breidd eða minna.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

55.082) 

55.092) 

56.01 

56.02 

56.03 

56.04 

56.051) 

56.06!) 

56.072) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Handklæðafrottéefni og svipuð 

frottéefni úr baðmull 

Annar vefnaður úr baðmull 

Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki 

kembdar, greiddar né að öðru 

leyti undirbúnar undir spuna 

Vöndlar (tow) til framleiðslu á 

stuttum tilbúnum trefjum 

Úrgangur úr stuttum eða 

endalausum tilbúnum trefjum 

(þar með talinn garnúrgangur 

og tættar tuskur), hvorki 

kembdur, greiddur né að öðru 

leyti undirbúinn undir spuna 

Stuttar tilbúnar trefjar og úr- 

gangur slíkra trefja, kembdar, 
greiddar eða að öðru leyti 
undirbúnar undir spuna 

Garn úr stuttum, tilbúnum 

trefjum eða úrgangi slíkra 

trefja, ekki umbúið til smásölu 

Garn úr stuttum tilbúnum 

trefjum eða úrgangi slíkra 
trefja, umbúið til smásölu 

Vefnaður úr stuttum tilbúnum 

trefjum eða úrgangi slíkra 

trefja 
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Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 
upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 55.01, 55.03 eða 

55.04 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 55.01, 55.03 eða 

55.04 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunámassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vör- 

um eða spunamassa 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 
ast til nr. 56.01—56.03 

1) Um garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem garn 
úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki 
um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga 
allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. 

2) Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 
vefnaður úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, mundi flokkast undir. Þessi regla 

gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólvúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07, - 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna.



10. október 1985 

Framleiddar vörur 

Númer í Vörulýsing 

tollskrá 

57.061) — Garn úr jútu eða öðrum bast- 

trefjum sem teljast til nr. 57.03 

úr 57.07!1) — Garn úr hampi 

úr $7.07!) — Garn úr öðrum spunaefnum úr 

jurtaríkinu, þó ekki garn úr 
hampi 

úr 57.07 Pappírsgarn 

57.10%) — Vefnaður úr jútu eða öðrum 

basttrefjum sem teljast til nr. 
57.03 

úr 57.11) — Vefnaður úr öðrum spunaefn- 

um úr jurtaríkinu 

úr $7.11 Vefnaður úr pappírsgarni 
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að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr óunninni jútu 
eða öðrum óunnum basttrefj- 

um sem teljast til nr. 57.03 

Framleiðsla úr óunnum hampi 

Framleiðsla úr óunnum spuna- 
efnum úr jurtaríkinu sem teljast 

til nr. 57.02—57.04 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 
ast til 47. kafla, kemískum 

vörum, spunamassa, náttúr- 

legum trefjum, tilbúnum stutt- 

um trefjum eða úrgangi þeirra, 
hvorki kembdum né greiddum 

Framleiðsla úr óunninni jútu 

eða öðrum óunnum basttrefj- 
um sem teljast til nr. 57.03 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 57.01, 57.02, 

57.04 eða kókosgarni í nr. 
57.07 

Framleiðsla úr pappír, kemísk- 
um vörum, spunamassa eða 
náttúrlegum trefjum, tilbún- 

um stuttum trefjum eða úrgangi 
þeirra 

1) Um garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem garn 
úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki 
um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga 
allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. 

2 = Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber enn fremur að beita ákvæðum þessa lista um þau númer sem 

vefnaður úr hverju hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, mundi flokkast undir. Þessi regla 

gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi hundraðshluti hækkar í: 
— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07, 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

Þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 
breidd eða minna.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

58.01') 

58.02') 

58.041) 

58.051) 

58.06%) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Gólfteppi (þar með taldir gólf- 
dreglar og mottur), hnýtt, 
einnig fullfrágengið 

Önnur gólfteppi (þar með taldir 
gólfdreglar og mottur), kelím-, 

sumak- og karamaniteppi og 

önnur svipuð teppi, einnig full- 

gerð 

Flauel-, flos- og chenillevefn- 
aður (þó ekki vörur er teljast til 
nr. 55.08 og 58.05) 

Ofin bönd og bönd búin til úr 

samanlímdu samhliða garni eða 

trefjum (þó ekki vörur er teljast 

til nr. 58.06) 

Ofnir einkennismiðar, merki og 
annað þess háttar, ekki útsaum- 

að, í metramáli eða klippt niður 
í tiltekna lögun og stærð 
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upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 
skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

51.01, 53.01—53.05, $4.01, 

55.01—55.04, 56.01—56.03 

eða 57.01—57.04 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

51.01, 5$3.01—53.05, $54.01, 

55.01—55.04, 56.01—56.03, 

57.01—57.04 eða kókosgarni í 
nr. 57.07 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

53.01—53.05, 54.01, 55.01— 

55.04, 56.01—56.03, 57.01— 

57.04 eða úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

53.01—53.05, 54.01, 55.01— 

55.04, 56.01—56.03, 57.01— 

57.04 eða úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03. 
53.01—53.05, 54.01, 55.01— 
55.04, 56.01—56.03 eða úr 
kemískum vörum eða spuna- 

massa 

1) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 
notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 

hundraðshluti hækkar í: 
— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum $1.01 og 58.07; 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna. 

2) Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 

notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 

hundraðshluti hækkar í: 

— 21% þegar þræðirnir eru úr pólvúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúme:um $1.01 og 58.07; 
— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma. 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

58.071) 

58.081) 

58.091) 

58.10 

59.01% 

úr 59.021) 

úr $9.021) 

59.031) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Chenillegarn (þar með talið 
hnökrað chenillegarn), yfir- 
spunnið garn (þó ekki garn er 
telst til nr. 52.01 og yfirspunnið 
garn úr hrosshári), fléttur og 

aðrar hvers konar leggingar og 
snúrur í metramáli; skúfar með 

hvers konar lagi og annað þess 

háttar 

Tyll og annað netefni (þó ekki 
ofið, prjónað eða heklað), 

ómynstrað 

Tyll og annað netefni (þó ekki 
ofið, prjónað eða heklað), 

mynstrað; hand- og vélgerðir 

laufaborðar og knipplingar í 

metramáli, sem ræmur eða 

mótíf 

Útsaumur sem  metravara, 

ræmur eða mótíf 

Vatt og vörur úr því; fis, ló og 
hnútar úr spunatrefjum 

Flóki og vörur úr honum, þó 
ekki stunginn flóki, einnig 
gegndreypt eða húðað 

Stunginn flóki, einnig gegn- 

dreypt eða húðað 

Trefjadúkur, önnur sams konar 
trefjaefni, og vörur úr slíkum 

efnum, einnig gegndreypt eða 

húðuð 
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Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr efnivörum sem 
teljast til nr. 50.01—50.03, 

53.01—53.05, 54.01, $5.01— 
55.04, 56.01—56.03 eða úr 
kemískum vörum eða spuna- 
massa 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 
53.01—53.05, 54.01, 55.01— 
55.04, 56.01—56.03 eða úr 
kemískum vörum eða spuna- 

massa 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

53.01—53.05, 54.01, 55.01— 

55.04, 56.01—56.03 eða úr 

kemískum vörum eða spuna- 

massa 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem að verðmæti fara 

ekki fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa, úr póly- 
própylentrefjum eða -þráðum 

sem eru undir 8 denier, sem að 

verðmæti fara ekki fram úr 

40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Framleiðsla úr náttúrlegum 
trefjum, úr kemískum vörum 
eða spunamassa 

1) Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 

notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 
hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum $1.01 og 58.07, 
— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

59.041) 

59.051) 

59.061) 

59.07 

59.08 

59.107) 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Seglgarn, línur 

einnig fléttað 
og kaðlar, 

Hnýtt net úr seglgarni, línu eða 

kaðli, einnig í tilskornum 
stykkjum eða fullgerð; tilbúin 
fiskinet úr seglgarni, línu eða 
kaðli 

Aðrar vörur úr garni, seglgarni, 
línu eða kaðli, þó ekki spuna- 
vörur eða vörur úr þeim 

Spunavörur þaktar gúmmiílími, 

sterkjuklístri eða öðru þess hátt- 

ar, til bókbands, framleiðslu á 

hylkjum o.þ.h.; afritaléreft 

(kalkerléreft), listmálunarléreft, 

stífléreft (buckram) og aðrar 
áþekkar vörur til hattagerðar 
eða svipaðra nota 

Spunavörur, gegndreyptar, 

yfirdregnar,  yfirlagðar eða 

límdar saman með efnum úr 

sellulósaderivötum eða öðrum 
plastefnum 

Línóleum og efni framleidd 

með undirlagi úr spunaefnum á 
svipaðan hátt og línóleum. 

tilskorin eða ótilskorin eða 

þeirrar tegundar sem venjulega 

eru notuð sem gólfdúkur;, gólf- 
dúkur framleiddur með undir- 

lagi úr spunaefnum sem þakið 
er öðrum efnum, einnig til- 
sniðinn 
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Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa, eða úr kók- 

Osgarni sem telst til nr. 57.07 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa, eða úr kók- 

osgarni sem telst til nr. $7.07 

Framleiðsla úr náttúrlegum 
trefjum, úr kemískum vörum 

eða spunamassa, eða úr kók- 

osgarni sem telst til nr. 57.07 

Framleiðsla úr garni 

Framleiðsla úr garni 

Framleiðsla úr garni eða trefj- 

um 

1) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 

notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 
hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 
eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum $51.01 og 58.07; 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna.



10. október 1985 

Framleiddar vörur 

Númer í 

tollskrá 

Vörulýsing 

úr 59.11 Spunavörur (þó ekki prjónaðar 

eða heklaðar), gegndreyptar, 

húðaðar eða límdar saman með 

gúmmíi, að undanskildum 

vefnaði úr endalausum syntet- 

ískum trefjum eða vefnaði úr 
samsíða garni úr endalausum 

syntetískum trefjum sem er 

gegndreyptur eða þakinn 
gúmmíi og inniheldur 90% eða 
meira af spunaefnum miðað við 

þunga og notaður til fram- 

leiðslu á hjólbörðum eða 
annarra tækninota 

úr 59.11 Spunavörur (þó ekki prjónaðar 

eða heklaðar), gegndreyptar, 
húðaðar eða límdar saman með 
gúmmíi, sem samanstanda af 

vefnaði úr endalausum syntet- 
ískum trefjum eða vefnaði úr 
samsíða garni úr endalausum 

syntetískum trefjum sem er 
gegndreyptur eða þakinn 
gúmmíi og inniheldur 90% eða 

meira af spunaefnum miðað við 

þunga og notaður til fram- 

leiðslu á hjólbörðum eða 

annarra tækninota 

59.12 Spunavörur, gegndreyptar eða 
húðaðar á annan hátt; máluð 

leiktjöld, málaður bakgrunnur í 
myndastofur og annað þess 

háttar 

59.131)  Teygjanleg efni (þó ekki prjón- 
uð eða hekluð), gerð úr spuna- 
trefjum í sambandi við gúmmí- 
þræði 

59.15!1) — Vatnsslöngur og aðrar svipaðar 

slöngur úr spunatrefjum, einnig 

þótt þær séu styrktar með 

málmi eða öðru efni 
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Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 
urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 
upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr garni 

Framleiðsla úr kemískum efn- 

um 

Framleiðsla úr garni 

Framleiðsla úr einföldu garni 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 

53.01—53.05, 54.01, $5.01— 

55.04, 56.01—56.03, 57.01— 

57.04 eða úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

1) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 

notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 

hundraðshluti hækkar í: 

— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07; 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 
breidd eða minna.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

59.161) 

úr 59.17%) 

úr $9.17 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Drifreimar og færi- eða lyfti- 

bönd úr spunatrefjum, einnig 

þótt þær séu styrktar með 

málmi eða öðru efni 

Spunaefni og vörur úr spuna- 

trefjum almennt notaðar til 

véla eða í verksmiðjum, þó 
ekki fægiskífur og -hringir, aðr- 
ir en úr vatti 

Fægiskífur og -hringir, aðrir en 
úr vatti 

úr 60. kafla?)Prjóna- og heklvörur, nema 

þær prjóna- og heklvörur sem 

hafa verið saumaðar saman eða 
samsettar úr prjóna- og 

heklbútum (stykkjum sniðnum 
eða unnum í heilu lagi) 
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Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr efnivörum sem 

teljast til nr. 50.01—50.03, 
53.01—53.05, 54.01, 55.01— 
55.04, 56.01—56.03, 57.01— 

57.04 eða úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum, sem 
teljast til nr. 50.01—50.03, 
53.01—53.05, 54.01, 5S.01— 

55.04, 56.01—56.03, 57.01— 

57.04 eða úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

Framleiðsla úr garni eða úr 
vefnaðarúrgangi eða tuskum 
sem teljast til nr. 63.02 

Framleiðsla úr náttúrlegum 

trefjum, greiddum eða 

kembdum, úr efnivörum sem 

teljast til nr.56.01—56.03, eða 

úr kemískum vörum eða 

spunamassa 

1) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 

notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 

þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 

hundraðshluti hækkar í: 

— 20“% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 
eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum 51.01 og 58.07; 

— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 
breidd eða minna. 

2) {Um vefnað úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum í fjórða dálki vegna sérhvers spunaefnis sem 
notað er í blönduðu vöruna. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni ef samanlagður þungi 
þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í framleiðsluna. Þessi 

hundraðshluti hækkar í: 
-— 20% þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum pólyeterefnasamböndum. hvort sem þeir 

eru yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerum $1.01 og 58.07, 
— 30% þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði sem er annað hvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 mm á 

breidd eða minna.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

úr 60.02 

úr 60.03 

úr 60.04 

úr 60.05 

úr 60.06 

úr 61.01 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Hanskar, vettlingar og belg- 
vettlingar, prjónaðir eða hekl- 

aðir, ekki teygjanlegir eða 
gúmmíbornir, sem hafa verið 

saumaðir saman eða samsettir 

úr prjóna- og heklbútum 
(niðurskornum, eða prjónuð- 
um eða hekluðum í heilu lagi) 

Sokkar, leistar, sokkahlífar og 

annað þess háttar, prjónað eða 

heklað, ekki teygjanlegt eða 
gúmmíborið, sem hafa verið 
saumaðir saman eða samsettir 
úr prjóna- og heklbútum 

(niðurskornum, eða prjónuð- 
um eða hekluðum í heilu lagi) 

Nærfatnaður, prjónaður eða 
heklaður, ekki teygjanlegur 

eða gúmmíborinn, sem hefur 
verið saumaður saman eða 
samsettur úr prjóna- eða 
heklbútum (niðurskornum, eða 

prjónuðum eða hekluðum í 

heilu lagi) 

Ytri fatnaður og aðrar vörur, 

prjónaðar eða heklaðar, ekki 
teygjanlegar eða gúmmíbornar, 
sem hafa verið saumaðar saman 
eða samsettar úr prjóna- eða 

heklbútum (niðurskornum, eða 

prjónuðum eða hekluðum í 
heilu lagi) 

Aðrar vörur, prjónaðar eða 
heklaðar, teygjanlegar eða 
gúmmíbornar (þar með taldar 
teygjanlegar —hnéhlífar og 

teygjanlegir sokkar), sem hafa 
verið saumaðar saman eða 
samsettar úr prjóna- eða 
heklbútum (niðurskornum, eða 

prjónuðum eða hekluðum í 

heilu lagi) 

Ytri fatnaður handa karl- 

mönnum og drengjum, þó ekki 

eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 
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Aðvinnsla sem nægir til að 

Aðvinnsla sem nægir ekki til varan standist upprunakröf- 

að varan standist urnar þegar neðangreind 

upprunakröfurnar skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr garni') 

Framleiðsla úr garni') 

Framleiðsla úr garni') 

Framleiðsla úr garni') 

Framleiðsla úr garni!) 

Framleiðsla úr garni')?) 

1) Útbúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru og skipta um tollskrárnúmer, valda því 
ekki að framleidda varan fullnægir ekki skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram úr 10% af 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 
2) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði samkvæmt skilyrðum lista B.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

úr 61.01 

úr 61.02 

úr 61.02 

úr 61.02 

61.03 

61.04 

úr 61.05 

úr 61.05 

úr 61.06 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 

Ytri fatnaður handa kven- 

mönnum, telpum og smábörn- 

um, ekki útsaumaður, þó ekki 

eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 

Eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 

Ytri fatnaður handa kven- 

mönnum, telpum og smábörn- 

um, útsaumaður 

Nærfatnaður handa  karl- 

mönnum og drengjum (þar 
mað taldir flibbar, skyrtur og 

ermalín) 

Nærfatnaður handa  kven- 

mönnum, telpum og smábörn- 

um 

Vasaklútar, óútsaumaðir 

Vasaklútar, útsaumaðir 

Sjöl, klútar, treflar, möttlar, 

slör og annað þess háttar, óút- 

saumað 
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Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr óþöktum dúk 

sem fer ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar')?) 

Framleiðsla úr garni')?) 

Framleiðsla úr óþöktum dúk 

sem fer ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar!)?) 

Framleiðsla úr vefnaði sem 

ekki er útsaumaður og fer ekki 
að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar full- 

gerðrar!) 

Framleiðsla úr garni')?) 

Framleiðsla úr garni')?) 

Framleiðsla úr óbleiktu, 

einföldu garni')?)3) 

Framleiðsla úr vefnaði, sem 

ekki er útsaumaður og fer ekki 
að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar full- 

gerðrar!) 

Framleiðsla úr óbleiktu 

einföldu garni úr náttúrlegum 

trefjum eða tilbúnum stuttum 

trefjum og úrgangi slíkra trefja 

eða úr kemískum vörum eða 
spunamassa')?) 

1) Útbúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru og skipta um tollskrárnúmer, valda því 
ekki að framleidda varan fullnægir ekki skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram úr 10% af 
heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 

2) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði samkvæmt skilyrðum lista B. 
3) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum verður þessari regiu ekki beitt um eitt eða fleiri af blönduðu 

spunaefnunum ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í 

framleiðsluna.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

úr 61.06 

61.07 

61.09 

úr 61.10 

úr 61.10 

úr 61.11 

úr 61.11 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Sjöl, klútar, treflar, möttlar, 

slör og annað þess háttar, út- 

saumað 

Slaufur, slipsi og hálsbindi 

Lífstykki, mjaðmabelti,brjósta- 

haldarar, axlabönd, sokka- 

bönd og annað þess háttar 
(einnig þótt vörurnar séu 

prjónaðar eða heklaðar), einnig 

teygjanlegt 

Hanskar, vettlingar, belgvettl- 
ingar, sokkar og leistar, ekki 

prjónaðir eða heklaðir, þó ekki 

eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 

Eldtraustur búnaður úr dúk 

þöktum þynnu úr álpólyester 

Aðrir tilbúnir hlutar til fatnaðar 
(t. d. axlapúðar, belti, erma- 

hlífar og vasar), þó ekki kragar, 

brjóstdúkar, skrautdúkar, 

mittisdúkar, brjóstblúndur, 

ermalín, bryddingar, hálsfell- 
ingarlín og aðrir áþekkir fylgi- 

hlutar og skraut til fatnaðar 

kvenna og telpna, útsaumað 

Kragar, brjóstdúkar, skraut- 

dúkar,  mittisdúkar, brjóst- 

blúndur, ermalín, bryddingar, 

hálsfellingarlin og aðrir áþekk- 

ir fylgihlutar og skraut til fatn- 

aðar kvenna og telpna, útsaum- 

að 

  

401 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr vefnaði sem 

ekki er útsaumaður og fer ekki 
að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar full- 

gerðrar!) 

Framleiðsla úr garni!)?) 

Framleiðsla úr garni!)?) 

Framleiðsla úr garni!)?) 

Framieiðsla úr óþöktum dúk 
sem fer ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar')?) 

Framleiðsla úr garni')?) 

Framleiðsla úr vefnaði sem 

ekki er útsaumaður og fer ekki 

að verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðr- 

ar!) 

1) Útþúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru Og skipta um tollskrárnúmer, valda þv: 

ekki að framleidda varan fullnægir ekki skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram úr 10% a! 

heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 

2) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði samkvæmt skilyrðum lista B. 
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Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

62.01 

úr 62.02 

úr 62.02 

62.03 

úr 62.05 

64.01 

64.02 

64.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Ferðaábreiður og önnur svipuð 
teppi 

Sængurlín, borðlín, handklæði, 

þvottaklútar og  þurrkur; 

gluggatjöld og aðrar spunavör- 

ur í vistarverur manna; óút- 

saumað 

Sængurlín, borðlín, handklæði, 

þvottaklútar og  þurrkur; 

gluggatjöld og aðrar spunavör- 

ur í vistarverur manna; út- 

saumað 

Sekkir og pokar til umbúða 

Ábreiður, segl, sóltjöld, utan- 
hússgluggatjöld, tjöld og við- 

leguútbúnaður 

Aðrar tilbúnar spunavörur (þar 

með talin snið), þó ekki blæ- 

vængir og viftur, ómekanískt, 
rammar og handföng fyrir slíkt 
og hlutar til þeirra 

Skófatnaður með ytri sóla og 
yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

Skófatnaður með ytri sóla úr 
leðri eða leðurlíkisdúk; skó- 

fatnaður (þó ekki skófatnaður 

sem telst til nr. 64.01) með ytri 

sóla úr gúmmíi eða plasti 

Skófatnaður með ytri sóla úr 
trjáviði eða korki 

  

402 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 
upprunakröfurnar 

Samsetning  skóyfirhluta og 
innri sóla eða annarra innri 

hluta, án ytri sóla, úr öðrum 

efnum en málmi 

Samsetning  skóyfirhluta og 

innri sóla eða annarra innri 

hluta, án ytri sóla, úr öðrum 

efnum en málmi 

Samsetning skóyfirhluta og 

innri sóla eða annarra innri 

hluta, án ytri sóla, úr öðrum 

efnum en málmi 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr óbleiktu garni 

sem telst til 50.—56. kafla1)2) 

Framleiðsla úr óbleiktu 
einföldu garni!)?) | 

Framleiðsla úr vefnaði sem 

ekki er útsaumaður og fer ekki 
að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr  kemískum 
vörum, spunamassa eða úr 

náttúrlegum trefjum, tilbúnum 
stuttum trefjum eða úrgangi 

slíkra trefjat)?) | 

Framleiðsla úr óbleiktu 
einföldu garni1)?) | 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 40% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði samkvæmt skilyrðum lista B. 
2) Um vörur úr tveimur eða fleiri spunaefnum verður þessari reglu ekki beitt um eitt eða fleiri af blönduðu 

spunaefnunum ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spunaefnanna sem notuð eru í 
framleiðsluna.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

64.04 

65.03 

65.05 

66.01 

úr 70.07 

70.08 

70.09 

71.15 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Skófatnaður með ytri sóla úr 
öðrum efnum 

Hattar og annar höfuðfatnaður 

úr flóka, gert úr hattaefni af því 

tagi sem telst til nr. 65.01, 

einnig fóðrað og/eða bryddað 

Hattar og annar höfuðfatnaður 
(þar með talin hárnet) úr 
prjóna- eða heklvoð eða úr 
laufaborðum, knipplingum, 

flóka eða öðrum spunaefnum 
(þó ekki úr samfléttingum, 
böndum eða ræmum), einnig 
fóðrað og/eða bryddað 

Regnhlífar og sólhlífar (þar 
með taldar göngustafsregn- 

hlífar, regnhlífatjöld, garðsól- 

hlífar o. þ. h.) 

Steypt, valsað, teygt eða blásið 

gler (þar með talið gler yfirlagt 
öðru gleri við framleiðsluna eða 
styrkt með málmþræði), skorið 
í aðra lögun en rétthyrnda, 
beygt eða unnið (t. d. kantslíp- 

að eða áletrað), einnig slípað 
eða fágað; marglaga einangr- 

unargler 

Öryggisgler úr hertu eða 
marglaga gleri, einnig tilskorið 

eða formað 

Glerspeglar (þar með taldir 
bifreiðaspeglar), einnig í um- 
gerð eða með baki 

Vörur sem eru úr eða í eru nátt- 

úrlegar perlur, eðalsteinar og 

hálfeðalsteinar (náttúrlegir, til- 
búnir eða endurgerðir) 

  

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum 
skilyrðum lista B. 

403 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Samsetning  skóyfirhluta og 

innri sóla eða annarra innri 

hluta, án ytri sóla, úr öðrum 

efnum en málmi 

Framleiðsla úr teygðu, steyptu 

eða völsuðu gleri sem telst til 

nr. 70.04—70.06 

Framleiðsla úr teygðu, steyptu 

eða völsuðu gleri sem telst til 

nr. 70.04—70.06 

Framleiðsla úr teygðu, steyptu 
eða völsuðu gleri sem telst til 
nr. 70.04—70.06 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr trefjum 

Framleiðsla úr garni eða trefj- 
um 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

sem standast upprunakröfurnar samkvæmt



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

13.07 

73.08 

13.09 

73.10 

73.11 

73.12 

13.13 

73.14 

73.16 

73.18 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Gjallfrítt hrájárn (blooms), 
drumbar (billets), plötur (slabs) 
og renningar (sheet bars) — 
einnig tinaðir — úr járni og 
stáli; lauslega formuð stykki 
með hömrun, að öðru leyti 
óunnin, úr járni eða stáli 

Plötuefni í rúllum úr járni eða 
stáli 

Alhæfiplötur (universal plates) 

úr járni eða stáli 

Stengur (einnig vírstengur) úr 

járni eða stáli, heitvalsaðar, 

slegnar, þrykktar eða kaldunn- 
ar; jarðborspípur úr stáli 

Prófíljárn og -stál, heitvalsað, 

slegið, þrykkt, eða kaldunnið, 

þilstál með boruðum eða 
slegnum götum eða án gata, 

einnig samsett 

Bönd úr járni eða stáli, heit- 

eða kaldvölsuð 

Þynnur og plötur úr járni eða 
stáli, heit- eða kaldvalsaðar 

Járn- eða stálvír, einnig húðað- 
ur en ekki einangraður 

Eftirgreindar vörur úr járni eða 

stáli tillagningar á járnbrautum 

og sporvagnabrautum: Teina- 

brautir, öryggisteinar, skipti- 
teinar, tengispor, skiptistykki, 

trjónustengur, tannhjólateinar, 

brautarbitar, tengispangir, 
teinafestingar, festingafleygar, 
undirstöðuplötur, teinagrip, 
teinastengur, festiplötur og 

annað efni sérstaklega ætlað til 

lagningar járnbrauta og smíði 
þeirra 

Pípur og efni í þær, úr járni 
(nema steypujárni) eða stáli, þó 

ekki háþrýstileiðslur til vatns- 

aflsstöðva 

404 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.06 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07 eða 73.08 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07—73.10, 

73.12 eða 73.13 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07—73.09 eða 
13.13 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.07—73.09 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.10 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast til nr. 73.06 

Framleiðsla úr vörum sem telj- 

ast tilnr. 73.06 og 73.07, eða til 
nr. 73.15 í þeim formum sem 

talin eru í nr. 73.06 og 73.07



10. október 1985 405 

Númer í 

tollskrá 

74.03 

14.04 

74.05 

14.06 

74.07 

74.08 

74.10 

74.11 

Framleiddar vörur 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
Vörulýsing að varan standist 

upprunakröfurnar 

Stengur, prófílar og vír úr kopar 

Plötur og ræmur úr kopar 

Koparþynnur sem eru í mesta 

lagi 0,15 mm að þykkt (án 
undirlags), einnig upphleyptar, 

mynstraðar, tilskornar, gatað- 

ar, húðaðar, áprentaðar eða 
festar á pappír eða annað efni 

til styrktar 

Koparduft og koparflögur 

Pípur, pípuefni og holar 

stengur, úr kopar 

Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, 
hné, hólkar og beygjur 

Margþættur vír, strengir, 

kaðlar, vírfléttur o. þ. h., úr 

kopar, þó ekki einangraðar 
raftaugar og rafstrengir 

Vírnet, vírdúkur, vírgrindur, 

girðingarnet, styrktarnet o. þ. 

h. (einnig endalaus bönd), úr 

koparvír; möskvateygðar (ex- 

panded) plötur úr kopar 

  

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 
urnar þegar neðangreind 
skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar?) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!') 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 
skilyrðum lista B.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

74.15 

74.16 

74.17 

74.18 

74.19 

75.02 

75.03 

75.04 

75.05 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Naglar, stifti, heftur, lykkjur, 

kengir, krækjur, sinklar, bólu- 

naglar, spíkarar og teiknibólur, 

úr kopar eða úr járni eða stáli 

með koparhaus; boltar og rær 

(þar með taldir skrúfteinar 

(bolt ends) og „pinnboltar““), 

með eða án skrúfgangs, skrúfur 

(þar með taldir skrúfkrókar og 

augaskrúfur), hnoð, fleinar, 

splitti og áþekkar vörur, úr 

kopar; skífur (þar með taldar 

spenniskífur) úr kopar 

Fjaðrir úr kopar 

Suðu- og hitunartæki af því tagi 
sem almennt eru notuð á 
heimilum — ekki rafmagnstæki 
— og hlutar til þeirra, úr kopar 

Önnur áhöld til heimilishalds, 

hreinlætistæki til notkunar 
innanhúss og hlutar til þessara 

tækja og vara, úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Stengur, prófílar og vír, úr 

nikkli 

Plötur og ræmur úr nikkli; 

nikkilþynnur; nikkilduft og 

nikkilflögur 

Pípur, pípuefni, holar stengur 

og pípuhlutar (svo sem tengi, 

hné, hólkar og kragar), úr 

nikkli 

Forskaut úr nikkli (þar með 

talin forskaut framleidd við raf- 
greiningu), unnin og óunnin 

  

406 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 

upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af nerðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 

skilyrðum lista B.



10. október 

Númer í 

tollskrá 

75.06 

76.02 

76.03 

76.04 

76.05 

76.06 

76.07 

16.08 

1985 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Aðrar vörur úr nikkli 

Stengur, prófílar og vír, úr áli 

Plötur og ræmur, úr áli 

Álþynnur sem eru í mesta lagi 

0,20 mm að þykkt (án undir- 

lags), einnig upphleyptar og 

mynstraðar, tilskornar, gatað- 
ar, húðaðar, áprentaðar eða 

festar á pappír eða annað efni 
til styrktar 

Álduft og álflögur 

Pípur, pípuefni og holar 

stengur, úr áli 

Pípufittings (t. d. tengi, hné, 

hólkar og beygjur) úr áli 

Mannvirki (t. d. skemmur og 

aðrar byggingar, brýr og brú- 

arhlutar, turnar, súlnagrindur, 

þök, þakgrindur, glugga- og 
hurðagrindur, hlerar, stöplar og 

súlur) og hlutar til þeirra (þar 
með taldar plötur, stengur, 

bjálkar, prótílar, pípur o. þ. h., 
tilsniðið til notkunar í 
mannvirki), úr áli 

  

407 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 
að varan standist 
upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaða1 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 
skilyrðum lista B.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

76.09 

76.10 

76.11 

76.12 

76.15 

76.16 

77.02 

78.02 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Geymar, ker og önnur slík stór 

ílát, úr áli, með yfir 300 lítra 

rúmtaki undir alls konar efni 

(þó ekki undir samanþjappaðar 
eða fljótandi  gastegundir), 

einnig klædd að innan og hita- 
einangruð, en ekki með 
mekanískum tækjum eða út- 

búnaði fyrir upphitun eða kæl- 

ingu 

Föt, tunnur, brúsar og áþekk 

ílát (þar með stíf og sveigjanleg 
pípulaga ílát), úr áli, venjulega 

notuð við flutning á vörum eða 

sem umbúðir 

Ílát úr áli undir samanþjappað- 

ar eða fljótandi gastegundir 

Margþættur vír, strengir, 

kaðlar, vírfléttur o. þ. h., úr 

álvír, þó ekki einangraðar raf- 

taugar og rafstrengir 

Áhöld til heimilishalds, hrein- 
lætistæki til innanhússnota og 

hlutar til slíkra vara, úr áli 

Aðrar vörur úr áli 

Stengur og prófílar úr magnes- 

íum; magnesíumvír,; plötur, 

ræmur og þynnur úr magnes- 

íum; einnig spænir af jafnri 

stærð, duft og flögur, úr magn- 

esíum; pípur, pípuefni og holar 

stengur, úr magnesíum; aðrar 

vörur úr magnesíum 

Stengur, prófílar og vír, úr blýi 

  

408 
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Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr $0% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar') 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 
skilyrðum lista B.



10. október 1985 

Númer í 

tollskrá 

18.03 

78.04 

78.05 

18.06 

79.02 

19.03 

19.04 

79.06 

80.02 

80.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Plötur og ræmur, úr blýi 

Blýþynnur sem vega ekki meira 
en 1,7 kg/m? (án undirlags), 

einnig  upphleyptar, mynstr- 

aðar, tilskornar, gataðar, húð- 

aðar, áprentaðar eða festar á 

pappír eða annað efni til 

styrktar; blýduft og blýflögur. 

Pípur, pípuefni, holar stengur 

og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hólkar og S-beygjur), úr 
blýi 

Aðrar vörur úr blýi 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki 

Plötur og ræmur úr zinki; zink- 
þynnur; zinkduft og zinkflögur 

Pípur, pípuefni, holar stengur 
og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hólkar og beygjur), úr 

zinki 

Aðrar vörur úr zinki 

Stengur, prófílar og vír, úr tini 

Plötur og ræmur, úr tini 

  

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum 
skilyrðum lista B. 

409 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 

upprunakröfurnar 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 
skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar!) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar') 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

sem standast upprunakröfurnar samkvæmt



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

80.04 

80.05 

82.05 

82.06 

úr 84. kafla 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Tinþynnur sem vega ekki meira 

en 1 kg/m? (án undirlags), 
einnig upphleyptar, mynstr- 
aðar, tilskornar, gataðar, húð- 

aðar, áprentaðar eða festar á 

pappír eða annað efni til 

styrktar; tinduft og tinflögur 

Pípur, pípuefni, holar stengur 
og pípuhlutar (svo sem tengi, 

hné, hólkar, beygjur), úr tini 

Skiptiverkfæri í handverkfæri, 
mekanísk handverkfæri og 

-smíðavélar (t. d. til að pressa, 
stansa, bora, snitta, fræsa, 

skera, snúa, víkka, þrengja og 

skrúfa), hér með talin mót til að 

draga málmþráð og pressa heita 
málma, einnig stjörnur á 
grjótbora 

Hnífar og skurðarblöð í vélar 
og mekanísk tæki 

Katlar, vélar og mekanísk tæki 

og hlutar til þeirra, þó ekki 
kæliskápar og vélar og tæki til 

kælingar og frystingar (útbúið 

fyrir rafmagn eða á annan hátt) 

(nr. 84.15) og saumavélar (ein- 

ungis „lock-stitch“) með 

yfirhluta sem eru 16 kg að 
þyngd eða minna án hreyfils 
eða 17 kg með hreyfli (úr 

84.41) 
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Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 
urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem Í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar') 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 

sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar!) 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar?) 

1) Þessi ákvæði eiga ekki við þegar vörurnar eru úr efnivörum sem standast upprunakröfurnar samkvæmt 

skilyrðum lista B. 
2) Þessum ákvæðum verður ekki beitt fram til 31. desember 1988 um brennsluelement úr nr. 84.59.
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Framleiddar vörur Aðvinnsla sem nægir til að 
Aðvinnsla sem nægir ekki til varan standist upprunakröf- 

Númer í Vörulýsing að varan standist urnar þegar neðangreind 

tollskrá upprunakröfurnar skilyrði eru fyrir hendi 

84.15 Kæliskápar, tæki og vélar til Aðvinnsla eða samsetning, sem 
kælingar og frystingar, útbúið í eru notaðar efnivörur og 

fyrir rafmagn eða á annan hátt hlutar sem ekki standast upp- 
runakröfurnar og fara ekki að 

verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 

verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna!), sem notað er, uppruna- 

kröfurnar 

úr 84.41 Saumavélar (einungis „lock- Aðvinnsla eða samsetning sem í 

stitch““) með yfirhluta 16 kg að eru notaðar efnivörur og hlutar 

þyngd eða minna án hreyfils, sem ekki standast uppruna- 

eða 17 kg með hreyfli kröfurnar og fara ekki að 

verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 
enda: 
— standist minnst 50% af 

verðmæti efnivaranna og 

hlutanna'), sem notað er til 
samsetningar á yfirhluta 
vélarinnar (mótorinn ekki 
meðtalinn), upprunakröf- 

urnar 
— standist þráðarspenni, grip- 

búnaður og útbúnaður fyrir 

víxlsaum (zigzag) uppruna- 

kröfurnar 

úr 85. kafla Rafmagnsvélar, rafmagnstæki Aðvinnsla eða samsetning sem í 

og rafmagnsbúnaður, hlutar til eru notaðar efnivörur og hlutar 
þeirra; þó ekki vörur sem telj- sem ekki standast uppruna- 

ast til nr. 85.14 eða 85.15 kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar 

85.14 Hljóðnemar og grindur fyrir Aðvinnsla eða samsetning sem Í 
þá; gjallarhorn, rafmagns- eru notaðar efnivörur og hlutar 

heyrnartíðnimagnarar sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda: 

  

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: . 
a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 

um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 

eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna 
— verðmæti vara af óákveðnum uppruna.
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Framleiddar vörur Aðvinnsla sem nægir til að 
Aðvinnsla sem nægir ekki til varan standist upprunakröf- 

Númer í Vörulýsing að varan standist urnar þegar neðangreind 

tollskrá upprunakröfurnar skilyrði eru fyrir hendi 

85.14 — standist minnst 50% af 

(frh.) verðmæti efnivaranna og 
hlutanna'), sem notuð eru, 

upprunakröfurnar 

— fari verðmæti smáranna 

(transistoranna), sem not- 
aðir eru og ekki standast 

upprunakröfurnar, ekki 

fram úr 3% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar?) 

85.15 Sendi- og móttökutæki fyrir Aðvinnsla eða samsetning sem í 

loftskeytasendingar og firðtal; eru notaðar efnivörur og hlutar 
sendi- og móttökutæki fyrir út- sem ekki standast uppruna- 

varp og sjónvarp (einnig mót- kröfurnar og fara ekki að 

tökutæki með innbyggðum verðmæti fram úr 40% af 
hljóðupptöku- eða hljóðflutn- verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

ingstækjum) og  sjónvarps- enda: 
myndavélar; útvarpsmiðunar- — standist minnst 50% af 

tæki, radartæki og radíófjar- verðmæti efnivaranna og 

stýritæki hlutanna!), sem notuð eru, 

upprunakröfurnar 

— fari verðmæti smáranna 
(transistoranna), sem not- 

aðir eru og ekki standast 

upprunakröfurnar, ekki 

fram úr 3% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar?) 

86. kafli Eimreiðar, vagnar og annað Aðvinnsla eða samsetning sem í 
efni til járnbrauta og spor- eru notaðar efnivörur og hlutar 

brauta; hvers konar merkja- sem fara ekki að verðmæti fram 
kerfi (ekki rafknúið) úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

úr 87. kafla Ökutæki (þó ekki á járnbraut- Aðvinnsla eða samsetning sem í 

um og sporbrautum) og hlutar eru notaðar efnivörur og hlutar 

til þeirra, þó ekki vörur sem sem fara ekki að verðmæti fram 
teljast til nr. 87.09 úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

  

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 

a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 
um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 

eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 
— verðmæti innfluttu varanna 
— verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 

2) Þessi hundraðshluti leggst ekki við nefnd 40%.
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Framleiddar vörur 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

Númer í Vörulýsing að varan standist 
tollskrá upprunakröfurnar 

87.09 Bifhjól og reiðhjól með hjálp- 
arvél, einnig með hliðarvagni; 
hliðarvagnar til bifhjóla og 
reiðhjóla 

úr 90. kafla Optísk-, ljósmynda- og kvik- 
mynda-, mæli-, prófunar-, ná- 

kvæmni-,  skurðlækna- og 

lækningatæki og áhöld og 

hlutar til þeirra, þó ekki vörur 
sem teljast til nr. 90.05, 90.07 

(nema rafmagnsleifturlampar), 
90.08, 90.12 og 90.26 

90.05 Sjónaukar með eða án prisma 
fyrir annað augað eða bæði 

úr 90.07 Ljósmyndavélar; |leifturljós- 
tæki til ljósmyndunar og 

leifturlampar (flashbulbs), þó 
ekki úrhleðslulampar er teljast 
til nr. 85.20, að rafmagns- 
leifturlömpum undanskildum 

  

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 

varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 
skilyrði eru fyrir hendi 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 
eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 
verðmæti efnivaranna og hlut- 

anna!), sem notaðir eru, upp- 

runakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 
eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 
enda standist a. m. k. 50% af 
verðmæti efnivaranna og hlut- 

anna'), sem notaðir eru, upp- 

runakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 
eru notaðar efnivörur og hlutar 

sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 
verðmæti efnivaranna og hlut- 

anna“), sem notaðir eru, upp- 

runakröfurnar 

a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 

um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 

eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 
— verðmæti innfluttu varanna 

— verðmæti vara af óákveðnum uppruna.
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Framleiddar vörur Aðvinnsla sem nægir til að 
Aðvinnsla sem nægir ekki til varan standist upprunakröf- 

Númer í Vörulýsing að varan standist urnar þegar neðangreind 

tollskrá upprunakröfurnar skilyrði eru fyrir hendi 

90.08 Kvikmyndavélar: Myndatöku- Aðvinnsla eða samsetning sem í 
og sýningarvélar, hljóðupp- eru notaðar efnivörur og hlutar 

töku- og hljóðvarpstæki; allar sem ekki standast uppruna- 
samstæður af þessum vélum og kröfurnar og fara ekki að 

tækjum verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 

verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna'), sem notaðir eru, upp- 

runakröfurnar 

90.12 Optískar smásjár, einnig með Aðvinnsla eða samsetning sem í 
útbúnaði til að taka eða varpa á eru notaðar efnivörur og hlutar 
sýningartjald mynd af því sem í sem ekki standast uppruna- 
þeim sést kröfurnar og fara ekki að 

verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 

verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna!), sem notaðir eru, upp- 
runakröfurnar 

90.26 Notkunar- og framleiðslu- Aðvinnsla eða samsetning sem í 

mælar fyrir gas, vökva og raf- eru notaðar efnivörur og hlutar 
magnsstraum; mælar til próf- sem ekki standast uppruna- 
unar á þeim kröfurnar og fara ekki að 

verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 

verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna!), sem notaðir eru, upp- 
runakröfurnar 

úr 91. kafla Úr og klukkur og hlutar til Aðvinnsla eða samsetning sem í 
þeirra, þó ekki vörur sem teljast eru notaðar efnivörur og hlutar 
til nr. 91.04 og 91.08 sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

91.04 Önnur úr og klukkur Aðvinnsla eða samsetning sem Í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 

sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda standist a. m. k. 50% af 

verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna!), sem notaðir eru, upp- 

runakröfurnar 

  

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 
a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 

um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 

eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna 

— verðmæti vara af óákveðnum uppruna.
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Framleiddar vörur 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

- að varan standist 
upprunakröfurnar 

Númer í 

tollskrá 

Vörulýsing 

91.08 Önnur úrverk, fullgerð 

úr 92. kafla Hljóðfæri; hljóðupptöku- og 
hljóðflutningstæki; mynda- og 
hljóðupptökutæki og mynda- 
og „hljóðflutningstæki fyrir 
sjónvarp; hlutar og fylgitæki til 
þessara tækja, þó ekki vörur 
sem teljast til nr. 92.11 

92.11 Grammófónar, hljóðritarar og 

önnur hljóðupptöku- og hljóð- 
flutningstæki, þar með taldir 
plötu- og segulbandsspilarar, 

með eða án hljóðhöfuðs; 
mynda- og hljóðupptökutæki 

og mynda- og hljóðflutnings- 
tæki fyrir sjónvarp 

93. kafli Vopn og skotfæri; hlutar til 
þeirra 

úr 96.01 Aðrir sópar, penslar og burstar 
(þar með taldir burstar sem eru 

hlutar af vélum); málningar- 

rúllur; gúmmíþurrkur á skafti 
(aðrar en rúllur) og skaftþvögur 
o. þ. h. 

  

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 
eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 
enda standist a. m. k. 50% af 
verðmæti efnivaranna og hlut- 

anna!), sem notaðir eru, upp- 
runakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 

eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í 
eru notaðar efnivörur og hlutar 
sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að 
verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

enda: 
— standist minnst 50% af 

verðmæti efnivaranna og 
hlutanna!), sem notuð eru, 

upprunakröfurnar 

fari verðmæti smáranna 
(transistoranna), sem not- 
aðir eru og ekki standast 
upprunakröfurnar, ekki 
fram úr 3% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar?) 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 
um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 
eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 
— verðmæti innfluttu varanna 

— verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 

2) Þessi hundraðshluti leggst ekki við nefnd 40%.



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

97.03 

98.01 

98.08 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Önnur leikföng; smálíkön til 
leikja og skemmtunar 

Hnappar, flibbahnappar, 

ermahnappar, smellur, smellu- 

hnappar, hnappamót og 
hnappaefni, hnappahlutar 

Ritvéla- og reiknivélabönd 

o. þ. h., einnig á spólum; 
stimpilpúðar, einnig í kössum 

416 

Aðvinnsla sem nægir ekki til 

að varan standist 
upprunakröfurnar 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að 
varan standist upprunakröf- 

urnar þegar neðangreind 

skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla sem í eru notaðar 

vörur sem fara ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar
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Viðauki 111. 
LISTI B 

Nr. 10 

Listi yfir aðvinnslu sem hefur ekki í för með sér skipti á tollskrárnúmerum en nægir eigi að síður til að 

vörur, sem þá meðferð hljóta, standist upprunakröfurnar 

Númer í 

tollskrá 

úr 25.15 

úr 25.16 

úr 25.18 

úr 25.19 

úr 25.19 

úr 28.13 

úr 32.01 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Marmari í söguðum stykkjum, 25 cm eða minna á 

þykkt 

Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til 

höggmyndagerðar eða bygginga, í söguðum 
stykkjum, 25 cm eða minna á þykkt 

Dólómít, brennt; samrunnið dólómiít 

Annað magnesíumoxyd, einnig kemískt hreint 

Náttúrlegt — magnesíumkarbónat (magnesit), 

einnig brennt, annað en magnesíumoxyd, mulið 

og sett í loftþéttar umbúðir 

Náttúrlegar asbesttrefjar 

Malaður og jafnblandaður gljásteinsúrgangur 

Jarðlitir, brenndir eða í duftformi 

Kemísk og önnur svipuð framleiðsla, þó ekki 

brennisteinsanhydríd (úr 28.13), sútunarsýrur 

(úr 32.01), rokgjarnar olíur, resinóíd og terpen- 

ríkar aukaafurðir (úr 33.01), tilreidd enzym, 
ót. a. (úr 35.07) 

Brennisteinsanhydríd 

Sútunarsýrur (tannin), þar með talið gallepla- 

tannín dregið út með vatni, ásamt söltum þeirra, 

eterum, esterum og öðrum derivötum 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Þegar efnivara og hlutar, sem standast ekki upp- 

runakröfurnar, er notað í vélar, tæki, mekanísk 

áhöld o. þ. h. sem teljast til84. — 92. kafla, í katla 
og ofna sem teljast til nr. 73.37 og í vörur sem 
teljast til nr. 97.07 og 98.03 veldur það ekki að 

vörurnar standast ekki upprunakröfurnar, enda 

fari verðmæti þessara efnivara og hluta ekki fram 
úr 5% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Sögun í plötur eða hluta, fágun, slípun og hreinsun 

á marmara, þar með talinn marmari í söguðum 

eða tilhöggnum stykkjum en ekki slípaður eða 

frekar unninn, meira en 25 cm á þykkt 

Sögun á graníti, porfyr, basalti, sandsteini og öðr- 

um steini til bygginga, þar með talinn steinn í 

söguðum eða tilhöggnum stykkjum en ekki slíp- 

aður eða frekar unninn, meira en 25 cm á þykkt 

Brennsla á óunnu dólómiíti 

Framleiðsla úr náttúrlegu magnesíumkarbónáati 

(magnesíti) 

Aðvinnsla sem felur í sér að náttúrlegt magnes- 

íumkarbónat (magnesít), einnig brennt, annað en 

magnesíumoxyd. er mulið og sett í loftþéttar um- 

búðir 

Aðvinnsla á konsentreruðu asbesti 

Mölun og jafnblöndun á gljásteinsúrgangi 

Aðvinnsla sem felur í sér að jarðlitir eru muldir og 
brenndir eða fínmalaðir í duft 

Aðvinnsla sem í eru notaðar vörur sem standast 

ekki upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti 

fram úr 20% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr brennisteinsdíoxyd 

Framleiðsla úr sútunarefnaextröktum úr jurta- 

ríkinu



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

úr 33.01 

úr 35.07 

úr 38. kafla 

úr 38.05 

úr 38.07 

úr 38.09 

úr 39. kafla 

úr 39.02 

úr 40.01 

úr 40.07 

úr 40.11 

úr 41.01 

úr 41.02 

úr 41.03 

úr 41.04 

úr 41.05 

418 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Rokgjarnar olíur (einnig  terpensnauðar), 

fljótandi eða fastar; resinóíd; terpenríkar aukaaf- 

urðir af rokgjörnum olíum 

Tilreidd enzym, ót. a. 

Ýmis kemísk efni, þó ekki hreinsuð tallolía (úr 
38.05), hreinsuð súlfatterpentína (úr 38.07) og 
viðarbik (viðartjörubik) (úr 38.09) 

Hreinsuð tallolía (tallsýra) 

Hreinsuð súlfatterpentína 

Viðarbik (viðartjörubik) 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, 

gerviharpix og önnur plastefni — og vörur úr 
plasti, þó ekki jónomerhimnur (úr 39.02) 

Jónomerhimna 

Plötur úr krepgúmmíi til skósólagerðar 

Þræðir og snúrur úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þakið 
spunavörum 

Sólaðir hjólbarðar 

Sauðskinn og lambskinn, ullarlaus 

Endursútað leður úr nautshúðum (þar með taldar 

bufflahúðir) og hrosshúðum, tilreitt á annan hátt 
en sem bókfell, þó ekki vörur sem teljast til nr. 

41.06 og 41.08 

Endursútuð sauð- og lambskinn, tilreidd á annan 

hátt en sem bókfell, þó ekki vörur sem teljast til 
nr. 41.06 og 41.08 

Endursútuð geita- og kiðlingaskinn, tilreidd á 

annan hátt en sem bókfell, þó ekki vörur sem 
teljast til nr. 41.06 og 41.08 

Annað endursútað leður, tilreitt á annan hátt en 

sem bókfell, þó ekki vörur sem teljast til nr. 41.06 

og 41.08 

„10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 
upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr konsentrötum af rokgjörnum 
olíum í feiti, Órokgjörnum olíum, vaxi eða öðru 

þess háttar, fengnum með enfleurage eða 

maceration 

Framleiðsla sem í eru notaðar vörur sem fara ekki 

að verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

Aðvinnsla sem í eru notaðar vörur sem standast 

ekki upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 20% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Hreinsun hrárrar tallolíu 

Aðvinnsla sem felur í sér eimingu eða hreinsun 

hrárrar súlfatterpentínu 

Eiming viðartjöru 

Aðvinnsla sem í eru notaðar vörur sem standast 
ekki upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti 

fram úr 20% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr thermoplast-hlutasalti (partial 

salt) sem er kópólymer etylens og metacrylsýru, 

að hluta neutraliserað með jónum málma, einkum 

zinks og natríums 

Völsun krepþynna úr náttúrlegu gúmmíi 

Framleiðsla úr óþöktum þráðum og snúrum úr 
vúlkaníseruðu gúmmíi 

Sólun hjólbarða 

Ullin tekin af gærunum 

Endursútun frumsútaðra nautshúða (þar með 
taldar bufflahúðir) og hrosshúða 

Endursútun frumsútaðra sauð- og lambskinna 

Endursútun frumsútaðra geita- og kiðlingaskinna 

Endursútun annarra frumsútaðra húða og skinna
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Númer í 

tollskrá 

úr 43.02 

úr 44.22 

úr 47.01 

úr 50.03 

úr 50.09 
úr 5$1.04 
úr 53.11 
úr 53.12 
úr $4.05 
úr 55.07 
úr $5.08 
úr $5.09 
úr 56.07 

úr 5$9.14 

úr 67.01 

úr 68.03 

úr 68.04 

úr 68.13 

úr 68.15 

úr 70.10 

70.13 

  

419 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Loðskinn, saumuð saman 

Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar 

beykisvörur úr trjáviði og hlutar í þessar vörur 

Súlfatpappírsmassi, vél- eða kemískt unninn úr 
hvers konar trefjaefni úr jurtaríkinu, bleiktur 

Silkiúrgangur, kembdur eða greiddur 

Þrykktur vefnaður 

Glóðarsokkar 

Fjaðrakústar 

Vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur úr sam- 

anlímdum flögusteini 

Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíu- 
steinn, hein o. þ. h., úr samanlímdum náttúrlegum 

eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir 

Vörur úr asbesti; blöndur að meginstofni úr 

asbesti eða asbesti og magnesíumkarbónati 

Vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteinsblöð 

fest á pappír eða spunaefni 

Slípaðar flöskur og glös 

Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hrein- 

lætistæki og skrifstofuáhöld, skrautmunir o. þ. h. 
úr gleri (þó ekki vörur sem teljast til nr. 70.19) 

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 
upprunakröfurnar 

Bleiking, litun, steining, sniðskurður og samsetn- 

ing sútaðra eða steindra loðskinna 

Framleiðsla úr klofnum viðarstöfum sem sagaðir 
eru á einni hlið en ekki frekar unnir, eða úr söguð- 

um viðarstöfum með söguðum ávala á einni hlið 
eða fleiri en ekki frekar unnir 

Framleiðsla úr óbleiktum súlfatpappírsmassa, vél- 

eða kemískt unnum úr hvers konar trefjaefni úr 

jurtaríkinu, að því tilskildu að vörur sem notaðar 

eru og standast ekki upprunakröfurnar fari ekki 

að verðmæti fram úr 60% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Kembing eða greiðsla silkiúrgangs 

Þrykking ásamt annarri fullvinnslu (bleiking, 

steining, þurrkun,  gufun, hnökrahreinsun, 

viðgerð, gegndreyping mersering) vefnaðar sem 

fer ekki að verðmæti fram úr 47,5% af verðmæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr hringlaga glóðarnetefni 

Framleiðsla úr fjöðrum, fjaðrahlutum eða dún 

Framleiðsla á vörum úr flögusteini 

Skurður, lögun og líming slípiefna sem eru þannig 

í laginu að þau teljast ekki ætluð til handnotkunar 

Framleiðsla á vörum úr asbesti eða úr blöndum að 

meginstofni úr asbesti eða asbesti og magnesíum- 
karbónati 

Framleiðsla á vörum úr gljásteini 

Slípun á flöskum og glösum sem fara ekki að 

verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Slípun á glermunum sem að verðmæti fara ekki 

fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar, 

eða handskreyting (þó ekki silkiþrvkk) hand- 

blásinna glermuna sem að verðmæti fara ekki 

fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

úr 70.20 

úr 71.02 

úr 71.03 

úr 71.05 

úr 71.05 

úr 71.06 

úr 71.07 

úr 71.07 

úr 71.08 

úr 71.09 

úr 71.09 

úr 71.10 

úr 71.16 

úr 73.15 

úr 73.29 

420 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Vörur úr glertrefjum 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, slípaðir eða unnir 
á annan hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar 
dregnir á þráð aðeins vegna flutnings) en ekki 
uppsettir eða inngreyptir 

Tilbúnir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeð- 

alsteinar, slípaðir eða unnir á annan hátt (þar með 

taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins 
vegna flutnings) en ekki uppsettir eða inngreyptir 

Silfur og silfurlegeringar, þar með talið silfur með 
gull- og platínuhúð, hálfunnið 

Silfur og silfurlegeringar, þar með talið silfur með 
gull- og platínuhúð, óunnið 

Silfurplett (silfurdoublé), hálfunnið 

Gull, þar með talið platínuhúðað gull, hálfunnið 

Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið 

Óeðlir málmar eða silfur með gullhúð, hálfunnið 

Platína og aðrir platínumálmar, hálfunnir 

Platína og aðrir platínumálmar, óunnir 

Óeðlir málmar eða góðmálmar með platínuhúð 

eða húð af öðrum platínumálmum, hálfunnið 

Glysvarningur úr óeðlum málmum, þó ekki úr- 

armbönd. 

Stállegeringar og kolefnisríkt stál 

— með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.07—73.13 

— með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.14 

Snjókeðjur 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr óunnum glertrefjum 

Framleiðsla úr óunnum eðalsteinum eða hálfeð- 

alsteinum 

Framleiðsla úr óunnum tilbúnum eða endurgerð- 
um eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 
óunnið silfur og silfurlegeringar 

Legering eða rafgreining óunnins silfurs og silfur- 
legeringar. 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 

óunnið silfurplett (silfurdoublé) 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 
óunnið gull og gulllegeringar (þar með talið plat- 

ínuhúðað gull) 

Legering eða rafgreining óunnins gulls eða gull- 
legeringa 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 

óunna óeðla málma eða silfur með gullhúð 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 
óunna platínu og aðra platínumálma 

Legering eða rafgreining óunninnar platínu eða 

annarra platínumálma 

Framleiðsla með því að valsa, draga, slá eða slípa 

óunna góðmálma eða óeðla málma með platínu- 

húð eða húð af öðrum platínumálmum 

Framleiðsla úr vörum úr óeðlum málmum, þó 

ekki plettuð eða húðuð með góðmálmi, enda fari 
heildarverðmæti allra þeirra vara sem notaðar eru 
og standast ekki upprunakröfur ekki fram úr 50% 

af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum með sama lagi og tilgreint er 

í nr. 73.06 eða 73.07 

Aðvinnsla sem í eru notaðar vörur sem standast 

ekki upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr $50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar
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Fullgerð vara 

Númer í Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar 

úr 74.01 Óhreinsaður kopar (blisterkopar og annar kopar) Framleiðsla úr koparsteini 

úr 74.01 Hreinsaður kopar Hreinsun með hitun eða rafgreiningu á 
óhreinsuðum kopar (blisterkopar og öðrum 
kopar), koparúrgangi eða brotakopar 

úr 74.01 Koparlegeringar Bræðsla og hitameðferð á hreinsuðum kopar, 

koparúrgangi eða brotakopar 

úr 75.01 Óunninn nikkill (þó ekki forskaut í nr. 75.05) Hreinsun, með rafgreiningu, bræðslu eða kemísk- 

um aðferðum á nikkilsteini, nikkilspeis og öðrum 
hálfunnum nikkilvörum 

úr 75.01 Óunninn nikkill, þó ekki nikkillegeringar Hreinsun, með rafgreiningu, bræðslu eða kemísk- 
um aðferðum á nikkilúrgangi og brotanikkli 

úr 76.01 Óunnið ál Framleiðsla með hitun eða rafgreiningu á 
óhreinsuðu áli, álúrgangi og brotaáli 

76.16 Aðrar vörur úr áli Framleiðsla sem í er notað vírnet, vírdúkur, vír- 

grindur, girðingarnet, styrktarnet o. þ. h. (einnig 

endalaus bönd) úr álvír eða möskvateygðar (ex- 

panded) plötur úr áli og þessar efnivörur fara ekki 

að verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

úr 77.02 Aðrar vörur úr magnesíum Framleiðsla úr stöngum, prófílum, plötum, vír, 

ræmum, þynnum, spónum af jafnri stærð, dufti og 

flögum, pípum, pípuefni og holum stöngum úr 
magnesíum sem fara ekki að verðmæti fram úr 

50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

úr 77.04 Beryllíum, unnið Framleiðsla með því að valsa, draga, eða slá 
óunnið beryllíum sem fer ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

úr 78.01 Hreinsað blý Framleiðsla úr blýstöngum með hitahreinsun 

úr 81.01 Wolfram (tungsten), unnið Framleiðsla úr óunnu wolfram sem fer ekki að 

verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

úr 81.02 Molybden, unnið Framleiðsla úr óunnu molybden sem fer ekki að 
verðmæti fram úr 50% af verðmæt, vörunnar full- 

gerðrar 

úr 81.03 Tantal, unnið Framleiðsla úr óunnu tantali sem fer ekki að 

verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

úr 81.04 Aðrir óeðlir málmar, unnir Framleiðsla úr öðrum óunnum óeðlum málmum 

sem fara ekki að verðmæti fram úr 50% af verð- 

mæti vörunnar fullgerðrar 

úr 82.09 Hnífar með skerandi eða sagtenntri egg (þar með Framleiðsla úr hnífablöðum 

taldir bjúghnífar) er ekki teljast til nr. 82.06



Nr. 10 

Númer í 

tollskrá 

úr 83.06 

úr 84.05 

84.06 

úr 84.08 

84.16 

úr 84.17 

84.31 

úr 84.41 

úr 84.41 

422 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Innanhússskrautmunir aðrir en myndastyttur, úr 
óeðlum málmi 

Gufuvélar (einnig hreyfanlegar, þó ekki gufu- 
dráttarvélar sem teljast til nr. 87.01 eða sjálf- 
knúnar vegþjöppur) með eigin kötlum 

Brunahreyflar með bullu 

Aðrar aflvélar og hreyflar, þó ekki þotuhreyflar 
og gashverflar 

Sléttipressur (calendering machines) og aðrar 

valsvélar (þó ekki slíkar vélar til vinnslu málma og 

glers), einnig valsar til þeirra 

Vélar, tæki og vélasamstæður, einnig með raf- 

magnsupphitun, til vinnslu á efnum með aðferð- 

um sem fela í sér hitabreytingu, til timburiðnaðar, 

pappírsmassa-, pappírs- og pappaiðnaðar 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á papp- 

írsmassa, pappír og pappa 

Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til 

vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa 

Saumavélar, þar með talin húsgögn sérstaklega 

hönnuð fyrir saumavélar, að undanskildum 

saumavélum (einungis „lock-stitch“) með yfir- 
hluta 16 kg að þyngd eða minna án hreyfils, eða 17 
kg með hreyfli 

Saumavélar (einungis „lock-stitch“) með yfir- 

hluta 16 kg að þyngd eða minna án hreyfils eða 17 

kg með hreyfli 
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Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla sem í eru notaðar efnivörur sem stand- 

ast ekki upprunakröfurnar og fara ekki að verð- 

mæti fram úr 30% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar vörur 

sem fara ekki að verðmæti fram úr 40% af verð- 
mæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 
vörur og hlutar sem fara ekki að verðmæti fram úr 

40% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem ekki standast upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, enda standist 
a. m. k. 50% af verðmæti efnivaranna og hlut- 
anna!), sem notaðir eru, upprunakröfurnar 

Aðvinnsla og samsetning sem í eru notaðar efni- 
vörur og hlutar sem standast ekki upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 25% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem standast ekki upprunakröf- 
urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 25% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning sem í eru notaðar efni- 
vörur og hlutar sem standast ekki upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 25% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem standast ekki upprunakröf- 
urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 25% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem standast ekki upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem ekki standast upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, enda: 

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 
a) varðandi vörur, efnivörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 

um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 
eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 
— verðmæti innfluttu varanna 
— verðmæti vara af óákveðnum uppruna.
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Númer í 

toliskrá 

úr 84.41 
(frh.) 

85.14 

85.15 

87.06 

úr 94.01 

úr 94.03 

úr 95.05 

423 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, raf- 

magnsheyrnartíðnimagnarar 

Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar 
og firðtal; sendi- og móttökutæki fyrir útvarp og 

sjónvarp (einnig móttökutæki með innbyggðum 
hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og 

sjónvarpsmyndavélar, útvarpsmiðunartæki, 

radartæki og radíófjarstýritæki 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki er teljast til nr. 

87.01—87.03 

Stólar og önnur sæti úr Óeðlum málmi (þó ekki 

sæti er teljast til nr. 94.02), einnig þau sem breyta 

má í rúm 

Önnur húsgögn úr óeðlum málmi 

Vörur úr skjaldbökuskel, perlumóður, fílabeini, 

beini, horni, kóral (náttúrlegum eða tilbúnum) og 

öðrum útskurðarefnum úr dýraríkinu 

  

Nr. 10 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

— standist minnst 50% af verðmæti efnivaranna 
og hlutanna!), sem notað er til samsetningar á 
yfirhluta vélarinnar (hreyfillinn ekki meðtal- 

inn), upprunakröfurnar 

— standist þráðarspennir, gripbúnaður og út- 

búnaður fyrir víxlsaum (zigzag) upprunakröf- 
urnar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 
vörur og hlutar sem ekki standast upprunakröf- 

urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 40% af 
verðmæti vörunnar fullgerðrar, enda standist a. m. 

k. 50% af verðmæti efnivaranna og hlutanna, sem 
notað er, upprunakröfurnar?) 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 
vörur og hlutar sem ekki standast upprunakröf- 
urnar og fara ekki að verðmæti fram úr 40% af 

verðmæti vörunnar fullgerðrar, enda standist a. m. 

k. 50% af verðmæti efnivaranna og hlutanna, sem 

notað er, upprunakröfurnar?) 

Aðvinnsla eða samsetning sem í eru notaðar efni- 

vörur og hlutar sem fara ekki að verðmæti fram úr 

15% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning sem í er notaður ófyil: 

ur baðmullardúkur 300 g/m“? að þyngd eða minna. 

tilbúinn til notkunar, sem fer ekki að verðmæt! 

fram úr 25% af verðmæti vörunnar fullgerðrarð) 

Aðvinnsla eða samsetning sem í er notaður ófyllt 

ur baðmullardúkur 300 g/m!? að þyngd eða minna. 

tilbúinn til notkunar, sem fer ekki að verðmæt 

fram úr 25% af verðmæti vörunnar fullgerðrað?) 

Framleiðsla úr skjaldbökuskel, perlumóður. fíla- 

beini, beini, horni, kóral (náttúrlegum eða ulbún- 

um) og öðrum unnum útskurðarefnum úr dýra- 

ríkinu 

1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, efnivara og hluta ber að miða við: 

a) varðandi vörur, efni vörur og hluta sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð sem hægt er að ganga úr skugga 

um að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur á landsvæði þess ríkis þar sem aðvinnslan 

eða samsetningin fer fram; 

b) varðandi aðrar vörur, efnivörur og hluta, ákvæði 6. greinar þessarar bókunar sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna “ 

— verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 

2) Beiting reglu þessarar má ekki leiða til þess að farið verði fram úr þeim hundraðshluta, 3% „ sem kveðið er á um í 

„sta A við sama tollskrárnúmer vegna smára sem standast upprunakröfur. 
3) Regla þessi á ekki við þegar almennri reglu um skipti á tollskrárnúmerum er beitt gagnvart öðrum hlutum sem 

ekki standast upprunakröfur og eru hluti af samsetningu hinnar fullunnu vöru.
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Numer í 

tollskrá 

úr 95.08 

úr 96.01 

úr 97.06 

úr 98.11 

424 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

Vörur úr útskurðarefnum úr jurtaríkinu (t. d. fíla- 

beinshnetum), merskúmi og rafi, náttúrlegu eða 

tilbúnu, harðkolum (jet) (og harðkolaeftirlíking- 
um úr jarðefnum) 

Burstar og sópar 

Golfkylfuhöfuð úr tré eða öðrum efnum 

Reykjarpípur, pípuhausar, úr tré, rótum eða öðr- 
um efnum 

Viðauki IV. 

Númer í 

tollskrá 

úr 27.07 

27.09— 

27.16 

úr 29.01 

úr 34.03 

úr 34.04 

úr 38.14 

LISTI C 

10. október 1985 

Aðvinnsla sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla úr unnum útskurðarefnum úr jurta- 

ríkinu (t. d. fílabeinshnetum), merskúmi og rafi, 

náttúrlegu eða tilbúnu, harðkolum (og harðkola- 
eftirlíkingum úr jarðefnum) 

Framleiðsla sem í eru notuð tilbúin knippi til 

bursta- og sópagerðar sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr grófmótuðum kubbum 

Framleiðsla úr grófmótuðum kubbum 

Listi yfir vörur sem vísað er til í 1. gr. 

Vörulýsing 

Blandaðar arómatískar olíur samkvæmt skýrgreiningu í athugasemd 2 við 27. kafla, sem yfir 65% 
miðað við rúmtak eimist við allt að 250%C hitastig (hér með taldar blöndur bensíns og bensóls), til 
notkunar sem eldsneyti fyrir orku eða upphitun 

Jarðolíur og vörur eimaðar úr þeim, tjörukennd efni, jarðvax 

Karbonhydríd: 

— óhringliða 
— eyclan og cyclen, þó ekki azulen 

— bensól, tólúól, xylól, 

til notkunar sem eldsneyti fyrir orku eða upphitun 

Smurefni sem í eru jarðolíur eða olíur úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki efnablöndur sem 

innihalda 70% eða meira, miðað við þunga, af olíum unnum úr jarðolíu eða olíum unnum úr 
tjörukenndum efnum 

Vax sem í er parafín, smákristallað vax, eða tjörukennd steinefni, úr parafínleifum 

Tilbúin efni til blöndunar í smurolíu
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Viðauki V. 

Nr. 10 

FLUTNINGSSKÍRTEINI 
  

1 Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang, land) 

EUR.1 
Nr. A —000.000 

Sjá skýringar á bakhlið áður en eyðublaðið er fyllt út 
  

  

3 Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang, land) (valfrjáls útfylling) 

2 

Flutningsskírteini til nota í fríverslun milli 

     {tilgreinið lönd, ríkjabandalag eða landsvæði) 
  

5 Ákvörðunarland, ríkjabandalag 
eða landsvæði 

4 Land, ríkjabandalag eða landsvæði 
þar sem vörurnar eru taldar upprunnar 

  
  

6 Upplýsingar um flutning (valfrjáls útfyliing) 

  
7 Athugasemdir 

  
1 Efvörureru 

ekki í um- 
búðum skal 
tilgreina 
stykkjatölu 
eða rita 
„búlka- 
vörur“ eftir 
því sem 
við á. 

8 Raðnúmer; merki og númer á stykkjum; tala og tegund stykkja'; vörutegund 9 Brúttóþyngd (kg) 
eða annað mál 
(1, m?o. s. frv.) 

10 Vörureikningar 
(valfrjáls 
útfylling) 

    
  2 Útfyllist 

einungis 
ef áskilið 
er Í reglum 
útflutnings-| 
lands eða 
landsvæðis 

11 ÁRITUN TOLLYFIRVALDS 

Ytirlýsing staðfest 

Útflutningsskjal? 

Eyðublað .. Stinipiil 

  

Tollstjóraskrifstofa 

Útgáfuland eða landsvæði 

Undirskrift   12 YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður lýsi yfir því að ofangreindar vörur full- 

nægja settum skilyrðum fyrir útgáfu þessa flutnings- 

skírteinis. 
  

Staður og dagsetning 

  

Undirskrift     
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13. VIÐTAKANDI BEIÐNI UM SANNPRÓFUN 14. NIÐURSTAÐA SANNPRÓFUNAR 

  

  

  
Óskað er sannprófunar þess að skírteini þetta sé 
ófalsað og efnislega rétt. 

Sannprófun sýnir að skírteini þetta (1) 

Q var gefið út af tilgreindri tollstjóraskrifstofu og 
upplýsingar gefnar þar eru réttar. 

n uppfyllir ekki sett skilyrði um gildi og efni (sjá 
viðfestar athugasemdir). 

  

  

(Staður og dagsetning) 

Stimpill 

  

  
(Staður og dagsetning) 

Stimpill 

  

(Undirskrift) 

(1) Setjið x í viðeigandi reit. 
  

  

SKÝRINGAR 

1. Á flutningsskírteini má hvorki afmá það sem ritað hefur verið né rita ofan í það sem fyrir er. Breytingar skulu gerðar þannig að 
strikað er yfir röngu atriðin en hinum réttu er bætt við, eftir því sem við á. Sá sem býr út skírteinið skal rita fangamark sitt við 

slíkar breytingar og þær skulu staðfestar af tollyfirvöldum í útflutningslandi eða landsvæði. 

'„
 . Ekki skal vera línubil á milli einstakra vöruliða, sem færðir eru á skírteinið, og fyrir framan hvern þeirra skal skrá raðnúmer. 

Strax á eftir síðasta vöruliðnum skal draga lárétt strik. Eyðu sem eftir verður ónotuð skal strika yfir þannig að engu verði aukið 

við síðar. 
3. Heiti varanna ber að tilgreina í samræmi við viðskiptavenjur og með nægilegri nákvæmni til að hægt sé að þekkja þær af 

lýsingunni. 

10. október 1985 
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Viðauki VI. 
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Eyðublað EUR. 2 Nr. 
1 | Eyðublað til nota í fríverslun 

milli") og 
  

Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang. land) 3) Yfirlýsing útflytjanda |- 

Ég undirritaður, útflytjandi þeirra vara sem lýst er hér að neðan, lýsi 

yfir að vörurnar fullnægja settum skilyrðum fyrir útfyllingu þessa 

eyðublaðs og vörurnar hafi öðlast upprunaréttindi samkvæmt gildandi   

í | 4 | Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang, land) 

  

ákvæðum um fríverslun sem um getur í reit 1. 

  

5 | Staður og dagsetning 

  

6 Í Undirskrift útflytjanda 

  

7) Athugasemdir“) 8 | Upprunaland“) 9 | Ákvörðunarland“) 

  

10 Heildarþyngd (kg)       

11 | Merki: númer sendingar; vörulýsing 

  
12 | Tollyfirvöld í útflutningslandinu') sem ber að sannprófa 

7 yfirlýsingu útflytjanda 

    
  I) Tilgreinið lönd, ríkj Ög eða 

2) Vísið til sannprófunar sem rétt yfirvöld hafa þegar framkvæmt 

3) „Upprunaland“ merkir land. ríkjabandalag eða landsvæði þar sem vörurnar eru taldar upprunnar. 
4) „Land“ merkir land. ríkjabandalag eða landsvæði 
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13| BEIÐNI UM SANNPRÓFUN | NIÐURSTAÐA SANNPRÓFUNAR 

Oskað er sannprófunar yfirlýsingar utflytjanda á tramblið evðu- Sannprófun sýnir að (1) 

blaðs þessa (*) HR . . 
' yfirlýsingar og einstök atriði tilgreind í þessu eyðublaði 

eru rétt. 

eyðublað þetta uppfvllir ekki sett skilyrði um efni og gildi 

(sjá viðfestar athugasemdir) 

(Staður og dagsetning) (Staður og dagsetning) 

Sumpill Stimpill 

(Undirskrift) 
lt ndirskrift) 

(1) Setjið x 1 viðeigandi rett        
  

() Sannprófun EUR 2 eyðublaðs ettir á skal framkvæmd með úrtaki eða hvenær sem toilvfirvold í innflutningslandinu hafa ástæðu til að draga í eta eini upplýsinga varðandi gildi 

eyðublaða og réttan uppruna viðkomandi vara 

2 

Leiðbeiningar um útfyllingu EUR. 2 eyðublaðs. 

EUR. 2 eyðublað má aðeins útbúa yfir vörur sem uppfylla í utflutningslandinu skilyrði ákvæða sem gilda um viðskipti þau sem um 

ræðir í reit 1. Ákvæði þessi ber að kynna sér vandlega áður en eyðublaðið er útfvllt. 

Þegar um bögglapóst er að ræða á útflytjandi að festa eyðublaðið Við fvlgibréfið. Þegar um sendingu í bréfapósti er að ræða skal 

hann setja eyðublaðið í umbúðir. Tilvísunin „EUR. 27 og raðnúmer eyðublaðsins skal tilgreint á grænan tollmiða Cl eða 1 

tollskyrslu C2/CP3, eftir því sem við á 

  

Leiðbeiningar þessar undanþiggja utflytjanda ekki því að hlíta öðrum tformsatríðum sem kveðið er á um í reglum toll- eða 

póstyfirvalda. 

Utflvtjanda sem notar eyðublað þeita er skylt að láta viðkomandi yfirvöldum í té öll sönnunargögn sem þau kunna að beiðast og 

samþykkja athugun þeirra á bokhaldi sinu og aðstæðum við framleiðslu þeirra vara sem lýst er í reit 11 á eyðublaði þessu
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Viðauki VIN. UMSÓKN UM FLUTNINGSSKÍRTEINI 
  

  

  

  

  

  

  

    

    

1 Útflytjandi (nafn, fuilt heimilisfang, land) 
EUR.1 

Nr. A ( 000.000 

Sjá skýringar á bakhlið áður en eyðublaðið er fyllt út 

2 
Umsókn um flutningssi i til nota í fríverslun milli 

3 Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang, land) (valfrjáls útfylling) 

og 

{tilgreinið lönd, ríkjabandalag eða landsvæði) 

4 Land, ríkjabandalag eða landsvæði 5 Ákvörðunarland, ríkjabandalag 
þar sem vörurnar eru taldar upprunnar eða landsvæði 

6 Upplýsingar um flutning (valfrjáls útfylling) 7 Athugasemdir 

Í Efvörureru 8 Raðnúmer; merki og númer á stykkjum; tala og tegund stykkja'; vörutegund 9 Brúttóþyngd (kg) | 10 Vörureikningar 
skkiium 

eða annað mál (valfrjáls 
tilgreina (I, m?o. s. frv.) útfylling) 
stykkjatölu 
eða rta 
„búlka- 
vörur“ eftir 
því sem 
við á. 
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YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður, útflytjandi þeirra vara sem lýst er hér að framan, 

LÝSI YFIR að vörurnar fullnægja settum skilyrðum fyrir útgáfu á viðfestu flutningsskírteini, 

TILGREINI hér með þau atvik sem ráða því að vörurnar fullnægja ofangreindum skilyrðum 

  

  

  

  

  

      

  

  

SKULDBIND MIG TIL, að kröfu réttra yfirvalda, að leggja fram öll sönnunargögn sem þau kunna að 

telja nauðsynleg til þess að viðfest skírteini verði gefið út, svo og skuldbind ég mig til að 

samþykkja, verði þess beiðst, að téð yfirvöld athugi bókhald mitt og allar aðstæður við fram- 

leiðslu ofangreindra vara, 

ÓSKA EFTIR útgáfu á viðfestu skírteini yfir þessar vörur. 

(Undirskrift) 

(1) Til dæmis innflutningsskjöl, flutningsskírteini, vörureikningar, yfirlýsingar framleiðanda o. s. frv. varðandi efnivörurnar sem 
notaðar hafa verið eða vörur sem fluttar eru út aftur óbreyttar.
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Viðauki VIII. 

  

1) EUR. 1 
    

30
 
m
m
 

2) 

        
—— 30 mm 

1) Bókstafsmerki eða skjaldarmerki útflutningslands sem aðili er að samningi þessum. 

2) Upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að bera kennsl á viðurkenndan útflytjanda. 

10. október 1985 Nr. 11 

AUGLÝSING 
um samning við Bretland um félagslegt öryggi. 

Hinn 1. ágúst 1985 öðlaðist gildi samningur milli Íslands og Bretlands um félagslegt öryggi sem 
undirritaður var í Reykjavík 25. ágúst 1983. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Ingvi S. Ingvarsson.



Nr. 11 432 10. október 1985 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um félagslegt öryggi milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar Sameinaða konungsríkisins 

Stóra-Bretlands og Norður-Írlands 

Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands 

sem hafa ákveðið að starfa saman á sviði félagsmála og sérstaklega að málum um félagslegt öryggi, 

sem æskja þess að stuðla að velferð manna sem flytjast milli eða vinna á landssvæðum þeirra, 

sem æskja þess að gera ráðstafanir til þess að tryggingartímabil sem náð hefur verið samkvæmt 
löggjöf aðilanna verði lögð saman þegar ákvarða skal bótarétt, 

sem æskja þess ennfremur að gera ráðstafanir til þess að gera mönnum sem flytjast milli landssvæða 
þeirra kleift að halda þeim réttindum sem þeir hafa öðlast samkvæmt löggjöf annars aðilans eða að njóta 
samsvarandi réttinda samkvæmt löggjöf hins, 

hafa orðið ásáttar um eftirfarandi: 

1 HLUTI 
Almenn ákvæði 

. 1. gr. 

1. Í samningi þessum merkir 

(a) „löggjöf“, að því er varðar aðila, það í löggjöf þeirri sem tilgreind er í 2. gr. samnings þessa er gildir 

á landssvæði þess aðila eða í einhverjum hluta þess. 

(b) „lögbært stjórnvald“ stjórnvald það sem ábyrgt er fyrir framkvæmd ákvæða um félagslegt öryggi á 

öllu eða í hluta landssvæðis hvors aðila; að því er varðar Sameinaða konungsríkið, ráðherra fyrir 

félagslega þjónustu, ráðuneyti Norður-Írlands fyrir heilbrigðismál og félagslega þjónustu, ráð Manar 

um félagslegt öryggi og nefnd Jersey um félagslegt öryggi, eftir því sem við á, og, að því er varðar 

Ísland, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

(c) „tryggingastjórnvald“ stjórnvald það sem lögbært er að ákvarða um þann bótarétt sem um er að 

ræða. 

(d) „lögbær stofnun“ stjórnvald það sem hlutaðeigandi maður á rétt á að fá bætur frá eða myndi eiga 

rétt á að fá bætur frá væri hann búsettur á landssvæði aðilans þar sem það stjórnvald er. 

(e) „tryggður“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, að hlutaðeigandi maður hafi greitt eða 

skuli greiða framlög eða framlög hafi verið greidd vegna hans eða þau verið færð honum tiltekna, eða 
í merkingu 12.—14. gr. samnings þessa að maðurinn sé launþegi eða talinn launþegi. 

(f) „„tryggingartímabil“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, framlagstímabil eða jafngilt 

tímabil og, að því er varðar Ísland, tímabil sem maður hefur verið tryggður vegna atvika sem bóta er 

krafist fyrir.



10. október 1985 433 Nr. 11 

CONVENTION 

on Social Security between the Government of Iceland and the Government of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

The Government of Iceland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland; 

Being resolved to co-operate in the field of social affairs and, in particular, in the matter of social 

security; 

Desirous of promoting the welfare of persons moving between or working in their respective territories; 

Desirous of making arrangements for insurance periods completed under the legislation of the Parties to 

be added together for the purpose of determining the right to receive benefit; 

Desirous further of making arrangements enabling persons moving between their respective territories 

to keep the rights which they have acquired under the legislation of the one Party or to enjoy 

corresponding rights under the legislation of the other; 

Have agreed as follows: 

PARTI 
General provisions 

ARTICLE Í 

(1) For the purpose of this Convention: 

(a) “legislation'' means in relation to a Party such of the legislation specified in Article 2 of this 
Convention as applies in the territory of that Party or in any part thereof, 

(b) “competent authority'' means the authority responsible for the social security schemes in all or 

part of the territory of each Party; in relation to the United Kingdom, the Secretary of State for 
Social Services, the Department of Health and Social Services for Northern Ireland, the Isle of Man 

Board of Social Security and the Social Security Committee of the States of Jersey as the case may 

require, and, in relation to Iceland, the Ministry for Health and Social Security; 

(c) “insurance authority“ means the authority competent to decide entitlement to the benefit in 

question; 

(d) “competent institution'' means the authority from which the person concerned is entitled to 

receive benefit or would be entitled to receive benefit if he were resident in the territory of the Party 

where that authority ís situated; 

(e) “insured'“ means, in relation to the United Kingdom, that contributions have been paid by or 

are payable by, or in respect of, or have been credited in respect of, the person concerned, or for the 

purposes of Articles 12 to 14 of this Convention, that the person is, or is treated as being, an 
employed person; 

(f) “insurance period“ means, in relation to the United Kingdom, a contribution period or an 

equivalent period and, in relation to Iceland, a period during which a person has been insured in 

respect of the contingency for which benefit is being claimed; 
C 28
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(g) „„framlagstímabil“ tímabil sem framlög vegna viðkomandi bóta skulu greidd fyrir, hafa verið 

greidd fyrir eða talin eru greidd fyrir samkvæmt löggjöf þeirri sem um er að ræða. 

(h) „jafngilt tímabil“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, tímabil sem framlög vegna viðkom- 
andi bóta hafa verið færð til tekna fyrir. 

(i) „maður á framfæri“ hvern þann sem talinn væri slíkur vegna kröfu um viðbótarbætur vegna 
framfærðs samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins eða Íslands. 

()) „lífeyrir“, „styrkur“ eða „bætur“ einnig aukningu á eða viðbótarfjárhæð sem greiða skal með 
lífeyri, styrk eða bótum eftir því sem við á. 

(k) „sjúkrabætur“, að því er varðar Ísland, sjúkradagpeninga. 

(1) „„örorkulífeyrir“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, örorkubætur aðrar en örorkulífeyri 

sem ekki miðast við iðgjaldagreiðslur og, að því er varðar Ísland, örorkulífeyri og örorkustyrk. 

(m) „ellilífeyrir“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, einnig eftirlaunalífeyri og, að því er 
varðar Ísland, grunnellilífeyri. 

(n) „ekkjubætur“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, ekkjustyrk, ekkjumæðralaun og 
ekkjulífeyri og, að því er varðar Ísland, ekkju- eða ekkilsbætur og ekkjulífeyri. 

(0) „munaðarleysingjabætur“, að því er varðar Sameinaða konungsríkið, styrk til lögráðamanns eða 
sérstakan barnastyrk. 

(p) „„að afla tekna með starfi“ að vera launþegi eða að starfa sjálfstætt. 

(q) „„launþegi“ mann sem fellur undir skilgreiningu launþega eða mann sem talinn er slíkur í 
viðeigandi löggjöf og orðin „maður er launþegi“ skulu túlkuð í samræmi við það. 

(r) „starf“ starf launþega og orðin „ráða til starfa“, „starfa“ og „vinnuveitandi“ skulu túlkuð í 

samræmi við það. 

(s) „sjálfstætt starfandi maður“ mann sem fellur undir skilgreiningu sjálfstætt starfandi manns eða 

mann sem talinn er slíkur í viðeigandi löggjöf og orðin „maður starfar sjálfstætt“ skulu túlkuð í 

samræmi við það. 

2. Önnur orð og orðasambönd sem notuð eru í samningi þessum hafa þá merkingu sem þeim er gefin í 

viðeigandi löggjöf. 

3. Samningur þessi gildir einnig á Mön og í Jersey og tilvitnanir til „Sameinaða konungsríkisins“ eða til 

„landssvæðis“ varðandi Sameinaða konungsríkið skulu túlkuð í samræmi við það, eftir því sem við á. 

2. gr. 

1. Ákvæði samnings þessa skulu gilda 

(a) að því er varðar Sameinaða konungsríkið um 

() lögum félagslegt öryggi 1975 til 1982 og lög um félagslegt öryggi (Norður-Írland) 1975 til 1982
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(g) “contribution period“ means a period in respect of which contributions appropriate to the 
benefit in question are payable, have been paid or have been treated as paid under the legislation in 

question; 

(h) “equivalent period" means, in relation to the United Kingdom, a period for which contributions 
appropriate to the benefit in question have been credited; 

(1) “dependant'" means a person who would be treated as such for the purpose of any claim for an 

increase of benefitin respect of a dependant under the legislation ofthe United Kingdom or Iceland; 

() “pension'', “allowance'' or “benefit'' includes any increase of, or any additional amount payable 

with, a pension, allowance or benefit respectively, 

(k) “sickness benefit'" means, in relation to Iceland, per diem sickness benefit; 

(1) “ínvalidity pension'' means, in relation to the United Kingdom, invalidity benefit, other than 
non-contributory invalidity pension, and, in relation to Iceland, invalidity pension and invalidity 
grant; 

(m) “old age pension", in relation to the United Kingdom, includes a retirement pension and, in 
relation to Iceland, means a basic old age pension; 

(n) “widow's benefit'' means, in relation to the United Kingdom, widow's allowance, widowed 

mother's allowance and widow's pension and, in relation to Iceland, widow's or widower's benefit 

and widow's pension; 

(0) “orphan's benefit'" means, in relation to the United Kingdom, guardian's allowance and child's 
special allowance; 

(p) “gainfully occupied'' means being an employed or self-employed person; 

(q) “employed person'' means a person who comes within the definition of an employed person or a 

person who is treated as such in the applicable legislation and the words “person is employed“ shall 
be construed accordingly; 

(r) “employment" means employment as an employed person and the words “employ'', 

“employed' or “employer' shall be construed accordingly; 

(s) “self-employed person“ means a person who comes within the definition of a self-employed 

person or a person who is treated as such in the applicable legislation and the words “person is 

self-employed" shall be construed accordingly. 

(2) Other words and expressions which are used in this Convention have the meanings respectively 

assigned to them in the legislation concerned. 

(3) The present Convention applies also to the Isle of Man and Jersey, and references to “the United 

Kingdom" or to “territory'' in relation to the United Kingdom shall be construed accordingly, where 

appropriate. 

ARTICLE 2 

(1) The provisions of this Convention shall apply, 

(a) in relation to the United Kingdom, to: 

(1) the Social Security Acts(1975 to 1982 and the Social Security (Northern Ireland) Acts 1975 to 

1982;
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(ii) lög um félagslegt öryggi 1975 til 1982 (lög löggjafarþingsins í Lundúnum) sem gilda fyrir Mön 
samkvæmt tilskipunum gefnum út samkvæmt ákvæðum laga um löggjöf um félagslegt öryggi 

(gildissvið) 1974 (lög frá Tynwald) 

(iii) lög um félagslegt öryggi (Jersey) 1974 

og um löggjöf þá sem felld hefur verið inn í lög þessi og tilskipanir eða sem numið hefur verið úr gildi 
með löggjöf sem felld hefur verið inn í lög þessi og tilskipanir. 

(b) að því er varðar Ísland um 

(i) lög nr. 67/1971 um almannatryggingar, með síðari breytingum 

(ii) lög nr. 64/1981 um atvinnuleysistryggingar. 

2. Samningur þessi gildir einnig um sérhverja löggjöf sem víkur til hliðar, kemur í stað, breytir, er viðauki 
við eða fellur inn í löggjöf þá sem tilgreind er í 1. tl. þessarar greinar, sbr. þó ákvæði 3., 4. og 5. tl. þessarar 

greinar. 

3. Samningur þessi gildir, nema aðilar komi sér saman um annað, einungis um bætur sem lýst er í þeirri 
löggjöf sem tilgreind er í 1. tl. þessarar greinar á þeim degi þegar samningur þessi öðlast gildi og sem 
sérstakt ákvæði er um í samningi þessum. 

4. Samningur þessi skal því aðeins gilda um einhverja þá löggjöf sem varðar grein félagslegs öryggis er 

löggjöf sú sem tilgreind er í 1. tl. þessarar greinar tekur ekki til, að báðir aðilarnir geri um það samning. 

5. Samningur þessi tekur ekki til reglna ráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi né neins 

samnings um félagslegt öryggi sem annar hvor aðilinn hefur gert við þriðja aðila né neinna laga eða 

reglna sem breyta löggjöf þeirri sem tilgreind er í 1. tl. þessarar greinar til þess að veita slíkum samningi 

gildi en skal ekki vera því tilfyrirstöðu að annar hvor aðilinn taki samkvæmt löggjöf sinni tillit til ákvæða 

einhvers annars samnings sem sá aðili hefur gert við þriðja aðila. 

3. gr. 

1. Nú á maður rétt til ellilífeyris, ekkjubóta, örorkulífeyris eða einhvers lífeyris, bóta, styrks eða 

greiðslna vegna vinnuslyss, -sjúkdóms eða -dauða samkvæmt löggjöf annars aðilans væri hann á 

landssvæði þess aðila og skal hann þá eiga rétt á þeim lífeyri, bótum, styrk eða greiðslum meðan hann er á 
landssvæði hins aðilans eins og hann væri á landssvæði fyrrnefnda aðilans, sbr. þó ákvæði 13., 14. og 29. 
gr. samnings þessa. Í þessari grein einungis merkir „ellilífeyrir“ að því er varðar Ísland grunnellilífeyri og 

bætur íslenskra lífeyrissjóða, og „styrkur vegna vinnuslyss eða -sjúkdóms“ sem greiða skal samkvæmt 

löggjöf Sameinaða konungsríkisins tekur einnig til allra þeirra styrkja og viðbótargreiðslna annarra en 

sérstaks styrks vegna erfiðra aðstæðna sem greiða skal samkvæmt löggjöf þess aðila. 

2. Nú skal samkvæmt löggjöf annars aðilans greiða viðbót við einhverjar þeirra bóta sem sérstakt ákvæði 

er um Í samningi þessum vegna manns á framfæri ef hann væri á landssvæði þess aðila og skal þá greiða 

slíka viðbót meðan hann er á landssvæði hins aðilans. 

3. Í grein þessari tekur „„ellilífeyrir“ og „örorkulífeyrir“ sem greiða skal samkvæmt löggjöf Íslands ekki 
til tekjutryggingar eða heimilisuppbótar sem greiða skal samkvæmt löggjöf Íslands.
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(11) the Social Security Acts| 1975 to 1982 (Acts of Parliament) as applied to the Isle of Man by 
Orders made under the provisions of the Social Security Legislation (Application) Act 1974 
(an Act of Tynwald); 

(iii) the Social Security (Jersey) Law 1974, 

and the legislation which was consolidated by those Acts, Laws or Orders or repealed by legislation 

consolidated by them; 

(b) in relation to Iceland, to: 

(i) the National Insurance Act No 67/1971, as amended; 

(ii) the Unemployment Insurance Act No 64/1981. 

(2) Subject to the provisions of paragraphs (3), (4) and (5) of this Article, this Convention shall apply 
also to any legislation which supersedes, replaces, amends, supplements or consolidates the legislation 

specified in paragraph (1) of this Article. 

(3) This Convention shall apply, unless the Parties agree otherwise, only to benefits described in the 

legislation specified in paragraph (1) of this Article at the date of coming into force of this Convention 
and for which specific provision is made in this Convention. 

(4) This Convention shall apply to any legislation which relates to a branch of social security not covered 
by the legislation specified in paragraph (1) of this Article only if the two Parties make an agreement to 

that effect. 

(5) This Convention shall not apply to Regulations on social security of the Council of the European 
Communities or to any convention on social security which either Party has concluded with a third party 
or to any laws or regulations which amend the legislation specified in paragraph (1) of this Article for the 
purpose of giving effect to such a convention but shall not prevent either Party from taking into account 

under its legislation the provisions of any other convention which that Party has concluded with a third 

party. 

ARTICLE 3 
(1) Subject to the provisions of Articles 13, 14 and 29 of this Convention, a person who would be 
entitled to receive an old age pension, widow's benefit, invalidity pension, or any pension, benefit, 

allowance or gratuity payable in respect of an industrial injury, industrial disease or industrial death 

under the legislation of one Party if he were in the territory of that Party shall be entitled to receive that 

pension, benefit, allowance or gratuity while he is in the territory of the other Party, as if he were in the 

territory of the former Party. For the purposes of this Article only, the term „old age pension“ in relation 
tolceland means basic old agc pension and benefits payable from Iceland's contributory old age pension 

funds, and “allowance payable in respect of an industrial injury or industrial disease" payable under the 

legislation of the United Kingdom shall include all such allowances and additions other than special 

hardship allowance payable under the legislation of that Party. 

(2) Where under the legislation of one Party an increase of any of the benefits for which specific 

provision is made in this Convention would be payable for a dependant if he were in the territory of that 

Party, it shall be payable while he is in the territory of the other Party. 

(3) For the purposes of this Article, “old age pension" and “invalidity pension" payable under the 

legislation of Iceland shall not include guaranteed income or household supplement payabie under the 
legislation of Iceland.
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. II. HLUTI 
Akvæði sem ákvarða hvaða löggjöf beita skuli 

4. gr. 

1. Skylda manns sem aflar tekna með starfi til þess að vera tryggður skal ákvarðast samkvæmt löggjöf 
þess aðilans sem landssvæðið þar sem hann aflar tekna með starfi tilheyrir, sbr. þó eftirfarandi ákvæði 
þessarar greinar og ákvæði $—7. gr. samnings þessa. 

2. Þegar maður starfar sem launþegi á landssvæði beggja aðilanna á sama tímabili skal skylda hans til þess 

að vera tryggður einungis ákvarðast af löggjöf þess aðilans sem landssvæðið þar sem hann er venjulega 
búsettur tilheyrir. 

3. Þegar maður starfar sjálfstætt á landssvæði beggja aðilanna á sama tímabili skal skylda hans til þess að 
vera tryggður ákvarðast af löggjöf þess aðilans sem landssvæðið þar sem hann er venjulega búsettur 

tilheyrir. 

4. Þegar maður starfar sem launþegi á landssvæði annars aðilans og starfar sjálfstætt á landssvæði hins 

aðilans á sama tímabili skal skylda hans til þess að vera tryggður einungis ákvarðast af löggjöf fyrrnefnda 
aðilans. 

5. Ákvæði 3. og 4. tl. þessarar greinar um „skyldu til þess að vera tryggður“ fela ekki í sér skyldu til þess 
að greiða framlag eftir flokki 4 samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins. 

5. gr. 
1. Þegar maður sem er tryggður samkvæmt löggjöf annars aðilans og starfar hjá vinnuveitanda á 

landssvæði þess aðila er sendur af þeim vinnuveitanda til þess að vinna á landssvæði hins aðilans skal 

löggjöf fyrrnefnda aðilans varðandi framlagsskyldu gilda áfram fyrir hann í fyrstu fimmtíu og tvær vikur 
hans í starfi á landssvæði síðarnefnda aðilans eins og hann starfaði á landssvæði fyrrnefnda aðilans. Starfi 
hann áfram á landssvæði síðarnefnda aðilans eftir þetta fimmtíu og tveggja vikna tímabil skal löggjöf 

fyrrnefnda aðilans gilda áfram fyrir hann, þó ekki lengur en í aðrar fimmtíu og tvær vikur, og að því 

tilskildu að lögbært stjórnvald síðarnefnda aðilans samþykki það áður en fyrra fimmtíu og tveggja vikna 

tímabilinu lýkur. 

2. Þegar maður sem kemur frá Íslandi aflar tekna með starfi í Sameinaða konungsríkinu og löggjöf 
Íslands gildir ekki fyrir hann samkvæmt 1. tl. þessarar greinar eða 4. gr. samnings þessa skal löggjöf 
Sameinaða konungsríkisins gilda fyrir hann eins og hann væri venjulega búsettur í Sameinaða konungs- 

ríkinu. 

6. gr. 

1. Samningur þessi gildir ekki um þá sem eru samkvæmt Vínarsamningunum um stjórnmálasamband eða 

ræðissamband undanþegnir lögum þess lands þar sem þeir eru staðsettir eða búa um félagslegt öryggi. 

2. Nú starfar maður í ríkisþjónustu annars aðilans eða í þjónustu einhverrar opinberrar stofnunar þess 

aðila á landssvæði kins aðilans og skal þá löggjöf fyrrnefnda aðilans varðandi framlagsskyldu gilda fyrir 
hann eins og hann starfaði á landssvæði hans, sbr. þó ákvæði 1. tl. þessarar greinar. 

3. Nú starfar maður í sendiráði eða ræðisstofnun annars aðilans á landssvæði hins aðilans eða í 
einkaþjónustu erindreka í slíku sendiráði eða ræðisstofnun og skal þá löggjöf síðarnefnda aðilans 

varðandi framlagsskyldu gilda fyrir hann éins og hann starfaði á landssvæði hans nema hann kjósi innan 

þriggja mánaða frá gildistöku samnings þessa eða innan þriggja mánaða frá starfsbyrjun á landssvæði 
síðarnefnda aðilans, hvort sem er síðar, að vera tryggður samkvæmt löggjöf fyrrnefnda aðilans, enda hafi 

hann verið þannig tryggður þegar fyrir byrjun starfsins í sendiráðinu eða ræðisstofnuninni, sbr. þó 

ákvæði 1. og 2. tl. þessarar greinar.
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PART I 
Provisions which determine the legislation applicable 

ARTICLE 4 

(1) Subject to the following provisions of this Article and the provisions of Articles 5 to 7 of this 

Convention, where a person is gainfully occupied, his liability to be insured shall be determined under 

the legislation of the Party in whose territory he is so occupied. 

(2) Where a person is employed in the territory of both Parties for the same period, his liability to be 

insured shall be determined only under the legislation of the Party in whose territory he is ordinarily 

resident. 

(3) Where a person is self-employed in the territory of both Parties for the same period, his liability to be 

insured shallbe determined under the legislation of the Party in whose territory he is ordinarily resident. 

(4) Where a person is employed in the territory of one Party and self-employed in the territory of the 

other Party for the same period, his liability to be insured shall be determined only under the legislation 

of the former Party. 

(5) For the purposes of the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, “ability to be insured'' 

shall not include liability to pay a Class 4 contribution under the legislation of the United Kingdom. 

ARTICLE 5 

(1) Where a person who is insured under the legislation of one Party and is emploved by an employer in 

the territory of that Party is sent by that employer to work in the territory of the other Party, the 

legislation of the former Party concerning liability for contributions shall continue to apply to him for the 

first fifty-two weeks of his employment in the territory of the latter Party as if he were employed in the 

territory of the former Party. Where his employment in the territory of the latter Party continues after 

such period of fifty-two weeks, the legislation of the former Party shall continue to apply to him for any 

further period of not more than fifty-two weeks, provided that the competent authority of the latter 

Party agrees thereto before the end of the first period of fifty-two weeks. 

(2) Where a person having come from Iceland is gainfully occupied in the United Kingdom and the 

legislation of Iceland does not apply to him in accordance with paragraph (1) ofthis Article or Article 4 

of this Convention, the legislation of the United Kingdom shall apply to him as if he were ordinarily 

resident in the United Kingdom. 

ARTICLE 6 

(1) This Convention shall not apply to persons who are exempted from the social security law of the 

country in which they are present or resident by virtue of the Vienna Conventions on Diplomatic or 

Consular Relations. 

(2) Subject to the provisions of paragraph (1) of this Article, where any person, who ís in the 

Government Service of one Party or in the service of any public corporation of that Party, is employed in 

the territory of the other Party, the legislation of the former Party concerning liability for contributions 
shall apply to him as if he were employed in its territory. 

(3) Subject to the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, where a person is employed in a 

diplomatic mission or consular post of one Party in the territory of the other Party, or in the private 

service of an official of such a mission or post, the legislation of the latter Party concerning liability for 

contributions shall apply to him as if he were emploved in its territory unless within three months of the 

entry into force of this Convention, or within three months of the beginning of the employment in the 

territory of the latter Party, whichever is later, he chooses to be insured under the legislation of the 
former Party, provided that he was so insured immediately before the commencement of the employ- 

ment at that mission or post.
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1. gr. 

Lögbær stjórnvöld aðilanna geta komið sér saman um að breyta framkvæmd ákvæða 4.—6. gr. samnings 
þessa varðandi sérstaka menn eða flokka manna. 

III. HLUTI 

Sérstök ákvæði 

1. KAFLI 

Sérstök ákvæði varðandi beitingu löggjafar Sameinaða konungsríkisins og Íslands 

8. gr. 

1. Þegar reikna skal rétt samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins til ellilífeyris skv. 16. gr. 

samnings þessa eða til ekkjubóta skv. 18. gr. skal líta svo á að hver vika sem maður átti lögheimili á 
Íslandi sé vika sem hann hefur greitt frjálst framlag fyrir eftir flokki 3 samkvæmt löggjöf Sameinaða 

konungsríkisins, sbr. þó 5. tl. þessarar greinar. 

2. Þegar reikna skal tekjustofn við útreikning á rétti samkvæmt löggjöf þeirri sem tilgreind erí 2. gr. 1. tl. 
(a) (i) og (ii) samnings þessa til sjúkrabóta skv. 9. gr. samnings þessa eða atvinnuleysisbóta skv. 11. gr. 

skal líta svo á að maður hafi greitt fyrir hverja byrjaða viku á viðkomandi skattári, hafi öll sú vika verið 
starfsvika Í starfi á Íslandi. framlag á laun sem jafngilda tveimur þriðju af efri tekjumörkum þess árs eftir 
flokki 1 sem launþegi samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins, sbr. þó 3. tl. þessarar greinar. 

3. Viðbótareinirig sem greidd er með örorkubótum samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins skal 

einungis grundvallast á tryggingartímabilum sem náð er samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins 

og skal ekki tekið tillit til framlaga sem talin eru greidd vegna ákvæða 2. tl. þessarar greinar þegar metin 

er upphæð viðbótareiningar. 

4. Þegar reikna skal tekjustofn við útreikning á rétti tilsjúkrabóta skv. 9. gr. samkvæmt löggjöf þeirri sem 

tilgreind er í 2. gr. 1. tl. (a) (i) og (ii) samnings þessa skal líta svo á að hver vika er maður hefur verið 
tryggður sem maður sem starfar sjálfstætt samkvæmt löggjöf Íslands sé vika sem hann hefur greitt 

framlag fyrir eftir flokki 2 sem maður sem starfar sjálfstætt samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkis- 
ins. 

5. Þegar reikna skal framlagsstofn til ákvörðunar á rétti samkvæmt löggjöf þeirri sem tilgreind er í 2. gr. 

1. tl. (a) (iii) samnings þessa til ellilífeyris skv. 16. gr. samnings þessa eða ekkjubóta skv. 18. gr. skal líta 

svo á að maður hafi greitt fyrir hverja viku sem hann átti lögheimili á Íslandi, sé sú vika á viðkomandi ári, 

framlag sem nemur 0,0193 sem árlegur framlagsstofn fyrir það ár. 

6. Þegar reikna skal framlagsstofn til ákvörðunar á rétti samkvæmt löggjöf þeirri sem tilgreind er í 2. gr. 

1. tl. (a) (iii) samnings þessa til sjúkrabóta skv. 9. gr. samnings þessa skal líta svo á að maður hafi greitt 

fyrir hverja viku er hann var tryggður sem launþegi eða maður sem starfar sjálfstætt samkvæmt löggjöf 

Íslands, sé sú vika á viðkomandi ársfjórðungi, framlag sem nemur 0,077 sem ársfjórðungslegur fram- 

lagsstofn fyrir þann ársfjórðung. 

7. Þegar reikna skal rétt til einhverra bóta skv. 9.— 19. gr. samnings þessa samkvæmt löggjöf Íslands skal 

líta svo á að tryggingartímabil sem maður hefur náð fyrir 6. apríl 1975 samkvæmt löggjöf þeirri sem 

tilgreind er í 2. gr. 1. tl. (a) (i) og (ii) samnings þessa séu lögheimilistímabil sem viðkomandi hefur náð á 
Íslandi.
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ARTICLE 7 
The competent authorities of the Parties may agree to modify the application of the provisions of 
Articles 4 to 6 of this Convention in respect of particular persons or categories of persons. 

PART I 

Special provisions 

SECTION 1 
Special provisions relating to the application of the legislation of the United Kingdom and Iceland 

ARTICLE 8 
(1) Subject to paragraph (5) of this Article, for the purpose of calculating entitlement, under the 

legislation of the United Kingdom, to an old age pension in accordance with Article 16 of this 
Convention or to widow's benefit in accordance with Article 18, each week during which a person was 

domiciled in Iceland shall be treated as if it were a week for which that person had paid a voluntary Class 

3 contribution under the legislation of the United Kingdom. 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, for the purpose of calculating an earnings 

factor for the purpose of calculating entitlement, under the legislation specified in Article 2(1)(a)(i) and 
(ii) of this Convention, to sickness benefit in accordance with Article 9 of this Convention or to 

unemployment benefit in accordance with Article 11, a person shall be treated for each week beginning 

in a relevant tax year, the whole of which week was a week of employment completed in employment in 
Iceland, as having paid a Class 1 contribution as an emploved person under the legislation of the United 

Kingdom on earnings equivalent to two-thirds of that year's upper earnings limit. 

(3) Any additional component payable with invalidity benefit under the legislation of the United 

Kingdom shall be based solely on insurance periods completed under United Kingdom legislation, and 
contributions treated as paid by virtue of paragraph (2) of this Article shall not be taken into account in 

assessing the amount of additional component. 

(4) For the purpose of calculating an earnings factor for the purpose of calculating entitlement to 

sickness benefit in accordance with Article 9 under the legislation specified in Article 2(1)(a)(i) and (ii) 

of this Convention, each week for which a person has been insured as a self-employed person under the 
legislation of Iceland shall be treated as if it were a week for which that person had paid a Class 2 
contribution as a self-employed person under the legislation of the United Kingdom. 

(5) For the purpose of calculating a contribution factor to establish entitlement under the legislation 

specified in Article 2(1)(a)(1ii) of this Convention to old age pension in accordance with Article 16 of this 

Convention, or to widow's benefitin accordance with Article 18, a person shall be treated for each week 

during which he was domiciled in Iceland, being a week in a relevant year, as having paid a contribution 
which derives an annual contribution factor of 0.0193 for that year. 

(6) Forthe purpose of calculating a contribution factor to establish entitlement to sickness benefit under 
the legislation specified in Article 2(1)(a)(iii) of this Convention in accordance with Article 9 of this 

Convention, a person shall be treated for each week for which he was insured as an employed person or 

as a self-employed person under the legislation of Iceland, being a week in the relevant quarter, as having 

paid a contribution which derives a quarterly contribution factor of 0.077 for that quarter. 

(7) Forthe purpose of calculating entitlement to any benefit in accordance with Articles 9 to 19 of this 

Convention under the legislation of Iceland, insurance periods completed by a person before 6 April 

1975 under the legislation specified in Article 2(1)(a)(i) and (ii) of this Convention shall be treated as if 

they had been periods of domicile completed by that person in Iceland.
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8. Þegar breyta skal í tryggingartímabil vinnutekjustofni sem maður hefur náð á skattári sem byrjar 6. 

apríl 1975 eða síðar samkvæmt löggjöf þeirri sem tilgreind er í 2. gr. 1. tl. (a) (i) og (ii) samnings þessa 

skal lögbært stjórnvald í Sameinaða konungsríkinu deila lægri tekjumörkum þess árs í tekjustofninn. 

Niðurstöðutalan skal vera heil tala, aukastafir ekki taldir með. Talan sem þannig fæst skal talin vera sá 
vikufjöldi á tryggingartímabilinu sem viðkomandi hefur náð samkvæmt þeirri löggjöf, þó aldrei yfir þeim 
vikufjölda sem sú löggjöf gilti fyrir viðkomandi það árið. Þegar reikna skal rétt til bóta skv. 9—19. gr. 
samnings þessa samkvæmt löggjöf Íslands skal líta svo á að hver slík vika á því tryggingartímabili sé vika 
sem viðkomandi átti lögheimili á Íslandi. 

9. Þegar breyta skal í tryggingartímabil framlagsstofni sem maður hefur náð samkvæmt löggjöf þeirri 
sem tilgreind er í 2. gr. 1. tl. (a) (iii) samnings þessa skal lögbært stjórnvald í Sameinaða konungsríkinu: 

(a) margfalda stofninn sem viðkomandi hefur náð á ársfjórðungi með þrettán þegar um er að ræða 
ársfjórðungslegan framlagsstofn, og 

(b) margfalda stofninn sem viðkomandi hefur náð á ári með fimmtíu og tveimur þegar um er að ræða 
árlegan framlagsstofn. 

Niðurstöðutalan skal vera heil tala, aukastafir ekki taldir með. Talan sem þannig fæst skal talin vera sá 

vikufjöldi á tryggingartímabilinu sem viðkomandi hefur náð samkvæmt þeirri löggjöf, þó aldrei yfir þeim 

vikufjölda sem löggjöf Jersey gilti fyrir viðkomandi á ársfjórðungi eða á ári, eftir því sem við á. Þegar 

reikna skal rétt til bóta skv. 9., 10. og 12.— 19. gr. samnings þessa samkvæmt löggjöf Íslands skal líta svo 

á að hver slík vika á því tryggingartímabili sé vika sem viðkomandi átti lögheimili á Íslandi. 

10. Þegar ekki er unnt að ákveða nákvæmlega þau tímaskeið þegar vissum tryggingartímabilum eða 
lögheimilistímabilum var náð samkvæmt löggjöf annars aðilans skal líta svo á að þessi tímabil fari ekki 

saman við tryggingartímabil eða lögheimilistímabil sem náð hefur verið samkvæmt löggjöf hins aðilans, 
og skal tekið tillit til þeirra svo sem bótaþega er hagstæðast. 

11. Þegar litið er á búsetu í Sameinaða konungsríkinu samkvæmt ákvæðum samnings þessa varðandi 
kröfu um bætur samkvæmt löggjöf Íslands eins og um væri að ræða lögheimilistíma á Íslandi skal, 
varðandi slíka kröfu, líta á hvert það tímabil sem viðkomandi eða einhver af fjölskyldu hans sem fylgir 

honum voru utan Sameinaða konungsríkisins eins og um væri að ræða tímabil sem hann eða einhver af 
fjölskyldu hans sem fylgir honum, eftir því sem við á, hefðu verið búsett í Sameinaða konungsríkinu, 

enda hafi fjarvera viðkomandi frá Sameinaða konungsríkinu verið vegna starfs sem hann var framlags- 

skyldur fyrir sem launþegi fyrstu fimmtíu og tvær vikur þess starfs samkvæmt löggjöf Sameinaða 

konungsríkisins. 

12. Nú sendir vinnuveitandi á Íslandi mann frá Íslandi til þess að vinna tímabundið erlendis, og skal þá 

hver vika sem hann starfar erlendis talin vera vika sem hann átti lögheimili á Íslandi, enda bæri 

vinnuveitanda hans að greiða iðgjald hans vegna fyrir þær vikur samkvæmt löggjöf Íslands. 

2. KAFLI 

Sjúkrabætur 

9. gr. 

1. Þegar maður starfar á landssvæði annars aðilans og löggjöf hins aðilans gildir fyrir hann samkvæmt 

einhverju ákvæði 4 — 7. gr. samnings þessa skal líta svo á að sú löggjöf gildi fyrir hann varðandi kröfu um 
sjúkrabætur eins og hann væri á landssvæði síðarnefnda aðilans.
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(8) Forthe purpose of converting to an insurance period any earnings factor achieved by a person in any 
tax year commencing on or after 6 April 1975 under the legislation specified in Article 2(1)(a)(i) and (ii) 
of this Convention, the competent authority of the United Kingdom shall divide the earnings factor by 
that year's lower earnings limit. The result shall be expressed as a whole number, any remaining fraction 

being ignored. The figure so calculated, subject to a maximum of the number of weeks during which the 

person was subject to that legislation in that year, shall be treated as representing the number of weeksin 
the insurance period completed by that person under that legislation. For the purpose of calculating 
entitlement to any benefit in accordance with Articles 9 to 19 of this Convention under the legislation of 
Iceland, each such week in that insurance period shall be treated as if it had been a week during which 

that person had been domiciled in Iceland. 

(9) For the purpose of converting to an insurance period any contribution factor achieved by a person 

under the legislation specified in Article 2(1)(a)(iii) of this Convention, the competent authority of the 

United Kingdom shall: 

(a) in the case of a quarterly contribution factor, multiply the factor achieved by a person in a 

quarter by thirteen; and 

(b) in the case of an annual contribution factor, multiply the factor achieved by a person in a year by 
fifty-two. 

The result shall be expressed as a whole number, any remaining fraction being ignored. The figure so 

calculated, subject to a maximum of the number of weeks during which the person was subject to Jersey's 

legislation in a quarter or in a year, as the case may be, shall be treated as representing the number of 

weeks in the insurance period completed by that person under that legislation. For the purpose of 

calculating entitlement to any benefit in accordance with Articles 9, 10 and 12 to 19 of this Convention 

under the legislation of Iceland, each such week in thatinsurance period shall be treated as if it had been 
a week during which that person had been domiciled in Iceland. 

(10) Where it is not possible to determine accurately the periods of time in which certain insurance 

periods or periods of domicile were completed under the legislation of one Party, such periods shall be 

treated as if they did not overlap with insurance periods or periods of domicile completed under the 

legislation of the other Party, and shall be taken into account to the best advantage of the beneficiary. 

(11) Where, in accordance with the provisions of this Convention, residence in the United Kingdom is 
treated in a claim for benefit under the legislation of Iceland as if it had been domicile completed in 

Iceland, for the purpose of any such claim any period during which a person, and any member of his 

family accompanying him, was outside the United Kingdom shall be treated as if it had been a period 

during which he, or any member of his family accompanying him as the case may be, was resident in the 

United Kingdom, provided that the person's absence from the United Kingdom was for the purpose of 

employment for which there was liability for contributions as an employed person for the first fifty-two 

weeks of that employment under the legislation of the United Kingdom. 

(12) Where a person is sent from Iceland by his employer in that country to work abroad temporarily, 
each week of that person's employment abroad shall be treated as if it had been a week during which he 

was domiciled in Iceland, provided that the week was one for which his employer was liable to pay 

insurance on his behalf under the legislation of Iceland. 

SECTION 2 

Sickness benefit 

ARTICLE 9 
(1) Where a person is employed in the territory of one Party and the legislation of the other Party 

applies to him in accordance with any of the provisions of Articles 4 to 7 of this Convention, he shall be 

treated under that legislation for the purpose of any claims to sickness benefit as if he were in the 
territory of the latter Party.
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2. Nú gerir maður í Sameinaða konungsríkinu annar en maður sem ákvæði 1. tl. þessarar greinar gilda um 
kröfu til sjúkrabóta samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins, og skal þá í samræmi við ákvæði 8. gr. 

samnings þessa tekið tillit til vikna sem hann var launþegi eða starfaði sjálfstætt á Íslandi eins og um 

væri að ræða vikur sem hann hafi greitt framlag eftir flokki 1 eða 2, eftir því sem við á, samkvæmt 

löggjöf Sameinaða konungsríkisins. 

3. Nú hefur maður fengið greiddar sjúkrabætur samkvæmt löggjöf annars aðilans fram að brottför hans 
frálandssvæði þess aðila til landssvæðis hins aðilans og hann kemur til landssvæðis síðarnefnda aðilans og 
gerir kröfu til sjúkrabóta þar innan tuttugu og eins dags frá því hann fór frá landssvæði fyrrnefnda 
aðilans, og skal þá líta svo á að hann, sé hann enn óvinnufær, fullnægi skilyrðum um að fá sjúkrabætur 

samkvæmt löggjöf síðarnefnda aðilans. 

4. Nú ætti maður rétt á sjúkrabótum samkvæmt löggjöf beggja aðilanna fyrir sama tímabil kæmu ákvæði 

þessa töluliðar ekki til, og skal þá einungis greiða þær bætur samkvæmt þeirri löggjöf sem hann var síðast 

tryggður samkvæmt, áður en bótaréttur kom til, sbr. þó ákvæði 4. og 5. tl. 31. gr. samnings þessa. 

5. Nú gerir maður kröfu til sjúkrabóta samkvæmt löggjöf Íslands og skal þá tekið tillit til starfs í 

Sameinaða konungsríkinu eins og um væri eða hefði verið að ræða starf á Íslandi. 

3. KAFLI 

Örorkulífeyrir 

10. gr. 

1. Nú gerir maður sem á lögheimili á Íslandi kröfu til örorkulífeyris samkvæmt löggjöf Íslands og skal þá 
líta svo á, í samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa, að tryggingartímabil sem hann hefur náð 

samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins séu tímabil sem hann átti lögheimili á Íslandi. 

2. Einungis í sambandi við það skilyrði að maður sem gerir kröfu til örorkulífeyris samkvæmt löggjöf 

Íslands þurfi að hafa átt lögheimili á Íslandi að minnsta kosti þrjú næstu ár áður en sótt er um þann lífeyri 

samkvæmt þeirri löggjöf skal líta svo á að tímabil sem hann var búsettur í Sameinaða konungsríkinu séu 

tímabil sem hann átti lögheimili á Íslandi. 

3. Nú gerir maður kröfu til örorkulífeyris samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins sem fær 

sjúkrabætur samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins eða fékk þær fram að þeim tíma er krafan er 

sett fram og skal þá líta svo á að þeir dagar sem hann fékk sjúkrabætur samkvæmt löggjöf Íslands séu 

dagar sem hann hafi fengið sjúkrabætur samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins. 

4. KAFLI 

Atvinnuleysisbætur 

11. gr. 

1. Nú hefur maður eftir að hann kom síðast til landssvæðis annars aðilans náð tryggingartímabili 
samkvæmt löggjöf þess aðila og skal þá, varðandi kröfu um atvinnuleysisbætur sem gerð er samkvæmt 
löggjöf þess aðila, líta svo á, í samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa, að tryggingartímabil eða 

starfstímabil sem náð er samkvæmt löggjöf hins aðilans séu tryggingartímabil eða starfstímabil sem náð 

er samkvæmt löggjöf fyrrnefnda aðilans.
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(2) For the purpose of a claim for sickness benefit under the legislation of the United Kingdom by a 
person in the United Kingdom, other than a person to whom the provisions of paragraph (1) of this 

Article apply, weeks during which that person was employed or self-employed in Iceland shall be taken 

into account in accordance with the provisions of Article 8 of this Convention as if they had been 
respectively weeks for which Class 1 or Class 2 contributions had been paid under the legislation of the 

United Kingdom. 

(3) Where a person was receiving sickness benefit under the legislation of one Party immediately before 
leaving the territory of that Party to go to the territory of the other Party, and he arrives and claims 

sickness benefit in the territory of the latter Party within twenty-one days of leaving the territory of the 
former Party, he shall be treated, if still incapacitated for work, as if he satisfied the conditions for 

entitlement to sickness benefit under the legislation of that latter Party. 

(4) Subjectto the provisions of Article 31(4) and (5) of this Convention where, but for the provisions of 
this paragraph, a person would be entitled to sickness benefit under the legislation of both Parties for the 

same period, that benefit shall be payable only under the legislation under which the person was last 
insured before entitlement arose. 

(5) For the purpose of a claim for sickness benefit under the legislation of Iceland employment in the 

United Kingdom shall be taken into account as if it were, or had been, employment in Iceland. 

SECTION 3 
Invalidity pension 

ARTICLE 10 

(1) Forthe purpose of a claim for invalidity pension under the legislation of Iceland by a person who is 

domiciled in Iceland, insurance periods completed by that person under the legislation of the United 

Kingdom shall, in accordance with the provisions of Article 8 of this Convention, be treated as if they had 

been periods during which the person had been domiciled in Iceland. 

(2) In rrelation only to the need of a person claiming invalidity pension under the legislation of Iceland to 

have been domiciled in Iceland for at least three years immediately prior to the application for that 
pension under that legislation, periods during which the person was resident in the United Kingdom shall 
be treated as if they had been periods during which the person had been domiciled in Iceland. 

(3) Forthe purpose of a claim for invalidity pension under the legislation of the United Kingdom by a 

person who is, orimmediately prior to the claim was, in receipt of sickness benefit under the legislation of 

the United Kingdom, days during which that person was in receipt of sickness benefit under the 
legislation of Iceland shall be treated as if they had been days during which he had been in receipt of 

sickness benefit under the legislation of the United Kingdom. 

SECTION 4 
Unemployment benefit 

ARTICLE 11 

(1) Where a person has, since his last arrival in the territory of one Party, completed a contribution 
period under the legislation of that Party, then for the purpose of any claim for unemployment benefit 

made under the legislation of that Party, any insurance period or period of employment completed under 

the legislation of the other Party shall, in accordance with the provisions of Article 8 of this Convention, 

be treated as if it were an insurance period or period of employment completed under the legislation of 

the former Party.
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Þó skal 

(a) ekki taka tillit til tryggingartímabila eða starfstímabila sem náð er samkvæmt löggjöf Jersey við 

ákvörðun á rétti til atvinnuleysisbóta samkvæmt löggjöf Íslands, og 

(b) taka tillit til tryggingartímabila eða starfstímabila sem náð er samkvæmt löggjöf Íslands einungis 

við ákvörðun á rétti til atvinnuleysisbóta samkvæmt löggjöf þeirri sem tilgreind er í 2. gr. 1. tl. (a) (i) 

og (ii) samnings þessa. 

2. Nú gerir maður kröfu til atvinnuleysisbóta samkvæmt löggjöf annars aðilans og tillit er tekið 

samkvæmt 1. tl. þessarar greinar til tryggingartímabils eða starfstímabils sem náð er samkvæmt löggjöf 

hins aðilans og skal þá taka tillit til sérhvers tímabils sem hann hefur fengið slíkar bætur fyrir samkvæmt 

löggjöf hins aðilans eins og um væri að ræða tímabil sem hann hefði fengið atvinnuleysisbætur fyrir 

samkvæmt löggjöf fyrrnefnda aðilans, enda sé það tímabil innan síðustu 12 mánaða fyrir fyrsta daginn 
sem greiða skal atvinnuleysisbætur fyrir samkvæmt löggjöf fyrrnefnda aðilans. 

3. Varðandi kröfu um atvinnuleysisbætur samkvæmt löggjöf Íslands skal líta svo á að hver vika sem 

maður hefur greitt framlag sem launþegi samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins hafi verið vika 

sem hann náði fjörutíu starfsstundum í á Íslandi, sbr. þó ákvæði 1. tl. (a) þessarar greinar. 

5. KAFLI 
Vinnuslysabætur og atvinnusjúkdómabætur 

12. gr. 

1. Þegar maður starfar á landssvæði annars aðilans og löggjöf hins aðilans gildir fyrir hann samkvæmt 

einhverju ákvæði 4 —7. gr. samnings þessa skal líta svo á að sú löggjöf gildi fyrir hann varðandi kröfu um 

bætur fyrir vinnuslys sem hann varð fyrir eða atvinnusjúkdóm sem hann fékk við það starf eins og slysið 
hafi orðið eða sjúkdómurinn byrjað á landssvæði síðarnefnda aðilans. Ef greiða ætti bætur vegna 

umræddrar kröfu væri viðkomandi á landssvæði síðarnefnda aðilans skal greiða þær meðan hann er á 

landssvæði fyrrnefnda aðilans. 

2. Nú verður maður fyrir slysi eftir að hann fer í starfi sínu frá landssvæði annars aðilans til landssvæðis 
hins aðilans en áður en hann kemur til síðarnefnda landssvæðisins og skal þá varðandi kröfu um bætur 

fyrir það slys 

(a) líta svo á að slysið hafi orðið á landssvæði þess aðila hvers löggjöf gilti fyrir hann á þeim tíma er 

slysið varð, og 

(b) ekki taka tillit til fjarveru hans frá landssvæði þess aðila við ákvörðun um það hvort starf hans sé 

sem launþega samkvæmt þeirri löggjöf. 

3. Nú ætti að greiða dánarbætur vegna vinnuslyss eða atvinnusjúkdóms samkvæmt löggjöf annars aðilans 

vegna barns væri það barn á landssvæði þess aðila og skulu þær bætur greiddar meðan barnið er á 

landssvæði hins aðilans. 

4. Varðandi kröfu um örorkubætur vegna vinnuslyss samkvæmt löggjöf Íslands skal líta svo á í samræmi 

við ákvæði 8. gr. samnings þessa að tryggingartímabil sem maður hefur náð samkvæmt löggjöf Samein- 
aða konungsríkisins séu tímabil sem hann átti lögheimili á Íslandi.



10. október 1985 447 Nr. 11 

Provided that: 

(a) periods of insurance or periods of employment completed under the legislation of Jersey shall 

not be taken into account for the purpose of determining entitlement to unemployment benefit 
under the legislation of Iceland, and 

(b) periods of insurance or periods of employment completed under the legislation of Iceland shall 

be taken into account for the purpose of determining entitlement to unemployment benefit only 

under the legislation specified in Article 2(1)(a)(i) and (ii) of this Convention. 

(2) Where a person claims unemployment benefit under the legislation of one Party and account is 

taken of an insurance period or period of employment completed under the legislation of the other Party 
by virtue of paragraph (1) of this Article, any period for which he received such benefit under the 
legislation of the other Party shall be taken into account as if it were a period during which he had 

received unemployment benefit under the legislation of the former Party, provided that that period falls 

within the last 12 months before the first day for which unemployment benefit becomes payable under 
the legislation of the former Party. 

(3) Subject to the provisions of paragraph (1)(a) of this Article, for the purpose of a claim for 

unemployment benefit under the legislation of Iceland, each week for which a person has paid a 

contribution as an employed person under the legislation of the United Kingdom shall be treated as if it 
had been a week during which that person had completed forty hours of employment in Iceland. 

SECTION 5 
Benefits for industrial injuries and diseases 

ARTICLE 12 
(1) Where a person is employed in the territory of one Party and the legislation of the other Party 
applies to him in accordance with any of the provisions of Articles 4 to 7 of this Convention, he shall be 
treated under that legislation for the purpose of any claim for benefit in respect of an industrial accident 

or an industrial disease contracted during that employment as if the accident had occurred or the disease 

had been contracted in the territory of the latter Party. Where benefit would be payable in respect of that 

claim if the person were in the territory of the latter Party, it shall be payable while he is in the territory of 

the former Party. 

(2) Where a person sustains an accident after he leaves the territory of one Party to go in the course of 

his employment to the territory of the other Party but before he arrives in the latter territory, then, for 

the purpose of any claim for benefit in respect of that accident: 

(a) the accident shall be treated as if it occurred in the territory of the Party whose legislation 

applied to him at the time the accident occurred, and 

(b) his absence from the territory of that Party shall be disregarded in determining whether his 

employment was as an employed person under that legislation. 

(3) Where because of a death resulting from an industrial accident or an industrial disease a benefit 

would be payable under the legislation of one Party in respect of a child if that child were in the territory 

of that Party, that benefit shall be payable while the child is in the territory of the other Party. 

(4) For the purpose of a claim for employment injury invalidity benefit under the legislation of Iceland, 

insurance periods completed by a person under the legislation of the United Kingdom shall, in accor- 

dance with the provisions of Article 8 of this Convention, be treated as if they had been periods during 
which the person had been domiciled in Iceland.
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5. Einungis í sambandi við það skilyrði að maður sem gerir kröfu til örorkubóta vegna vinnuslyss 
samkvæmt löggjöf Íslands þurfi að hafa átt lögheimili á Íslandi að minnsta kosti þrjú næstu ár áður en sótt 

er um þær bætur samkvæmt þeirri löggjöf skal líta svo á að tímabil sem hann var búsettur í Sameinaða 

konungsríkinu séu tímabil sem hann átti lögheimili á Íslandi. 

13. gr. 

1. Nú verður maður fyrir vinnuslysi eða hann fær atvinnusjúkdóm sem löggjöf annars aðilans gildir um og 

verður síðar fyrir vinnuslysi eða hann fær atvinnusjúkdóm sem löggjöf hins aðilans gildir um og skal þá 
við ákvörðun Örorkustigs samkvæmt löggjöf síðarnefnda aðilans taka tillit til fyrra slyssins eða sjúk- 

dómsins eins og löggjöf síðarnefnda aðilans gilti. 

2. Nú fær maður atvinnusjúkdóm eftir að hafa starfað einungis á landssvæði annars aðilans við atvinnu 

sem rekja má sjúkdóminn til samkvæmt löggjöf þess aðila og skal þá löggjöf þess aðila gilda í því tilviki 

jafnvel þótt sjúkdómurinn sé ekki greindur fyrr en á landssvæði hins aðilans. 

3. Nú fær maður atvinnusjúkdóm eftir að hafa starfað á landssvæðum beggja aðilanna við atvinnu sem 

rekja má sjúkdóminn til samkvæmt löggjöf beggja aðilanna og hann myndi eiga rétt á bótum vegna þess 

sjúkdóms samkvæmt löggjöf beggja aðilanna, og skal þá einungis greiða bætur samkvæmt löggjöf þess 

aðilans,sem landssvæðið þar sem hann starfaði síðast við þá atvinnu áður en sjúkdómurinn var greindur 

tilheyrir, sbr. þó ákvæði 5. tl. 31. gr. samnings þessa. 

4. Nú ágerist atvinnusjúkdómur manns sem bætur hafa verið greiddar fyrir í samræmi við ákvæði 2. eða 

3. tl. þessarar greinar og skulu þá eftirfarandi ákvæði gilda: 

(a) hafi viðkomandi ekki starfað frekar við atvinnu sem rekja má sjúkdóminn til eða sem ætla má að 
valdið hafi hrakandi heilsu hans eða hafi hann haft með höndum slíkt starf einungis á landssvæði þess 
aðilans sem löggjöf sú sem bætur voru greiddar eftir gildir á, skal greiða viðbótarbætur sem hann 

kynni að eiga rétt á vegna þess að sjúkdómurinn ágerðist einungis samkvæmt þeirri löggjöf. 

(b) krefjist viðkomandi bóta samkvæmt löggjöf þess aðilans sem landssvæðið þar sem hann starfar 
tilheyrir á þeim forsendum að sjúkdómurinn sem greiða skal bætur fyrir samkvæmt löggjöf hins 

aðilans ágerðist meðan hann starfaði á landssvæði fyrrnefnda aðilans við atvinnu sem ætla má 
samkvæmt löggjöf þess aðila að valdið hafi hrakandi heilsu hans skal lögbær stofnun þess aðila 
bótaskyld aðeins að því leyti sem sjúkdómurinn hefur ágerst eins og ákveðið er samkvæmt löggjöf 

þess aðila. 

14. gr. 

Hefði maður átt rétt á að fá greiddar vinnuslysa- eða atvinnusjúkdómabætur aðrar en örorkubætur 

samkvæmt löggjöf beggja aðilanna kæmu ákvæði þessarar greinar ekki til skal einungis greiða þær bætur 

samkvæmt þeirri löggjöf sem gildir á því landssvæði þar sem viðkomandi starfaði síðast, sbr. þó ákvæði S. 

tl. 31. gr. samnings þessa. 

6. KAFLI 

Ellilífeyrir og ekkjubætur 

15. gr. 

1. Nú á maður rétt til ellilífeyris samkvæmt löggjöf annars aðilans eða samkvæmt löggjöf einhvers hluta 

landssvæðis aðila, af öðrum ástæðum en vegna ákvæða samnings þessa, og skulu þá ákvæði 16. gr. 
samnings þessa önnur en 3. tl. þeirrar greinar ekki gilda samkvæmt þeirri löggjöf.
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(5) In relation only to the need of a person claiming employment injury invalidity benefit under the 
legislation of Iceland to have been domiciled in Iceland for at least three years immediately prior to the 
application for that benefit under that legislation, periods during which the person was resident in the 

United Kingdom shall be treated as if they had been periods during which the person had been domiciled 
in Iceland. 

ARTICLE 13 

(1) Where a person has sustained an industrial injury or contracted an industrial disease, in respect of 

which the legislation of one Party applies, and later sustains an industrial injury or contracts an industrial 

disease in respect of which the legislation of the other Party applies, then for the purpose of determining 

the degree of his disablement under the legislation of the latter Party, account shall be taken of the 

former injury or disease as if the legislation of the latter Party applied to it. 

(2) Where a person contracts an industrial disease after having been employed in the territory of only 

one Party in an occupation to which, under the legislation of that Party, the disease may be attributed, the 
legislation of that Party shall apply in his case, even if the disease is first diagnosed in the territory of the 

other Party. 

(3) Subject to the provisions of Article 31(5) of this Convention, where a person contracts an industrial 

disease after having been employed in the territories of both Parties in an occupation to which, under the 

legislation of both Parties, the disease may be attributed and he would be entitled to receive benefit in 

respect of that disease under the legislation of both Parties, the benefit shall be payable only under the 

legislation of the Party in whose territory he was last employed in that occupation before the disease was 
diagnosed. 

(4) Where a person has suffered an aggravation of an industrial disease for which benefit has been paid 

in accordance with the provisions of paragraph (2) or (3) of this Article, the following provisions shall 
apply: 

(a) if the person has not had further employment in an occupation to which the disease or the 

aggravation may be attributed, or has had such employment only in the territory of the Party under 

whose legislation benefit has been paid, any additional benefit to which he may become entitled as a 
result of such aggravation shall be payable only under that legislation; 

(b) ifthe person makes a claim under the legislation of the Party in whose territory he is employed 

on the grounds that he has suffered an aggravation of the disease in respect of which benefit is 
payable under the legislation of the other Party while employed in the territory of the former Party 

in an occupation to which, under the legislation of that Party, the aggravation may be attributed, the 

competent institution of that Party shall be liable to pay benefit only in respect of the aggravation as 

determined under the legislation of that Party. 

ARTICLE 14 
Where but for the provisions of this Article, and subject to the provisions of Article 31(5) of this 

Convention, a person would have been entitled to any benefit, other than a disablement benefit, payable 

in respect of an industrial injury or disease under the legislation of both Parties, that benefit shall be 

granted exclusively under the legislation of the territory in which the person was last employed. 

SECTION 6 
Old age pension and widow's benefit 

ARTICLE 15 

(1) Where a person is entitled to an old age pension under the legislation of one Party, or under the 

legislation of any one part of the territory of a Party, otherwise than by virtue of the provisions of this 

Convention, the provisions of Article 16 of this Convention, with the exception of paragraph (3) of that 

Article, shall not apply under that legislation. 

C 29
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2. „Ellilífeyrir“ samkvæmt þessari grein tekur ekki til eftirlaunalífeyris eftir flokki B sem greiða skal 

giftri konu samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins vegna framlaga eiginmanns hennar. 

3. Þegar ákveða skal rétt til viðbótareiningar sem greiða skal samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsrík- 

isins skal ekki taka tillit til neins framlagstímabils sem náð var samkvæmt löggjöf Íslands og að því er 

varðar þessa grein og 16. gr. samnings þessa skal líta á viðbótareiningu sem sérstakar bætur sem ákvæði 

16. gr. gilda ekki um. 

16. gr. 

1. Ákvæði þessarar greinar skulu gilda við ákvörðun á ellilífeyrisrétti manns samkvæmt löggjöf annars 
aðilans eða samkvæmt löggjöf einhvers hluta landssvæðis þess aðila sé samkvæmt þeirri löggjöf ekki um 
að ræða neinn rétt fyrir hann samkvæmt ákvæðum 15. gr. samnings þessa. Þriðji töluliður þessarar 

greinar gildir einnig þegar um slíkan rétt er að ræða. 

2. Í samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa skal tryggingastjórnvald þess aðila eða tryggingastjórnvald 

þess hluta landssvæðis þess aðila ákveða 

(a) fjárhæð hugsanlegs lífeyris sem greiða bæri ef öllum viðeigandi tímabilum sem hann hefur náð 

samkvæmt löggjöf beggja aðilanna hefði verið náð samkvæmt þess eigin löggjöf. 

(b) hlutfall slíks hugsanlegs lífeyris sem er í sama hlutfalli við heildina og samtala viðeigandi tímabila 
sem hann hefur náð samkvæmt löggjöf þess aðila eða löggjöf þess hluta er af samtölu allra viðeigandi 

tímabila sem hann hefur náð samkvæmt löggjöf beggja aðilanna. 

Hlutfallsfjárhæðin þannig reiknuð skal vera sú lífeyrisfjárhæð sem lögbær stofnun skal í raun greiða 

honum. 

„Viðeigandi tímabil“ merkir í grein þessari þau tryggingartímabil eða lögheimilistímabil, eftir því sem við 

á, sem annar hvor aðilinn tekur tillit til í samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa og 3. og 4. tl. þessarar 

greinar. 

3. Þegar reikna skal ellilífeyri og 

(a) öll þau tryggingartímabil sem maður hefur náð samkvæmt löggjöf annað hvort 

(i) Stóra-Bretlands, Norður-Írlands eða Manar nema minna en einu reikningsári eða eftir atvikum 
einu rétthæfingarári eða miðast einungis við tímabil fyrir 6. apríl 1975 og nema samanlagt 

minna en 50 vikum, eða 

(ii) Jersey nema minna en 1,00 árlegum framlagsstofni 

þá skal líta á þessi tímabil eins og þeim hefði verið náð samkvæmt löggjöf einhvers annars hluta 

landssvæðis Sameinaða konungsríkisins sem lífeyri á að greiða samkvæmt eða, sé tekið tillit til 

þessara tímabila, ætti að greiða samkvæmt eða, þegar greiða á eða greiða ætti tvo slíka lífeyri, 

samkvæmt löggjöf þess hluta sem á þeim degi er bótaréttur kom eða kemur fyrst til greina innir af 

höndum eða myndi inna af höndum hærri fjárhæðina. Þegar ekki á eða ætti að greiða slíkan lífeyri í 
neinum öðrum hluta landssvæðis Sameinaða konungsríkisins, en greiða á lífeyri, samkvæmt löggjöf 
Íslands eða greiða ætti slíkan lífeyri sé tekið tillit til þessara tímabila, skal breyta tímabilunum í 
samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa og skal líta svo á að þeim hafi verið náð samkvæmt löggjöf 

Íslands;
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(2) Forthe purpose of this Article. “old age pension" shall not include a Category B retirement pension 

payable to a married woman under the legislation of the United Kingdom by virtue of the contributions 

of her husband. 

(3) For the purposes of determining entitlement to additional component payable under the legislation 
of the United Kingdom, no account shall be taken of any contribution period completed under the 

legislation of Iceland; and for the purposes of this Article and Article 16 of this Convention additional 

component shall be treated as a seperate benefit to which the provisions of Article 16 do not apply. 

ARTICLE 16 
(1) The provisions of this Article shall apply for the purpose of determining entitlement to old age 

pension in respect of a person under the legisiation of one Party or the legislation of any one part of the 
territory of a Party under which there is no entitlement in respect of that person in accordance with the 
provisions of Article 15 of this Convention. Paragraph (3) of this Article shall also apply when there is 
such an entitlement. 

(2) In accordance with the provisions of Article 8 of this Convention, the insurance authority of that 
Party or of that one part of the territory of a Party shall determine: 

(a) the amount of the theoretical pension which would be payable if all the relevant periods 
completed by that person under the legislation of both Parties had been completed under its own 

legislation: 

(b) theproportion of such theoretical pension which bears the same relation to the whole as the total 

of the relevant periods completed by him under the legislation of that Party or ofthat part bears to the 

total of all the relevant periods which he has completed under the legislation of both Parties. 

The proportionate amount thus calculated shall be the rate of pension actually payable to that person by 

the competent institution. 

For the purpose of this Article, “relevant periods' means the periods ofinsurance or periods of domicile, 

as the case may be, which are taken into account by one or the other Party in accordance with the 

provisions of Article 8 of this Convention and paragraphs (3) and (4) of this Article. 

(3) For the purposes of the calculation of an old age pension — 

(a) where all the insurance periods completed by any person under the legislation of — 

(i) either Great Britain, Northern Ireland or the Isle of Man amount to less than one reckonable 

or, as the case may be, qualifying year, or relate only to periods before 6 April 1975 and in 

aggregate amount to less than 50 weeks; or 

(ii) Jersey amount to less than an annual contribution factor of 1.00 

those periods shall be treated as if they had been completed under the legislation of any other part of 
the territory of the United Kingdom under which a pension is, or if such periods are taken into 
account would be, payable, or, where two such pensions are or would be payable, under the 
legislation of that part which, at the date on which entitlement first arose or arises, is paying or would 

pay the greater amount. Where no such pension is or would be payable by any other part of the 

territory of the United Kingdom and a pension is, or if such periods are taken into account would be, 
payable under the legislation of Iceland, the periods shall be converted in accordance with the 

provisions of Article 8 of this Convention and shall be treated as if they had been completed under 

the legislation of Iceland;
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(b) öll þau lögheimilistímabil sem maður hefur náð á Íslandi nema minna en einu ári þá skal breyta 
þessum tímabilum í tryggingartímabil í samræmi við ákvæði 8. gr. samnings þessa og skal líta svo á að 

þeim hafi verið náð samkvæmt löggjöf þess hluta landssvæðis Sameinaða konungsríkisins sem lífeyri 

á að greiða samkvæmt eða, sé tekið tillit til þessara tímabila, ætti að greiða samkvæmt, eða, þegar 

greiða á eða greiða ætti slíkan lífeyri samkvæmt löggjöf tveggja eða fleiri hluta landssvæðis Sam- 

einaða konungsríkisins, samkvæmt löggjöf þess hluta sem á þeim degi sem bótaréttur kom eða kemur 

fyrst til greina innir af höndum eða myndi inna af höndum hærri eða hæstu fjárhæðina. 

4. Þegar beita skal ákvæðum 2. tl. þessarar greinar 

(a) skal tryggingastjórnvald í Sameinaða konungsríkinu einungis taka tillit til viðeigandi tímabila sem 
náð er samkvæmt löggjöf annars hvors aðilans sem tekið væri tillit til við ákvörðun lífeyris samkvæmt 
löggjöf Sameinaða konungsríkisins hefði þeim verið náð samkvæmt þeirri löggjöf og varðandi konu 

skal, eftir því sem við á, taka samkvæmt þeirri löggjöf tillit til viðeigandi tímabila sem eiginmaður 
hennar hefur náð. 

(b) skal ekki taka tillit til neinna stighækkandi framlaga sem greidd hafa verið samkvæmt löggjöf 
Sameinaða konungsríkisins fyrir 6. apríl 1975 og bæta skal fjárhæð þeirra stighækkandi bóta sem 

greiða skal vegna slíkra framlaga við þá lífeyrisfjárhæð sem greiða skal í samræmi við 2. tl. þessarar 

greinar samkvæmt þeirri löggjöf. 

(c) skal ekki taka tillit samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins til neins tryggingartímabils eftir 
að viðkomandi hefur náð lífeyrisaldri, en bæta skal aukningu á bótum vegna slíks tímabils samkvæmt 

löggjöf Sameinaða konungsríkisins við bætur sem greiða skal samkvæmt löggjöf Sameinaða kon- 
ungsríkisins og reiknaðar eru samkvæmt 2. tl. þessarar greinar. 

(d) þegar beita skal ákvæðum 2. tl. þessarar greinar skal „lífeyrir“ ekki taka til neinnar aukningar sem 

greiða skal vegna barns á framfæri, en bæta skal slíkri aukningu við bætur sem greiða skal vegna 

útreiknings samkvæmt 2. tl. þessarar greinar. 

(e) skal einungis taka tillit til skyldutryggingatímabilsins þegar skyldutryggingatímabil sem náð er 
samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins fer saman við lögheimilistímabil á Íslandi. 

(f) skal einungis taka tillit til lögheimilistímabilsins þegar lögheimilistímabil á Íslandi fer saman við 
tímabil sem frjáls framlög hafa verið greidd fyrir samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins, en 

lífeyrisfjárhæðin sem greiða skal samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins samkvæmt ákvæðum 

2.tl. þessarar greinar skal aukin um þá fjárhæð sem lífeyririnn er greiða skyldi samkvæmt löggjöf þess 

aðila myndi hafa aukist um hefði tillit verið tekið til allra frjálsra framlaga sem greidd voru samkvæmt 

þeirri löggjöf. 

(g) skal einungis taka tillit til lögheimilistímabilsins þegar jafngilt tímabil sem náð er samkvæmt 

löggjöf Sameinaða konungsríkisins fer saman við lögheimilistímabil á Íslandi. 

(h) skal þegar skyldutryggingatímabil sem náð er samkvæmt löggjöf Íslands fer saman við búsetu- 
tímabil í Sameinaða konungsríkinu líta á búsetutímabilið í Sameinaða konungsríkinu eins og það 

hefði verið lögheimilistímabil á Íslandi. 

(i) skal þegar ákvæði málsliðar (h) þessa töluliðar gilda en eitt eða fleiri skyldutryggingatímabil fara 

saman við eitt eða fleiri frjáls framlagatímabil sem náð er samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsrík- 
isins einungis taka tillit til skyldutryggingatímabilsins eins og gert er ráð fyrir í málslið (h) hér að 
framan, en fjárhæð lífeyris sem greiða skal samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins samkvæmt 

ákvæðum 2. tl. þessarar greinar skal aukin um þá fjárhæð sem lífeyririnn sem greiða skyldi samkvæmt 

löggjöf þess aðila myndi hafa aukist um hefði tillit verið tekið til allra frjálsra framlaga sem greidd 

voru samkvæmt þeirri löggjöf.
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(b) where all the periods of domicile completed by any person in Iceland amount to less than one 
year those periods shall be converted to insurance periods in accordance with the provisions of 

Article 8 of this Convention and these shall be treated as if they had been completed under the 
legislation of that part of the territory of the United Kingdom under which a pension is, or if such 

periods are taken into account would be, payable, or where such a pension is or would be payable 
under the legislation of two or more parts of the territory of the United Kingdom, under the 

legislation of that part which, at the date on which entitlement first arose or arises, is paying or would 

pay the greater or greatest amount. 

For the purpose of applying the provisions of paragraph (2) of this Article: 

(a) the insurance authority of the United Kingdom shall take account only of relevant periods, 
completed under the legislation of either Party, which would be taken into account for the 

determination of pensions under the legislation of the United Kingdom if they were completed 
under that legislation, and in relation to a woman shall where appropriate take into account in 
accordance with that legislation relevant periods completed by her husband; 

(b) no account shall be taken of any graduated contributions paid under the legislation of the 

United Kingdom beföre 6 April 1975 and the amount of any graduated benefit payable by virtue of 

such contributions shall be added to the amount of any pension payable in accordance with 

paragraph (2) of this Article under that legislation; 

(c) no account shall be taken under the legislation of the United Kingdom of any insurance period 
after the person attained pensionable age, but any increase of benefit in respect of such a period 

under the legislation of the United Kingdom shall be added to any benefit payable under the 
legislation of the United Kingdom which has been calculated under paragraph (2) of this Article; 

(d) for the purpose of applying the provisions of paragraph (2) of this Article, “pension'' shall not 

include any increase payable in respect of a dependent child, but any such increase shall be added to 

any benefit payable by virtue of the calculation under paragraph (2) of this Article; 

(e) where a compulsory insurance period completed under the legislation of the United Kingdom 

coincides with a period of domicile in Iceland, only the compulsory insurance period shall be taken 

into account; 

(f) where a period of domicile in Iceland coincides with a period for which voluntary contributions 

have been paid under the legislation of the United Kingdom only the period of domicile shall be 

taken into account, provided that the amount of pension payable under the legislation of the United 

Kingdom under the provisions of paragraph (2) of this Article shall be increased by the amount by 

which the pension payable under the legislation of that Party would have been increased if all 
voluntary contributions paid under that legislation had been taken into account; 

(g) where an equivalent period completed under the legislation of the United Kingdom coincides 

with a period of domicile in Iceland, account shall be taken only of the period of domicile; 

(h) where a compulsory insurance period completed under the legislation of Iceland coincides with 

a period of residence in the United Kingdom, the period of residence in the United Kingdom shall be 

treated as if it had been a period of domicile in Iceland; 

() where the provisions of sub-paragraph (h) of this paragraph apply but the period or periods of 

compulsory insurance coincide with a voluntary contribution period or periods completed under the 

legislation of the United Kingdom, account shall be taken only of the compulsory insurance period 
as provided in sub-paragraph (h) above, but the amount of any pension payable under the legislation 
of the United Kingdom under the provisions of paragraph (2) of this Article shall beincreased by the 

amount by which the pension payable under the legislation of that Party would have been increased 
if all voluntary contributions paid under that legislation had been taken into account.
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17. gr. 

Þegar maður fullnægir ekki á sama tíma skilyrðum fyrir rétti til ellilífeyris samkvæmt löggjöf beggja 
aðilanna skal ákvarða um rétt hans samkvæmt löggjöf annars aðilans þegar og að því leyti sem hann 

fullnægir þeim skilyrðum sem sett eru í löggjöf þess aðila. Beita skal ákvæðum 16. gr. samnings þessa 
þegar ekki er um að ræða rétt samkvæmt ákvæðum 15. gr. samnings þessa til ellilífeyris samkvæmt 
löggjöf þess aðila og taka skal ákvörðun um rétt hans að nýju samkvæmt þeim ákvæðum þegar skilyrðum 
samkvæmt löggjöf hins aðilans er fullnægt. 

18. gr. 

1. Beita skal ákvæðum 15.— 17. gr. samnings þessa um ekkjubætur með þeim breytingum sem leiðir af 

mismunandi eðli bótanna, sbr. þó ákvæði 2. og 3. tl. þessarar greinar. 

2. Við ákvörðun á rétti til ekkjubóta samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins í samræmi við 

ákvæði 2. tl. 16. gr. samnings þessa skal lögheimilistímabil það á Íslandi sem taka skal tillit til í samræmi 

við ákvæði 8. gr. samnings þessa vera það lögheimilistímabil sem ekkjan hefur sjálf náð á Íslandi eða það 

lögheimilistímabil sem hinn látni eiginmaður hennar náði á Íslandi, hvort heldur er lengra. 

3. Einungis í sambandi við það skilyrði að ekkja sem gerir kröfu til ekkjubóta samkvæmt löggjöf Íslands 

þurti sjálf eða hinn látni maki hennar að hafa átt lögheimili á Íslandi að minnsta kosti þrjú næstu ár áður 
en sótt er um ekkjubætur samkvæmt þeirri löggjöf skal líta svo á að tímabil sem hún eða hinn látni maki 

hennar voru búsett í Sameinaða konungsríkinu séu lögheimilistímabil sem hún eða hinn látni maki 
hennar, eftir því sem við á, náðu á Íslandi. 

4. Þegar greiða ætti ekkjubætur samkvæmt löggjöf annars aðilans væri barn á landssvæði þess aðila skal 

greiða þær bætur meðan barnið er á landssvæði hins aðilans. 

7. KAFLI 

Barnalífeyrir og mæðralaun samkvæmt löggjöf Íslands 

19. gr. 

1. Maður sem fær barnalífeyri og/eða mæðralaun samkvæmt löggjöf Íslands skal ekki missa þann 
bótarétt vegna þess að hann eða barnið sem bæturnar eru greiddar með eru í Sameinaða konungsríkinu. 

2. Nú er íslenskur ríkisborgari sem áður átti lögheimili á Íslandi í Sameinaða konungsríkinu og myndi 

hann eiga rétt á barnalífeyri og/eða mæðralaunum ef hann ætti lögheimili á Íslandi og skal þá greiða 
bæturnar meðan hann er í Sameinaða konungsríkinu, að því tilskildu að hann hafi næst áður en umsókn 
um bæturnar er lögð fram verið búsettur í Sameinaða konungsríkinu og/eða átt lögheimili á Íslandi 

samanlagt í að minnsta kosti þrjú ár. 

3. Einungis í sambandi við það skilyrði að maður sem gerir kröfu til barnalífeyris þurfi að hafa átt 
lögheimili á Íslandi að minnsta kosti þrjú næstu ár áður en sótt er um þann lífeyri samkvæmt löggjöf 
Íslands skal líta svo á að tímabil sem hann var búsettur í Sameinaða konungsríkinu séu tímabil sem hann 
átti lögheimili á Íslandi.
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ARTICLE 17 

Where a person does not simultaneously satisfy the conditions for entitlement to an old age pension 

under the legislation of both Parties, his entitlement under the legislation of one Party shall be 

established as and when he satisfies the conditions laid down by the legislation of that Party. The 

provisions of Article 16 of this Convention shall be applied where there ís no entitlement under the 

provisions of Article 15 of this Convention to an old age pension under the legislation of that Party and 

his entitlement shall be determined afresh under those provisions when the conditions under the 

legislation of the other Party are satisfied. 

ARTICLE 18 

(1) Subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, the provisions contained in 

Articles 15 to 17 of this Convention shall apply, with such modifications as the differing nature of the 

benefits shall require, to widow's benefit. 

(2) For the purpose of determining entitlement to widow's benefit under the legislation of the United 

Kingdom in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 16 of this Convention, the period 

of domicile in Iceland which is to be taken into account in accordance with the provisions of Article 8 of 

this Convention shall be the period of domicile completed in Iceland by the widow herself or the period 

of domicile completed in Iceland by her late husband, whichever is the greater. 

(3) In relation only to the need of a widow claiming widow's benefit under the legislation of Iceland for 

her or her late spouse to have been domiciled in Iceland for at least three years immediately prior to the 

application for widow's benefit under that legislation, periods during which she or her late spouse were 

residentin the United Kingdom shall be treated as if they had been periods of domicile completed by her 

or her late spouse, as the case may be, in Iceland. 

(4) Where widow's benefit would be payable under the legislation of one Party if a child were in the 

territory of that Party, that benefit shall be payable while the child is in the territory of the other Party. 

SECTION 7 

Child pension and mother's allowance under the legislation of Iceland 

ARTICLE 19 

(1) Á person in receipt of child pension and/or mother's allowance under the legislation of Iceland shall 

not cease to be entitled to that benefit by virtue of the fact that the person, or the child in respect of whom 

the benefit is in payment, is in the United Kingdom. 

(2) Where a national of Iceland previously domiciled in Iceland is in the United Kingdom and would be 

entitled to child pension and/or mother's allowance if he or she were domiciled in Iceland, the benefit 

shall be payable while that person is in the United Kingdom provided that immediately prior to the 

application for the benefit he or she had been resident in the United Kingdom and/or domiciled in 

Iceland for a period which in the aggregate amounts to at least three years. 

(3) In relation only to the need of a person claiming child pension to have been domiciled in Iceland for 

at least three years immediately prior to the application for that pension under the legislation of Iceland, 

periods during which that person was resident in the United Kingdom shall be treated as if they had been 

periods during which that person had been domiciled in Iceland.
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8. KAFLI 

Munaðarleysingjabætur samkvæmt löggjöf 
Sameinaða konungsríkisins 

20. gr. 
Þegar greiða ætti manni munaðarleysingjabætur samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins væri 

hann eða munaðarleysinginn sem bótanna er krafist fyrir í Sameinaða konungsríkinu skal greiða þær 
meðan hann eða munaðarleysinginn er á Íslandi. 

9. KAFLI 

Dánarbætur samkvæmt löggjöf 
Sameinaða konungsríkisins 

21. gr. 

Nú er gerð krafa til dánarbóta samkvæmt löggjöf hluta landssvæðis Sameinaða konungsríkisins og skal 
þá líta á dauðsfall á Íslandi eins og það hefði átt sér stað í þeim hluta. 

10. KAFLI 

Endurheimta fyrirframgreiðslna 
og ofgreiðslna bóta 

22. gr. 

1. Nú hefur lögbær stofnun annars aðilans innt af höndum einhverja fyrirframgreiðslu á bótum til manns 
fyrir eitthvert tímabil eða tilvik eða hefur greitt honum einhverjar bætur fyrir tímabil eða tilvik, hvort 

sem er vegna ákvæða samnings þessa eða af öðrum ástæðum, og tryggingastjórnvald hins aðilans 

ákveður síðar að hann eigi rétt á bótum fyrir það tímabil eða tilvik samkvæmt hans löggjöf og skal þá 

lögbær stofnun síðarnefnda aðilans, að beiðni lögbærrar stofnunar fyrrnefnda aðilans, draga frá bótun- 

um sem greiða ber fyrir það tímabil eða tilvik samkvæmt hans löggjöf ofgreiðslu sem vegna ákvæða 
samnings þessa hefur leitt af fyrirframgreiðslu eða bótum sem lögbær stofnun fyrrnefnda aðilans hefur 
greitt og senda lögbærri stofnun fyrrnefnda aðilans þessa fjárhæð. 

2. Nú hefur maður fengið viðbótarbætur samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins fyrir tímabil sem 

hann öðlast síðar rétt til bóta fyrir samkvæmt löggjöf Íslands og skal þá lögbær stofnun á Íslandi að beiðni 

og af hálfu lögbærrar stofnunar í Sameinaða konungsríkinu halda eftir af þeim bótum sem greiða ber fyrir 

það tímabil þeirri fjárhæð sem viðbótarbæturnar er greiddar voru námu meira en því sem myndi hafa 

verið greitt hefðu bæturnar samkvæmt löggjöf Íslands verið greiddar áður en fjárhæð viðbótarbótanna 

var ákveðin og skal yfirfæra fjárhæðina sem haldið var eftir til lögbærrar stofnunar í Sameinaða 

konungsríkinu. 

IV. HLUTI 

Ýmis ákvæði 

23. gr. 

1. Lögbær stjórnvöld beggja aðila skulu koma á þeim stjórnunarráðstöfunum sem nauðsynlegar eru til 
þess að framfylgja samningi þessum. 

2. Lögbær stjórnvöld beggja aðila skulu senda hvert öðru eins fljótt og verða má allar upplýsingar um þær 

ráðstafanir sem þau hafa gert til þess að framfylgja samningi þessum eða um breytingar á landslögum að 
svo miklu leyti sem breytingar þessar hafa áhrif á framkvæmd ákvæða samnings þessa.
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SECTION 8 
Orphan's benefit under the legislation 

of the United Kingdom 

ARTICLE 20 
Where orphan's benefit would be payable to a person under the legislation of the United Kingdom if that 

person or the orphan for whom the benefit is claimed were in the United Kingdom it shall be paid while 

that person, or the orphan, is in Iceland. 

SECTION 9 
Death grant under the legislation 

of the United Kingdom 

ARTICLE 21 

For the purpose of a claim for death grant under the legislation of a part of the territory of the United 

Kingdom, a death which has occurred in Iceland shall be treated as if it had occurred in that part. 

SECTION 10 
Recovery of advance payments 

and overpayments of benefit 

ARTICLE 22 

(1) Where a competent institution of one Party has made a payment of any benefit to a person for any 

period or event in advance of the period or event to which it relates or has paid him any benefit for a 

period or event, whether by virtue of the provisions of this Convention or otherwise, and the insurance 

authority of the other Party afterwards decides that the person is entitled to benefit for that period or 

event under its legislation, the competent institution of the latter Party, at the request of the competent 

institution of the former Party, shall deduct from the benefit due for that period or event under its 

legislation any overpayment which, by virtue of the provisions of this Convention, results from the 

advance payment or benefit paid by the competent institution of the former Party and shall transmit this 

sum to the competent institution of the former Party. 

(2) Where a person has received supplementary benefit under the legislation of the United Kingdom for 

a period for which that person subsequently becomes entitled to any benefit under the legislation of 

Iceland, the competent institution of Iceland, at the request of and on behalf of the competent institution 

of the United Kingdom, shall withhold from the benefit due for that period the amount by which the 

supplementary benefit paid exceeded what would have been paid had the benefit under the legislation of 

Iceland been paid before the amount of supplementary benefit was determined, and shall transfer the 

amount withheld to the competent institution of the United Kingdom. 

PART IV 
Miscellaneous provisions 

ARTICLE 23 
(1) The competent authorities of the two Parties shall establish the administrative measures necessary 
for the application of this Convention. 

(2) The competent authorities of the two Parties shall communicate to each other, as soon as possible, 
all information about the measures taken by them for the application of this Convention or about 
changes in their national legislation in so far as these changes affect the application of the provisions of 
this Convention.
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3. Lögbær stjórnvöld, tryggingastjórnvöld og lögbærar stofnanir beggja aðila mega til þess að framfylgja 

ákvæðum samnings þessa hafa beint samband hvert við annað eða við sérhvern þann mann sem 

samningur þessi varðar eða við löglegan fulltrúa hans. 

4. Setja skal á stofn milligönguskrifstofur til þess að auðvelda framkvæmd á ákvæðum samnings þessa. 

24. gr. 

1. Lögbær stjórnvöld, tryggingastjórnvöld og lögbærar stofnanir beggja aðila skulu aðstoða hvert annað í 

sérhverju máli er varðar framkvæmd samnings þessa eins og málið snerti framkvæmd þeirra eigin 

löggjafar. Aðstoð þessi skal veitt án endurgjalds. 

2. Þegar maður sem er á landssvæði annars aðilans hefur krafist bóta samkvæmt löggjöf hins aðilans og 
læknisskoðun er nauðsynleg skal lögbær stofnun fyrrnefnda aðilans að beiðni lögbærrar stofnunar 

síðarnefnda aðilans annast um skoðunina. Kostnaður vegna skoðunarinnar skal greiddur af lögbærri 

stofnun fyrrnefnda aðilans. 

25. gr. 

1. Þegar löggjöf annars aðilans kveður á um að vottorð eða annað skjal sem lagt er fram samkvæmt 

löggjöf þess aðila skuli að öllu leyti eða að hluta undanþegið sköttum, lögboðnum gjöldum, greiðslum 
fyrir ræðisathafnir eða gjöldum til stjórnvalda skal sú undanþága gilda um vottorð eða önnur skjöl sem 
lögð eru fram samkvæmt löggjöf hins aðilans eða samkvæmt ákvæðum samnings þessa. 

2. Hvers konar yfirlýsingar, skjöl og vottorð sem leggja þarf fram vegna samnings þessa skulu undan- 
þegin staðfestingu stjórnvalda í utanríkisþjónustu eða ræðisþjónustu. 

26. gr. 

Ekki skal hafna neins konar vottorði, skjali eða yfirlýsingu sem ritað er á opinberu tungumáli annars 
hvors aðilans á þeim forsendum að það sé ritað á erlendu tungumáli. 

27. gr. 

1. Líta skal á kröfu, tilkynningu eða málskot sem ætti samkvæmt löggjöf annars aðilans að koma á 
framfæri innan tiltekins frests við tryggingastjórnvald eða lögbært stjórnvald þess aðila eins og þeim 

hefði verið komið á framfæri við það tryggingastjórnvald eða lögbært stjórnvald séu þau lögð fram innan 

sama tímabils við tryggingastjórnvald eða lögbært stjórnvald hins aðilans. 

2. Líta skal á kröfu um bætur sem lögð er fram samkvæmt löggjöf annars aðilans sem kröfu um 

samsvarandi bætur samkvæmt löggjöf hins aðilans að svo miklu leyti sem þessar samsvarandi bætur skuli 

greiddar samkvæmt ákvæðum samnings þessa. 

3. Að svo miklu leyti sem við getur átt má líta á skjal sem lagt er fram samkvæmt löggjöf Íslands sem 

tilkynningu gefna samkvæmt löggjöf Sameinaða konungsríkisins um að viðkomandi hafi látið af störfum. 

4. Í tilviki sem ákvæði 1.,2. eða 3. tl. þessarar greinar eiga við skal stjórnvald það sem kröfu, tilkynningu, 

málskoti eða skjali hefur verið komið á framfæri við senda þau án tafar til lögbærs stjórnvalds eða 

tryggingastjórnvalds hins aðilans. 

28. gr. 

Lögbær stofnun aðila má greiða bætur samkvæmt ákvæðum samnings þessa í gjaldmiðli þess aðila og skal 

sú greiðsla skoðast sem full efnd á skuldbindingunni sem greiðsluna varðar.
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(3) The competent authorities, insurance authorities or competent institutions of the two Parties may, 

for the purpose of applying the provisions of this Convention, correspond directly with one another, or 

with any person affected by this Convention, or with his legal representative. 

(4) For the purpose of facilitating the implementation of the provisions of this Convention, liaison 

offices shall be established. 

ARTICLE 24 
(1) The competent authorities, insurance authorities and competent institutions of the two Parties shall 

assist one another on any matter relating to the application of this Convention as if the matter were one 

affecting the application of their own legislation. This assistance shall be free of charge. 

(2) Where a person who is in the territory of one Party has claimed benefit under the legislation of the 

other Party and a medical examination is necessary, the competent institution of the former Party, at the 

request of the competent institution of the latter Party, shall arrange for this examination. The cost of 

such examination shall be met by the competent institution of the former Party. 

ARTICLE 25 

(1) Where the legislation of one Party provides that any certificate or other document which is 

submitted under the legislation of that Party shall be exempt, wholly or partly, from any taxes, legal dues, 

consular fees or administrative charges, that exemption shall apply to any certificate or other document 

which is submitted under the legislation of the other Party or under the provisions of this Convention. 

(2) Allstatements, documents and certificates of any kind required to be produced for the purposes of 

this Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. 

ARTICLE 26 
No certificate, document or statement of any kind written in an official language of either Party shall be 
rejected on the ground that it is written in a foreign language. 

ARTICLE 27 

(1) Any claim, notice or appeal which should, for the purposes of the legislation of one Party, have been 

submitted within a prescribed period to theinsurance authority or the competent authority of that Party, 

shall be treated as if it had been submitted to that insurance authority or competent authority if it is 

submitted within the same period to an insurance authority or competent authority of the other Party. 

(2) Any claim for benefit submitted under the legislation of one Party shall be deemed to be a claim for 
the corresponding benefit under the legislation of the other Party in so far as this corresponding benefit is 

payable in accordance with the provisions of this Convention. 

(3) Any document submitted under the legislation of Iceland may, where appropriate, be treated as a 

notice of retirement given under the legislation of the United Kingdom. 

(4) In any case to which the provisions of paragraph (1), (2) or (3) ofthis Article apply, the authority to 

which the claim, notice, appeal or document has been submitted shall transmit it without delay to the 

competent authority or insurance authority of the other Party. 

ARTICLE 28 

Payment of any benefit by the competent institution of a Party in accordance with the provisions of this 

Convention may be made in the currency of that Party and any such payment shall constitute a full 

discharge of the obligation in respect of which payment has been made.
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29. gr. 
Maður á ekki vegna samnings þessa rétt á sjúkrabótum, örorkulífeyri eða bótum vegna meðgöngu og 
fæðingar samkvæmt löggjöf annars aðilans fyrir tímabil sem hann á rétt á bótum samkvæmt löggjöf hins 
aðilans vegna þess að hann er óvinnufær sökum vinnuslyss eða atvinnusjúkdóms. 

30. gr. 

1. Sérhver deila milli lögbærra stjórnvalda aðila um túlkun eða framkvæmd samnings þessa skal leyst 

með samkomulagi milli lögbærra stjórnvalda hvors aðila um sig. 

2. Verði deilan ekki leyst á þennan hátt skal hún lögð að beiðni annars hvors aðilans fyrir gerðardóm 

sem skal skipaður á eftirfarandi hátt: 

(a) hvor aðili skal tilnefna gerðardómsmann innan eins mánaðar frá því honum barst krafa um 

gerðardómsmeðferð. Innan tveggja mánaða frá þeim degi er aðilinn sem síðar tilnefndi gerðardóms- 

mann sinn tilkynnti hinum aðilanum um tilnefninguna skulu gerðardómsmennirnir tveir tilnefna 
þriðja gerðardómsmanninn og má hann ekki vera ríkisborgari aðila. 

(b) tilnefni annar hvor aðilinn ekki gerðardómsmann innan hins tiltekna tíma má hinn aðilinn biðja 

forseta Alþjóðadómstólsins eða, sé hann ríkisborgari annars hvors aðilans, varaforsetann eða þann 
dómara dómsins sem næstur er í aldursröðinni og ekki er ríkisborgari annars hvors aðilans, um að 

annast tilnefninguna. Sams konar aðferð skal hafa að beiðni annars hvors aðilans komi 
gerðardómsmennirnir tveir sér ekki saman um tilnefningu þriðja gerðardómsmannsins. 

3. Úrskurður gerðardómsins skal ákveðinn með meirihluta atkvæða. Úrskurður hans skal vera bindandi 
fyrir báða aðila. Kostnað vegna gerðardómsins skulu aðilar greiða að jöfnu. Gerðardómurinn setur sér 

sjálfur reglur um málsmeðferð. 

V. HLUTI 

Bráðabirgðaákvæði og lokaákvæði 

31. gr. 

1. Bætur, aðrar en eingreiðslur, skulu greiddar í samræmi við ákvæði samnings þessa vegna atvika sem 

áttu sér stað áður en hann öðlaðist gildi, en ekki skal þó líta á slys sem varð eða sjúkdóm sem maður fékk 

fyrir þann dag eins og vinnuslys eða atvinnusjúkdóm eingöngu vegna samnings þessa ef ekki hefði verið 

litið þannig á samkvæmt einhverri löggjöf eða einhverjum samningi í gildi á þeim tíma er viðkomandi 

varð fyrir slysinu eða fékk sjúkdóminn. Þegar ákvörðun er tekin um kröfur í samræmi við ákvæði 

samnings þessa skal tekið tillit tiltryggingartímabila og búsetu, starfs- eða viðvistartímabila sem náð er 
fyrir gildistökudag hans. 

2. Fyrsti töluliður þessarar greinar veitir ekki rétt til þess að fá greiddar bætur fyrir tímabil fyrir 

gildistökudag samnings þessa. 

3. Þegar beita skal 1. málslið 1. tl. þessarar greinar: 

(a) má ákveða að nýju, að beiðni þess er í hlut á, rétt til bóta í samræmi við ákvæði samnings þessa frá 

gildistökudegi samnings þessa, enda hafi beiðnin verið sett fram innan tveggja ára frá þeim degi. 

(b) þegar beiðni um að bætur séu ákveðnar að nýju er sett fram meira en tveimur árum eftir 
gildistökudag samnings þessa skal greiða frá þeim degi sem ákveðið er í hlutaðeigandi löggjöf.
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ARTICLE 29 

A person shall not be entitled by virtue of this Convention to sickness benefit, invalidity pension or 

maternity allowance under the legislation of one Party for any period during which he is entitled to 

benefit under the legislation of the other Party in respect of incapacity for work which results from an 

industrial accident or disease. 
ARTICLE 30 

(1) Any dispute between the competent authorities of the two Parties about the interpretation or 

application of this Convention shall be resolved through agreement between the competent authorities 

of each Party. 

(2) If any such dispute cannot be resolved in this manner, it shall be submitted, at the request of either 
Party, to an arbitration tribunal which shall be composed in the following manner: 

(a) each Party shall appoint an arbitrator within one month from receipt of the demand for 

arbitration. The two arbitrators shall appoint a third arbitrator, who shall not be a national of either 
Party, within two months from the date on which the Party which was thelastto appoint its arbitrator 

has notified the other Party of the appointment; 

(b) if within the prescribed period either Party should fail to appoint an arbitrator, the other Party 
may request the President of the International Court of Justice or, in the event of his having the 

nationality of one of the Parties, the Vice-President or next senior judge of that Court not having the 
nationality of either Party, to make the appointment. Á similar procedure shall be adopted at the 

request of either Party if the two arbitrators cannot agree on the appointment of the third arbitrator. 

(3) The decision of the arbitration tribunal shall be by majority vote. Its decision shall be binding on 
both Parties. The costs of the arbitration tribunal shall be borne equally by the two Parties. The 

arbitration tribunal shall determine its own rules of procedure. 

PART V 
Transitional and final provisions 

ARTICLE 31 
(1) Benefit, other than lump sum payments, shall be payable in accordance with the provisions of this 
Convention in respect of events which happened before the date of its entry into force, except that an 
accident which occurred or a disease which developed before that date shall not, solely by virtue of this 

Convention, be treated as an industrial accident or disease if it would not have been so treated under any 
legislation or Convention having effect at the time of its occurrence or development. For the purpose of 

determining claims in accordance with the provisions of this Convention, account shall be taken of 

insurance periods and periods of residence, employment or presence, completed before the date of its 

entry into force. 

(2) Paragraph (1) of this Article shall not confer any right to receive payment of benefit for any period 

before the date of the entry into force of this Convention. 

(3) For the purpose of applying the first sentence of paragraph (1) of this Article: 

(a) any right to benefit may, at the request of the person concerned, be determined afresh in 

accordance with the provisions of this Convention from the date of entry into force of this 
Convention, provided that the request has been made within two years after that date; 

(b) where the request for the benefit to be determined afresh is made more than two years after the 

date of entry into force of this Convention payment shall be made from the date determined under 

the legislation concerned.
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4. Ekkert ákvæði í samningi þessum skal skerða neinn rétt sem maður hefur öðlast fyrir gildistökudag 
samnings þessa samkvæmt löggjöf annars hvors aðilans. 

5. Eigi maður rétt á bótum (eða ætti hann rétt á bótum gerði hann kröfu til þeirra) af öðrum ástæðum en 
vegna ákvæða samnings þessa fyrir sama tímabil samkvæmt löggjöf beggja aðila skal ekkert ákvæði 
samnings þessa skerða rétt hans til þeirra bóta. 

32. gr. 

Fullgilda skal samning þennan og skipst skal á fullgildingarskjölum í Lundúnum eins fljótt og verða má. 

Samningurinn öðlast gildi á fyrsta degi annars mánaðar eftir mánuðinn þegar skipst er á fullgildingar- 
skjölum. 

33. gr. 

Samningur þessi skal vera í gildi um ótiltekinn tíma. Hvor aðili um sig má segja honum upp hvenær sem 
er með því að tilkynna hinum aðilanum þar um skriflega með sex mánaða fyrirvara. 

34. gr. 

Gangi samningur þessi úr gildi skal réttur til bóta sem maður hefur öðlast samkvæmt ákvæðum hans 

haldast og samið skal um hvernig útkljá skuli um önnur réttindi sem maður er að ávinna sér vegna 
ákvæða hans. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna undirritað samning 
þennan. 

Gert í tvíriti í Reykjavík 25. ágúst 1983 á íslensku og ensku, og skulu báðir textarnir jafngildir. 

Fyrir ríkisstjórn Sameinaða konungsríkisins Fyrir ríkisstjórn Íslands: j þ 
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands: 

Geir Hallgrímsson Richard Thomas
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(4) No provision of this Convention shall diminish any rights which a person had acquired under the 
legislation of either Party before the date of entry into force of this Convention. 

(5) Where a person is (or if he claimed would be) entitled otherwise than by virtue of the provisions of 
this Convention to receive benefit for the same period under the legislation of both Parties, no provision 

of this Convention shall diminish his right to receive that benefit. 

ARTICLE 32 
This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in London 
as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the second month following 
the month in which the instruments of ratification are exchanged. 

ARTICLE 33 
This Convention shall remain in force for an indefinite period. Either Party may denounce it at any time 

by giving six months' notice in writing to the other Party. 

ARTICLE 34 
In the event of the termination of this Convention, any right to benefit acquired by a person in 

accordance with its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of 

any other rights then in course of acquisition by virtue of its provisions. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this 
Convention. 

Done in duplicate at Reykjavík this twenty-fifth day of August 1983 in the Icelandic and English 

languages, both texts being equally authoritative. 

For the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland: 

For the Government of Iceland: 

Geir Hallgrímsson Richard Thomas
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AUGLÝSING 
um breytingu á samningi við Bandaríkin um greiðslu kostnaðar af ýmsum 

menningarskiptum. 

Með orðsendingaskiptum 22. og 27. ágúst 1985 var gengið frá samningi milli Íslands og 
Bandaríkja Ameríku um breytingu frá samningi frá 13. febrúar 1964 um greiðslu kostnaðar af ýmsum 
menningarskiptum, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 1/1964. Breytingin öðlaðist gildi 1. 
september 1985. 

Orðsendingaskiptin eru birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. október 1985. 

Geir Hallgrímsson. 

Fylgiskjal. 

a. Orðsending sendiherra Bandaríkjanna til 

utanríkisráðherra. 

Hr. ráðherra, 

Ég leyfi mér að vísa til samnings milli ríkis- 
stjórnar Íslands og ríkisstjórnar Bandaríkja Amer- 
íku um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningar- 
skiptum sem undirritaður var í Reykjavík 25. 

febrúar 1964. Ég leyfi mér einnig að vísa til 
viðræðna milli fulltrúa ríkisstjórna okkar um 

sama málefni og staðfesta samkomulag um að 

breyta fyrrgreindum samningi samkvæmt eftirfar- 
andi: 

1. 1. gr. orðist svo: 

„Með þessum samningi er komið á fót stofnun, 

er nefnist Menntastofnun Íslands og Bandaríkj- 

anna (hér á eftir nefnd „stofnunin“), og ríkis- 

stjórnir Íslands og Bandaríkja Ameríku viður- 

kenna sem stofnun tveggja þjóða, er sé stofnsett 

og starfrækt til að auðvelda framkvæmd fræðslu- 

starfsemi, sem kostuð er af fé, sem veitt er 

samkvæmt ákvæðum samnings þessa. 

Með þeirri undantekningu, sem getur í 3. gr. 
samnings þessa, skal stofnunin vera undanþegin 

ákvæðum íslenskra laga og Bandaríkjalaga um 
ráðstöfun á gjaldeyri og gjaldeyrisinnstæðum, 

vegna framkvæmdar á samningi þessum. Á Ís- 

landi skal líta á fé, svo og eignir, sem kunna að   

  

Ingvi S. Ingvarsson. 

a. Note from the Ambassador of the United States 

| of America to the Minister for Foreign Affairs 

Excellency: 

I have the honor to refer to the Agreement 

between the Government of Iceland and the 
Government of the United States of America 
signed at Reykjavik on 25 February 1964, for 

financing certain educational exchange pro- 

grams. Í have the honor to refer also to recent 

conversations between the representatives of our 
two Governments on the same subject and to 
confirm the understanding reached that the 

aforementioned Agreement be amended as 
follows: 

1. Article 1 is amended: 

“This Agreement establishes a commission to 

be known as the 'Tceland-United States Educa- 

tional Commission' hereinafter designated “the 

Commission' which shall be recognized by the 
Government of Iceland and the Government of 

the United States of America as a binational 

commission created and established to facilitate 

the administration of an educational program to 
be financed by funds made available to the 

Commission under the terms of this Agreement. 

“Except as provided in Article 3 hereof, the 
Commission shall be exempt from the domestic 

and local laws of Iceland and of the United States 

of America as they relate to the use and expendi- 
ture of currencies and credits for currencies for 

the purposes set forth in the Agreement. The



10. október 1985 

verða til fyrir það fé, sem fram verður lagt 
samkvæmt samningi þessum, sem eign alþjóða- 
stofnunar. 

Fé, sem lagt verður fram samkvæmt samningi 
þessum, þar með talin hver sú viðbót, er við það 

kann að safnast sem vextir, eða á annan hátt, skal 

stofnunin, eða hver sá aðili, sem ríkisstjórnir 

Íslands og Bandaríkja Ameríku kunna að koma 
sér saman um, nota, með þeim skilyrðum og 

takmörkunum, sem greinir hér á eftir, til þess að 

greiða kostnað: 

1. við nám, rannsóknir, kennslu og aðra 

fræðslustarfsemi, sem (i) borgarar og þegnar 
Bandaríkja Ameríku á Íslandi, og (ii) íslenskir 
ríkisborgarar og þegnar rækja eða stunda í banda- 
rískum skólum og menntastofnunum í eða utan 
Bandaríkja Ameríku; 

2. við heimsóknir og skipti millum Íslands og 
Bandaríkja Ameríku á námsmönnum, nemum, 

kennurum, leiðbeinendum og prófessorum; 

3. af ráðgjöf við íslenska nemendur um háskóla- 

nám, þ. m. t. framhaldsnám, í Bándaríkjum Am- 
eríku og möguleika á styrkjum til þess að stunda 
slíkt nám þar; og 

4. af annarri skyldri fræðslu- og menningarstarf- 
semi og fyrirætlunum, eins og ráð verður fyrir 

gert í fjárhagsáætlunum þeim, sem hljóta sam- 
þykki samkvæmt 3. grein samningsins.“ 

2. 4. gr. orðist svo: 

„Stjórn stofnunarinnar og framkvæmdir allar á 
vegum hennar skulu vera í höndum sérstakrar 

átta manna stjórnar (hér á eftir nefnd „stjórnin“). 
Fjórir stjórnarmanna skulu vera íslenskir ríkis- 
borgarar og fjórir ríkisborgarar Bandaríkja Am- 

eríku. Auk þess skulu menntamálaráðherra og 

forstöðumaður sendiráðs Bandaríkja Ameríku á 
Íslandi (hér á eftir nefndur „bandaríski fulltrú- 

inn“) vera heiðursformenn stofnunarinnar. 

Stjórnarmenn kjósa úr sínum hópi formann og 

varaformann, sem báðir hafa atkvæðisrétt. Þeir 

skulu vera hvor af sínu þjóðerni og gegna störfum 
eins árs tímabil sem fellur saman við skipunar- 

tímabil stjórnarinnar. Formaður skal ekki vera af 

sama þjóðerni tvö ár í röð. Formaður skal greiða 
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funds and property which may be acquired with 
the funds in furtherance of the Agreement shall 
be regarded in Iceland as property of an 
international organization. 

“The funds made available under the Agree- 

ment, including any accruals thereto as interest 
or otherwise, within the conditions and limita- 

tions hereinafter set forth, shall be used by the 

Commission or such other instrumentality as may 

be agreed upon by the Government of Iceland 
and the Government of the United States of 
America for the purposes of financing: 

1. studies, research, instruction, and other 

educational activities (1) of or for citizens and 
nationals of the United States of America in 
Iceland, and (ii) of or for citizens and nationals of 
Iceland in United States of America schools and 

institutions of learning located in or outside of 
the United States of America; 

2. visits and interchanges between Iceland and 
the United States of America of students, 

trainees, teachers, instructors, and professors; 

3. counselling of Icelandic students on the 
availability of graduate and undergraduate pro- 
grams of study and possible related financial 

assistance in the United States of America; and. 

4. such other related educational and cultural 

programs and activities as are provided for in 

budgets approved in accordance with Article 3." 

2. Article 4 is amended: 

“The management and direction of the affairs 
of the Commission shall be vested in a Board of 

Directors consisting of eight members (hereinat- 

ter designated 'the Board'), four of whom shall 
be citizens of Iceland, and four of whom shall be 

citizens of the United States of America. In 

addition, the Minister of Culture and Education 

(hereinafter referred to as “the Minister') and the 
principal officer in charge of the Diplomatic 
Mission of the United States of America to 
Iceland (hereinafter referred to as the "American 

Representative') shall be Honorary Co-Chair- 

men of the Commission. 
“A Chairman and Vice-Chairman, both with 

voting powers, shall be elected from among the 
members of the Board. They shail be of different 

nationalities and shall serve for a term of one 

vear concurrent with the other members ot the 

Board. The nationality of the Chairman shall 

C30
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úrslitaatkvæði falli atkvæði stjórnarmanna jöfn. 

Menntamálaráðherra skal hafa vald til að skipa 

íslensku ríkisborgarana í stjórnina og leysa þá frá 

störfum, en meðal þeirra skulu að öllu jöfnu vera 

fulltrúi menntamálaráðuneytisins, fulltrúi Há- 
skóla Íslands og fyrrverandi styrkþegi. Bandaríski 

sendiherrann skal hafa vald til að skipa banda- 
rísku ríkisborgarana í stjórnina og leysa þá frá 

störfum, en meðal þeirra skulu að öllu jöfnu vera 
blaðafulltrúi sendiráðs Bandaríkjanna og annar 
fulltrúi bandarísku  utanríkisþjónustunnar á 

Íslandi. 

Stjórnarmenn skulu gegna störfum frá þeim 

tíma sem þeir eru skipaðir og til 31. ágúst næsta 

árs. Endurskipa má hvern stjórnarmann fjórum 
sinnum. Síðan verða að líða þrjú ár þar til skipa 
má hann á ný. Forfallist stjórnarmaður skal skipa 

mann í hans stað samkvæmt þeim reglum sem 

þessi grein samningsins mælir fyrir um. 

Stjórnarmenn skulu inna störf sín af hendi án 

launa. Stjórninni er heimilt að greiða nauðsyn- 
legan kostnað sem stjórnarmenn hafa af því að 

sækja fundi stjórnarinnar og vinna önnur skyldu- 

störf er stjórnin kann að fela þeim.“ 

3. 10. gr. orðist svo: 
„Þar sem talað er um „utanríkisráðherra“ í 

samningi þessum er átt við utanríkisráðherra 

Bandaríkja Ameríku eða sérhvern fulltrúa eða 

starfsmann ríkisstjórnar Bandaríkja Ameríku sem 
hann eða hún kann að tilnefna til þess að fara 

með málefni þau sem samningur þessi fjallar um. 

Þar sem talað er um „menntamálaráðherra“ í 

samningi þessum er átt við menntamálaráðherra 

ríkisstjórnar Íslands eða sérhvern fulltrúa eða 

starfsmann ríkisstjórnar Íslands sem hann eða 
hún kann að tilnefna til þess að fara með málefni 

þau sem samningur þessi fjallar um.“ 

4. Þar sem orðið „Foundation“ kemur fram komi 

orðið „Commission“. 

Að fenginni orðsendingu yðar um að ríkis- 
stjórn Íslands geti fallist á framangreind atriði 

mun ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku líta svo á að 

orðsending þessi og svar yðar myndi samning 
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alternate each year. The Chairman shall cast a 

second and deciding vote in the event of a tie vote 
by the Board. 

“The Minister shall have the power to appoint 

and remove the citizens of Iceland on the Com- 
mission, which shall normally include a repre- 
sentative of the Ministry of Culture and Educa- 

tion, a representative of the University of Ice- 

land, and a former grantee. The American Rep- 
resentative shall have the power to appoint and 

remove the citizens of the United States of 
America on the Board, which shall normally 
include the Public Affairs Officer of the Embassy 

and one other officer of the United States For- 

eign Service establishment in Iceland. 

“The members shall serve from the time of 

their appointment until the following August 31, 
and shall be eligible to be successively reap- 

pointed for four more terms, but not eligible for 
reappointment for a period of three years follow- 

ing membership on the Board. Vacancies shall be 

filled in accordance with the appointment proce- 

dure set forth in this article. 

“The members shall serve without compensa- 
tion, but the Commission may authorize the 
payment of the necessary expenses of the mem- 

bers in attending the meetings of the Board and 
in performing other official duties assigned by the 
Board." 

3. Article 10 is amended: 

“Wherever in the Agreement the term *Secre- 

tary of State' is used, it shall be understood to 

mean the Secretary of State of the United States 

of America or any officer or employee of the 

Government of the United States of America 

designated to act on his or her behalf. 
“Wherever in the Agreement the term “Minis- 

ter' ís used, it shall be understood to mean the 

Minister of Culture and Education or any officer 

or employee of the Government of Iceland 
designated to act on his or her behalf." 

4. In all instances of its use, the term “Founda- 

tion" is replaced with “Commission". 

Upon receipt of a note from Your Excellency 

indicating that the foregoing provisions are 

acceptable to the Government of Iceland, the 

Government of the United States of America will
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milli ríkisstjórnanna um mál þetta sem taki gildi 
1. september 1985. 

Ég votta yður, hr. ráðherra. sérstaka virðingu 

mína. 

Nicholas Ruwe 

22. ágúst 1985 

b. Svar utanríkisráðherra. 

Reykjavík, 27. ágúst 1985. 

Hr. sendiherra, 
Ég leyfi mér að viðurkenna móttöku orðsend- 

ingar yðar dags. 22. ágúst 1985 sem hljóðar svo: 

Sjá orðsendingu hér að framan. | 

Ég leyfi mér að staðfesta að ríkisstjórn Íslands 

getur fallist á framangreint og að orðsending yðar 

og svar þetta myndi samning milli ríkisstjórna 

okkar sem tekur gildi 1. september 1985. 

Ég votta yður, hr. sendiherra, sérstaka virð- 
ingu mína. 

Geir Hallgrímsson 

Hr. sendiherra Nicholas Ruwe 

Sendiráð Bandaríkjanna 
Reykjavík 

71. nóvember 1985 
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consider that this note and your reply thereto 
constitute an agreement between the two Gov- 

ernments on this subject, the Agreement to enter 
into force September 1, 1985. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of 

my highest consideration. 

Nicholas Ruwe 

August 22, 1985 

b. Reply of the Minister for Foreign Affairs 

Reykjavík, 27 August 1985 

Excellency, 

I have the honour to acknowledge receipt of 
your Note dated 22 August 1985 which reads as 

follows: 

ÍSee Note above. | 

I have the honour to confirm that the foregoing 

is acceptable to the Government of Iceland and 

that vour Note and this reply constitute an 
agreement between our two Governments to 

enter into force 1 September 1985. 

I avail myself of this opportunity to renew to 

Your Excellency the assurances of my highest 

consideration. 

Geir Hallgrímsson 

H.E. Mr. Nicholas Ruwe 
Embassy of the United States 

of America 

Reykjavik 

Nr. 13 

AUGLÝSING 
um viðskiptasamning við Tékkóslóvakíu. 

Í dag tók gildi viðskiptasamningur milli Íslands og Tékkóslóvakíu sem undirritaður var í 
Reykjavík 22. ágúst 1985. Samningur þessi kemur í stað samnings frá 1. september 1977, sbr. 
auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 2/1978. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 7. nóvember 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

LONG-TERM TRADE AGREEMENT 

between the Republic of Iceland 

and the Czechoslovak Socialist Republic 

The Government of the Republic of Iceland and the Government of the Czechoslovak Socialist 
Republic . 

being desirous of intensifying and of promoting the development of trade between the two 
countries on the basis of equality and mutual benefit and 

affirming their determination to strive for the economic co-operation and the implementation of 

the principles and provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in 

Europe 

taking into consideration the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade of which 

the two countries are Contracting Parties 
have agreed as follows: 

Article 1 
The exchange of goods between the two countries shall be effected in accordance with the 

provisions of this Agreement, the rules of the General Agreement on Tariffs and Trade and the 

internal regulations in force in each of the two countries applied in accordance with these agreements. 

Article 2 
The Government of the Republic of Iceland and the Government of the Czechoslovak Socialist 

Republic shall take all necessary measures with a view to increasing as much as possible the exchange 
of goods between the two countries. 

Article 3 

In applying quantitative restrictions, if any, for import and export of goods the two Governments 

shall accord each other treatment not worse than that accorded to other Contracting Parties of the 

General Agreement on Tariffs and Trade. 

Article 4 
The exchange of goods and services between the Republic of Iceland and the Czechoslovak 

Socialist Republic will be effected on the basis of contracts concluded between the Czechoslovak legal 

bodies authorized under Czechoslovak law to carry on foreign trade on the one hand and legal and 
physical persons with habitual residence in Iceland on the other. 

Article 5 

All current payments between the two countries shall be made in freely convertible currencies in 

accordance with the generally applied foreign exchange regulations in force in each of the two 

countries. 

Article 6 
A Mixed Commission is established in order to supervise the implementation of the present 

Agreement and to explore ways and means of removing obstacles which may arise in the trade 

between the two countries and to make any such proposals as may tend to develop economic relations 

between the Parties. 
The Mixed Commission shall preferably meet once a year and at any time within two months after 

a request of either Party. The meetings shall take place alternately in the Republic of Iceland and the 

Czechoslovak Socialist Republic. 

Article 7 
The Long-term Trade and Payments Agreement between the Republic of Iceland and the 

Czechoslovak Socialist Republic signed in Reykjavík on 1st September 1977 is replaced by the present 
Agreement.
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Article 8 
The present Agreement shall come into force on the day of the exchange of notes confirming that 

it has been approved in accordance with the constitutional procedures of both countries and shall 

remain in force until 31st December 1990. 
The validity of the present Agreement shall therafter be automatically extended always for an 

additional period of one year unless either of the Contracting Parties gives notice of its intention to 
terminate the Agreement six months prior to expiry of any period of its validity. 

Done at Reykjavík in two originals in English on 22nd August 1985. 

For the Government of For the Government of 

the Republic of Iceland the Czechoslovak Socialist Republic 

Matthías Á. Mathiesen J. Jakubec 
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AUGLYSING 

um samning við Noreg um loðnuveiðar. 

Með orðsendingaskiptum 18. og 19. desember 1985 var gengið frá samkomulagi milli Íslands og 
Noregs um loðnuveiðar Norðmanna innan íslenskrar lögsögu á tímabilinu 1. janúar til 15. febrúar 
1986. Samkomulagið öðlaðist gildi til bráðabirgða 19. desember 1985 og endanlega 27. desember 1985. 

Alþingi heimilaði staðfestingu samkomulagsins með ályktun 20. desember 1985. 

Samkomulagið er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. desember 1985. 

Geir Hallgrímsson. 

Fylgiskjal. Ingvi $. Ingvarsson. 
  

a. Orðsending sendifulltrúa Noregs til utanríkisráðherra. 

Reykjavik, 18. desember 1985. 
Herr utenriksminister. 

Jeg har den ære á vise til drgftelsene mellom representanter for váre to regjeringer í 

Reykjavik 12. desember 1985 om en eventuell norsk interesse for á fiske lodde innenfor 

Islands fiskerigrense í januar/februar 1986. Dróftelsene fant sted pá grunnlag av overens- 

komsten av 28. mai 1980 om fiskeri- og kontinentalsokkelspgrsmál, især mec henblikk pá 
den endring av Norges loddekvote for sesongen 1985—1986 som, ifglge artikkel 4 í 

overenskomsten, skal gjóres som fólge av ökningen av den totalt tillate fangst. Jeg kan 
hermed bekrefte at fglgende enighet ble oppnádd: 

1. Norske fiskefartgyer gis tillatelse til á fiske inntil 75.000 tonn lodde innenfor Íslands 
200 n. mils fiskerigrense í tiden 1. januar til 15. februar 1986. 

2. Slík tillatelse gis til fartðyer som det islandske fiskeridepartement godkjerner. 
3. Det islandske fiskeridepartement skal fastsette regler om de norske fiskefartgyers 

meldeplikt innenfor Islands sone, herunder om daglig melding om fartðyenes posisjon og 

fangster. 
Dersom Deres regjering er enig í ovenstáende, har jeg den ære á foreslá at dette brev 

og Deres svarbrev skal utgjóre en avtale mellom váre to regjeringer, som trer midlertidig í
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kraft ved datoen for Deres svarbrev og trer endelig í kraft nár de to regjeringer har meddelt 

hverandre at deres konstitusjonelle krav er oppfylt. 

Motta, herr Utenriksminister, forsikringen om min mest utmerkede hgyaktelse. 

Eystein H. Isaksen 

chargé d' Affaires a.i. 
Hans Eksellense 

Utenriksminister Geir Hallgrimsson 

Reykjavik. 

b. Svarorðsending utanríkisráðherra. 

Reykjavík, 19. desember 1985. 
Herra sendifulltrúi. 

Ég leyfi mér að staðfesta móttöku orðsendingar yðar, dags. 18. desember 1985, sem 

hljóðar svo: 

„Ég leyfi mér að vísa til viðræðna, sem fram fóru í Reykjavík 12. desember 1985 milli 

fulltrúa ríkisstjórna okkar, um hugsanlegan áhuga Norðmanna á því að veiða loðnu innan 

fiskveiðimarka Íslands í janúar—febrúar 1986. Viðræðurnar fóru fram á grundvelli 
samkomulags frá 28. maí 1980 um fiskveiði- og landgrunnsmál, einkum með tilliti til þeirra 
breytinga sem skv. 4. gr. samkomulagsins þarf að gera á hlutdeild Noregs í loðnuafla 1985— 
1986 vegna aukningar á leyfilegu aflamagni. Ég get nú staðfest eftirfarandi samkomulag sem 

náðist milli fulltrúanna: 

1. Norskum veiðiskipum verður heimilað að veiða allt að 75 000 lestir loðnu innan 200 
sjómílna fiskveiðimarka Íslands á tímabilinu 1. janúar til 15. febrúar 1986. 

2. Heimild þessi er bundin við skip sem íslenska sjávarútvegsráðuneytið samþykkir. 
3. Íslenska sjávarútvegsráðuneytið mun setja reglur um tilkynningaskyldu norskra 

veiðiskipa innan íslenskrar lögsögu, þ. á m. um daglega staðsetningu skipa og afla þeirra. 
Ef ríkisstjórn Íslands lýsir sig samþykka framangreindu legg ég til að orðsending þessi 

og svar yðar þar um myndi samning milli ríkisstjórna landanna sem taki gildi til bráðabirgða 

þann dag er svarbréf yðar er dagsett og endanlega þegar ríkisstjórnirnar báðar hafa tilkynnt 
að stjórnskipunarákvæðum þeirra hafi verið fullnægt. 

Eg votta yður, herra ráðherra, sérstaka virðingu mína.“ 

Ég leyfi mér að staðfesta að ríkisstjórn Íslands er sammála ofangreindu og fellst á að 

orðsending yðar og svar þetta skoðist sem samningur milli ríkisstjórnanna er tekur gildi til 

bráðabirgða í dag og endanlega þegar ríkisstjórnirnar báðar hafa tilkynnt að stjórnskipunar- 

ákvæðum þeirra hafi verið fullnægt. 

Ég votta yður, herra sendifulltrúi, sérstaka virðingu mína. 

Geir Hallgrímsson. 
Hr. sendifulltrúi 

Eystein H. Isaksen 

Norska sendiráðið 

Reykjavík.



20. desember 1985 471 Nr. 15 

AUGLÝSING 

um breytingu á Norðurlandasamningi um samstarf á sviði menningarmála. 

Hinn 30. nóvember 1985 var finnska utanríkisráðuneytinu tilkynnt um staðfestingu Íslands á 

samningi um breytingu á samningi frá 15. mars 1971 milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og 

Svíþjóðar um samstarf á sviði menningarmála sem undirritaður var í Lundi 6. maí 1985, sbr. 

auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda nr. 2/1972 og 18/1983 þar sem menningarmálasamningurinn og 

breyting á honum frá 13. júní 1983 er birt. Tilkynnt verður um gildistöku samningsins síðar. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. desember 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR . 

um breytingu á samningi milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, 

Noregs og Svíðþjóðar um samstarf á sviði menningarmála. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíðþjóðar, 

sem með samkomulagi frá 13. júní 1983 hafa breytt samningi frá 15. mars 1971 milli 

Norðurlandanna um samstarf á sviði menningarmála, og 
sem óska að starfshættir í norrænni samvinnu verði árangursríkari, 

hafa orðið sammála um eftirfarandi: 

I. 
9., 10., 12. og 15. gr. samningsins orðist svo: 

9. gr. 

Ráðherranefndin (menningar- og kennslumálaráðherrarnir) tekur þær ákvarðanir sem nauðsyn- 

legar eru til að ná markmiðum samningsins. 

10. gr. 

Liður í framkvæmd þessa samnings er að setja á stofn embættismannanefnd um norrænt 

menningarmálasamstarf. 

Ráðherranefndin skipar nefndir og starfshópa til að sinna sérstökum verkefnum. 

12. gr. 

Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda aðstoðar ráðherranefndina og embættismannanefndina. 

Samkvæmt ákvörðun ráðherranefndarinnar getur hún aðstoðað aðrar norrænar samstarfsstofnanir. 

15. gr. 

Kostnaður við samstarfið greiðist samkvæmt fjárhagsáætlun ráðherranefndarinnar, sem nefnd er í 

64. gr. samstarfssamningsins milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar með áorðnum 

breytingum. 
Ráðherranefndin lætur vinna tillögu að fjárhagsáætlun og ákveður skiptingu fjár til sameiginlegra 

stofnana, starfsáætlana og annarrar starfsemi innan þess heildarramma, sem settur er í hinni 

sameiginlegu norrænu fjárhagsáætlun.
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11. 
16.—19. gr. samningsins falla brott, og núverandi 20.—22. gr. verða 16.—18. gr. 

ll. 
Samningurinn öðlast gildi þrjátíu dögum eftir þann dag sem allir samningsaðilar hafa tilkynnt 

finnska utanríkisráðuneytinu að þær ráðstafanir hafi verið gerðar sem nauðsynlegar eru til þess að 
hann geti öðlast gildi. 

Finnska utanríkisráðuneytið skal tilkynna hverjum samningsaðila um dagsetningar á móttöku 
slíkra tilkynninga. 

IV. 
Frumeintak þessa samnings skal geymt í finnska utanríkisráðuneytinu sem lætur hverjum 

samningsaðila í té staðfest eftirrit af því. 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúar, sem til þess hafa umboð, undirritað samning þennan. 

Gjört í Lundi hinn 6. maí 1985 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku, og 
skulu þeir textar allir jafngildir. 

Nr. 16 , 20. desember 1985 

AUGLYSING 

um breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. 

Hinn 30. nóvember 1985 var finnska utanríkisráðuneytinu tilkynnt um staðfestingu Íslands á 
samkomulagi um breytingu á samstarfssamningi frá 23. mars 1962 milli Danmerkur, Finnlands, 
Íslands, Noregs og Svíþjóðar sem undirritað var í Lundi 6. maí 1985, sbr. auglýsingu í C-deild 
Stjórnartíðinda nr. 13/1983 þar sem samstarfssamningurinn er birtur eins og honum hefur verið breytt 
með samningum frá 13. febrúar 1971, 11. mars 1974 og 15. júní 1983. Samkomulagið var staðfest 
samkvæmt heimild í ályktun Alþingis frá 28. nóvember 1985. Tilkynnt verður um gildistöku 
samkomulagsins síðar. 

Samkomulagið er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. desember 1985. 

  
Geir Hallgrímsson. 

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

SAMKOMULAG 

um breytingu á samstarfssamningnum milli Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, 
sem með samkomulagi frá 13. febrúar 1971, 11. mars 1974 og 15. júní 1983 hafa breytt samstarfs- 

samningnum frá 23. mars 1962 milli Norðurlandanna, og 
sem óska að starfshættir í norrænni samvinnu verði árangursríkari, 
hafa orðið sammála um eftirfarandi:
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I. 
52. og 54. gr. samstarfssamningsins orðist svo: 

52. grein 

Á hverju aðalþingi kýs þingið stjórnarnefnd sem í eiga sæti einn forseti og níu aðrir fulltrúar. Hver 
deild ráðsins skal eiga tvo fulltrúa í stjórnarnefndinni. Þess skal gætt, svo sem unnt er, að mismunandi 
stjórnmálastefnur eigi fulltrúa í stjórnarnefndinni. 

Fulltrúi í stjórnarnefndinni skal vera kjörinn fulltrúi í ráðinu. 
Losni starf fulltrúa í stjórnarnefnd milli tveggja aðalþinga skal deild sú, sem fulltrúinn átti sæti í, 

velja annan fulltrúa til næsta aðalþings. 

Stjórnarnefndin annast dagleg störf ráðsins og er að öðru leyti fulltrúi þess í samræmi við samning 
þennan og þingsköp ráðsins. 

54. grein 

Ráðinu til aðstoðar er skrifstofa stjórnarnefndarinnar, sem ritari stjórnarnefndarinnar, sem 
stjórnarnefndin tilnefnir, veitir forstöðu, svo og nefnd (ritaranefnd) sem í eiga sæti ritari stjórnarnefnd- 
arinnar og ritarar deilda landanna. 

Stjórnarnefndin ræður ritara nefnda og annað starfslið sem þörf er á til að rækja sameiginleg 

skrifstofustörf ráðsins. Sérhver deild ræður starfslið sér til aðstoðar. 

II. 
Fleirtölumynd orðsins „skrifstofur“ í danska, finnska og íslenska textanum í 3. mgr. 61. gr. 

samstarfssamningsins breytist í eintölumynd. 

II. 

64. gr. samstarfssamningsins orðist svo: 

64. grein 

Ráðherranefndin skal fyrir hvert aðalþing Norðurlandaráðs gefa ráðinu skýrslu varðandi norræna 
samvinnu. Í skýrslu þessari skal ráðherranefndin einkum gera grein fyrir samstarfi liðins árs. 

Ráðherranefndin skal fyrir hvert aðalþing Norðurlandaráðs leggja fram sérstaka greinargerð 
varðandi áætlanir um áframhaldandi samstarf. Með greinargerðinni skal fylgja tillaga að fjárhagsáætl- 

un varðandi norrænu samvinnuna. 

Áður en ráðherranefndin lætur vinna tillögu að fjárhagsáætlun skal hlutaðeigandi aðila í 
Norðurlandaráði gefinn kostur á að láta í ljós álit sitt. 

IV. 
Samkomulagið öðlast gildi þrjátíu dögum eftir þann dag sem allir samningsaðilar hafa tilkynnt 

finnska utanríkisráðuneytinu að þær ráðstafanir hafi verið gerðar sem nauðsynlegar eru til þess að það 
geti öðlast gildi. 

Finnska utanríkisráðuneytið skal tilkynna hverjum samningsaðila um dagsetningar á móttöku 
slíkra tilkynninga. 

V. 
Frumeintak þessa samkomulags skal geymt í finnska utanríkisráðuneytinu sem lætur samningsað- 

ilum í té staðfest eftirrit af því. 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúar, sem til þess hafa umboð, undirritað samkomulag þetta. 

Gjört í Lundi hinn 6. maí 1985 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku, og 

skulu þeir textar allir jafngildir.



Nr. 17 474 30. desember 1985 

AUGLYSING 

um samning við Efnahagsbandalag Evrópu um óbreytt ástand í viðskiptum 

við Portúgal og Spán. 

Hinn 23. desember 1985 voru undirrituð í Brussel erindaskipti milli Íslands og Efnahagsbandalags 

Evrópu um óbreytt ástand í viðskiptum milli Íslands annars vegar og Portúgals og Spánar hins vegar á 

tímabilinu 1. janúar til 28. febrúar 1986. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 30. desember 1985. 

Geir Hallgrímsson.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

  

Stjórnartíðindi C 1 — 17. Útgáfudagur 30. júní 1986.














