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28. janúar 1986 1 Nr. 1 

AUGLÝSING 
um niðurfellingu samnings um FINEFTA. 

Með ákvörðun ráðs Fríverslunarsamtaka Evrópu nr. 7/1985 dags. 4. nóvember 1985 var Finnlandi 
heimilað að gerast aðili að samningi frá 4. janúar 1960 um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu 
(EFTA). Í samræmi við ákvörðunina var aðildarskjal Finnlands afhent sænska utanríkisráðuneytinu 
23. desember 1985 og öðlaðist aðild gildi 1. janúar 1986. Frá sama tíma féll úr gildi samkomulag frá 27. 

mars 1961 um stofnun samtaka milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins 
Finnlands, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 7/1970. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. janúar 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

28. janúar 1986 Nr. 2 

AUGLÝSING 
um breytingu á samningi uin skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda og 

réttarstöðu þeirra. 

Hinn 3. janúar 1986 var tilkynnt um staðfestingu Íslands á samningi um breytingu á samningi frá 

12. apríl 1973 um skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, ásamt viðbótarbók- 

un um gildi samningsins um breytinguna fyrir skrifstofu stjórnarnefndar Norðurlandaráðs og um stöðu 
hinna ráðnu í sambandi við afturhvarf til starfa í heimalandi sínu, sbr. auglýsingar í C-deild 

Stjórnartíðinda nr. 25/1973 og 1/1974. Samningurinn um breytinguna var undirritaður ásamt 

viðbótarbókuninni í Osló 22. nóvember 1984. Samningurinn og viðbótarbókunin öðluðust gildi 27. 

janúar 1986. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal 1 með auglýsingu þessari og viðbótarbókunin sem fylgi- 

skjal 2. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. janúar 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 
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Fylgiskjal 1. 

SAMNINGUR 
um breytingu á samningi frá 12. apríl 1973 um skrifstofur Ráðherranefndar 

Norðurlanda og réttarstöðu þeirra. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, sem óska að breyta samningn- 
um frá 12. apríl 1973 um skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, hafa orðið 

sammála um eftirfarandi: 

1. gr. 

11. grein samningsins hljóði svo: 

„Sérhver samningsaðili skuldbindur sig til að veita fastráðnum ríkisstarfsmanni, sem á að gegna 
tímabundnu starfi hjá skrifstofunum, leyfi frá störfum þann tíma sem ráðningin stendur, og að reikna 

starfstímann þar eins og starf innt af hendi í heimalandinu.“ 

2. gr. 

Frumeintak þessa samnings skal afhent norska utanríkisráðuneytinu til vörslu, en það mun senda 

hverjum samningsaðila staðfest afrit. 

3. gr. 
Samningur þessi tekur gildi þann dag, sem allir samningsaðilar hafa tilkynnt norska utanríkisráðu- 

neytinu að þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að samningurinn taki gildi, hafi verið gerðar. 

Vörsluaðilinn skal tilkynna öllum samningsaðilum hvenær hann tekur við þessum tilkynningum. 

Samningur þessi skal vera í gildi svo lengi sem samningurinn frá 12. apríl 1973 er í gildi. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess hafa fullgilt umboð, undirritað þennan samning. 

Gjört í Osló 22. nóvember 1984 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku og 
skulu þeir textar allir jafngildir. 

Fylgiskjal 2. 

VIÐBÓTARBÓKUN 
við samning um breytingu á samningi 

um skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda 

og réttarstöðu þeirra, um gildi samningsins 

um breytinguna fyrir skrifstofu stjórnarnefndar Norðurlandaráðs 

og um stöðu hinna ráðnu í sambandi við afturhvarf 

til starfa í heimalandi sínu. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, 

sem með viðbótarbókun frá 15. maí 1973 við samning aðilanna frá 12. apríl 1973 um skrifstofur 

Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra létu samninginn öðlast gildi fyrir skrifstofu 
stjórnarnefndar Norðurlandaráðs, 

sem í dag hafa gert með sér samning um breytingu á samningnum frá 12. apríl 1973 um skrifstofur 

Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, 

hafa orðið sammála um eftirfarandi: 

1. gr. 

Hið breytta ákvæði í 11. grein samningsins frá 12. apríl 1973 um skrifstofur Ráðherranefndar 

Norðurlanda og réttarstöðu þeirra gildir á sama hátt fyrir skrifstofu stjórnarnefndar Norðurlandaráðs. 

2. gr. 

Með „tímabundnu starfi“ í 11. grein er átt við ráðningartíma sem ekki fer fram úr átta árum.
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3. gr. 

Ennfremur eru samningsaðilar sammála um eftirfarandi: 

Samningsaðilar munu í sambandi við mat á starfstíma í ríkisþjónustu telja með ráðningartíma á 

skrifstofunum og meta það sem sérstaka starfshæfni, þannig að löndin geti nýtt sér til hins ítrasta þá 

innsýn í og reynslu af norrænni samvinnu, sem starfsmennirnir öðlast við að gegna störfum hjá 

skrifstofunum. 
Samningsaðilar eru sammála um að mæla með því við aðra vinnuveitendur að þeir veiti starfs- 

mönnum leyfi til að starfa við skrifstofurnar með sömu kjörum og ríkisstarfsmenn í samræmi við réttar- 

stöðusamninginn. 
Samningsaðilar munu veita þeim starfsmönnum, sem lokið hafa starfi hjá norrænni skrifstofu, 

aðstoð, innan gildandi lagareglna og stjórnvaldsákvæða, við að fá starf hjá ríkinu eða öðrum aðilum í 

heimalandi sínu. 

4. gr. 

Þessi viðbótarbókun tekur gildi sama dag og samningurinn um breytingu á samningnum frá 12. 
apríl 1973 um skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra tekur gildi. 

5. gr. 

Frumeintak þessarar viðbótarbókunar skal afhent norska utanríkisráðuneytinu til vörslu, en það 

mun senda hverjum samningsaðila staðfest afrit. 

6. gr. 

Þessari viðbótarbókun má segja upp í samræmi við 16. grein samningsins um skrifstofur 
Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra. Ef samningnum er sagt upp fellur þessi 

viðbótarbókun sjálfkrafa úr gildi um leið og hann. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir. sem til þess hafa fullgilt umboð, undirritað þessa bókun. 

Gjört í Osló 22. nóvember 1984 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku og 

skulu þeir textar allir jafngildir. 

28. janúar 1986 Nr. 3 

AUGLÝSING 
um Evrópusamning um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþrótta- 

mótum, einkum á knattspyrnukappleikjum. 

Fullgildingarskjal Íslands vegna Evrópusamnings um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á 

íþróttamótum, einkum á knattspyrnukappleikjum, sem gerður var í Strassborg 19. ágúst 1985, var 

afhent framkvæmdastjóra Evrópuráðsins 23. janúar 1986. Samningurinn öðlast gildi að því er Ísland 

varðar 1. mars 1986. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. janúar 1986. 

  Matthías Á. Mathiesen. 
Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

EVRÓPUSAMNINGUR 

um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á 

íþróttamótum, einkum á knattspyrnukappleikjum 

Aðildarríki Evrópuráðsins og önnur ríki sem 
aðild eiga að menningarsáttmála Evrópu og 
undirrita samning þennan 

hafa í huga að markmið Evrópuráðsins er að 
auka einingu aðilanna,; 

hafa áhyggjur af ofbeldi og ótilhlýðilegri hegð- 
un meðal áhorfenda á íþróttamótum og þá sér- 
staklega á knattspyrnukappleikjum, svo og af- 

leiðingum þessa; 
er ljóst að vandamál þetta er líklegt til að skapa 

áhættu varðandi meginreglur ályktunar (76) 41 
ráðherranefndar Evrópuráðsins, sem nefnist 
„stofnskrá evrópskra íþrótta fyrir almenning“; 

leggja áherslu á mikilsvert framlag íþrótta til 
samhugs þjóða og þá sérstaklega knattspyrnu- 
kappleikja milli landsliða og félaga frá Evrópu- 
ríkum vegna þess hve tíðir þeir eru; 

telja að bæði stjórnvöld og óháð íþróttafélög 
beri aðskilda en samvirka ábyrgð á að berjast 

gegn ofbeldi og ótilhlýðilegri hegðun áhorfenda 

með það í huga að íþróttafélögin bera einnig 

ábyrgð í öryggismálum og að þau ættu almennt að 
tryggja betur að keppni, sem þau skipuleggja, 
fari vel fram, svo og að stjórnvöld þessi og félög 
ættu að hafa samstarf í þeim tilgangi á öllum 
viðeigandi stigum; 

telja að ofbeldi sé nú á tímum félagslegt 

fyrirbrigði sem hafi víðtæk eftirköst og eigi upp- 

runa sinn aðallega utan vettvangs íþrótta, en að 

til ofbeldis komi oft þar sem íþróttir eru stund- 

aðar; 

eru ákveðin að gera sameiginlegar ráðstafanir í 

samvinnu til að koma í veg fyrir og hafa taumhald 

á vandamálinu varðandi ofbeldi og ótilhlýðilega 
hegðun áhorfenda á íþróttamótum; 

hafa orðið ásátt um eftirfarandi: 

1. gr. 

Markmið samningsins 

1. Í þeim tilgangi að koma í veg fyrir og hafa 
taumhald á ofbeldi og ótilhlýðilegri hegðun 

áhorfenda á knattspyrnukappleikjum skuldbinda 

aðilarnir sig til að gera nauðsynlegar ráðstafanir, 

28. janúar 1986 

EUROPEAN CONVENTION 

on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports 

Events and in particular at Football Matches 

The member States of the Council of Europe 
and the other States party to the European 

Cultural Convention, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of 

Europe is to achieve a greater unity between its 
members; 

Concerned by violence and misbehaviour 

amongst spectators at sports events, and in 
particular at football matches, and the con- 
sequences thereof; 

Aware that this problem is likely to put at risk 

the principles embodied in Resolution (76) 41 of 

the Committee of Ministers of the Council of 
Europe known as the “European Sport for All 
Charter"; 

Emphasising the important contribution made 

to international understanding by sport, and 
especially, because of their frequency, by football 
matches between national and club teams from 
European states; 

Considering that both public authorities and 
the independent sports organisations have sepa- 

rate but complementary responsibilities to com- 

bat violence and misbehaviour by spectators, 

bearing in mind that the sports organisations also 

have responsibilities in matters of safety and that 
more generally they should ensure the orderly 
conduct of the events they organise; considering 

moreover that these authorities and organisations 

should work together for this purpose at all 

appropriate levels; 

Considering that violence is a current social 

phenomenon with wide repercussions, whose 
origins lie mainly outside sport, and that sport is 

often the scene for outbreaks of violence: 

Being resolved to take common and co-opera- 
tive action to prevent and control the problem of 

violence and misbehaviour by spectators at sports 

events, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Aim of the Convention 

1. The Parties, with a view to preventing and 

controlling violence and misbehaviour by specta- 

tors at football matches, undertake, within the 

límits of their respective constitutional provi-
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innan þeirra takmarkana sem ákvæði stjórnar- 
skrár hvers um sig setja, til að ákvæði samnings 

þessa taki gildi. 

2. Aðilunum ber að láta ákvæði samnings þessa 

gilda um aðrar íþróttir og mót þar sem óttast er 
að til ofbeldis eða ótilhlýðilegrar hegðunar áhorf- 
enda komi eftir því sem við á um hlutaðeigandi 

sérþarfir slíkra íþrótta og móta. 

2. gr. 

Samhæfing innanlands 

Aðilunum ber að samhæfa stefnu og gerðir 

stjórnardeilda sinna og annarra opinberra stofn- 

ana gegn ofbeldi og ótilhlýðilegri hegðun áhorf- 

enda þar sem við á með því að setja samhæfingar- 

nefndir á laggirnar. 

3. gr. 

Ráðstafanir 

1. Aðilarnir skuldbinda sig til að tryggja að 
mótaðar verði og gerðar ráðstafanir er miða að 

því að koma í veg fyrir og hafa taumhald á ofbeldi 

og ótilhlýðilegri hegðun áhorfenda, þar á meðal 
sérstaklega: 

a. að tryggja að nægjanlegri löggæslu sé beitt 

gegn ofbeldi og ótilhlýðilegri hegðun, bæði í 

næsta nágrenni við íþróttaleikvanga og inni á 

þeim, svo og á þeim leiðum að og frá sem 

áhorfendur nota; 

b. að greiða fyrir náinni samvinnu og við- 

eigandi upplýsingastreymi milli lögregluliða 
hinna ýmsu staða sem málið varða eða kunna að 
varða; 

c. að beita eða, ef þörf er á, að setja lög sem 

gera ráð fyrir því að þeir, er sekir reynast um brot 

sem tengjast ofbeldi eða ótilhlýðilegri hegðun 
áhorfenda, sæti viðeigandi refsingu eða, eftir því 
sem við á, viðeigandi meðferð stjórnvalda. 

2. Aðilarnir skuldbinda sig til að hvetja til 

ábyrgs skipulags og góðrar hegðunar samtaka 

stuðningsmanna og skipunar eftirlitsmanna úr 

félagatali þeirra til að aðstoða við stjórnun og 
tilkynningar til áhorfenda á kappleikjum og til að 
fylgja stuðningsmannahópum er ferðast á mót 
utan heimavalla. 

3. Aðilunum ber að hvetja til samhæfingar, 
eftir því sem það er mögulegt að lögum, á 

skipulagningu ráðstafana vegna ferða frá brott- 
fararstað í samvinnu við félögin, skipulagða 

stuðningshópa og ferðaskrifstofur þannig að af- 

tra megi væntanlegum óróaseggjum frá því að 
fara af stað til að sækja leiki. 

4. Aðilunum ber að leitast við að tryggja. þar 

sem nauðsyn ber til með því að setja viðeigandi 

lög er kveði á um refsiaðgerðir ef óhlýðnast er 
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sions, to take the necessary steps to give effect to 
the provisions of this Convention. 

2. The Parties shall apply the provisions of this 
Convention to other sports and sports events in 

which violence or misbehaviour by spectators is 

to be feared, as appropriate to the specific 
requirements of such sports and sports events. 

Article 2 
Domestic co-ordination 

The Parties shall co-ordinate the policies and 
actions of their government departments and 

other public agencies against violence and misbe- 

haviour by spectators, where appropriate 

through setting up co-ordinating bodies. 

Article 3 
Measures 

1. The Parties undertake to ensure the 
formulation and implementation of measures 
designed to prevent and control violence and 
misbehaviour by spectators, including in 

particular: 
a. to secure that adequate public order 

resources are employed to counter outbreaks of 

violence and misbehaviour, both within the 

immediate vicinity of and inside stadia and along 
the transit routes used by spectators; 

b. to  facilitate close  co-operation and 

exchange of appropriate information between the 
police forces of the different localities involved or 

likely to be involved; 
c. to apply or, if need be, to adopt legislation 

which provides for those found guilty of offences 
related to violence or misbehaviour by spectators 

to receive appropriate penalties or, as the case 

may be, appropriate administrative measures. 

2. The Parties undertake to encourage the 

responsible organisation and good conduct of 

supporters' clubs and the appointment of stew- 

ards from within their membership to help man- 
age and inform spectators at matches and to 
accompany parties of supporters travelling to 

away fixtures. 

3. The Parties shall encourage the co-ordina- 
tion, insofar as legally possible, of the organisa- 
tion of travel arrangements from the place of 
departure, with the co-operation of clubs, orga- 
nised supporters, and travel agencies, so as to 
inhibit potential trouble-makers from leaving to 

attend matches. 
4. The Parties shall seek to ensure, where 

necessary by introducing appropriate legislation 
which contains sanctions for non-compliance or
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eða þá á annan viðeigandi hátt, að þar sem óttast 

er að til ofbeldis og ótilhlýðilegrar hegðunar 
áhorfenda komi geri íþróttafélög og klúbbar og 
þar sem við á eigendur íþróttaleikvanga og 

stjórnvöld, í samræmi við skyldur sínar að lögum, 

raunhæfar ráðstafanir við íþróttaleikvanga og á 
þeim til að koma í veg fyrir eða hafa taumhald á 

ofbeldi eða ótilhlýðilegri hegðun, þar á meðal til 
þess: 

a. að tryggja að hönnun og gerð íþróttaleik- 

vanga geri ráð fyrir öryggi áhorfenda, auðveldi 
ekki ofbeldi milli áhorfenda, geri ráð fyrir virkri 

stjórn mannfjölda, að leikvangarnir séu búnir 

viðeigandi tálmunum eða girðingum og veiti 
Örvggis- og lögregluliði starfsaðstöðu, 

b. að aðskilja á virkan hátt hópa andvígra 

stuðningsmanna með því að úthluta hópum 

aðkomumanna sérstaka palla þegar þeim er 
hleypt inn; 

c. að tryggja þennan aðskilnað með því að hafa 

strangt eftirlit með sölu aðgöngumiða og að gera 
sérstakar varúðarráðstafanir á tímabilinu rétt á 
undan kappleiknum; 

d. að útiloka eða banna, eftir því sem lög leyfa, 

þekktum eða líklegum vandræðamönnum eða 

fólki sem er undir áhrifum áfengis eða fíkniefna 
aðgang að kappleikjum og leikvöngum; 

e. að sjá íþróttaleikvöngum fyrir virku kerfi til 
að ávarpa almenning og sjá til þess að það sé 

fyllilega nýtt, svo og leikskráin og aðrir kynning- 

armiðlar, til að hvetja áhorfendur til góðrar 

hegðunar; 

f. að banna áhorfendum að koma með áfenga 

drykki inn á leikvangana, að takmarka og helst 
banna sölu og hvers kyns dreifingu áfengra 

drykkja á leikvöngum og tryggja að allir fáanlegir 
drykkir séu í öruggum ílátum; 

g. að sjá fyrir eftirliti til að tryggja að áhorf- 

endur komi ekki inn á leikvanga með hluti, sem 

líklegir eru til að vera notaðir til ofbeldisverka, 
eða flugelda eða svipaða hluti; 

h. að tryggja að tengiliðir hafi samvinnu við 

viðkomandi stjórnvöld áður en leikar hefjast 
varðandi ráðstafanir sem gera ber til að hafa 

stjórn á mannfjölda og til að viðeigandi reglum 

verði fylgt eftir með samstilltum aðgerðum. 

5. Aðilunum ber að gera viðeigandi ráðstafanir 

á sviði félags- og fræðslumála, með áhrifamátt 

fjölmiðla í huga, til að koma í veg fyrir ofbeldi í 

sambandi við íþróttir og þá sérstaklega með því 

að efla íþróttahugsjónina með fræðsluherferðum 

og öðrum herferðum, en það sé gert með stuðn- 

ingi við hugmyndina um drengilegan leik og þá 

sérstaklega meðal ungs fólks þannig að efla megi 
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by any other appropriate means, that, where 
outbreaks of violence and misbehaviour by spec- 
tators are to be feared, sports organisations and 
clubs, together with, where appropriate, stadium 

owners and public authorities, in accordance with 

responsibilities defined in domestic law, take 
practical measures at and within stadia to prevent 
or control such violence or misbehaviour, 

including: 
a. to secure that the design and physical fabric 

of stadia provide for the safety of spectators, do 

not readily facilitate violence between spectators, 
allow effective crowd control, contain appropri- 
ate barriers or fencing, and allow security and 
police forces to operate; 

b. to segregate effectively groups of rival 
supporters, by allocating to groups of visiting 
supporters, when they are admitted, specific 
terraces; 

c. to ensure this segregation by strictly con- 
trolling the sale of tickets and to take particular 
precautions in the period immediately preceding 

the match; 

d. to exclude from or forbid access to matches 
and stadia, insofar as it is legally possible, known 

or potential trouble-makers, or people who are 
under the influence of alcohol or drugs; 

e. to provide stadia with an effective public 
address system and to see that full use is made of 

this, of the match programme and of other 

publicity outlets to encourage spectators to 

behave correctly; 

f. to prohibit the introduction of alcoholic 

drinks by spectators into stadia; to restrict, and 

preferably ban, the sale and any distribution of 
alcoholic drinks at stadia, and to ensure that all 
beverages available are in safe containers; 

g. to provide controls so as to ensure that 

spectators do not bring into stadia objects that 

are likely to be used in acts of violence, or 

fireworks or similar devices; 
h. to ensure that liaison officers co-operate 

with the authorities concerned before matches on 
arrangements to be taken for crowd control so 

that the relevant rules are enforced through 
concerted action. 

5. The Parties shall take appropriate social and 

educational measures, bearing in mind the poten- 

tial importance of the mass media, to prevent 

violence in and associated with sport, in particu- 
lar by promoting the sporting ideal through 

educational and other campaigns, by giving sup- 

port to the notion of fair play, especially among 
young people, so as to enhance mutual respect
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gagnkvæma virðingu bæði meðal áhorfenda og 
milli íþróttaiðkenda og einnig með því að hvetja 
til aukinnar virkrar þátttöku í íþróttum. 

d. gr. 

Alþjóðleg samvinna 

1. Aðilunum ber að hafa nána samvinnu um 

málefni, sem samningur þessi nær til, og að 

hvetja til svipaðrar samvinnu, eftir því sem við á, 

milli viðkomandi stjórnvalda íþróttamála í hinum 
ýmsu löndum. 

2. Áður en alþjóðlegir kappleikir eða mót 

félaga hefjast ber viðkomandi aðilum að bjóða 

viðeigandi stjórnvöldum, og þá sérstaklega 

íþróttasamtökum, að tilgreina þá leiki þar sem 

óttast er um ofbeldi eða ótilhlýðilega hegðun af 

áhorfenda hálfu. Þegar slíkur leikur er tilgreindur 
ber viðeigandi stjórnvöldum viðtökulandsins að 
efna til samráðs milli viðkomandi aðila. Slíkt 
samráð fari fram eins fljótt og auðið er og Í síðasta 
lagi tveimur vikum áður en leikurinn á að fara 
fram og á það að ná til skipulagningar, aðgerða 
og varúðarráðstafana, sem grípa þarf til fyrir 
leikinn, meðan á honum stendur og að honum 
loknum, þ. á m. þegar þörf er ráðstafana til 

viðbótar þeim sem um getur í samningi þessum. 

S. gr. 
Kennsl á og meðhöndlun brotamanna 

1. Aðilarnir, sem virða gildandi meðferð mála 
að lögum og meginregluna um óháð réttarfar, 

eiga að leitast við að tryggja að borin séu kennsl á 

áhorfendur sem fremja ofbeldisverk eða hegða 
sér glæpsamlega á annan hátt og þeir sóttir til 

saka lögum samkvæmt. 
2. Þar sem við á og sérstaklega þegar um 

aðkomna áhorfendur er að ræða og samkvæmt 

viðeigandi alþjóðasamningum ber aðilunum að 

íhuga eftirfarandi: 
a. að færa málarekstur gegn mönnum, sem 

teknir eru fastir í sambandi við ofbeldi eða aðra 
glæpsamlega hegðun á íþróttamótum, til heima- 

lands þeirra; 

b. að leita eftir framsali manna sem grunaðir 
eru um ofbeldi eða aðra glæpsamlega hegðun á 

íþróttamótum: 
c. að flytja fólk, sem dæmt er fyrir ofbeldis- 

afbrot eða aðra glæpsamlega hegðun á íþrótta- 
mótum, til refsivistar í hlutaðeigandi landi. 

6. gr. 
Viðbótarráðstafanir 

1. Aðilarnir skuldbinda sig til að hafa nána 

samvinnu við viðeigandi íþróttasambönd og félög 
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both amongst spectators and between sports 

players and also by encouraging increased active 

participation in sport. 

Article 4 
International co-operation 

1. The Parties shall co-operate closely on the 

matters covered by this Convention and encour- 

age similar co-operation as appropriate between 

national sports authorities involved. 

2. In advance of international club and repre- 
sentative matches or tournaments, the Parties 

concerned shall invite their competent author- 

ities, especially the sports organisations, to iden- 

tify those matches at which violence or misbe- 
haviour by spectators is to be feared. Where such 

a match ís identified, the competent authorities 

of the host country shall arrange consultations 

between those concerned. Such consultations 

shall take place as soon as possible and should 
not be later than two weeks before the match is 

due to take place, and shall encompass arrange- 
ments, measures and precautions to be taken 

before, during, and after the match, including, 

where necessary, measures additional to those 

included in this Convention. 

Article 5 
Identification and treatment of offenders 

1. The Parties, respecting existing legal proce- 

dures and the principle of the independence of 
the judiciary, shall seek to ensure that spectators 

committing acts of violence or other criminal 

behaviour are identified and prosecuted in 
accordance with the due process of the law. 

2. Where appropriate, particularly in the case 

of visiting spectators, and in accordance with the 
applicable international agreements, the Parties 

shall consider: 
a. transferring proceedings against persons 

apprehended in connection with violence or 

other criminal behaviour committed at sports 

events to their country of residence; 

b. seeking the extradition of persons suspected 

of violence or other criminal behaviour commit- 
ted at sports events; 

c. transferring persons convicted of offences of 

violence or other criminal behaviour committed 
at sports events to serve their sentences in the 

relevant country. 

Article 6 

Additional measures 

1. The Parties undertake to co-operate closely 

with their appropriate national sports organisa-
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einstakra landa og, þar sem við á, eigendur 

íþróttaleikvanga um ráðstafanir varðandi skipu- 

lag og framkvæmd breytinga á gerð íþróttaleik- 

vanga eða annarra breytinga, þ. á m. innganga 

og útganga íþróttaleikvanga, sem nauðsynlegar 

eru til að bæta öryggi og koma í veg fyrir ofbeldi. 

2. Aðilarnir skuldbinda sig til að stuðla þar sem 

nauðsynlegt er og við á að fyrirkomulagi er geri 
ráð fyrir skilyrðum um val íþróttaleikvanga sem 

taka tillit til öryggis áhorfenda og þess að komið 
sé í veg fyrir ofbeldi meðal þeirra og þá sérstak- 

lega varðandi íþróttaleikvanga sem notaðir eru 

fyrir leiki er líklegir eru til að laða að fjölmenni 

eða hópa sem láta ófriðlega. 
3. Aðilarnir skuldbinda sig til að hvetja íþrótta- 

samtök landa sinna til að endurskoða reglugerðir 

sínar að staðaldri til að hafa stjórn á þáttum sem 

kunna að leiða til ofbeldis leikmanna eða áhorf- 

enda. 

7. gr. 

Veiting upplýsinga 

Sérhverjum aðila ber að senda aðalfram- 
kvæmdastjóra Evrópuráðsins á einhverju opin- 

beru tungumáli þess hvers kyns viðeigandi upp- 
lýsingar varðandi löggjöf og aðrar ráðstafanir 

sem gerðar hafa verið í þeim tilgangi að fara eftir 

ákvæðum samnings þessa hvort sem þær varða 
knattspyrnu eða aðrar íþróttir. 

8. gr. 

Fastanefnd 

1. Vegna samnings þessa er hér með komið á 

fót fastanefnd. 
2. Sérhver aðili getur átt einn eða fleiri fulltrúa 

í fastanefndinni. Sérhver aðili fari með eitt 

atkvæði. 

3. Sérhvert aðildarríki Evrópuráðsins eða ann- 

að aðildarríki menningarsáttmála Evrópu, sem 

ekki er aðili að samningi þessum, getur átt 

áheyrnarfulltrúa í nefndinni. 

4. Með einróma ákvörðun getur fastanefndin 

boðið sérhverju ríki sem ekki er aðili að Evrópu- 

ráðinu eða að samningnum og sérhverju íþrótta- 

sambandi að hafa áheyrnarfulltrúa á einum eða 

fleiri fundum nefndarinnar. 

5. Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins boð- 

ar fundi fastanefndarinnar. Halda ber fyrsta fund 

hennar innan árs frá gildistökudegi samningsins. 
Nefndin komi síðan saman a.m.k. árlega. Auk 
þess ber henni að halda fundi hvenær sem meiri- 

hluti aðilanna fer þess á leit. 
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tions and clubs and where appropriate, stadium 

owners, on arrangements regarding the planning 

and execution of alterations to the physical fabric 

of stadia or other alterations, including access to 

and egress from stadia, necessary to improve 

safety and to prevent violence. 

2. The Parties undertake to promote, where 

necessary and in appropriate cases, a system 

laving down requirements for the selection of 

stadia which take into account the safety of 

spectators and the prevention of violence 

amongst them, especially for those stadia used 

for matches likely to attract large or unruly 

crowds. 
3. The Parties undertake to encourage their 

national sports organisations to review their reg- 

ulations continuously in order to control factors 

which may lead to outbreaks of violence by 

players or spectators. 

Article 7 

Provision of information 

Each Party shall forward to the Secretary 
General of the Council of Europe, in one of the 
official languages of the Council of Europe, all 
relevant information concerning legislative and 
other measures taken by it for the purpose of 
complying with the terms of this Convention, 

whether with regard to football or to other 
sports. 

Article 8 

Standing Committee 

1. For the purposes of this Convention, a 
Standing Committee is hereby established. 

2. Any Party may be represented on the 

Standing Committee by one or more delegates. 
Each Party shall have one vote. 

3. Any member State of the Council of 
Europe or other State party to the European 

Cultural Convention which ís not a Party to this 

Convention may be represented on the Commit- 

tee as an observer. 

4. The Standing Committee may, by unani- 
mous decision, invite any non-member State of 

the Council of Europe which is not a Party to the 

Convention and any sports organisation con- 

cerned to be represented by an observer at one or 

more of its meetings. 
5. The Standing Committee shall be convened 

by the Secretary General of the Council of 

Europe. 1ts first meeting shall be held within one 

year of the date of the entry into force of the 

Convention. It shall subsequently meet at least 

every year. In addition it shall meet whenever a 

majority of the Parties so request.
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6. Fundur fastanefndarinnar er lögmætur þegar 

meirihluti aðilanna er mættur. 

7. Fastanefndin skal semja og verða ásátt um 
eigin fundarsköp, sbr. þó ákvæði samnings þessa. 

9. gr. 

1. Fastanefndinni ber að fylgjast með fram- 

kvæmd samnings þessa. Hún getur sérstaklega 
gert eftirfarandi: 

a. fylgst með ákvæðum samnings þessa og 

athugað hvers kyns nauðsynlegar breytingar; 

b. átt viðræður við viðkomandi íþróttasamtök; 

c. lagt tillögur fyrir aðilana um ráðstafanir sem 

gera þarf vegna samnings þessa; 

d. gert tillögur um viðeigandi ráðstafanir til að 
halda almenningi upplýstum um starfsemina sem 
fram fer samkvæmt samningi þessum; 

e. lagt tillögur fyrir ráðherranefndina um að 

bjóða ríkjum, sem ekki eru aðilar að Evrópu- 

ráðinu, að gerast aðilar að samningi þessum; 

f. lagt fram hvers kyns tillögur til að bæta virkni 

samnings þessa. 

2. Til að vinna störf sín getur fastanefndin að 
eigin frumkvæði komið á fundum sérfræðinga. 

10. gr. 

Að sérhverjum fundi loknum ber fastanefnd- 

inni að senda ráðherranefnd Evrópuráðsins 
skýrslu um störf sín og hvernig samningurinn 

virkar. 

11. gr. 

Breytingar 

1. Aðili, ráðherranefnd Evrópuráðsins eða 

fastanefndin geta flutt tillögur um breytingar á 

samningi þessum. 

2. Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins skal 
senda sérhverja breytingartillögu til aðildarríkja 
Evrópuráðsins, annarra aðildarríkja að menning- 

arsáttmála Evrópu og sérhvers ríkis sem ekki er 

aðili en gerst hefur eða boðið hefur verið aðild að 
samningi þessum samkvæmt ákvæðum 14. gr. 

No
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6. A majority of the Parties shall constitute a 
quorum for holding a meeting of the Standing 

Committee. 
7. Subject to the provisions of this Conven- 

tion, the Standing Committee shall draw up and 
adopt by consensus its own Ruies of Procedure. 

Article 9 

1. The Standing Committee shall be responsi- 
ble for monitoring the application of this Conven- 
tion. It may in particular: 

a. keep under review the provisions of this 

Convention and examine any modifications: 
necessary; 

b. hold consultations with relevant sports 
Organisations; 

c. make recommendations to the Parties con- 

cerning measures to be taken for the purposes of 

this Convention; 

d. recommend the appropriate measures to 
keep the public informed about the activities 
undertaken within the framework of this Conven- 

tion; 

e. make recommendations to the Committee of 

Ministers concerning non-member States of the 
Council of Europe to be invited to accede to this 

Convention; 

f. make any proposal for improving the 

effectiveness of this Convention. 

2. In order to discharge its functions, the 

Standing Committee may, on its own initiative, 
arrange for meetings of groups of experts. 

Article 10 
After each meeting, the Standing Committee 

shall forward to the Committee of Ministers of 
the Council of Europe a report on its work and 

on the functioning of the Convention. 

Article 11 

Amendments 

1. Amendments to this Convention may be 

proposed by a Party, the Committee of Ministers 
of the Council of Europe or the Standing Com- 
mittee. 

2. Any proposal for amendment shall be com- 
municated by the Secretary General of the Coun- 

cil of Europe to the member States of the Council 

of Europe, to the other States party to the 

European Cultural Convention, and to every 

non-member State which has acceded to or has 
been invited to accede to this Convention in 
accordance with the provisions of Article 14.
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3. sérhverja tillögu um breytingu frá aðila eða 
ráðherranefndinni ber að senda fastanefndinni 
a.m.k. tveimur mánuðum fyrir fundinn sem tekur 
þær fyrir. Fastanefndinni ber að leggja umsögn 

sína um væntanlega breytingu fyrir ráðherra- 

nefndina, þar sem við á að höfðu samráði við 

viðkomandi íþróttasamtök. 

4. Ráðherranefndin skal taka breytingar- 
tillöguna til athugunar, svo og sérhverja umsögn 

sem fastanefndin leggur fram, og getur samþykkt 

breytinguna. 

5. Texta sérhverrar breytingar, sem ráðherra- 
nefndin hefur samþykkt í samræmi við 4. tl. 

þessarar greinar, skal komið til aðilanna til sam- 
þykktar. 

6. Sérhver breyting, sem samþykkt hefur verið 
samkvæmt 4 tl. þessarar greinar, taki gildi fyrsta 

dag næsta mánaðar eftir að liðinn er einn mánuð- 
ur frá því allir aðilarnir hafa tilkynnt aðal- 

framkvæmdastjóranum samþykki sitt. 

LOKAÁKVÆÐI 

12. gr. 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til undir- 

ritunar fyrir aðildarríki Evrópuráðsins og önnur 
ríki sem eru aðilar að menningarsáttmála Evrópu 

og geta þau lýst samþykki sínu á að vera bundin 

af honum með: 
a. undirritun án fyrirvara um fullgildingu, við- 

urkenningu eða samþykki, eða 

b. undirritun með fyrirvara um fullgildingu, 
viðurkenningu eða samþykki ásamt síðari 

fullgildingu, viðurkenningu eða samþykki. 
2. Fullgildingar-, viðurkenningar- eða sam- 

þykktarskjöl skulu afhent aðalframkvæmdastjóra 

Evrópuráðsins. 

13. gr. 

1. Samningurinn öðlast gildi fyrsta dag þess 

mánaðar sem hefst eftir að liðinn er einn mánuð- 

ur frá þeim degi er þrjú aðildarríki Evrópuráðsins 

hafa lýst samþykki sínu á að vera bundin af 
honum í samræmi við ákvæði 12. gr. 

2. Gagnvart ríki er undirritar og síðan lýsir 
samþykki sínu á að vera bundið af samningnum 

skal hann öðlast gildi fyrsta dag þess mánaðar 
sem hefst eftir að liðinn er einn mánuður frá því 

að undirritun fer fram eða fullgildingar-, viður- 
kenningar- eða samþykktarskjal er afhent. 
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3. Any amendment proposed by a Party or the 

Committee of Ministers shall be communicated 
to the Standing Committee at least two months 

before the meeting at which it is to be considered. 

The Standing Committee shall submit to the 

Committee of Ministers its opinion on the pro- 
posed amendment, where appropriate after con- 
sultation with the relevant sports organisations. 

4. The Committee of Ministers shall consider 
the proposed amendment and any opinion sub- 

mitted by the Standing Committee and may 

adopt the amendment. 
5. The text of any amendment adopted by the 

Committee of Ministers in accordance with para- 
graph 4 of this Article shall be forwarded to the 

Parties for acceptance. 

6. Any amendment adopted in accordance with 
paragraph 4 of this Article shall come into force 

on the first day of the month following the 
expiration of a period of one month after all 
Parties have informed the Secretary General of 

their acceptance thereof. 

FINAL CLAUSES 

Article 12 
1. This Convention shall be open for signature 

by member States of the Council of Europe and 
other States party to the European Cultural 
Convention, which may express their consent to 

be bound 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. 

2. Instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 13 

1. The Convention shall enter into force on the 

first day of the month following the expiration of 
a period of one month after the date on which 

three member States of the Council of Europe 

have expressed their consent to be bound by the 

Convention in accordance with the provisions of 

Article 12. 

2. In respect of any signatory State which 
subsequently expresses its consent to be bound 
by it, the Convention shall enter into force on the 

first day of the month following the expiration of 

a period of one month after the date of signature 

or of the deposit of the instrument of ratification, 

acceptance or approval.
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14. gr. 

1. Eftir gildistöku samnings þessa getur ráð- 
herranefnd Evrópuráðsins að höfðu samráði við 
aðilana boðið hvaða ríki sem er, sem ekki er aðili 

að Evrópuráðinu, að gerast aðili að honum með 

ákvörðun sem tekin er með þeim meirihluta sem 

tilskilinn er í d-lið 20. gr. stofnskrár Evrópu- 
ráðsins og með samhljóða atkvæðum fulltrúa 

samningsríkjanna sem rétt eiga á sæti í ráðherra- 

nefndinni. 

2. Gagnvart ríki sem þannig gerist aðili skal 
samningurinn öðlast gildi fyrsta dag þess mánað- 

ar sem hefst eftir að liðinn er einn mánuður frá 

þeim degi sem aðildarskjal er afhent aðalfram- 

kvæmdastjóra Evrópuráðsins. 

IS. gr. 

1. Sérhverju ríki er heimilt við undirritun eða 
afhendingu fullgildingar-, viðurkenningar-, sam- 
þykktar- eða aðildarskjals að tilgreina það eða 

þau landssvæði sem samningur þessi á að ná til. 

2. Sérhvert ríki getur hvenær sem er síðar lýst 
því yfir við aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins 
að samningur þessi nái til hvaða annars lands- 
svæðis sem tilgreint er í yfirlýsingunni. Gagnvart 
slíku landssvæði skal samningurinn öðlast gildi 

fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að liðinn 

er einn mánuður frá þeim degi er aðalfram- 
kvæmdastjóra berst slík yfirlýsing. 

3. Sérhverja yfirlýsingu, sem gefin er sam- 

kvæmt tveimur undanfarandi töluliðum, má 

afturkalla fyrir hvert það landssvæði sem þar er 

tilgreint með tilkynningu til aðalframkvæmda- 
stjórans. Afurköllunin tekur gildi fyrsta dag þess 

mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru sex mánuðir 

frá þeim degi er aðalframkvæmdastjóra berst slík 

tilkynning. 

16. gr. 

1. Sérhver samingsaðili getur hvenær sem er 

sagt upp samningi þessum með tilkynningu til 

aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins. 

2. Slík uppsögn tekur gildi fyrsta dag þess 

mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru sex mánuðir 

frá þeim degi er aðalframkvæmdastjóra berst 
tilkynningin. 

17. gr. 

Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins skal til- 
kynna aðildarríkjum Evrópuráðsins, öðrum að- 

11 Nr. 3 

Article 14 

1. After the entry into force of this Conven- 

tion, the Committee of Ministers of the Council 

of Europe, after consulting the Parties, may 

invite to accede to the Convention any non- 

member State of the Council of Europe by a 

decision taken by the majority provided for in 
Article 20. d of the Statute of the Council of 
Europe and by the unanimous vote of the repre- 
sentatives of the Contracting States entitled to sit 
on the Committee of Ministers. 

2. In respect of any acceding State, the Con- 
vention shall enter into force on the first day of 

the month following the expiration of a period of 
one month after the date of the deposit of the 

instrument of accession with the Secretary 

General of the Council of Europe. 

Article 15 
1. Any State may, at the time of signature or 

when depositing its instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession, specify the 
territory or territories to which this Convention 

shall apply. 

2. Any Party may, at any later date, by 

declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend the application of 
this Convention to any other territory specified in 
the declaration. In respect of such territory the 
Convention shall enter into force on the first day 

of the month following the expiration of a period 
of one month after the date of receipt of such 

declaration by the Secretary General. 

3. Any declaration made under the two preced- 

ing paragraphs may, in respect of any territory 
mentioned in such declaration, be withdrawn by 

a notification addressed to the Secretary Gener- 
al. Such withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration of 
a period of six months after the date of receipt of 
the notification by the Secretary General. 

Article 16 

1. Any Party may, at any time, denounce this 
Convention by means of a notification addressed 

to the Secretary General of the Council of 

Europe. 

2. Such denunciation shall become effective on 

the first day of the month following the expira- 

tion of a period of six months after the date of 

receipt of the notification by the Secretary 

General. 
Article 17 

The Secretary General of the Council of 

Europe shall notify the member States of the
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ildarríkjum að menningarsáttmála Evrópu og 

sérhverju ríki sem gerst hefur aðili að samningi 
þessum: 

a. sérhverja undirritun samkvæmt 12. gr.; 

b. afhendingu sérhvers fullgildingar-, viður- 

kenningar-, samþykktar- eða aðildarskjals sam- 
kvæmt 12. eða 14. gr.; 

c. sérhvern gildistökudag samnings þessa sam- 
kvæmt 13. og 14. gr.; 

d. sérhverjar upplýsingar sem sendar eru sam- 
kvæmt ákvæðum 7. gr.;, 

e. sérhverja skýrslu sem gerð er samkvæmt 

ákvæðum 10 gr.; 
f. sérhverja tillögu um breytingu eða sérhverja 

breytingu sem samþykkt er samkvæmt 11. gr. og 

dagsetningu gildistöku breytingarinnar; 

g. sérhverja yfirlýsingu sem gefin er samkvæmt 

ákvæðum 15. gr.; 
h. sérhverja tilkynningu samkvæmt ákvæðum 

16 gr. og dagsetningu gildistöku uppsagnar. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til 
þess hafa fullt umboð, undirritað samning 
þennan. 

Gjört í Strassborg 19. ágúst 1985 á ensku og 

frönsku í einu eintaki sem varðveitt skal í skjala- 

safni Evrópuráðsins og eru báðir textarnir 
jafngildir. Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins 
skal senda staðfest endurrit til allra aðildarríkja 
Evrópuráðsins, aðildarríkja að menningarsátt- 
mála Evrópu og ríkja sem boðið hefur verið að 
gerast aðilar að samningi þessum. 
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Council of Europe, the other States party to the 
European Cultural Convention and any State 

which has acceded to this Convention, of: 

a. any signature in accordance with Article 12; 

b. the deposit of any instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession in accordance 
with Article 12 or 14; 

c. any date of entry into force of this Conven- 
tion in accordance with Articles 13 and 14; 

d. any information forwarded under the provi- 

stons of Article 7; 

e. any report established in pursuance of the 
provisions of Article 10; 

f. any proposal for amendment or any amend- 
ment adopted in accordance with Article 11 and 
the date on which the amendment comes into 
force; 

g. any declaration made under the provisions 

of Article 15; 

h. any notification made under the provisions 
of Article 16 and the date on which the denuncia- 
tion takes effect. 

In witness whereof the undersigned, being duly 
authorised thereto, have signed this Convention. 

Done at Strasbourg, this 19th day of August 
1985, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be 

deposited in the archives of the Council of 

Europe. The Secretary General of the Council of 
Europe shall transmit certified copies to each 

member State of the Council of Europe, to each 
State party to the European Cultural Conven- 

tion, and any State invited to accede to this 

Convention. 

20. febrúar 1986 

AUGLÝSING 
um gildistöku breytingar á samstarfssamningi Norðurlanda. 

Hinn 12. febrúar 1986 öðlaðist gildi samkomulag frá 6. maí 1985 um breytingu á samstarfs- 
samningi Norðurlanda frá 23. mars 1962, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 16/1985 þar sem 

samkomulagið er birt. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. febrúar 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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AUGLÝSING 
um gildistöku breytingar á Norðurlandasamningi um samstarf 

á sviði menningarmála. 

Hinn 12. febrúar 1986 öðlaðist gildi samningur frá 6. maí 1985 um breytingu á Norðurlandasamn- 

ingi frá 15. mars 1971 um samstarf á sviði menningarmála, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 
15/1985 þar sem samningurinn er birtur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. febrúar 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

25. mars 1986 Nr. 6 

AUGLÝSING 
um framlengingu samnings við Cabo Verde um þróun fiskveiða. 

Með orðsendingaskiptum 12. og 19. mars 1986 var gengið frá framlengingu samnings milli Íslands 
og Cabo Verde frá 27. nóvember 1981 um þróun fiskveiða um fimm ár, til 31. desember 1990, sbr. 

auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 22/1981 þar sem samningurinn er birtur. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 25. mars 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

25. mars 1986 Nr. 7 

AUGLÝSING 
um breytingar á Norðurlandasamningi um norrænan 

iðnþróunarsjóð fyrir Ísland. 

Hinn 21. mars 1986 var undirritaður í Reykjavík viðbótarsamningur við samning frá 12. desember 
1969 milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir 
Ísland, sbr. auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda nr. 8/1970 og 13/1980. Viðbótarsamningurinn tók 
gildi 30. maí 1986 í samræmi við 4. gr. hans. Alþingi hafði með lögum nr. 59/1985 heimilað 

ríkisstjórninni að staðfesta viðbótarsamninginn. 
Viðbótarsamningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 25. mars 1986. 

  Matthías Á. Mathiesen. 
Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

VIÐBÓTARSAMNINGUR 

við samning milli Danmerkur, Íslands, Finnlands, 

Noregs og Svíþjóðar um norrænan iðnþróunarsjóð 

fyrir Ísland. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, 

Noregs og Svíþjóðar, sem óska að gera með sér 
viðbótarsamning við samning frá 12. desember 
1969 milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar um norrænan iðnþróunarsjóð 
fyrir Ísland (hér eftir nefndur samningurinn), sem 
var breytt með viðbótarsamningi frá 29. apríl 

1980, hafa orðið sammála um eftirfarandi: 

1. gr. 

1. líður samningsins orðist svo: 

„1. Tilgangur 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu 
alhliða og samkeppnishæfs atvinnulífs á Íslandi og 
skal hann leggja megináherslu á tækni- og iðnþró- 

un og samvinnu á sviði iðnaðar og viðskipta milli 
Íslands og hinna Norðurlandanna.“ 

2. gr. 

3. líður samningsins orðist svo: 

„3. Gengisákvæði 

Reikningseining sjóðsins skal vera jöfn einum 

bandaríkjadal. Lán, sem tekin eru í öðrum gjald- 

miðli en bandaríkjadal, skulu endurlánuð í sama 

gjaldmiðli. Lán, sem veitt eru af eigin fé sjóðsins, 
má veita í öðrum gjaldmiðli eftir ákvörðun stjórn- 
ar sjóðsins.“ 

3. gr. 

4. liður samningsins orðist svo: 

„4. Starfshættir 

Sjóðurinn starfar að verkefni sínu með því: 
a) að veita lán til ákveðinna verkefna, annað- 

hvort einn eða Í samvinnu við aðra aðila, 

b) að ábyrgjast lán sem veitt eru af öðrum 
aðilum, 

c) að kaupa í sérstökum tilvikum hlutabréf í 
nýjum og starfandi fyrirtækjum, enda verði að því 

stefnt að selja hlutabréfin strax og aðstæður leyfa 

og hagkvæmt þykir, 

d) að veita í sérstökum tilvikum lán með hag- 
stæðum kjörum eða framlög, m. a. til tækniað- 
stoðar, rannsókna, vöruþróunar og markaðs- 
athugana. Slík lán eða framlög mega samtals ekki 

nema meira en 10% af stofnfénu. Frá og með 

25. mars 1986 

TILLÆGSAFTALE 

til aftalen mellem Danmark, Finland, Ísland, 

Norge og Sverige om en nordisk 

industrialiseringsfond for Ísland 

Regeringerne í Danmark, Finland, Ísland, 
Norge og Sverige er, foranlediget af gnsket om at 
indgá en tillægsaftale til aftalen af 12. desember 
1969 mellem Danmark, Finland, Ísland, Norge 

og Sverige om en nordisk industrialiseringsfond 
for Ísland (nedenfor kaldet “aftalen") som blev 
ændret med tillægsaftale af 29. april 1980, blevet 
enige om fólgende: 

Artikel 1 
Paragraf 1 í aftalen fár folgende nye ordlyd: 

“1. Formál 

Fondens formál er at fremme opbygning af et 

alsidigt og konkurrancedygtigt erhversliv í Island 
med hovedvægt pá den tekniske og industrielle 

udvikling samt industrielt og kommercielt samar- 
bejde mellem Island og de gvrige nordiske 

lande." 
Artikel 2 

Paragraf 3 í aftalen fár fölgende nye ordlyd: 

“3. Kursbesternmelser 
Fondens regningsenhed skal være lig en US $. 

Lánemidler som optages í en anden valuta end 
US $ skal lánes ud í samme valuta. Lán tilsvaren- 
de fondens reserver udover grundkapitalen kan 
lánes ud í den valuta som bestyrelsen be- 
stemmer." 

Artikel 3 

Paragraf 4 í aftalen fár fólgende nye ordlyd: 

“4. Virksomhed 

Fonden arbejder for sit formál ved at: 

a) yde lán til bestemte projekter, enten alene 

eller í samarbejde med andre parter 

b) garantere for lán som givet er af andre 

parter 
c) í særlige tilfælde kóbe aktier i nye og 

igangværende virksomheder under forudsætning 

af at disse aktier bliver solgt igen sá snart 
forholdende tillader og det anses for hensigtmæs- 
sigt 

d) í særlige tilfælde yde lán pá lempelige vilkár 
eller tilskud til f.eks. teknisk bistand, forskning, 

produktudvikling og markedsundersggelser. Sá- 
danne lán og tilskud má tilsammen ikke overstige 
10% af grundkapitalen. Fra og med áret 1980 er
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árinu 1980 er í sama tilgangi heimilt að ráðstafa til 
viðbótar 10% af eigin fé sjóðsins eins og það var í 

byrjun ársins 1980, auk 10% af rekstrarafgangi 

hvers árs, í fyrsta skipti af rekstrarafgangi ársins 

1980. 
Fé til ofangreindrar starfsemi fær sjóðurinn af 

stofnfé sínu, tekjum og með lántökum. Ákvarð- 
anir um lánveitingar, hlutabréfakaup og ábyrgðir 

skulu vera í samræmi við almenn viðskiptasjón- 
armið. 

Sjóðurinn skal stefna að því að tryggja eðlilega 
ávöxtun stofnfjár og eigin fjár. Lán, framlög eða 

ábyrgðir má veita til fyrirtækja í einkaeign eða í 

eigu opinberra aðila og til fjárfestingarlánasjóða 

sem hafa sama tilgang og sjóðurinn. Sama gildir 
um kaup á hlutabréfum. 

Þess skal ávallt gætt að á móti óendurgreiddum 
stofnframlögum og lánum til sjóðsins standi lán 

með fullnægjandi tryggingum. 

Sjóðurinn skal hafa náið samstarf við íslenskar 

lánastofnanir.“ 

4. gr. 

1. Viðbótarsamningur þessi öðlast gildi 21 degi 
eftir þann dag er allir aðilar hafa tilkynnt íslenska 

utanríkisráðuneytinu að uppfylltar hafi verið þær 
kröfur sem gerðar eru til gildistöku hans. 

2. Íslenska utanríkisráðuneytið tilkynnir hin- 
um aðilunum um móttöku þessara tilkynninga og 

gildistöku viðbótarsamningsins. 

5. gr. 

Frumrit viðbótarsamnings þessa skal varðveitt í 

íslenska utanríkisráðuneytinu sem sendir hinum 

aðilunum staðfest afrit af því. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, 

sem til þessa hafa fullt umboð, undirritað við- 

bótarsamning þennan. 

Gjört í Reykjavík hinn 2. mars 1986 í einu 

eintaki á dönsku. Aðilar munu fljótlega með því 

að skiptast á orðsendingum koma sér saman um 

finnskan, íslenskan, norskan og sænskan texta 

sem skulu vera jafngildir danska textanum. Ís- 
lenska utanríkisráðuneytið skal senda hinum aðil- 

unum staðfest afrit textanna. 

Nr. 7 

det, í samme hensigt, tilladt í tillæg hertil at 

disponere over 10% af fondens egenkapital ved 

begyndelsen af 1980, samt 10% af hvert árs 
driftsoverskud, for förste gang af driftsoverskud- 

det for 1980. 

Fonden fár kapital til forannævnte virksomhed 

gennem sin grundkapital, indtægter og ved lán- 

tagning. Beslutninger om lánydelser, garantier og 

kób af aktier skal være í overenstemmelse med 
almindelige forretningsmæssige principper. 

Fonden skal tage sigte pá at sikre en naturlig 
forretning af fondens grundkapital og egenkapi- 

tal. Lán, tilskud eller garantier kan ydes til 
virksomheder í privat eller offentlig eje og finan- 

sieringsinstitutioner, som har samme formál som 

fonden. Det samme gælder om kób af aktier. 

Der skal til enhver tid drages omsorg for at 

ikke tilbagebetalt grundkapital og lán til fonden 
dækkes af lán mod tilfredsstillende síkkerhed. 

Fonden skal arbejde nært sammen med ís- 

landske láneirstitutioner." 

Artikel 4 
1. Denne tillægsaftale træder í kraft 21 dage 

efter den dag da samtlige parter har meddelt det 

islandske udenrigsministerium, at de foranstalt- 

ninger, som kræves for tillægsaftalens ikrafttræ- 
delse, er gennemfyrt. 

2. Det islandske udenrigsministerium medde- 

ler de gvrige parter om modtagelsen af disse 

meddelelser og om tillægsaftalens ikrafttrædelse. 

Artikel 5 

Originaleksemplaret til denne tillægsaftale de- 

poneres í det islandske udenrigsministerium, som 
vil oversende bekræftede kopier til de gvrige 
parter. 

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er 
behgrigt bemyndiget dertil, undertegnet denne 

tillægsaftale. 

Udfærdiget í Reykjavik den 21. marts 1986 í ét 

eksemplar pá dansk. Parterne vil snarest ved 

noteveksling enes om en finsk, islandsk, norsk og 

svensk tekst som skal have samme gyldighed som 

den danske tekst. Det islandske udenrigsministe- 

rium vil oversende bekræftede kopier af tekster- 
ne til de gvrige parter.
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AUGLÝSING 
um breytingu á Evrópusamningi um vernd dýra í millilandaflutningi. 

Hinn 24. apríl 1986 var viðbótarbókun við Evrópusamning frá 13. desember 1968 um vernd dýra í 

millilandaflutningi, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 8/1969, undirrituð fyrir Íslands hönd 
án fyrirvara um fullgildingu. Viðbótarbókunin var gerð í Strassborg 10. maí 1979. Samkvæmt 
bókuninni verður Efnahagsbandalagi Evrópu heimilt að gerast aðili að samningnum. 

Tilkynnt verður um gildistöku viðbótarbókunarinnar síðar. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. apríl 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

Nr. 9 4. júlí 1986 
AUGLÝSING 

um Torremolinos alþjóðasamþykktina um öryggi fiskiskipa, 1977. 

Hinn 12. júní 1986 var framkvæmdastjóra Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar afhent fullgilding- 
arskjal Íslands vegna Torremolinos alþjóðasamþykktarinnar um öryggi fiskiskipa, 1977 sem gerð var í 

Torremolinos 2. apríl 1977 og undirrituð fyrir Íslands hönd sama dag. Alþingi hafði með ályktun 17. 

apríl 1986 heimilað ríkisstjórninni að fullgilda samþykktina. Tilkynnt verður um gildistöku samþykkt- 

arinnar síðar. 

Samþykktin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 4. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Fylgiskjal. 

TORREMOLINOS- 
ALÞJÓÐASAMÞYKKTIN 

UM ÖRYGGI FISKISKIPA, 1977. 

AÐILAR AÐ SAMÞYKKT ÞESSARI, 
ÆSKJA þess að stuðla að öryggi skipa almennt 

og Öryggi fiskiskipa sérstaklega, 

MINNAST ÞESS verulega árangurs sem al- 

þjóðasamningar um öryggi mannslífa á hafinu og 

einnig alþjóðasamningar um hleðslumerki skipa 

hafa náð í því að stuðla að öryggi skipa, 

GERA SÉR LJÓST að fiskiskip eru undan- 
Þegin nær öllum kröfum þessara alþjóðasamn- 

inga, 

  

Ingvi S. Ingvarsson. 

TORREMOLINOS 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR 

THE SAFETY OF 

FISHING VESSELS, 1977 

THE PARTIES TO THE CONVENTION, 
DESIRING to promote the safety of ships in 

general and the safety of fishing vessels in 

particular, 

BEARING IN MIND the outstanding con- 

tribution of the International Conventions for the 

Safety of Life at Sea and also the International 

Conventions on Load Lines in promoting the 

safety of ships, 
RECOGNIZING that fishing vessels are 

exempt from almost all the requirements of those 
International Conventions,
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ÆSKJA ÞVÍ að ná almennu samkomulagi um 

samræmd grundvallartriði og reglur um smíði og 
búnað fiskiskipa sem varða öryggi þessara skipa 

og áhafna þeirra, 

TELJA að þessu markmiði verði best náð með 

gerð samþykktar, 

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfarandi: 

1. gr. 

Almennar skyldur samkvæmt samþykktinni 

Aðilar skulu framfylgja ákvæðum samþykktar- 
innar og viðauka hennar sem er óaðskiljanlegur 

hluti samþykktarinnar. Tilvitnun í samþykktina 

er jafnframt tilvitnun í viðaukann nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari samþykkt, nema annað sé sérstaklega 

tekið fram, merkir: 
a) „aðili“ ríki þar sem samþykktin hefur öðlast 

gildi, 
b) „fiskiskip“ eða „skip“ hvert það skip sem 

notað er í viðskiptatilgangi til að veiða fisk, hval, 

sel, rostung eða aðrar lífrænar auðlindir hafsins, 

c) „stofnunin“ Alþjóðasiglingamálastofnunina 

IMCO, 
d) „framkvæmdastjóri“ 

stofnunarinnar, 
e) „stjórnvöld“ ríkisstjórn þess ríkis sem veitir 

skipi rétt á að sigla undir sínum fána. 

framkvæmdastjóra 

3. gr. 

Gildissvið 
Samþykktin nær til fiskiskipa sem sækja sjó og 

eiga rétt á að sigla undir fána aðila. 

4. gr. 

Skráning og eftirlit 

(1) Skírteini sem gefið er út samkvæmt heimild 

aðila í samræmi við ákvæði samþykktarinnar skal 
viðurkennt af öðrum aðilum og talið í sérhverjum 

tilgangi sem samþykktin nær til jafngilt skírteini 

sem þeir hafa sjálfir gefið út, sbr. þó 2. tl. 

(2) Hvert skip sem hefur skírteini samkvæmt 7. 

eða 8. reglu skal í höfnum annarra aðila háð 

eftirliti embættismanna sem þeir hafa löggilt, að 

svo miklu leyti sem slíku eftirliti er ætlað að 

sannreyna að fullgilt skírteini sé um borð. Slíkt 

skírteini skal viðurkennt, nema fyrir liggi skýrar 
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DESIRING THEREFORE to establish in 
common agreement uniform principles and rules 

concerning the construction and equipment of 

fishing vessels directed to the safety of such 
vessels and their crews, 
CONSIDERING that this end may best be 

achieved by the conclusion of a Convention, 

HAVE AGREED as follows: 

Article 1 

General Obligations under the Convention 

The Parties shall give effect to the provisions of 

the Convention and the Annex thereto, which 

shall constitute an integral part of the Conven- 

tion. Unless expressly provided otherwise, a 
reference to the Convention constitutes at the 

same time a reference to the Annex. 

Article 2 

Definitions 

For the purpose of the Convention, unless 

expressly provided otherwise: 

(a) “Party" means a State for which the 

Convention has entered into force. 

(b) “Fishing vessel" or “vessel"“ means any 
vesse, used commercially for catching fish, 
whales, seals, walrus or other living resources of 

the sea. 

(c) “Organization" means the Inter-Gov- 

ernmental Maritime Consultative Organization. 

(d) “Secretary-General" means the Secretary- 

General of the Organization. 

(e) “ Administration" means the Government 
of the State whose flag the vessel is entitled to fly. 

Article 3 

Application 

The Convention shall apply to sea-going 

fishing vessels entitled to fly the flag of a State 

which ís a Party. 

Article 4 

Certification and Control 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2). 

a certificate issued under the authority of a Party 

in accordance with the provisions of the Conven- 

tion shall be accepted by the other Parties and 

regarded for all purposes covered by the Conven- 

tion as having the same validity as a certificate 
issued by them. 

(2) Every vessel holding a certificate issued 

under Regulation 7 or 8 is subject, in the ports of 

other Parties, to control by officers duly author- 

ized by such Parties in so far as this control is 

directed towards verifying that there is on board 

a valid certificate. Such certificate shall be 

C2
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að ástæður séu til þess að ætla að ástand skipsins 

eða búnaður þess samsvari ekki í meginatriðum 
því sem getið er í skírteininu. Í slíku tilfelli, eða ef 
ekki er til gilt skírteini, skal embættismaðurinn 

þegar í stað tilkynna ræðismanni eða, í fjarveru 

hans, sendierindreka þess aðila, sem veitir 

skipinu fánarétt, um allar aðstæður sem valda því 
að lagfæring af hendi þessa aðila er talin nauð- 
synleg. Staðreyndir málsins skulu tilkynntar 

stofnuninni. Embættismaðurinn sem eftirlitið 
annast skal gera þær ráðstafanir sem tryggja að 

skipið láti ekki úr höfn áður en öryggi skipsins er 
tryggt og manna um borð í því. 

5. gr. 

Óviðráðanleg atvik 

(1) Nú gilda ákvæði samþykktarinnar ekki fyrir 
skip eða þess er ekki krafist að það hafi skírteini 

samkvæmt samþykktinni þegar það lætur úr höfn 

og skulu þau þá ekki gilda fyrir skipið þótt það 

berist afleiðis vegna veðurs eða annarra óvið- 

ráðanlegra atvika. 

(2) Séu menn komnir um borð í skip vegna 

óviðráðanlegra atvika eða vegna skyldu að flytja 

skipbrotsmenn eða aðra menn skulu þeir ekki 

taldir með þegar ákveðið er hvort ákvæði sam- 
Þvkktarinnar gilda fyrir skipið. 

6. gr. 

Miðlun upplýsinga 

(1) Aðilar skulu senda stofnuninni: 

a) texta laga, fyrirmæla, tilskipana, reglugerða, 

og annarra skjala sem út hafa verið gefin um hin 

ýmsu mál innan gildissviðs samþykktarinnar, 

b) skrá um óopinbera aðila sem heimilað er að 

annast mál fyrir þeirra hönd varðandi hönnun, 

smíði og tækjabúnað skipa í samræmi við ákvæði 

samþykktarinnar og 

c) nægjanlegan fjölda sýnishorna af skírteinum 

sem þeir gefa út samkvæmt ákvæðum samþykkt- 

arinnar. 

(2) Stofnunin skal tilkynna öllum aðilum um 

móttöku sérhverrar tilkynningar samkvæmt 1. tl. 

a og dreifa til þeirra upplýsingum sem henni eru 

sendar samkvæmt 1. tl. b og c. 
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accepted unless there are clear grounds for 

believing that the condition of the vessel or its 

equipment does not correspond substantially 

with the particulars of that certificate. In that 

case, or if there is not a valid certificate, the 
officer carrying out the control shall forthwith 
inform the Consul or, in his absence, the 

diplomatic representative of the Party whose flag 

the vessel is entitled to fly, of all the circum- 
stances for which corrective action by that Party 

would be deemed necessary and the facts shall be 

reported to the Organization. The officer car- 
rying out the control shall take such steps as will 

ensure that the vessel shall not sail until it can 
proceed to sea without danger to the vessel or 
persons on board. 

Article 5 

Force Majeure 

(1) A vessel which is not subject to the 
provisions of the Convention or which is not 
required to hold a certificate in accordance with 
the proviísions of the Convention at the time of its 
departure on any voyage shall not become sub- 
ject to such provisions on account of any devia- 

tion from its intended vovage due to stress of 

weather or any other cause of force majeure. 

(2) Persons who are on board a vessel by 
reasons of force majeure or in consequence of the 

obligation to carry shipwrecked or other persons 

shall not be taken into account for the purpose of 

ascertaining the application to the vessel of any 

provisions of the Convention. 

Article 6 

Communication of Information 

(1) The Parties shall communicate to the 
Organization: 

(a) the text of laws, orders, decrees, regula- 

tions and other instruments which have been 

promulgated on the various matters within the 

scope of the Convention, 

(b) a list of non-governmental agencies which 
are authorized to act on their behalf in matters 

relating to the design, construction and equip- 

ment of vessels in accordance with the provisions 

of the Convention; and 

(c) a sufficient number of specimens of their 

certificates issued under the provisions of the 
Convention. 

(2) The Organization shall notify all Parties of 
the receipt of any communication under para- 

graph (1) (a) and shall circulate to them any 
information communicated to it under paragraph 

(1) (b) and (c).
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7. gr. 

Tjón fiskiskipa 

(1) Sérhver aðili skal sjá til þess að rannsókn 

fari fram á hvers konar skemmdum sem verða á 

skipum hans sem lúta ákvæðum samþykktarinnar 

þegar hann telur að slík rannsókn gæti komið að 

gagni við ákvörðun um það hvaða breytingar á 
samþykktinni kynnu að verða æskilegar. 

(2) Sérhver aðili skal láta stofnuninni í té 
viðeigandi upplýsingar um niðurstöður slíkra 

rannsókna til dreifingar til allra aðila. Engar 

skýrslur eða tillögur stofnunarinnar sem byggðar 

eru á slíkum upplýsingum skulu upplýsa hvert sé 

viðkomandi skip eða þjóðerni þess eða á nokkurn 

hátt fullyrða um eða gefa í skyn ábyrgð nokkurs 

skips eða manns. 

8. gr. 

Aðrir samningar og túlkun 

Ekkert í samþykkt þessari skal hafa áhrif á 

bálkun og framþróun hafréttar á hafréttarráð- 

stefnu Sameinuðu þjóðanna sem kölluð var 

saman samkvæmt ályktun allsherjarþings Sam- 

einuðu þjóðanna nr. 2750 (XXV) né á kröfur og 
lagaleg sjónarmið nokkurs ríkis nú eða í framtíð- 

inni viðvíkjandi hafrétti og eðli og víðáttu lögsögu 
strandríkja og fánaríkja skipa. 

9. gr. 

Undirritun, fullgilding, staðfesting, 

samþykki og aðild 

(1) Samþykkt þessi skal liggja frammi til undir- 

ritunar í aðalstöðvum stofnunarinnar 1. október 

1977 til 30. júní 1978 og eftir þann tíma geta ríki 
gerst aðilar. Sérhvert ríki getur gerst aðili að 

samþykktinni með: 

a) undirritun án fyrirvara um fullgildingu, 

staðfestingu eða samþykki, eða 

b) undirritun með fyrirvara um fullgildingu, 

staðfestingu eða  samþvkki ásamt síðari 

fullgildingu, staðfestingu eða samþykki, eða 

c) aðild. 
(2) Fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða 

aðild skal framkvæma með því að afhenda fram- 

kvæmdastjóra stofnunarinnar skjal þar um til 

vörslu. 

(3) Framkvæmdastjóri stofnunarinnar skal til- 
kynna öllum ríkjum sem undirritað hafa sam- 

þykktina eða gerst aðilar að henni um undirritun 

eða afhendingu skjals um fullgildingu, staðfest- 
ingu, samþykki eða aðild og hvenær skjalið er 

afhent. 
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Article 7 

Casualties to Fishing Vessels 

(1) Each Party shall arrange for an investiga- 

tion of any casualty occurring to any of its vessels 

subject to the provisions of the Convention, 

when it judges that such an investigation may 
assist in determining what changes in the Con- 

vention might be desirable. 

(2) Each Party shall supply the Organization 

with pertinent information concerning the find- 

ings of such investigation for circulation to all 

Parties. No reports or recommendations of the 

Organization based upon such information shall 

disclose the identity or nationality of the vessels 

concerned, or in any manner fix or imply 

responsibility upon any vessel or person. 

Article 8 

Other Treaties and Interpretation 

Nothing in this 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 (XXV) 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. 

Article 9 

Signature, Ratification, Acceptance, 

Approval and Accession 

(1) The Convention shall remain open for 

signature at the Headquarters of the Organiza- 

tion from 1 October 1977 until 30 June 1978 and 

shall thereafter remain open for accession. All 

States may become Parties to the 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 acces- 
sion shall be effected by the deposit of an 

instrument to that effect with the Secretary- 

General. 

(3) The Secretary-General shall inform all 

States which have signed the Convention or 

acceded to it of any signature or of the deposit of 

any new instrument of ratification, acceptance, 

approval or accession and the date of its deposit.
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10. gr. 

Gildistaka 

(1) Samþykkt þessi öðlast gildi tólf mánuðum 
frá þeim degi er eigi færri en fimmtán ríki hafa 
annaðhvort undirritað hana án fyrirvara um 

fullgildingu, staðfestingu eða samþykki eða lagt 

fram nauðsynleg skjöl um fullgildingu, staðfest- 

ingu, samþykki eða aðild í samræmi við 9. gr., 

enda ráða þau sameiginlega yfir fiskiskipaflota 
sem er minnsta kosti helmingur fjölda fiskiskipa 
heims sem eru 24 metrar að lengd eða lengri. 

(2) Stofnunin skal tilkynna ríkjunum, sem hafa 
undirritað eða gerst aðilar að samþykktinni hve- 

nær hún öðlast gildi. 

(3) Að því er varðar ríki sem afhenda skjal um 

fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild að 
samþykktinni eftir að skilyrðum fyrir gildistöku 

hefur verið fullnægt en fyrir gildistökuna skal 

fullgildingin, staðfestingin, samþykkið eða að- 

ildin öðlast gildi á gildistökudegi samþykktarinn- 

ar eða þremur mánuðum frá þeim degi sem 

skjalið er afhent eftir því hvor síðari verður. 

(4) Að því er varðar ríki sem afhenda skjal um 
fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild 

eftir að samþykktin öðlast gildi skal hún öðlast 
gildi þremur mánuðum frá þeim degi er skjalið er 

afhent. 

(5) Þegar uppfyllt hafa verið öll skilyrði 11. gr. 

fyrir gildistöku breytingartillögu við samþykktina 

skal sérhvert skjal um fullgildingu, staðfestingu, 

samþykki eða aðild sem afhent er eiga við 

samþykktina með áorðnum breytingum. 

ll. gr. 

Breytingar 

(1) Breyta má samþykktinni með annarri 
hvorri meðferð sem lýst er í þessari grein. 

(2) Breytingar eftir athugun hjá stofnuninni: 

a) Sérhverja breytingartillögu aðila skal senda 
framkvæmdastjóranum sem skal síðan dreifa 

henni til allra aðila að stofnuninni og til allra aðila 

að minnsta kosti sex mánuðum áður en tillagan er 

tekin til athugunar. 

b) Sérhverri breytingartillögu sem lögð er fram 

og dreift sem að ofan greinir skal vísað til 
siglingaðryggisnefndar stofnunarinnar til athug- 
unar. 

c) Aðilar, hvort sem þeir eru aðilar að stofnun- 

inni eða ekki, hafa rétt til þess að taka þátt í 
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Article 10 

Entry into Force 

(1) The Convention shall enter into force 
twelve months after the date on which not less 
than fifteen States have either signed it without 
reservation as to ratification, acceptance, or 

approval or have deposited the requisite instru- 

ments of ratification, acceptance, approval or 

accession in accordance with Article 9, the aggre- 

gate of whose fleets of fishing vessels constitutes 
not less than 50 per cent by number of the world's 

fleet of fishing vessels of 24 metres in length and 
over. 

(2) The Organization shall inform the States 

which have signed the Convention or acceded to it 
of the date on which it enters into force. 

(3) For States which have deposited an instru- 

ment of ratification, acceptance, approval or 

accession in respect of the Convention after the 

requirements for entry into force thereof have 

been met but prior to the date of entry into force, 
the ratification, acceptance, approval or acces- 

ston shall take effect on the date of entry into 
force of the Convention or three months after the 

date of deposit of the instrument, whichever is 

the later date. 

(4) For States which have deposited an instru- 

ment of ratification, acceptance, approval or 
accession after the date on which the Convention 
entered into force, the Convention shall become 

effective three months after the date of deposit of 

the instrument. 

(5) After the date on which all the conditions 

required under Article 11 to bring an amendment 
to the Convention into force have been fulfilled, 
any instrument of ratification, acceptance, appro- 

val or accession deposited shall apply to the 

Convention as amended. 

Article 11 

Amendments 

(1) The Convention may be amended by either 

of the procedures specified in this Article. 

(2) Amendments after consideration within the 

Organization: 

(a) Any amendment proposed by a Party shall 

be submitted to the Secretary-General, who shall 

then circulate it to all Members of the Organiza- 

tion and to all the Parties at least six months prior 

to its consideration. 
(b) Any amendment proposed and circulated 

as above shall be referred to the Maritime Safety 

Committee of the Organization for considera- 

tion. 

(c) Parties whether or not Members of the 
Organization, shall be entitled to participate in
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störfum siglingaðryggisnefndarinnar við athugun 
og samþykkt breytingartillagna. 

d) Breytingartillögu þarf að sambykkja með 

tveimur þriðju hlutum atkvæða aðila sem við- 
staddir eru og atkvæði greiða í siglinga- 
Öryggisnefndinni, stækkaðri samkvæmt c-lið (hér 

eftir nefnd „stækkuð siglingaðryggisnefnd“), 
enda sé að minnsta kosti þriðjungur aðila við- 
staddur atkvæðagreiðsluna. 

e) Framkvæmdastjórinn skal senda öllum aðil- 
um breytingartillögur sem samþykktar eru sam- 

kvæmt d-lið. 
f) (i) Breyting á grein samþykktarinnar eða 

á 1. reglu og 3. til 11. reglu telst staðfest 
þann dag sem tveir þriðju aðilanna hafa 
staðfest hana. 

(ii) Breyting í viðaukanum önnur en á Í. reglu 
og 3. til 11. reglu telst staðfest, 

(aa) þegar liðin eru tvö ár frá þeim degi er 

hún var send aðilunum til staðfestingar, 
eða 

við lok annars tímabils, sem skal ekki 

vera styttra en eitt ár, ef svo er ákveðið 

þegar hún er samþykkt með tveimur 

þriðju hlutum aðila sem viðstaddir eru og 

atkvæði greiða í stækkaðri siglinga- 
öryggisnefndinni. 

Breytingin telst þó ekki staðfest ef innan 

hins tiltekna tímabils annaðhvort meira 

en þriðjungur aðilanna eða aðilar, sem 

ráða sameiginlega að minnsta kosti 
helmingi fjölda fiskiskipa allra aðilanna, 

24 metrar að lengd eða lengri, tilkynna 

framkvæmdastjóranum að þeir séu 

henni mótfallnir. 

(bb) 

(ii1) Breyting á viðbæti við viðaukann telst stað- 

fest við lok tímabils sem stækkaða siglingaör- 

yggisnefndin ákveður þegar hún er sam- 

þykkt enda sé það tímabil ekki styttra en tíu 

mánuðir, nema stofnuninni berist mótmæli á 

þessu tímabili frá að minnsta kosti þriðjungi 

aðilanna, eða frá aðilum, sem ráða sam- 

eiginlega yfir að minnsta kosti helmingi 

fjölda fiskiskipa allra aðilanna, 24 metrar að 

lengd eða lengri. 

g) (í) Breyting á grein eða á Í. reglu og 3. til 

11. reglu öðlast gildi fyrir þá aðila sem 
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the proceedings of the Maritime Safety Commit- 

tee for the consideration and adoption of amend- 

ments. 

(d) Amendments shall be adopted by a two- 
thirds majority of the Parties present and voting 

in the Maritime Safety Committee expanded as 
provided for in sub-paragraph (c) (hereinafter 

referred to as “the expanded Maritime Safety 
Committee") on condition that at least one-third 

of the Parties shall be present at the time of 

voting. 
(e) Amendments adopted in accordance with 

sub-paragraph (d) shall be communicated by the 

Secretary-General to all the Parties. 

(9) () An amendment to an Article or to 

Regulations 1 and 3 to 11 shall be deemed to 

have been accepted on the date on which it 
is accepied by two-thirds of the Parties. 

(ii) An amendment to the Annex other than to 

Regulations Í and 3 to 11 shall be deemed to 

have been accepted: 

(aa) at the end of two years from the date 

on which it is communicated to the 

Parties for acceptance; or 

at the end of a different period, which 

shall not be less than one year, if so 

determined at the time of its adoption 

by a two-thirds majority of the Parties 

present and voting in the expanded 

Maritime Safety Committee. 

However, if within the specified period 

either more than one-third of the Par- 
ties, or Parties the aggregate of whose 

fleets of fishing vessels constitutes not 
less than 50 per cent by number of the 

fleet of fishing vessels of all the Parties 
of 24 metres in length and over, notify 
the Secretary-General that they object 

to the amendment, it shall be deemed 

not to have been accepted. 
(iii) An amendment to an Appendix to the 

Annex shall be deemed to have been 

accepted at the end of a period to be 

determined by the expanded Maritime 
Safety Committee at the time of its adop- 

tion, which period shall be not less than ten 
months, unless within that period an objec- 

tion is communicated to the Organization 
by not less than one-third of the Parties, or 

Parties the aggregate of whose fleets of 

fishing vessels constitutes not less than 50 

per cent by number of the fleet of fishing 

vessels of all the Parties of 24 meters in 

length and over. 

(g) () An amendment to an Article or to 

Regulations 1 and 3 to 11 shall enter into 

(bb)
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staðfesta hana sex mánuðum eftir þann dag 

sem hún er talin staðfest og fyrir aðila sem 
staðfestir hana síðar sex mánuðum eftir 

þann dag er hann staðfesti hana. 

(ii) Breyting á viðaukanum önnur en á 1. reglu 

og 3. til11. reglu og á viðbæti við viðaukann 
öðlast gildi fyrir alla aðila aðra en þá sem 

hafa mótmælt breytingunni samkvæmt lið f 
(ii) og (iii) og ekki afturkallað mótmælin sex 

mánuðum eftir þann dag sem hún er talin 

staðfest. Hins vegar getur sérhver aðili til- 
kynnt framkvæmdastjóranum fyrir hinn 
ákveðna gildistökudag að hann undanskilji 
sig því að láta breytinguna öðlast gildi um 

ákveðinn tíma þó ekki lengur en eitt ár frá 
gildistökudegi nema lengri tími sé ákveðinn 

með tveimur þriðju hlutum atkvæða aðila 
sem viðstaddir eru og atkvæði greiða í stækk- 
uðu siglingaðryggisnefndinni þegar breyting- 

artillagan er samþykkt. 

(3) Breyting á ráðstefnu: 

a) Að ósk aðila með stuðningi að minnsta kosti 
þriðjungs aðilanna skal stofnunin boða til ráð- 

stefnu aðilanna til þess að fjalla um breytingar á 
samþykktinni. 

b) Sérhverja breytingu sem samþykkt er á slíkri 
ráðstefnu með tveimur þriðju hlutum aðila sem 
viðstaddir eru og greiða atkvæði skal fram- 
kvæmdastjórinn senda öllum aðilunum til stað- 

festingar. 

c) Breyting telst staðfest nema ráðstefnan 

ákveði annað og öðlast hún gildi samkvæmt þeirri 

málsmeðferð sem greind er í lið 2 f) og g), eftir 
því sem við á, þó að því tilskildu að þar sem rætt 

er um stækkaða siglingaðryggisnefnd skuli átt við 
ráðstefnuna. 

(4) Aðili sem neitað hefur að staðfesta 

breytingu á viðaukanum skal ekki talinn vera 

aðili að því er varðar framkvæmd breytingar- 

innar. 

(5) Nema annað sé sérstaklega tekið fram skal 

sérhver breyting á samþykktinni sem varðar smíði 

skips því aðeins gilda fyrir skip sem á eða eftir 

gildistökudag breytingarinnar er í því ástandi að 

a) kjölur er lagður, eða 
b) smíði tiltekins skips greinilega hafin, eða 

c) samsetning er hafin á og er orðin að minnsta 
kosti 50 tonn að þyngd eða 1% af áætluðum 
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force with respect to those Parties which 

have accepted it, six months after the date 
on which it is deemed to have been accept- 

ed, and with respect to each Party which 

accepts it after that date, six months after 

the date of that Party's acceptance. 

An amendment to the Annex other than to 
Regulations Í and 3 to 11 and to an Appen- 

dix to the Annex shall enter into force with 
respect to all Parties, except those which 
have objected to the amendment under sub- 

paragraphs (f) (ii) and (iii) and which have 

not withdrawn such objections, six months 

after the date on which it is deemed to have 
been accepted. However, before the date 

set for entry into force any Party may give 

notice to the Secretary-General that it 

exempts itself from giving effect to that 

amendment for a period not longer than one 
year from the date of its entry into force, or 

for such longer period as may be deter- 

mined by a two-thirds majority of the Par- 

ties present and voting in the expanded 

Maritime Safety Committee at the time of 

the adoption of the amendment. 

(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 the Parties to 
consider amendments to the Convention. 

(b) Every amendment adopted by such a Con- 

ference by a two-thirds majority of the Parties 

present and voting shall be communicated by the 

Secretary-General to all the Parties for accep- 

tance. 
(c) Unless the Conference decides otherwise, 

the amendment shall be deemed to have been 

accepted and shall enter into force in accordance 

with the procedures specified in paragraph (2) (f) 

and (g) respectively, provided that references in 
those sub-paragraphs to the expanded Maritime 
Safety Committee shall be taken to mean refer- 

ences to the Conference. 

(4) Any Party which has declined to accept the 
amendment to the Annex shall be deemed not to 

be a Party for the purpose of application of that 

amendment. 

(5) Unless expressly provided otherwise, any 

amendment to the Convention which relates to 

the structure of a vessel, shall apply only to 

vessels for which, on or after the date of entry 

into force of the amendment: 
(a) the keel ís laid; or 

(b) construction identifiable with a specific 

vessel begins; or 

(c) assembly has commenced comprising at 

least 50 tonnes or Í per cent of the estimated 

(ii)
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heildarþunga alls smíðaefnisins, eftir því hvort er 

minna. 

(6) Sérhverja yfirlýsingu um staðfestingu eða 

mótmæli við breytingu eða tilkynningu gefna 
samkvæmt lið 2 g) (ii) skal tilkynna skriflega til 

framkvæmdastjórans sem tilkynna skal öllum 

aðilum um hverja slíka tilkynningu og hvenær 

hún var móttekin. 
(7) Framkvæmdastjórinn skal tilkynna öllum 

aðilum um hverja breytingu sem öðlast gildi svo 
og hvenær hún öðlast gildi. 

12. gr. 

Uppsögn 

(1) Sérhver aðili getur sagt samþykkt þessari 

upp hvenær sem er að liðnum fimm árum frá 

þeim degi sem hún öðlaðist gildi gagnvart við- 

komandi aðila. 
(2) Uppsögn á sér stað með skriflegri tilkynn- 

ingu til framkvæmdastjórans sem skal tilkynna 

öllum öðrum aðilum 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- 

stjóranum eða að liðnum lengri tíma sem kann að 

vera tilgreindur í tilkynningunni. 

13. gr. 

Varsla og skrásetning 

(1) Samþykkt þessari skal komið í vörslu fram- 

kvæmdastjórans og skal hann senda staðfest rétt 
afrit hennar til allra ríkja sem undirritað hafa 
samþykktina eða gerst aðilar að henni. 

(2) Jafnskjótt og samþykktin öðlast gildi skal 
framkvæmdastjórinn senda texta hennar til aðal- 
framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til 

skrásetningar og birtingar í samræmi við 102. gr. 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

14. gr. 

Tungumál 

Samþykktin er gerð í einu eintaki á ensku, 
frönsku, rússnesku og spænsku og eru allir text- 

arnir jafngildir. Opinberar þýðingar skal gera á 

arabísku, ítölsku og þýsku og þær varðveittar með 

undirritaða frumeintakinu. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir, 

sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna, 
undirritað samþykkt þessa. 

GJÖRT Í TORREMOLINOS 2. apríl 1977. 
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mass of all structural material; whichever is the 

less. 
(6) Any declaration of acceptance of, or objec- 

tion to, an amendment or any notice given under 

paragraph (2) (g) (ii) shall be submitted in writing 
to the Secretary-General who shall inform all the 

Parties of any such submission and of the date of 
its receipt. 

(7) The Secretary-General shall inform all the 

Parties of any amendments which enter into 

force, together with the date on which each such 
amendment enters into force. 

Article 12 

Denunciation 

(1) The Convention may be denounced by any 
Party at any time after the expiry of five years 
from the date on which the Convention enters 
into force for that Party. 

(2) Denunciation shall be effected by notifica- 
tion in writing to the Secretary-General who shall 
inform all other Parties of any such notification 
received and of the date of its receipt as well as 

the date on which such denunciation takes effect. 
(3) A denunciation shall take effect twelve 

months after receipt of the notification of 
denunciation by the Secretary-General or after 

the expiry of any longer period which may be 
indicated in the notification. 

Article 13 

Deposit and Registration 

(1) The Convention shall be deposited with the 

Secretary-General who shall transmit certified 
true copies thereof to all the States which have 

signed the Convention or acceded to it. 

(2) As soon as the Convention enters into 

force, the text shall be transmitted by the Secre- 
tary-General 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 14 

Languages 

The Convention is established in a single copy 
in the English, French, Russian and Spanish 
languages, each text being equally authentic. 

Official translations in the Arabic, German and 

Italian languages shall be prepared and deposited 

with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorized by their respective Gov- 
ernments for that purpose, have signed the 

Convention. 

DONE AT TORREMOLINOS this second 
day of April one thousand nine hundred and 

seventy-seven.
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VIÐAUKI 

REGLUR UM SMÍÐI OG BÚNAÐ 
FISKISKIPA 

KAFLI | -- ALMENN ÁKVÆÐI 

1. regla 

Gildissvið 

(1) Nema annað sé sérstaklega tekið fram, ná 
ákvæði þessa viðauka til nýrra fiskiskipa 24 
metrar að lengd og lengri, þar með talin skip, sem 

einnig vinna eigin afla um borð. 

(2) Ákvæði þessa viðauka skulu ekki ná til 
skipa, sem eingöngu eru notuð: 

a) til íþrótta eða skemmtunar; 

b) til vinnslu fisks eða annarra lífrænna auð- 

linda hafsins; 

c) til rannsókna og þjálfunar; eða 

d) til fiskflutninga. 

2. regla 

Skilgreiningar 

(1) „Nýtt skip“ er fiskiskip, sem á eða eftir 
gildistökudag þessarar samþykktar: 

a) smíðasamningur eða samningur um meiri 

háttar breytingar er gerður fyrir; eða 

b) smíðasamningur eða samningur um meiri 

háttar breytingar hefur verið gerður fyrir fyrir 
gildistöku samþykktarinnar, en afhending er á 

þremur árum eftir gildistöku hennar eða síðar; 

eða 

c) þar sem ekki liggur fyrir smíðasamningur: 
i) kjölurinn er lagður; eða 

ii) smíði tiltekins skips greinilega hafin; eða 

iii) samsetning er hafin á og er orðin að minnsta 

kosti 50 tonn að þyngd eða 1% af áætluðum 

heildarþunga alls smíðaefnisins, eftir því 

hvort er minna. 

(2) „Núverandi skip“ er fiskiskip, sem ekki er 
nýtt skip. 

(3) „Samþykkt“ merkir samþykkt af stjórn- 
völdum. 

(4) „Áhöfn“ er skipstjórinn og allir einstakling- 
ar, sem ráðnir eru til ákveðinna starfa um borð í 

skipi í þágu þess. 

(5) „Lengdin (L)“ skal vera 96% af mestu 
lengd í vatnslínu við 85% af minnstu dýpt, mældri 

frá kjöllínu (spónlínu), eða lengdin frá fremri 
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ANNEK 

REGULATIONS FOR THE CONSTRUC- 

TION AND EQUIPMENT OF FISHING 

VESSELS 

CHAPTER I — GENERAL PROVISIONS 

Regulation Í 

Application 

(1) Unless expressly provided otherwise, the 

provisions of this Annex shall apply to new 
fishing vessels of 24 metres in length and over, 
including vessels also processing their catch. 

(2) The provisions of this Annex shall not 
apply to vessels exclusively used: 

(a) for sport or recreation; 
(b) for processing fish or other living resources 

of the sea; 

(c) for research and training, or 
(d) as fish carriers. 

Regulation 2 

Definitions 

(1) “New vessel“ is a fishing vessel for which, 
on or after the date of entry into force of the 

Convention: 

(a) the building or major conversion contract is 

placed; or 

(b) the building or major conversion contract 

has been placed before the date of entry into 
force of the Convention, and which is delivered 

three years or more after the date of such entry 

into force; or 

(c) in the absence of a building contract: 
(i) the keel is laid; or 

(ii) construction identifiable with a specific ves- 

sel begins; or 

(iii) assembly has commenced comprising at 
least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated 

mass of all structural material; whichever is 

the less. 

(2) “Existing vessel" ís a fishing vessel which is 

not a new vessel. 

(3) “Approved" means approved by the Admi- 

nistration. 

(4) “Crew'" means the skipper and all persons 

employed or engaged in any capacity on board a 

vessel on the business of that vessel. 

(5) “The length (L)" shall be taken as 96 per 

cent of the total length on a waterline at 85 per 

cent of the least depth measured from the keel
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(14) „Aðalþilfar“ er venjulega lægsta heila 
þilfarið yfir efstu (dýpstu) vatnslínu, þaðan sem 
fiskur er veiddur. Í skipum með tvö eða fleiri heil 
þilför, geta stjórnvöld samþykkt lægra þilfar sem 
aðalþilfar, að því tilskildu, að þilfarið sé staðsett 

ofan efstu (dýpstu) vatnslínu. 

(15) „Yfirbygging“ er lokuð þilfarsbygging á 

aðalþilfarinu og nær frá borði til borðs eða að 

útsíður hennar eru ekki meira en 0,04B innan við 

ytri brún skipsins. 
(16) „Lokuð yfirbygging“ er yfirbygging með; 

a) umlykjandi þil af hæfilegri gerð; 

b) umgangsop, ef einhver eru á þessum þiljum, 

búin áföstum veðurþéttum hurðum af sama styrk- 

leika og órofnu þilin, og unnt er að opna og loka 

báðum megin frá; og 

c) önnur op á hliðum eða göflum yfirbyggingar- 
innar, búin veðurþéttum lokunarbúnaði. 

Brú eða skutlyfting er ekki talin lokuð, nema 

áhöfnin hafi ætíð aðgang að vélarúmi og öðrum 
vinnustöðum innan þessara yfirbygginga, þegar 

op á þiljum eru lokuð. 

(17) „Yfirbyggingarþilfar“ er heilt þilfar eða 

þilfarshluti, sem myndar þekju ofan á yfirbygg- 

ingu, þilfarshús eða aðra reisn að minnsta kosti 
1,8 m yfir aðalþilfarinu. Þar sem þessi hæð er 
undir 1,8 m, skal þekja slíks þilfarshúss eða 

annarrar reisnar meðhöndlast á sama hátt og 

aðalþilfarið. 

(18) „Hæð yfirbygginga eða annarra reisna“ er 

minnsta lóðrétta fjarlægðin mæld við skipssúð frá 

efri brún á þilfarsbita yfirbyggingarinnar eða 

annarrar reisnar að efri brún þilfarsbita aðalþil- 

farsins. 

(19) „Veðurþétt“ merkir að hvernig sem sjólag 
er, þá kemst vatn eða sjór ekki inn í skipið. 

(20) „Vatnsþétt“ merkir að vatn eða sjór getur 

ekki komist í gegnum bygginguna úr hvaða átt 

sem er, við þann vatnsþrýsting, sem umlykjandi 

bygging er hönnuð fyrir. 
(21) „Stafnþil (árekstrarþil)“ er vatnsþétt 

skilrúm í framskipi, og nær upp að aðalþilfari og 

uppfyllir eftirtalin skilyrði: 
a) þilið skal staðsett frá fremri lóðlínu í fjarlægð 

sem er: 
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(14) “Working deck" is generally the lowest 
complete deck above the deepest operating 
waterline from which fishing is undertaken. In 

vessels fitted with two or more complete decks, 

the Administration may accept a lower deck as a 

working deck provided that that deck is situated 
above the deepest operating waterline. 

(15) “Superstructure" is the decked structure 
on the working deck extending from side to side 

of the vessel or with the side plating not being 

inboard of the shell plating more than O.04B. 

(16) “Enclosed superstructure" is a superstruc- 
ture with: 

(a) enclosing bulkheads of efficient construc- 

tion; 

(b) access openings, if any, in those bulkheads 

fitted with permanently attached weathertight 

doors of a strength equivalent to the unpierced 

structure which can be operated from each side; 

and 
(c) other openings in sides or ends of the 

superstructure fitted with efficient weathertight 

means of closing. 
A bridge or poop shall not be regarded as 

enclosed unless access ís provided for the crew to 
reach machinery and other working spaces inside 
those superstructures by alternative means which 

are available at all times when bulkhead openings 
are closed. 

(17) “Superstructure deck" ís that complete or 
partial deck forming the top of a superstructure, 
deckhouse or other erection situated at a height 
of not less than 1.8 metres above the working 

deck. Where this height ís less than 1.8 metres, 

the top of such deckhouses or other erections 

shall be treated in the same way as the working 
deck. 

(18) “Height of a superstructure or other 
erection" is the least vertical distance measured 

at side from the top of the deck beams of a 

superstructure or an erection to the top of the 

working deck beams. 
(19) “Weathertight" means that in any sea 

conditions water will not penetrate into the 

vessel. 

(20) “Watertight" means capable of preventing 
the passage of water through the structure in any 

direction under a head of water for which the 

surrounding structure is designed. 

(21) “Collision bulkhead" ís a watertight bulk- 

head up to the working deck in the forepart of the 

vessel which meets the following conditions: 
(a) The bulkhead shall be located at a distance 

from the forward perpendicular:
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1) ekki minni en 0,05 L og ekki meiri en 0,08L, 

á skipum 45 m að lengd og lengri; 

ii) ekki minni en 0,05 L og ekki meiri en 0,05 L 
* 1,35 metri á skipum styttri en 45 m að 
lengd, nema stjórnvöld leyfi annað; 

iii) ekki minni en 2,0 m. 

b) þegar einhver neðansjávarhluti skips skagar 

fram fyrir fremri lóðlínuna, svo sem perustefni, 

skal fjarlægðin, sem tilgreind er í lið a) mælast frá 
punkti á miðri lengd þess hluta perustefnisins, 

sem skagar fram fyrir fremri lóðlínuna, eða frá 
punkti 0,015 L framan við fremri lóðlínuna, eftir 

því hvor er styttri. 

c) Þilið má vera með þrepum eða skotum, að 

því tilskildu, að þau séu innan þeirra marka, sem 

tilgreind eru í lið a). 
(22) „Aðalstýrisbúnaður“ er stýrisvélin og 

aflvél hennar, ef einhver er, og hjálparbúnaður 

og tæki, sem þarf til að yfirfæra snúningsálag á 
stýrisásinn (t. d. stýrissveif eða stýriskvaðrant) 
fullnægjandi fyrir hreyfingu á stýrinu til stjórnun- 

ar skipsins við venjuleg starfsskilyrði. 

(23) „Hjálparstýrisbúnaður“ er búnaður, sem 

þarf til að hreyfa fullnægjandi stýrið til stjórnunar 
á skipinu í því tilfelli, að aðalstýrisbúnaðurinn 

bilar. 

(24) „Aflvél stýrisbúnaðar“ er: 

a) í rafmagnsstýrisbúnaði, rafhreyfill og tilheyr- 

andi rafbúnaður; 
b) í raf- og vökvadrifnum stýrisbúnaði, rafhreyt- 

ill og tilheyrandi rafbúnaður ásamt viðtengdri 
dælu; og 

c) í öðrum vökvadrifnum stýrisbúnaði, aflvél 
ásamt viðtengdri dælu. 

(25) „Mesti notkunarhraði áfram“ er sá hraði, 
sem skipinu í almennri notkun er ætlað að ná við 
mestu leyfilega djúpristu. 

(26) „Mesti hraði aftur á bak“ er sá hraði, sem 

áætlað er, að skipið geti náð aftur á bak við 

hannað hámarksvélarafl og við mestu leyfilega 

djúpristu. 
(27) „Brennsluolíubúnaður“ er sá búnaður, 

sem notaður er til undirbúnings olíunnar, áður en 

hún fer inn á olíukyntan ketil eða vélbúnaður, 

sem býr olíuna undir brennslu í sprengihreyfli og 

eru þar með taldar allar olíuþrýstidælur, síur og 

hitarar fyrir olíu við þrýsting meiri en 0,18 

N/mm“. 
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(1) not less than 0.05L and not more than 0.08L 
for vessels of 45 metres in length and over; 

(ii) not less than 0.05L and not more than 0.05L 
plus 1.35 metres for vessels of less than 45 
metres in length, except as may be allowed 
by the Administration; 

(iii) in no case, less than 2.0 metres. 
(b) Where any part of the underwater body 

extends forward of the forward perpendicular, 
e. g. a bulbous bow, the distance stipulated in 

sub-paragraph (a) shall be measured from a point 
at mid-length of the extension forward of the 
forward perpendicular or from a point 0.015L 

forward of the forward perpendicular, whichever 
is less. 

(c) The bulkhead may have steps or recesses 
provided they are within the límits prescribed in 
sub-paragraph (a). 

(22) “Main steering gear" is the machinery, the 

steering gear power units, if any, and ancillary 

equipment and the means of applying torque to 
the rudder stock (e. g. tiller or quadrant) neces- 
sary for effecting movement of the rudder for the 
purpose of steering the vessel under normal 
service conditions. 

(23) “Auxiliary means of activating the rud- 
der" is the equipment which is provided for 

effecting movement of the rudder for the purpose 

of steering the vessel in the event of failure of the 
main steering gear. 

(24) “Steering gear power unit" means in the 

case of: 

(a) electric steering gear, an electric motor and 

its associated electrical equipment; 
(b) electro-hydraulic steering gear, an electric 

motor and its associated electrical equipment and 
connected pump; and 

(c) other hydraulic steering gear, a driving 
engine and connected pump. 

(25) “Maximum ahead service speed" ís the 
greatest speed which the vessel ís designed to 

maintain in service at sea at its maximum per- 

missible operating draught. 

(26) “Maximum astern speed" is the speed 

which it is estimated the vessel can attain at the 

designed maximum astern power at its maximum 

permissible operating draught. 

(27) “Fuel oil unit" is the equipment used for 
the preparation of fuel oil for delivery to an oil- 

fired boiler, or equipment used for the prepara- 

tion of oil for delivery to an internal combustion 

engine, and includes any oil pressure pumps, 

filters and heaters dealing with oil at a pressure 
greater than 0.18 newtons per square millimetre.
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(28) „Eðlilegar starfs- og dvalaraðstæður“ 

merkir að við það ástand sem skipið sem heild er 
í, vélar þess, þjónustubúnaður, aðal- og hjálpar- 
vélabúnaður, stýrisbúnaður og tilheyrandi tæki, 

hjálparbúnaður fyrir örugga siglingu og til að 

takmarka brunahættu og hættu á vatnsflæði, 

búnaður til samskipta og merkjagjafa innan- og 
utanborðs, neyðarútgangar og vindur fyrir björg- 

unarbáta er það nothæft og lámarksaðstæður til 
dvalar um borð eru fullnægjandi. 

(29) „Vélvana skip“ er skip, þar sem aðalvél, 
katlar og hjálparvélar eru ekki starfræktar vegna 

skorts á orku. 

(30) „Aðalskiptitafla“ er rafmagnstafla bein- 
tengd við aðalraforkugjafann og ætluð til dreif- 

ingar raforku. 

(31) „Tímabundið ómönnuð vélarúm“ eru þau 
rúm, þar sem í eru aðalvél og tilheyrandi búnaður 
og allir aðalraforkugjafar, og ekki eru ætíð 

mönnuð við starfrækslu, þar með talið við stjórn- 

un (manueringu). 

(32) „Eldtraust efni“ er efni, sem hvorki brenn- 

ur né gefur frá sér nægilegt magn af eldfimu gasi 
til sjálfsíkveikju, þegar það er hitað í um það bil 
750%C. Skal sýnt fram á þetta með fullnægjandi 
prófunum að mati stjórnvalda. Sérhvert annað 
efni er brennanlegt. 

(33) „Stöðluð brunaprófun“ er prófun, þar sem 
prufa úr viðkomandi þili eða þilfari er hituð upp í 

prufuofni í hitastig, sem nokkurn veginn er í 

samræmi við staðlaða tíma-hitastigsferilinn. Yfir- 

borð prufunnar skal ekki vera minna en 4,65 m? og 

hæð hennar (eða lengd þilfars) 2,44 metrar. 

Prufan skal vera eins lík ráðgerðri smíði og 
mögulegt er og með að minnsta kosti eina 
samsetningu, ef ástæða þykir til. Staðlaði tíma- 

hitastigsferillinn er ákveðinn með jafnri boglínu, 

sem dregin er í gegnum eftirfarandi punkta: 

að loknum fyrstu $ mínútunum  $38%C 

að loknum fyrstu 10 mínútunum  704%C 

að loknum fyrstu 30 mínútunum  843%C 

að loknum fyrstu 60 mínútunum 927%C 
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(28) “Normal operational and habitable condi- 

tions" means conditions under which the vessel as 
a whole, its machinery, services, means of main 

and auxiliary propulsion, steering gear and 
associated equipment, aids to safe navigation and 

to limit the risks of fire and flooding, internal and 

external means of communicating and signalling, 
means of escape and winches for rescue boats, 

are in proper working order and the minimum 
comfortable conditions of habitability are 

satisfactory. 
(29) “Dead ship condition“ ís the condition 

under which the main propulsion plant, boilers 

and auxiliaries are not in operation due to the 

absence of power. 

(30) “Main switchboard“ is a switchboard di- 
rectly supplied by the main source of electrical 
power and intended to distribute electrical 
energy. 

(31) “Periodically  unattended  machinery 
spaces" means those spaces containing main 

propulsion and associated machinery and all 
sources of main electrical supply which are not at 

all times manned under all operating conditions, 

including manoeuvring. 

(32) “Non-combustible material" means a 

material which neither burns nor gives off flam- 

mable vapours in sufficient quantity for self- 
ignition when heated to approximately 750 
degrees celsius, this being determined to the 
satisfaction of the Administration by an estab- 
lished test procedure. Any other material ís a 

combustible material. 
(33) “Standard fire test" ís one in which 

specimens of the relevant bulkheads or decks are 
exposed in a test furnace to temperatures corres- 

ponding approximately to the standard time- 
temperature curve. The specimen shall have an 

exposed surface of not less than 4.65 square 
metres and a height (or length of deck) of 2.44 
metres resembling as closely as possible the 

intended construction and including where 

appropriate at least one joint. The standard time- 
temperature curve is defined by a smooth curve 

drawn through the following points: 

at the end of the first 5 minutes 538 degrees 

celsius 
at the end of the first 10 minutes 704 degrees 

celsius 
at the end of the first 30 minutes 843 degrees 

celsius 

at the end of the first 60 minutes 927 degrees 

celsius.
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(34) „A“ flokks skilrúm“ eru skilrúm, sem 

mynduð eru af þiljum og þilförum, sem uppfylla 

eftirfarandi: 
a) þau skulu smíðuð úr stáli eða öðru jafngildu 

efni; 

b) þau skulu hafa fullnægjandi styrkingar; 

c) þau skulu þannig smíðuð, að ekki komist 
reykur eða eldur í gegnum þau áður en staðlaðri 

einnar klukkustundar brunaprófun lýkur; og 

d) þau skulu einangruð með viðurkenndu eld- 

traustu efni, þannig að meðalhitastig bakhliðar- 

innar stígi ekki meira en 1309C yfir upprunalegt 
hitastig, né muni hitastigið á nokkrum stað, þar 

með taldar samsetningar, hækka meira en 180%C 
yfir upprunalegt hitastig innan eftirfarandi tíma- 
marka: 

Flokkur „A—-60“ 
Flokkur „A—30“ 

Flokkur „A—15“ 15 mínútur 

Flokkur „A— 0“ 0 mínútur 

Stjórnvöld geta krafist prófunar á frumgerð 

þils eða þilfars til að fullvissa sig um, að hún 

uppfylli framangreindar kröfur um þéttleika og 
hitastigshækkun. 

(35) „„B“ flokks skilrúm“ eru skilrúm, sem 

mynduð eru af þiljum, þilförum, loftum eða 

klæðningum, sem uppfylla eftirfarandi: 
a) þau skulu þannig smíðuð að ekki komist 

eldur í gegnum þau áður en staðlaðri hálfrar 

klukkustundar brunaprófun lýkur; 
b) þau skulu þannig einangruð, að meðalhita- 

stig bakhliðarinnar stígi ekki meira en 139%C yfir 

upprunalegt hitastig, né muni hitastigið á nokkr- 

um stað, þar með taldar samsetningar, hækka 

meira en 225%C yfir upprunalegt hitastig innan 

eftirfarandi tímamarka: 

60 mínútur 

30 mínútur 

Flokkur „B—15S“ 15 mínútur 

Flokkur „B— 0“ 0 mínútur; og 

c) þau skulu smíðuð úr viðurkenndu eldtraustu 

efni, og allt efni, sem haft er í smíði og uppsetn- 

ingu á „B“ flokks skilrúmi, skal vera eldtraust, 

með þeirri undantekningu, að nota má brennan- 
legan spón, ef hann uppfyllir viðeigandi kröfur í 

kafla V. 

Stjórnvöld geta krafist prófunar á frumgerð 

skilrúms til að fullvissa sig um, að hún uppfylli 

framangreindar kröfur um þéttleika og hita- 

stigshækkun. 

(36) „„„C“ flokks skilrúm“ eru úr samþykktu 
eldtraustu efni. Þau þurfa ekki að uppfylla kröfur 

28 4. júlí 1986 

(34)“ “A? Class divisions" are those divisions 
formed by bulkheads and decks which comply 

with the following: 

(a) they shall be constructed of steel or other 

equivalent material; 

(b) they shall be suitably stiffened; 
(c) they shall be so constructed as to be capable 

of preventing the passage of smoke and flame to 
the end of the one-hour standard fire test; and 

(d) they shall be insulated with approved non- 

combustible materials such that the average 

temperature of the unexposed side will not rise 
more than 139 degrees celsius above the original 
temperature, nor will the temperature, at any 

one point, including any joint, rise more than 180 

degrees celsius above the original temperature, 

within the time listed below: 
Class “A-60" 60 minutes 
Class “A-30" 30 minutes 
Class “A-15" 15 minutes 
Class “A-0" 0 minutes 
The Administration may require a test of a 

prototype bulkhead or deck to ensure that it 

meets the above requirements for integrity and 

temperature rise. 

(35) “ B" Class divisions" are those divisions 
formed by bulkheads, decks, ceilings or linings 
which comply with the following: 

(a) they shall be so constructed as to be capable 
of preventing the passage of flame to the end of 
the first one-half hour of the standard fire test; 

(b) they shall have an insulation value such that 

the average temperature of the unexposed side 

will not rise more than 139 degrees celsius above 

the original temperature, nor will the tempera- 

ture at any one point, including any joint, rise 

more than 225 degrees celsius above the original 
temperature, within the time listed below: 

Class “B-15" 15 minutes 

Class “B-0" 0 minutes; and 
(c) they shall be constructed of approved non- 

combustible materials and all materials entering 
into the construction and erection of “B" Class 
division shall be non-combustible with the excep- 
tion that combustible veneers may be permitted 

provided they meet the relevant requirements of 
Chapter V. 

The Administration may require a test of a 

prototype division to ensure that it meets the 

above requirements for integrity and tempera- 

„ture rise. 

(36) “ íC' Class divisions" are those divisions 
constructed of approved non-combustible mate-
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um eldmótstöðu eða reykþéttleika né takmark- 

ana á hitastigshækkun. 

(37) „„F“ flokks skilrúm“ eru skilrúm, sem 

mynduð eru af þiljum, þilförum, loftum eða 

klæðningum, sem uppfylla eftirfarandi: 

a) þau skulu þannig smíðuð, að ekki komist 
eldur í gegnum þau áður en staðlaðri hálfrar 

klukkustundar brunaprófun lýkur; og 

b) þau skulu þannig einangruð, að meðalhita- 

stig bakhliðarinnar stígi ekki meira en 139*C yfir 

upprunalegt hitastig, né muni hitastigið á nokkr- 

um stað, þar með taldar samsetningar, hækka 

meira en 225%C yfir upprunalegt hitastig fyrir lok 

hálfrar klukkustundar staðlaðrar brunaprófunar. 

Stjórnvöld geta krafist prófunar á frumgerð 

skilrúms til að fullvissa sig um, að hún uppfylli 

framangreindar kröfur um þéttleika og hita- 
stigshækkun. 

(38) „Samfelld „B“ flokks loft eða klæðningar“ 
eru þau loft eða klæðningar í „B“ flokki, sem 

eingöngu enda við „A“ eða „B“ flokks skilrúm. 
(39) „Stál eða annað jafngilt efni“ merkir stál 

eða annað efni, sem sjálft, eða með hjálp ein- 

angrunar, hefur sömu byggingareiginleika og 

þéttleika og stál við lok viðeigandi staðlaðrar 

brunaprófunar (t. d. álblöndur með hæfilegri 

einangrun). 

(40) „Lágt útbreiðslumark“ merkir að umrætt 

yfirborð hefti nægjanlega útbreiðslu elds, og skal 

þetta ákveðið með viðurkenndri prófun að mati 
stjórnvalda. 

(41) „Vistarverur“ eru þau rúm, sem notuð eru 

sem almenn rúm, gangar, salerni, svefnklefar, 

skrifstofur, sjúkrarými og fyrir kvikmyndasýn- 

ingar, tómstundaiðju og sem matarbúr, ekki með 

eldunartækjum, og svipuð rými. 

(42) „Almenn rúm“ er sá hluti vistarveranna, 
sem notaður er sem forstofur, borðsalir, setu- 

stofur og annað svipað og er umlukinn föstum 

skilrúmum. 

(43) „Þjónusturúm“ eru rúm, sem notuð eru 

sem eldhús, matarbúr með eldunartækjum, 

skápar og geymslur, verkstæði, sem ekki eru 

hlutar af vélarúmum, og svipuð rúm og aðliggj- 
andi gangar. 

(44) „Stjórnstöðvar“ eru þau rúm, sem í er 

29 Nr. 9 

rials. They need meet no requirements relative to 
the passage of smoke and flame nor the limiting 
of temperature rise. 

(37) “ íF? Class divisions" are those divisions 

formed by bulkheads, decks, ceilings or linings 

which comply with the following: 

(a) they shall be so constructed as to be capable 

of preventing the passage of flame to the end of 

the first one-half hour of the standard fire test; 

and 

(b) they shall have an insulation value such that 

the average temperature of the unexposed side 
will not rise more than 139 degrees celsius above 

the original temperature, nor will the tempera- 

ture at any one point, including any joint, rise 

more than 225 degrees celsius above the original 

temperature, up to the end of the first one-half 

hour of the standard fire test. 
The Administration may require a test of a 

prototype division to ensure that it meets the 

above requirements for integrity and tempera- 

ture rise. 

(38) “ Continuous *B' Class ceilings or linings" 
are those “B" Class ceilings or linings which 
terminate only at an “A" or “B" Class division. 

(39) “Steel or other equivalent material“ 

means steel or any material which, by itself or 

due to insulation provided, has structural and 

integrity properties equivalent to steel at the end 

of the applicable fire exposure to the standard 

fire test (e. g. aluminium alloy with appropriate 

insulation). 

(40) “Low flame spread" means that the sur- 
face thus described will adequately restrict the 
spread of flame, this being determined to the 

satisfaction of the Administration by an estab- 

lished test procedure. 

(41) “Accommodation spaces" are those 

spaces used for public spaces, corridors, lavator- 

ies, cabins, offices, hospitals, cinemas, games and 

hobbies rooms, pantries containing no cooking 

appliances and similar spaces. 

(42) “Public spaces" are those portions of the 

accommodation spaces which are used for halls, 

dining rooms, lounges, and similar permanently 
enclosed spaces. 

(43) “Service spaces" are those spaces used for 

galleys, pantries containing cooking appliances, 

lockers and store-rooms, workshops other than 

those forming part of the machinery spaces, and 

similar spaces and trunks to such spaces. 

(44) “Control stations" are those spaces in which
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talstöð eða aðalsiglingatæki eða neyðarorkugjafi 

eða eldvarnarstjórnbúnaður skipsins. 

(45) „Vélarúm af gerðinni A“ eru þau rúm, 
sem í eru aflvélar ætlaðar annaðhvort; 

a) til að knýja skipið áfram; eða 
b) til annarra nota, og þessar aflvélar hafa ekki 

minni úttaksorku en 375 kW; 

eða þar sem í er olíukyntur ketill, eða brennslu- 
olíubúnaður, og aðliggjandi gangar. 

(46) „Vélarúm“ eru þau vélarúm af gerðinni Á 

og öll önnur rúm, þar sem í eru aflvélar, katlar, 

brennsluolíubúnaður, gufu- og brennsluvélar, 

rafalar, stýrisbúnaður, aðalraforkuvélar, olíu- 

áfyllistöðvar, kælivélar, andveltitæki, loftræsti- og 

hitajöfnunarbúnaður, og svipuð rúm og aðliggj- 

andi gangar. 

(47) „Björgunarfar“ merkir farkost, sem ætlað 
er að rúma mennina um borð, í því tilfelli að 

yfirgefa þarf skipið, og er hér átt við björgunar- 

bát, björgunarfleka og gúmmíbjörgunarbát og 

aðra farkosti, viðurkennda sem heppilega til þess 

að skýla og bjarga mönnum við þannig aðstæður. 
(48) „Léttbátur“ er auðknúinn bátur með 

góða stjórnhæfni, sem auðvelt og fljótlegt er að 
sjósetja af fáum skipverjum og hentar vel til 

björgunar á manni, sem fallið hefur fyrir borð. 

(49), Slöngubjörgunarbátur“ er stöðugt 
uppblásið björgunarfar, sundurhólfað, sterk- 

byggt, og úr slitsterku efni, sem þolir vel núning. 

(50) „Sjósetningarbúnaður“ er búnaður ætlað- 
ur til sjósetningar frá þeim stað sem farið er í 

björgunarför, á fullhlöðnu björgunarfari með 

öllum búnaði og með þann fjölda manna innan- 

borðs, er það er viðurkennt fyrir. 

(51) “Sjálflosa björgunarfar" er farkostur, 

sem er gengið þannig frá og geymdur, að hann 

losnar sjálfkrafa frá skipinu og flýtur upp, ef skipið 

sekkur. 

3. regla 

Undanþágur 

(1) Stjórnvöld geta veitt sérhverju skipi með 

nýja eiginleika undanþágu frá hvaða kröfu sem er 

í köflum II, MN, TV, V, VI og VII, ef beiting 
þeirra hindrar verulega rannsókn á þróun þessara 

eiginleika og notkun þeirra í skipum. Sérhvert 

slíkt skip skal, samt sem áður, uppfylla öryggis- 

kröfur, sem að mati stjórnvalda eru fullnægjandi 
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the ship's radio or main navigation equipment or 

the emergency source of power is located, or 

where the fire recording or fire control equip- 
ment is centralized. 

(45) “Machinery spaces of Category Á" are 
those spaces which contain internal combustion 
type machine used either: 

(a) for main propulsion; or 
(b) for other purposes where such machinery 

has in the aggregate a total power output of not 

less than 375 kilowatts, 
or which contain any oil-fired boiler or fuel oil 

unit; and trunks to such spaces. 

(46) “Machinery spaces" are those machinery 

spaces of Category A and all other spaces con- 

taining propulsion machinery, boilers, fuel oil 
units, steam and internal combustion engines, 
generators, steering gear, major electrical 

machinery, oil filling stations, trefrigerating. 

stabilizing, ventilating and air condition machin- 
ery and similar spaces; and trunks to such spaces. 

(47) “Survival craft" means those craft pro- 
vided for accommodating the persons on board in 
the event of abandonment of the vessel and 

includes lifeboats, liferafts and any other craft 

approved as suitable for the protection and 

preservation of persons in such circumstances. 

(48) “Rescue boat" is an easily propelled 

highly manoeuvrable boat capable of being easily 

and quickly launched by a small number of crew 
and adequate for rescuing a man overboard. 

(49) “Tnflated lifeboat" is a permanently 

inflated survival craft subdivided and of strong, 
abrasion resistant construction. 

(50) “Launching appliance" is a device capable 

of launching, from the embarkation position, a 
craft fully loaded with the number of persons it is 

permitted to carry and with its equipment. 

(51) “Float-free survival craft" are craft whose 

installations and stowage are intended to permit 

them to clear a sinking vessel and float to the 

surface automatically. 

Regulation 3 
Exemptions 

(1) The Administration may exempt any vessel 

which embodies features of a novel kind from any 

of the requirements of Chapters Í, III, IV. V, 

VI and VIT, the application of which might 

seriously impede research into the development 

of such features and their incorporation in ves- 

sels. Any such vessel shall, however, comply with
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fyrir þá notkun, sem skipinu er ætluð, og eru 

þannig, að heildaröryggis skipsins sé gætt. 

(2) Undanþágur frá kröfum í kafla IX er fjallað 
um í reglum 132 og 139 (1) b) og undanþágu frá 
kafla X er fjallað um í 147. reglu. 

(3) Stjórnvöld geta veitt skipum, sem eingöngu 

stunda fiskveiðar nálægt ströndum heimalands 
síns, undanþágu frá sérhverri kröfu í þessum 

viðauka, ef beiting hennar er talin óskynsamleg 

og óhagkvæm með tilliti til fjarlægðar veiðisvæðis 

frá heimahöfn skipsins, gerðar skipsins, veður- 

fars, og engin almenn siglingahætta er fyrir hendi, 

að því tilskildu, að skipið uppfylli öryggiskröfur, 
sem að mati stjórnvalda eru fullnægjandi fyrir þá 
notkun, sem skipinu er ætluð og eru þannig að 

heildaröryggis skipsins sé gætt. 

(4) Stjórnvöld sem veita undanþágu samkvæmt 
þessari reglu, skulu tilkynna það til stofnunarinn- 

ar, nægjanlega til þess að staðfesta, að lágmarks- 
öryggis sé að fullu gætt, og skal stofnunin senda 
þessar tilkynningar áfram til aðilanna til upplýs- 
ingar. 

4. regla 

Jafngildi 

(1) Stjórnvöld geta leyft sérhvern útbúnað, 

efni, tæki og vélar til notkunar í skipi eða 

einhverja aðra sérstaka ráðstöfun í stað þess, sem 
krafist er í þessum viðauka, ef slíkur útbúnaður, 

efni, tæki eða vélar eru að minnsta kosti jafngildi 
þess, sem krafist er í þessum viðauka. 

(2) Stjórnvöld, sem leyfa útbúnað, efni, tæki 

eða vélar, eða einhverja aðra sérstaka ráðstöfun, 

í stað þess, sem krafist er í þessum viðauka, skal 

tilkynna það til stofnunarinnar sem sendir þessar 

tilkynningar áfram til aðilanna til upplýsingar og 
viðeigandi ráðstafana, ef einhverjar væru. 

S. regla 

Viðhald, breytingar og endurbætur 

(1) Skip, sem er í viðgerðum, breytingum, 
endurbótum og er útbúið í samræmi við þær. skal 

áfram uppfylla a. m. k. þær kröfur, sem upphaf- 
lega voru gerðar til skipsins. 

(2) Meiri háttar viðgerðir, breytingar eða 
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safety requirements which, in the opinion of that 
Administration, are adequate for the service for 
which it is intended and are such as to ensure the 
overall safety of the vessel. 

(2) Exemyptions from the requirements of 
Chapter IX are dealt with in Regulations 132 and 
139 (2) (b) and exemptions from Chapter X are 
dealt with in Regulation 147. 

(3) The Administration may exempt any vessel 

engaged solely in fishing near the coast of its 
country from any of the requirements of this 
Annex if it considers that the application is 

unreasonable and impracticable in view of the 

distance of the vessel's operating area from its 

base port in its own country, the type of vessel, 
the weather conditions and the absence of gene- 

ral navigational hazards, provided that it com- 

phes with safety requirements which, in the opin- 
ion of that Administration, are adequate for the 
service for which it is intended and are such as to 
ensure the overall safety of the vessel. 

(4) The Administration which allows any 
exemption under this Regulation shall communi- 
cate to the Organization particulars of the same 

to the extent necessary to confirm that the level 

of safety ís adequately maintained and the 

Organization shall circulate such particulars to 
the Parties for their information. 

Regulation 4 

Equivalents 

(1) The Administration may allow any fitting, 

material, appliance or apparatus to be fitted in a 
vessel, or any particular provision to be made as 

an alternative to that required by this Annex if 
such fitting, material, appliance or apparatus is at 

least as effective as that required by this Annex. 
(2) The Administration which allows a fitting, 

material, appliance or apparatus, or any particu- 

lar provision to be made as an alternative to that 

required by this Annex shall communicate to the 

Organization for circulation to the Parties 

particulars thereof for their information and 

appropriate action, if any. 

Regulation 5 

Repairs, Alterations and Modifications 

(1) A vessel which undergoes repairs, altera- 

tions, modifications and outfitting related thereto 

shall continue to comply with at least the require- 

ments previously applicable to the vessel. 

(2) Repairs, alterations and modifications of a



Nr. 9 

endurbætur og útbúnaður í samræmi við þær, 

skulu uppfylla kröfur fyrir ný skip, en þó aðeins í 
því sem varðar þessar viðgerðir, breytingar eða 

endurbætur og innan þeirra marka, er 

stjórnvöldum þykja skynsamleg og hagkvæm. 

6. regla 

Eftirlit 

(1) Hvert skip skal gangast undir eftirtaldar 

skoðanir: 
a) Fyrsta skoðun skipsins, áður en það er tekið 

í notkun, eða áður en skírteinið, sem krafist er í 7. 
reglu, er gefið út í fyrsta sinn, skal vera allsherjar- 

skoðun á smíði þess, stöðugleika, vélbúnaði, 
fyrirkomulagi og efni, þar með talinn bolur 

skipsins að utan, katlar að utan og innan og 
búnaður í þeim mæli, sem ákvæði þessa viðauka 
ná til skipsins. Þessi skoðun skal vera þannig að 

tryggt sé að fyrirkomulag, efni og styrkleiki 

smíðinnar, katlar og önnur þrýstihylki og fylgi- 
búnaður þeirra, aðal- og hjálparvélar, rafbúnað- 
ur, talstöðvarbúnaður, sendistöðvar í vélknúnum 

björgunarbátum, handbærar sendistöðvar fyrir 
björgunarför, neyðarsendistöðvar fyrir staðar- 
ákvörðun (EPIRB), björgunarbúnaður, bruna- 

viðvörunarkerfi og slökkvikerfi, ratsjár, berg- 

málsdýptarmælar, gyro-áttavitar og annar bún- 

aður sé að fullu í samræmi við ákvæði þessa 

viðauka. Skoðunin skal einnig ná til verkvöndun- 

ar allra hluta skipsins og búnaðar þess og tryggja, 

að hún sé í öllum tilvikum fullnægjandi, og skipið 

sé búið ljósum, geti gefið hljóðmerki og neyðar- 
merki í samræmi við ákvæði þessa viðauka svo og 
gildandi alþjóðareglur til að koma í veg fyrir 

árekstra á sjó. Þar sem um borð eru stigar fyrir 

hafnsögumenn, skulu þeir einnig skoðaðir til að 
tryggja, að þeir séu í góðu, nothæfu ásigkomulagi 

og í samræmi við tilheyrandi ákvæði í gildandi al- 

þjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafinu. 

b) Reglubundnar aðalskoðanir eru með eftir- 

farandi millibili: 

i) Fjögur ár, hvað varðar smíði skipsins og 
vélbúnað þess og getið er um í köflum IH, 111, 

IV, V og VI. Þó má framlengja skoðunar- 

millibilið um eitt ár, að því tilskildu, að skipið 

hafi verið skoðað að utan og innan eins vel og 

skynsamlegt og hagkvæmt er. 

ii) tvö ár, hvað varðar búnað skipsins, sem getið 
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major character and outfitting related thereto 

shall meet the requirements for a new vessel only 

to the extent of such repairs, alterations and 

modifications and in so far as the Administration 

deems reasonable and practicable. 

Regulation 6 

Surveys 

(1) Every vessel shall be subjected to the 

surveys specified below: 

(a) An initial survey before the vessel is put 
into service or before the certificate required 
under Regulation 7 is issued for the first time, 

which shall include a complete survey of its 
structure, stability, machinery, arrangements and 

material, including the outside of the vessel's hull 

and the inside and outside of the boilers and 
equipment in so far as the vessel is covered by 

this Annex. This survey shall be such as to ensure 

that the arrangements, material, and scantlings of 
the structure, boilers, and other pressure vessels 

and their appurtenances, main and auxiliary 
machinery, electrical installations, radio installa- 
tions, radiotelegraph installations in motor life- 
boats, portable radio apparatus for survival craft, 

emergency position-indicating radio beacons 
(EPIRBs), life-saving appliances, fire detecting 

and extinguishing systems, radar, echo-sounding 

devices, gyro-compasses and other equipment 
fully comply with the requirements of this 

Annex. The survey shall also be such as to ensure 

that the workmanship of all parts of the vessel 
and its equipment ís in all respects satisfactory 
and that the vessel is provided with the lights, 
means of making sound signals and distress 

signals, required by this Annex and the 
International Regulations for Preventing Colli- 

sions at Sea in force. Where pilot ladders are 

carried these shall also be surveyed to ensure that 

they are in a safe working condition and comply 

with the relevant requirements of the Inter- 

national Convention for the Safety of Life at Sea 

in force. 
(b) Periodical surveys at intervals specified 

below: 
(i) four years in the case of the structure and 

machinery of the vessel referred to in Chap- 

ters I, III, TV, V and VI. However, the 

period may be extended for one year sub- 

ject to the vessel being surveyed internally 

or externally as far as it ís reasonable and 

practicable; 

(ii) two years in the case of the equipment of the
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er um í köflum II, HI, IV, V, VI, VIN og x; 

og 
iii) eitt ár, hvað varðar fjarskiptabúnað og mið- 

unarstöð skipsins, sem getið er um í köflum 

IX og X. 

Skoðunin skal tryggja, að þau atriði, sem nefnd 
eru í lið a), sérstaklega öryggisbúnaðurinn, upp- 

fylli alveg viðeigandi ákvæði þessa viðauka, og að 
umræddur búnaður sé í góðu nothæfu ásigkomu- 
lagi, og að gögn um stöðugleikann séu aðgengileg 

um borð. Þar sem gildistími skírteinis, sem gefið 

er út samkvæmt 7. reglu, er framlengdur eins og 

kveðið er á um í 11. reglu, 2. eða 4. tl., má 

framlengja tímabilið milli reglubundinna aðalskoð- 

ana Í samræmi við það. 

c) Aukaskoðun, hvað varðar bol eða vél- og 

tækjabúnað skipsins, samkvæmt nánari ákvörðun 

stjórnvalda. Skoðunin skal einnig leiða í ljós, að 

ekki hafi verið gerðar breytingar á skipinu, sem 
áhrif hafa á öryggi þess né áhafnar. Aukaskoðan- 

ir og bil á milli þeirra skulu færðar inn á alþjóðlegt 
Öryggisskírteini fyrir fiskiskip, sem gefið er út 

samkvæmt 7. reglu. 

(2) Skoðanir skips, í því skyni að framfylgja 
ákvæðum þessa viðauka, skulu gerðar af skoðun- 

armönnum stjórnvalda. Stjórnvöld geta þó falið 

skoðanirnar skoðunarmönnum, sem sérstaklega 
eru tilnefndir til þess, eða stofnunum viður- 
kenndum af því. Viðkomandi stjórnvöld skulu í 

hverju tilfelli vera fullviss um, að skoðunin hafi 
verið fullkomin og vandvirknislega gerð. 

(3) Að lokinni hverri skoðun á skipi, sem 

kveðið er á um í þessari reglu, má ekki gera neina 

markverða breytingu á smíði þess, tækjum, bún- 

aði, fyrirkomulagi né efni, sem skoðunin hefur 

náð til. án samþykkis viðkomandi stjórnvalda, 

nema um sé að ræða ótvíræða endurnýjun þessara 

tækja eða búnaðar. 

7. regla 

Útgáfa skírteina 

(1) a) Skírteini, sem nefnt er alþjóðlegt 
öryggisskírteini fyrir fiskiskip (International Fish- 
ing Vessel Safety Certificate), skal gefa út eftir 

skoðun á skipi, sem uppfyllir viðeigandi ákvæði 

þessa viðauka. 

b) Þegar skipi er veitt undanþága samkvæmt og 

í samræmi við ákvæði í þessa viðauka skal gefa út 

skírteini nefnt alþjóðlegt undanþáguskírteini 

33 Nr. 9 

vessel referred to in Chapters IT, 111, IV, V, 

VI, VIT and X; and 
(iii) one year in the case of the radio installations 

and radio direction-finder of the vessel 
referred to in Chapters IX and Á. 

The survey shall be such as to ensure that the 

items referred to in sub-paragraph (a), in particu- 
lar the safety equipment, fully comply with the 
applicable requirements of this Annex, that the 

said equipment is in good working order and that 

the stability information is readily available on 
board. However, where the duration of the 

certificate issued under Regulation 7 is extended 

as specified in Regulation 11 (2) or (4), the 

interval of the periodical survey may be extended 

correspondingly. 

(c) Intermediate surveys in the case of the 

structure or machinery and equipment of the 
vessel at intervals specified by the Administra- 
tion. The survey shall also be such as to ensure 

that alterations which would adversely affect the 
safety of the vessel or the crew have not been 

made. Such intermediate surveys and their inter- 

vals shall be endorsed on the International 

Fishing Vessel Safety Certificate issued under 

Regulation 7. 

(2) Surveys of the vessel with a view to the 

enforcement of the requirements of this Annex 
shall be carried out by officers of the Administra- 

tion. The Administration may, however, entrust 

the surveys either to surveyors nominated for the 

purpose or to organizations recognized by it. Ín 

every case the Administration concerned shall be 

satisfied with regard to the completeness and 
efficiency of the surveys. 

(3) After any survey of the vessel under this 

regulation has been completed, no significant 

change shall be made to the structure, equip- 

ment, fittings, arrangements or material covered 

by the survey without the sanction of the Admi- 
nistration, except the direct replacement of such 

equipment or fittings. 

Regulation 7 

Issue of Certificates 

(1) (a) Á certificate entitled an International 

Fishing Vessel Safety Certificate shall be issued 

after survey of a vessel which complies with the 

applicable requirements of this Annex. 

(b) When an exemption is granted to a vessel 

under, and in accordance with, the provisions of 

this Annex, a certificate entitled an International 
Fishing Vessel Exemption Certificate shall be 

C3
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fyrir fiskiskip, til viðbótar skírteininu, sem getið 

er um í líð a). 

(2) Skírteinin, sem fjallað er um í 1. tl., skulu 

gefin út annaðhvort af stjórnvöldum eða ein- 

staklingi eða stofnun, sem viðurkennd eru til þess 

af stjórnvöldum. Í öllum tilvikum skulu 
stjórnvöld bera fulla ábyrgð á útgáfu skírteinis. 

8. regla 

Skírteini gefið út af öðrum aðila 

(1) Aðili getur, að beiðni annars aðila tekið 
skip til skoðunar, og ef hann er sannfærður um, 
að ákvæðum þessa viðauka sé framfylgt, skal 

hann gefa út eða heimila útgáfu skírteina til 
skipsins, í samræmi við ákvæði þessa viðauka. 

(2) Afrit af skírteininu og skoðunarskýrslunni 
skal senda eins fljótt og auðið er til þeirra 

stjórnvalda, sem óskuðu eftir skoðuninni. 

(3) Á skírteini, sem þannig er gefið út, skal 

skráð, að það hafi verið gefið út að beiðni 

annarra stjórnvalda, og skal það hafa sama gildi 

og hljóta sömu viðurkenningu, sem skírteini 
útgefið samkvæmt 7. reglu. 

9. regla 

Form skírteina 

Skírteinin skulu vera á opinberu tungumáli, 

eða tungumálum þess ríkis, er gefur þau út. Þau 

skulu vera samsvarandi því formi, sem sýnt er Í 
viðbæti 1. Ef tungumálið er hvorki enska né 
franska, þá skal vera á skírteininu ensk eða 

frönsk þýðing á textanum. 

10. regla 

Varðveisla skírteina 

Öll skírteini eða rétt afrit þeirra, sem gefin eru 

út samkvæmt þessum viðauka, skulu hengd upp á 

aðgengilegum og áberandi stað í skipinu. 

11. regla 

Gildistími skírteina 

(1) Alþjóðlegt öryggisskírteini fyrir fiskiskip 
skal ekki gefið út til lengri tíma en fjögurra ára, 
og skal ekki framlengt nema til eins árs með 

hliðsjón af aðal- eða aukaskoðunum, sem krafist 

er samkvæmt reglu 6(1)b) og c), þó með þeim 

undantekningum, sem nefndar eru í 2.,3. og 4. tl. 

þessarar reglu. Alþjóðlegt undanþáguskírteini 
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issued in addition to the certificate prescribed in 
sub-paragraph (a). 

(2) The Certificates referred to in paragraph 
(1) shall be issued either by the Administration or 
by any person or organization duly authorized by 
the Administration. In every case, the Admi- 

nistration shall assume full responsibility for the 

issuance of the certificate. 

Regulation 8 

Issue of a Certificate by another Party 

(1) A Party may, at the request of another 

Party, cause a vessel to be surveyed and, if 

satisfied that the requirements of this Annex are 
complied with, shall issue or authorize the issue 

of certificates to the vessel in accordance with the 

provisions of this Annex. 

(2) A copy of the certificate and a copy of the 
survey report shall be transmitted as soon as 
possible to the requesting Administration. 

(3) A certificate so issued shall contain a 
statement to the effect that it has been issued at 

the request of the other Administration and it 

shall have the same force and receive the same 

recognition as the certificates issued under Reg- 

ulation 7. 

Regulation 9 

Form of Certificates 

The certificates shall be drawn up in the otficial 
language or languages of the iíssuing country in 

the form corresponding to the model given in 

Appendix 1. If the language used is neither 
English nor French, the text shall include a 

translation into one of these languages. 

Regulation 10 

Posting up of Certificates 

All certificates or certified copies thereof 

issued under this Annex shall be posted up in a 

prominent and accessible place in the vessel. 

Regulation 11 

Validity of Certificates 

(1) An International Fishing Vessel Safety 

Certificate shall be issued for a period of not 

more than four years and shall not be extended 

for more than one year subject to the periodical 

and intermediate surveys as required in Regula- 

tion 6(1) (b) and (c), except as provided for in 
paragraphs (2), (3) and (4) of this Regulation. An
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fyrir fiskiskip skal ekki gilda lengur en alþjóðlegt 

öryggisskírteini fyrir fiskiskip. 

(2) Ef skip er ekki í höfn aðilans, sem er 

fánaríki þess, þegar gildistími skírteinis þess renn- 

ur út, má þessi aðili framlengja gildistíma skír- 

teinisins, en slíka framlengingu skal aðeins veita 

skipi til þess að ljúka siglingu til hafnar þessa 
aðila eða til hafnarinnar, þar sem skoðun þess er 
ráðgerð, og þó því aðeins, að rétt sé talið og 
skynsamlegt að gera þetta. 

(3) Ekkert skírteini skal á þennan hátt fram- 

lengt um lengri tíma en fimm mánuði, og skipi, 
sem slíka framlengingu hefur hlotið, skal ekki, 
eftir komu þess til hafnar aðilans sem er fánaríki 

þess, eða til hafnarinnar, þar sem skoðun þess er 

ráðgerð, vera leyft í krafti slíkrar framlengingar 
að sigla úr höfn án þess að hafa fengið nýtt 

skírteini. 
(4) Skírteini, sem ekki hefur verið framlengt 

samkvæmt ákvæðum í 2. tl., mega stjórnvöld 

framlengja um einn mánuð frá þeim degi, er 
gildistími þess rennur út. 

(5) Skírteini er úr gildi fallið: 

a) ef meiri háttar breytingar eru gerðar á smíð- 

inni, tækjum, búnaði, fyrirkomulagi eða nauð- 

synlegu efni án samþykkis stjórnvalda nema um 

sé að ræða ótvíræða endurnýjun á þessum tækjum 

eða búnaði; 

b) ef aðal- eða aukaskoðanir eru ekki fram- 

kvæmdar innan þess tíma, sem ákveðið er í reglu 
6 (1) b) og c), eða eins og hún hefur verið 

framlengd í samræmi við 2. eða 4 tl. þessarar 

reglu, 

c) ef skip er komið undir fána annars ríkis. Ef 
um er að ræða flutning á skipi milli aðila þá skal 

sá aðili, sem var upphaflega fánaríki skipsins, að 

beiðni hins aðilans, senda því, svo fljótt sem 

auðið er, afrit af öllum skírteinum skipsins, og, ef 

tiltæk eru, afrit af viðkomandi skoðunar- 

skýrslum. 
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International Fishing Vessel Exemption Certifi- 
cate shall not be valid for longer than the period 
of the International Fishing Vessel Safety Certifi- 

cate. 

(2) If at the time when the validity of its 
certificate expires or ceases, a vessel is not in a 

port of the Party whose flag the vessel is entitled 

to fly, the validity of the certificate may be 

extended by that Party, but such extension shall 
be granted only for the purpose of allowing the 
vessel to complete its voyage to a port of that 

Party or to the port in which it ís to be surveyed 

and then only in cases where it appears proper 

and reasonable to do so. 

(3) No certificate shall be thus extended for a 

period longer than five months and a vessel to 
which such extension is granted shall not on its 

arrival in a port ofthe Party whose flag the vessel 

is entitled to fly or the port in which it ís to be 

surveyed, be entitled by virtue of such extension 
to leave such port without having obtained a new 

certificate. 

(4) A certificate which has not been extended 

under the provisions of paragraph (2) may be 

extended by the Administration for a period of 
grace up to one month from the date of expiry 

stated on it. 
(5) A certificate shall cease to be valid: 

(a) if major alterations have taken place in the 
construction, equipment, fittings, arrangements, 

or material required without the sanction of the 

Administration, except the direct replacement of 
such equipment or fittings; 

(b) if periodical or intermediate surveys are not 
carried out within the periods specified under 

Regulation 6(1) (b) and (c) or as they may have 

been extended in accordance with paragraph (2), 

or (4) of this Regulation; 

(c) upon transfer of a vessel to the flag of 
another State. In the case of a transfer between 

Parties, the Party whose flag the vessel was 

formerly entitled to fly shall, on request, transmit 

as soon as possible to the other Party copies of 

the certificates carried by the vessel before the 

transfer and, if available, copies of the relevant 

survey reports.
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KAFLI 1 — BYGGING, VATNSÞÉTTLEIKI 
OG BÚNAÐUR 

12. regla 

Byggingarlag 

(1) Styrkleiki og byggingarlag á bol, yfirbygg- 
ingum, þilfarshúsum, vélareisnum, stigagöngum 

og öllum öðrum skipshlutum og búnaði, skal vera 

hæfilegt til að þola allar fyrirsjáanlegar aðstæður 

við væntanlega notkun og uppfylla kröfur 

stjórnvalda. 

(2) Skip, sem ætluð eru til siglinga í ís, skulu 

vera styrkt með tilliti til væntanlegra siglingaað- 

stæðna og hafsvæðanna, sem þau athafna sig á. 

(3) Þil, lokunarbúnaður og lokanir opa í þess- 
um þiljum, ásamt aðferðum til að prófa þær, 
skulu vera í samræmi við kröfur stjórnvalda. Skip 
smíðuð úr öðru efni en tré skulu vera með 
stafnþil, og að minnsta kosti vatnsþétt þil, um- 

hverfis aðalvélarúmið. Þessi þil skulu ná upp að 
aðalþilfari. Í tréskipum skulu einnig vera sömu 

þil, og vera vatnsþétt, eftir því sem frekast er 

unnt. 

(4) Rör, sem liggja í gegnum stafnþilið, skulu 

vera með viðeigandi lokunarbúnað, sem unnt er 
að stjórna frá aðalþilfarinu, og ventlakassinn skal 

festur á stafnþilið, inni í stafnhylkinu. Engar dyr, 
mannop, loftræstistokkar eða nokkur önnur op 
skulu sett á stafnþilið undir aðalþilfarinu. 

(5) Á skipum með langa yfirbyggingu fram- 
skips skal stafnþilið ná vatnsþétt upp að næsta 
þilfari ofan við aðalþilfarið. Þessi hluti stafnþils- 

ins þarf ekki nauðsynlega að vera í beinu fram- 

haldi af þilinu fyrir neðan, en staðsetning þess 

skal þó vera í samræmi við 21. tl. 2. reglu, og sá 

hluti þilfarsins, sem myndar „þrepið“, skal vera 

algjörlega veðurþéttur. 
(6) Op í gegnum stafnþilið ofan aðalþilfarsins 

skulu vera eins fá og mögulegt er miðað við 

hönnun skipsins og eðlilega notkun þess. Þessi op 

skulu vera með veðurþéttum lokunarbúnaði. 

(7) Skip 75 m að lengd og lengri skulu vera með 

vatnsþéttum, tvöföldum botni, eftir því sem við 

verður komið, frá stafnþili og aftur að skutþili. 
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CHAPTER II — CONSTRUCTION, 
WATERTIGHT INTEGRITY AND EQUIP- 

MENT 

Regulation 12 
Construction 

(1) Strength and construction of hull, super- 
structures, deckhouses, machinery casings, com- 

panionways and any other structures and vessel's 

equipment shall be sufficient to withstand all 
foreseeable conditions of the intended service 
and shall be to the satisfaction of the Administra- 
tion. 

(2) The hull of vessels intended for operation 

in ice shall be strengthened in accordance with 

the anticipated conditions of navigation and area 

of operation. 

(3) Bulkheads, closing devices and closures of 

openings in these bulkheads, as well as methods 

for their testing, shall be in accordance with the 

requirements of the Administration. Vessels con- 

structed of material other than wood shall be 
fitted with a collision bulkhead and at least with 
watertight bulkheads bounding the main machin- 
ery space. Such bulkheads shall be extended up 
to the working deck. In vessels constructed of 

wood such bulkheads, which as far as practicable 

shall be watertight, shall also be fitted. 

(4) Pipes piercing the collision bulkhead shall 
be fitted with suitable valves operable from 
above the working deck and the valve chest shall 
be secured at the collision bulkhead inside the 
forepeak. No door, manhole, ventilation duct or 

any other opening shall be fitted in the collision 

bulkhead below the working deck. 

(5) Where a long forward superstructure is 
fitted, the collision bulkhead shall be extended 
weathertight to the deck next above the working 
deck. The extension need not be fitted directly 

over the bulkhead below provided it ís located 

within the limits given in Regulation 2(21) and 

the part of the deck which forms the step is made 

effectively weathertight. 
(6) The number of openings in the collision 

bulkhead above the working deck shall be 
reduced to the minimum compatible with the 
design and normal operation of the vessel. Such 
openings shall be capable of being closed weath- 

ertight. 

(7) In vessels of 75 metres in length and over, a 
watertight double bottom shall be fitted, as far as 

practicable, between the collision bulkhead and 

the afterpeak bulkhead.
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13. regla 
Vatnsþéttar hurðir 

(1) Fjöldi opa á vatnsþéttum þiljum, eins og 
krafist er í 3. tl. 12. reglu, skulu vera eins fá og 
mögulegt er miðað við fyrirkomulagið um borð, 
og þarfir við notkun skipsins. Opin skulu búin 
vatnsþéttum lokunarbúnaði, fullnægjandi að mati 

stjórnvalda. Vatnsþéttar hurðir skulu vera af 

sama styrkleika og umlykjandi þil, óskert. 

(2) Í skipum styttri en 45 m að lengd mega 

þessar hurðir vera á lömum og skal vera unnt að 
opna og loka þeim frá báðum hliðum. Þær skulu 

að jafnaði vera lokaðar, þegar skipið er á sjó. 
Setja skal upp skilti báðum megin á hurðina með 

fyrirmælum um. að hún skuli vera lokuð, þegar 

skipið er á sjó. 
(3) Í skipum 45 m að lengd og lengri skulu 

hurðirnar vera vatnsþéttar rennihurðir: 

a) í rúmum, sem ætlað er að opna úti á sjó, og 

þröskuldarnir eru undir efstu (dýpstu) vatnslínu, 

nema stjórnvöld telji slíkt óheppilegt eða óþarft, 

Þegar tillit er tekið til gerðar og starfsemi skips- 

ins; og 

b) í lægri hluta vélarúms, þaðan sem aðgangur 

er að skrúfuásgöngum. 

Aðrar vatnsþéttar hurðir mega vera á lömum. 

(4) Vatnsþéttar rennihurðir skulu vera nothæf- 
ar, þótt skipið hallist allt að 15? á hvort borðið 
sem er. 

(5) Vatnsþéttar rennihurðir, hvort heldur þær 

eru opnaðar með handafli eða öðruvísi, skulu 

vera nothæfar frá báðum hliðum, og í skipum 45 
m að lengd og lengri, skal einnig vera unnt að 
nota þessar hurðir með fjarstýringu frá aðgengi- 

legum stað yfir aðalþilfarinu, nema hurðir, sem 
eru í vistarverum áhafnar. 

(6) Búnaður skal vera við fjarstýringuna, sem 
sýnir, hvenær hurðin er lokuð eða opin. 

14. regla 

Vatnsþéttleiki 

(1) Op, sem vatn getur komist í gegnum inn í 
skipið, skulu hafa lokunarbúnað í samræmi við 

viðeigandi ákvæði þessa kafla. Op í þilfar, sem 

mega vera opin við störf á fiskveiðum, skulu að 
jafnaði staðsett nálægt miðlínu skipsins. Samt 

sem áður geta stjórnvöld viðurkennt mismunandi 
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Regulation 13 

Watertight Doors 

(1) The number of openings in watertight 
bulkheads, as required by Regulation 12(3), shall 
be reduced to the minimum compatible with the 
general arrangements and operational needs of 

the vessel; openings shall be fitted with water- 
tight closing appliances to the satisfaction of the 

Administration. Watertight doors shall be of an 

equivalent strength to the adjacent unpierced 

structure. 

2) In vessels of less than 45 metres in length, 

such doors may be of the hinged type, which shall 
be capable of being operated locally from each 
side of the door and shall normally be kept closed 

at sea. Á notice shall be attached to the door on 
each side to state that the door shall be kept 
closed at sea. 

(3) In vessels of 45 metres in length and over, 
watertight doors shall be of the sliding type in: 

(a) spaces where it is intended to open them at 

sea and if located with their sills below the 

deepest operating waterline, unless the Admi- 

nistration considers it to be impracticable or 

unnecessary taking into account the type and 

operation of the vessels; and 

(b) the lower part of a machinery space where 

there is access from it to a shaft tunnel. 

Otherwise watertight doors may be of the 
hinged type. 

(4) Sliding watertight doors shall be capable of 

being operated when the vessel is listed up to 15 
degrees either way. 

(5) Sliding watertight doors whether manually 
operated or otherwise shall be capable of being 
operated locally from each side of the door; in 
vessels of 45 metres in length and over these 

doors shall also be capable of being operated by 

remote control from an accessible position above 
the working deck except when the doors are 
fitted in crew accommodation spaces. 

(6) Means shall be provided at remote operat- 

ing positions to indicate when a sliding door is 
open or closed. 

Regulation 14 

Watertight Integrity 

(1) Openings through which water can enter 

the vessel shall be provided with closing devices 

in accordance with the applicable provisions of 
this Chapter. Deck openings which may be open 
during fishing operations shall normally be 

arranged near to the vessel's centreline. However
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fyrirkomulag, svo fremi að þau séu þess fullviss, 

að Öryggi skipsins sé ekki skert við það. 

(2) Fiskilúgur á skuttogurum skulu vera vatns- 
þéttar með vélknúnum stjórnbúnaði, sem unnt er 

að stjórna, þaðan sem óhindrað sést til lúganna. 

15. regla 

Veðurþéttar hurðir 

(1) Öll umgangsop á þiljum í lokuðum yfir- 
byggingum og öðrum ytri byggingum, sem vatn 
getur komist í gegnum og orðið hættulegt skipinu, 

skulu vera með hurðabúnað festan á þilið, og 
með körmum og styrkingum þannig að styrk- 

leikinn sé hinn sami og óskert þilið, og veðurþétt- 
ur þegar hann er lokaður. Búnaðurinn til að loka 
veðurþétt þessum hurðum skal vera með þétting- 

ar og spennisnerla eða annan jangildan bún- 

að, og skal hann festur á þilið eða sjálfar hurðirn- 
ar, og þannig komið fyrir, að opna megi hurðirn- 

ar frá báðum hliðum þilsins. 

(2) Hæðin yfir þilfari á þröskuldum í þessum 

hurðaopum, niðurgöngum, reisnum og vélarúma- 

reisnum, sem veita beinan aðgang að þeim hluta 

þilfarsins, sem óvarið er fyrir veðrum og sjó, skal 
vera a. m. k. 600 mm á aðalþilfarinu og a. m. k. 

300 mm á þilfari í yfirbyggingu. Þar sem reynslan 

hefur sannað réttmæti þess, og með samþykki 
stjórnvalda má lækka þröskulda, nema í dyrum, 

sem veita beinan aðgang að vélarúmum, allt að 
380 mm á aðalþilfarinu og 150 mm á þilfari í 

yfirbyggingu. 

16. regla 

Lestaop lokuð með tréhlerum 

(1) Hæð lestakarma yfir óvörðum hluta aðal- 

þilfarsins skal vera a. m. k. 600 mm og a. m. k. 
300 mm á þilfari í yfirbyggingu. 

(2) Unnin þykkt lestahleranna úr tré skal 
innihalda viðbótarþykkt vegna slits við notkun. 

Að minnsta kosti skal unnin þykkt þessara hlera 

vera 4 mm fyrir hverja 100 mm fríberandi hafs 

milli sæta, en þó aldrei minni en 40 mm: ásetu- 

flötur hleranna skal vera a. m. k. 65 mm breiður. 

(3) Skálkunarbúnaðurinn til þess að gera 
veðurþétta tréhlerana á lestaopunum skal upp- 
fylla kröfur stjórnvalda. 

4. júlí 1986 

the Administration may approve different 

arrangements if satisfied that the safety of the 
vessel will not be impaired. 

(2) Fish flaps on stern trawlers shall be water- 
tight, power-operated and capable of being con- 

trolled from any position which provides an 

unobstructed view of the operation of the flaps. 

Regulation 15 
Weathertight Doors 

(1) All access openings in bulkheads of 
enclosed superstructures and other outer struc- 
tures through which water could enter and 

'" endanger the vessel, shall be fitted with doors 
permanently attached to the bulkhead, framed 
and stiffened so that the whole structure is of 
equivalent strength to the unpierced structure, 

and weathertight when closed. The means for 
securing these doors weathertight shall consist of 

gaskets and clamping devices or other equivalent 

means and shall be permanently attached to the 
bulkhead or to the doors themselves, and shall be 

so arranged that they can be operated from each 

side of the bulkhead. 
(2) The height above deck of sills in those 

doorways, in companionways, €rections and 
machinery casings which give direct access to 
parts of the deck exposed to the weather and sea 
shall be at least 600 millimetres on the working 

deck and at least 300 millimetres on the super- 

structure deck. Where operating experience has 

shown justification and on approval of the Admi- 

nistration, these heights, except in the doorways 

giving direct access to machinery spaces, may be 

reduced to not less than 380 millimetres and 150 
millimetres respectively. 

Regulation 16 

Hatchways closed by Wood Covers 

(1) The height above deck of hatchway coam- 

ings shall be at least 600 millimetres on exposed 
parts of the working deck and at least 300 

millimetres on the superstructure deck. 

(2) The finished thickness of wood hatchway 

covers shall include an allowance for abrasion 

due to rough handling. In any case, the finished 
thickness of these covers shall be at least 4 

millimetres for each 100 millimetres of unsup- 

ported span subject to a minimum of 40 mil- 
limetres and the width of their bearing surfaces 
shall be at least 65 millimetres. 

(3) Arrangements for securing wood hatchway 

covers weathertight shall be provided to the 

satisfaction of the Administration.
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17. regla 

Lestaop lokuð með hlerum úr öðru efni en tré 

(1) Hæð lestakarma yfir þilfari, skal vera 
samkvæmt 1. tl. 16. reglu. Þar sem reynslan hefur 

sannað réttmæti þess, og með samþykki 

stjórnvalda, má lækka þessa karma eða jafnvel 

sleppa körmunum alveg, svo fremi að Öryggi 

skipsins er ekki skert við það. Í slíkum tilfellum 
skulu lestaropin höfð eins lítil og frekast er unnt, 

og lestahlerarnir festir saman með lömum eða 
með sambærilegum búnaði, og skal vera mögu- 

legt að loka þeim fljótt og skálka þá. 

(2) Við styrkleikaútreikninga skal reikna með 
því, að lestahlerarnir fái á sig þunga af flutningi, 

sem vænta má að fluttur verði ofan á þeim, eða 

reikna með eftirfarandi tölugildum, eftir því 
hvort er meira: 

a) 10,0 kN/m? fyrir skip 24 m að lengd; 

b) 17,0 kN/m! fyrir skip 100 m að lengd 
og lengri. 

Fyrir lengdir þar á milli skal þyngdin fundin 

með hlutfallslegri milligildun. Fyrir lestahlera á 

þilfari í yfirbyggingu aftan við 0,25 L frá fremri 

lóðlínu geta stjórnvöld veitt undanþágu til að 
notuð séu gildi allt ofan í 75% af ofannefndu 

álagi. 

(3) Þegar hlerar eru gerðir úr stáli, má mesta 

spennan í efni þeirra, reiknuð samkvæmt 2. tl. og 

margfölduð með 4,25, ekki vera stærri en lág- 

marksbrotþol efnisins. Við þetta álag má niður- 

beygjan ekki vera meiri en 0,0028 sinnum fríber- 

andi hleralengdin. 
(4) Hlerar gerðir úr öðru efni en stáli, skulu 

a. m. k. vera sambærilegir að styrk við þá, sem 

gerðir eru úr stáli og það ósveigjanlegir, að þeir 

tryggi veðurþétta lokun við þann þunga á hlerann, 

sem reiknað er með í 2. tl. 

(5) Hlerar skulu búnir spennisnerlum og þétt- 

ingum svo unnt sé að loka þeim veðurþétt eða 

öðrum sambærilegum lokunarbúnaði að mati 

stjórnvalda. 

18. regla 

Op að vélarúmi 

(1) Op að vélarúmi skulu vera með hæfilegri 
umgjörð og vel umlukin reisn með samsvar- 

andi styrkleika og aðliggjandi yfirbygging. Ytri 
umgangsop á reisninni skulu búin hurðum í 

samræmi við ákvæði 15. reglu. 
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Regulation 17 

Hatchways closed by Covers other than Wood 

(1) The height above deck of hatchway coam- 
ings shall be as specified in Regulation 16(1). 

Where operating experience has shown justifica- 

tion and on the approval of the Administration 

the height of these coamings may be reduced, or 

the coamings omitted entirely, provided that the 
safety of vessels is not thereby impaired. In this 

case the hatchway openings shall be kept as small 

as practicable and the covers be permanently 

attached by hinges or equivalent means and be 

capable of being rapidly closed and battened 

down. 

(2) For the purpose of strength calculations, it 

shall be assumed that hatchway covers are 
subjected to the weight of cargo intended to be 
carried on them or to the following static loads, 

whichever is the greater: 

(a) 10.0 kilonewtons per square metre for 
vessels of 24 metres in length; 

(b) 17.0 kilonewtons per square metre for 
vessels of 100 metres in length and over. 

For intermediate lengths the load values shall 

be determined by linear interpolation. The 
Administration may reduce the loads to not less 

than 75 per cent of the above values for covers to 

hatchways situated on the superstructure deck in 
a position abaft a point located 0.25L from the 
forward perpendicular. 

(3) Where covers are made of mild steel, the 
maximum stress calculated according to para- 

graph (2) multiplied by 4.25 shall not exceed the 
minimum ultimate strength of the material. 

Under these loads the deflections shall not be 
more than 0.0028 times the span. 

(4) Covers made of materials other than mild 

steel shall be at least of equivalent strength to 
those made of mild steel, and their construction 

shall be of sufficient stiffness ensuring weath- 
ertightness under the loads specified in paragraph 

(2). 
(5) Covers shall be fitted with clamping devices 

and gaskets sufficient to ensure weathertightness, 
or other equivalent arrangements to the satistac- 

tion of the Administration. 

Regulation 18 

Machinery Space Openings 

(1) Machinery space openings shall be framed 

and enclosed by casings of a strength equivalent 

to the adjacent superstructure. External access 

openings therein shall be fitted with doors com- 

plving with the requirements of Regulation 15.
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(2) Op, önnur en umgangsop, skulu búin 
fasttengdum hlerum jafn sterkum óskertri yfir- 

byggingunni, og sem unnt er að loka veðurþétt. 

19. regla 

Önnur op í þilför 

(1) Þar sem það er nauðsyn vegna fisk- 

veiðanna, má setja slétt þilfarslok, skrúfuð, læst 

eða lokuð vatnsþétt á annan jafngildan hátt, 

einnig mannop, að því tilskildu, að þeim sé unnt 

að loka vatnsþétt, og að þessi búnaður sé fast- 

tengdur aðliggjandi skipshluta. Með tilliti til 
stærðar og staðsetningar opsins og gerð lokunar- 

búnaðarins, má nota málm-í-málm lokun, ef 

stjórnvöld eru þess fullviss, að lokunin sé 

fullnægjandi vatnsþétt. 

(2) Op, önnur en lestaop, op að vélarúmi, 
mannop og slétt þilfarsop á aðalþilfari eða á 

þilfari í yfirbyggingu, skulu varin með umlykjandi 
reisn með veðurþéttri hurð eða jafngildum bún- 

aði. Niðurgangar skulu vera staðsettir eins nærri 
miðlínu skipsins og unnt er. 

20. regla 

Loftháfar 

(1) Í skipum 45 m að lengd og lengri skal 
karmhæðin yfir þilfari á loftháfum, öðrum en 
loftháfum fyrir vélarúm, vera að minnsta kosti 

900 mm á aðalþilfari og að minnsta kosti 760 mm 
á þilfari í yfirbyggingu. Í skipum styttri en 45 m á 

lengd skal hæð á þessum körmum vera a. m. k. 
760 mm á aðalþilfari og a. m. k. 450 mm á þilfari 

í yfirbyggingu. Hæðin yfir þilfari á körmum 

loftháfar fyrir vélarúm skal vera nægjanleg að 

mati stjórnvalda. 

(2) Karmar loftháfa skulu vera af samsvarandi 

styrkleika og aðliggjandi skipshluti og þeim skal 

vera unnt að loka veðurþétt með búnaði fast- 
tengdum þeim eða aðliggjandi skipshluta. Þegar 

karmhæð loftháfa er meiri en 900 mm skulu þeir 

vera styrktir sérstaklega. 

(3) Skip 45 m að lengd og lengri þurfa ekki 
veðurþéttan lokunarbúnað á loftháfa, ef karmar 
þeirra eru meira en 4,5 m yfir aðalþilfarinu eða 

2,3 m eða meiri yfir þilfari í yfirbyggingu, nema 

stjórnvöld krefjist þess sérstaklega. Skip styttri 

en 45 m að lengd þurfa ekki lokunarbúnað á 

loftháfa, ef karmhæðin er meiri en 3,4 m yfir 
aðalþilfarinu eða 1,7 m yfir þilfari í yfirbyggingu. 
Ef, að mati stjórnvalda, lítil hætta er á, að sjór 
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(2) Openings other than access openings shall 

be fitted with covers of equivalent strength to the 
unpierced structure, permanently attached 
thereto and capable of being closed weathertight. 

Regulation 19 

Other Deck Openings 

(1) Where it ís essential for fishing operations, 
flush deck scuttles of the screw, bayonet or 
equivalent type and manholes may be fitted 

provided these are capable of being closed water- 

tight and such devices shall be permanently 

attached to the adjacent structure. Having regard 
to the size and disposition of the openings and the 

design of the closing devices, metal-to-metal 
closures may be fitted if the Administration is 

satisfied that they are effectively watertight. 
(2) Openings other than hatchways, machinery 

space openings, manholes and flush scuttles in 
the working or superstructure deck shall be 

protected by enclosed structures fitted with 
weathertight doors or their equivalent. Com- 
panionways shall be situated as close as practic- 

able to the centreline of the vessel. 

Regulation 20 

Ventilators 

(1) In vessels of 45 metres in length and over, 
the height above deck of ventilator coamings, 

other than machinery space ventilator coamings, 

shall be at least 900 millimetres on the working 

deck and at least 760 millimetres on the super- 

structure deck. In vessels of less than 45 metres in 

length, the height of these coamings shall be 760 

millimetres and 450 millimetres respectively. The 

height above deck of machinery space ventilator 

openings shall be to the satisfaction of the 

Administration. 

(2) Coamings of ventilators shall be of equiva- 
lent strength to the adjacent structure and cap- 

able of being closed weathertight by closing 
appliances permanently attached to the ventilator 

or adjacent structure. Where the coaming of any 

ventilator exceeds 900 millimetres in height it 

shall be specially supported. 
(3) Closing appliances in vessels of 45 metres in 

length and over need not be fitted to ventilators 

the coamings of which extend to more than 4.5 

metres above the working deck or more than 2.3 

metres above the superstructure deck unless 

specifically required by the Administration. In 

vessels of less than 45 metres in length, closing 

appliances need not be fitted to ventilators the 

coamings of which extend to more than 3.4
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komist inn í skipið gegnum loftháfa vélarúmsins, 
má sleppa lokunarbúnaði á þessum loftháfum. 

21. regla 

Loftrör 

(1) Þegar loftrör frá geymum eða öðrum rúm- 

um undir þilfari ná upp fyrir aðalþilfarið eða 

þilfar í yfirbyggingu, skal óvarði hluti rörsins vera 
af samsvarandi styrkleika og aðliggjandi skips- 
hluti og með viðeigandi hlíf. Opi loftröra skal 

vera unnt að loka með búnaði fasttengdum rörinu 
eða aðliggjandi skipshluta. 

(2) Hæð loftröranna yfir þilfari upp að opi, sem 

vatn getur komist inn um ofan í skipið skal vera 

a. m. k. 760 mm á aðalþilfarinu og a. m. k. 450 
mm á þilfari í yfirbyggingu. Stjórnvöld geta 

samþykkt lækkun hæðarinnar á loftröri, svo það 
verði ekki til trafala við fiskveiðarnar. 

22. regla 

Búnaður til tankmælinga 

(1) Búnaður til tankmælinga skal vera fyrir 

hendi, nægjanlegur að mati stjórnvalda og skal 
hann vera: 

a) í austurbrunnum þeirra hólfa, sem ekki eru 

alltaf aðgengileg, þegar skipið er á sjó; og 

b) í öllum geymum og þurrrýmum. 

(2) Þar sem mælirör eru skal efri endi þeirra 

vera á aðgengilegum stað, og ef mögulegt er, yfir 

aðalþilfarinu. Op mælirðra skulu vera með áföst- 

um lokunarbúnaði. Mælirör, sem ná ekki upp úr 
aðalþilfarinu, skulu vera með sjálfvirkum lokun- 

arbúnaði. 

23. regla 

Kýraugu og gluggar 

(1) Kýraugu á rúmum undir aðalþilfari og á 
rúmum inni í lokuðum yfirbyggingum á aðalþilfari 
skulu búin blindloki á hjörum, sem unnt er að 
loka vatnsþértt. 

(2) Engin kýraugu skulu staðsett þannig, að 
neðri kambbrún þeirra sé minna en 500 mm yfir 

efstu (dýpstu) vatnslínu. 
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metres above the working deck or more than 1.7 

metres above the superstructure deck. If the 

Administration is satisfied that it ís unlíkely that 

water will enter the vessel through machinery 
space ventilators, closing appliances to such ven- 

tilators may be omitted. 

Regulation 21 
Air Pipes 

(1) Where air pipes to tanks and void spaces 

below deck extend above the working or the 
superstructure decks, the exposed parts of the 
pipes shall be of strength equivalent to the 

adjacent structures and fitted with appropriate 
protection. Openings of air pipes shall be pro- 
vided with means of closing, permanently 

attached to the pipe or adjacent structure. 

(2) The height of air pipes above deck to the 
point where water may have access below shall be 
at least 760 millimetres on the working deck and 
at least 450 millimetres on the superstructure 

deck. The Administration may accept reduction 
of the height of an air pipe to avoid interference 

with the fishing operations. 

Regulation 22 

Sounding Devices 

(1) Sounding devices, to the satisfaction of the 
Administration, shall be fitted: 

(a) to the bilges of those compartments which 
are not readily accessible at all times during the 

voyage; and 

(b) to all tanks and cofferdams. 
(2) Where sounding pipes are fitted, their 

upper ends shall be extended to a readily accessi- 

ble position and, where practicable, above the 
working deck. Their openings shall be provided 

with permanently attached means of closing. 

Sounding pipes which are not extended above the 

working deck shall be fitted with automatic self- 

closing devices. 

Regulation 23 

Sidescuttles and Windows 

(1) Sidescuttles to spaces below the working 
deck and to spaces within the enclosed structures 

on that deck shall be fitted with hinged deadlights 

capable of being closed watertight. 

(2) No sidescuttle shall be fitted in such a 
position that its sill ís less than 500 millimetres 

above the deepest operating waterline.
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(3) Kýraugu, gler þeirra og blindlok, skulu 

vera af viðurkenndri gerð. 
(4) Styrkt Ööryggisgler eða annað samsvarandi 

skal notað í stýrishúsglugga. 

(5) Stjórnvöld geta samþykkt kýraugu og 
glugga án blindloka á hliðum og aftan á þilfars- 

húsum á aðalþilfari eða þar fyrir ofan, ef þau eru 

þess fullviss að öryggi skipsins verði ekki skert 

við það. 

24. regla 
Inntök og frárennsli 

(1) Frárennslisrör, sem leidd eru í gegnum 
byrðinginn annaðhvort úr rúmum neðan aðal- 
þilfarsins eða innan úr lokaðri yfirbyggingu eða 

þilfarshúsi á aðalþilfarinu, sem er með dyrabúnað 

í samræmi við ákvæði 15. reglu, skulu vera með 

aðgengilegan lokunarbúnað, sem hindrar, að 

vatn geti runnið inn í skipið. Að öðru jöfnu skal 
sérhvert frárennsli vera með sjálfvirkum ein- 
streymisloka og virkum lokunarbúnaði, sem unnt 
er að loka á aðgengilegum stað. Slíkur lokunar- 

búnaður er óþarfur, ef stjórnvöld telja að þótt 

vatn kæmist inn í skipið um þessi rör, mundi það 
ekki leiða til hættulegs flæðis, og að efnisþykkt 

röranna er nægjanleg. Til að tryggja rétta notkun 
lokanna, skulu þeir vera með merkjum, sem sýna 

hvort þeir eru opnir eða lokaðir. 

(2) Í mönnuðum vélarúmum má stjórna þar á 

staðnum nauðsynlegum aðal- og aukasjóinntökum 
og frárennslum vélanna. Stjórnbúnaðurinn skal 
vera vel aðgengilegur og búinn merkjum, sem 
sýna hvort lokarnir eru opnir eða lokaðir. 

(3) Allur búnaður, sem festur er á byrðinginn, 
og þeir lokar, sem krafist er samkvæmt þessari 
reglu, skulu vera úr stáli, bronsi eða öðru viður- 

kenndu, seigu efni. Öll rör milli byrðings og loka 

skulu vera úr stáli, en í öðrum rúmum en 

vélarúmum í þeim skipum, sem gerð eru úr öðru 

efni en stáli, geta stjórnvöld þó samþykkt notkun 

annarra efna. 

25. regla 

Austurop 

(1) Þar sem skjólborð á óvörðum hluta aðal- 
þilfarsins mynda „brunna“ skal lágmarksstærð 

austuropanna (A) í m? á hvorri hlið skipsins og fyrir 

hvern „brunn“ á aðalþilfarinu ákvörðuð í hlutfalli 

við lengdina | og hæð skjólborðsins í „brunnin- 
um“, á eftirfarandi hátt: 

a) A = 0,071 
(1 þarf ekki að reiknast stærra en 0,7 L). 
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(3) Sidescuttles, together with their glasses and 
deadlights shall be of an approved construction. 

(4) Toughened safety glass or its equivalent 

shall be used for the wheelhouse windows. 
(5) The Administration may accept sidescuttles 

and windows without deadlights in side and aft 

bulkheads of deckhouses located on or above 
the working deck if satisfied that the safety of the 
vessel will not be impaired. 

Regulation 24 

Inlets and Discharges 

(1) Discharges led through the shell either 
from spaces below the working deck or from 
within enclosed superstructures or deckhouses on 

the working deck fitted with doors complying 

with the requirements of Regulation 15 shall be 
fitted with accessible means for preventing water 

from passing inboard. Normally each separate 

discharge shall have an automatic non-return 

valve with a positive means of closing it from an 
accessible position. Such a valve is not required if 
the Administration considers that the entry of 

water into the vessel through the opening is not 
likely to lead to dangerous flooding and that the 
thickness of the piping is sufficient. The means 

for operating the positive action valve shall be 
provided with an indicator showing whether the 

valve is open or closed. 

(2) In manned machinery spaces main and 
auxiliary sea inlets and discharges essential for 
the operation of machinery may be controlled 
locally. The controls shall be accessible and shall 
be provided with indicators showing whether the 
valves are open or closed. 

(3) Fittings attached to the shell and the valves 
required by this Regulation shall be of steel, 
bronze or other approved ductile material. All 
pipes between the shell and the valves shall be of 

steel, except that in spaces other than machinery 

spaces of vessels constructed of material other 

than steel the Administration may approve the 
use of other materials. 

Regulation 25 

Freeing Ports 

(1) Where bulwarks on weather parts of the 
working deck form wells, the minimum freeing 
port area (A) in square metres, on each side of 

the vessel for each well on the working deck shall 

be determined in relation to the length (I) and 
height of bulwark in the well as follows: 

(a) A = 0.071 
(1 need not be taken as greater than 0.7L).
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b)i) Sé skjólborðið meira en 1200 mm á hæð 
að meðaltali, skal auka flatarmál austur- 

opanna um 0,004 m? fyrir hvern lengdar- 
metra brunnsins við hvern 100 mm hæð- 

armismun. 

ii) Sé skjólborð minna en 900 mm á hæð að 

meðaltali, má minnka flatarmálið um 

0,004 m? fyrir hvern lengdarmetra 

brunnsins við hvern 100 mm hæðar- 

mismun. 

(2) Auka skal flatarmál austuropa, sem 

reiknuð eru samkvæmt 1. tl., þegar stjórnvöld 
telja þilfarshalla skipsins ekki nægilegan, svo 

tryggt sé, að þilfarið tæmist fljótt og vel, komi á 
það sjór. 

(3) Lágmarksflatarmál austuropa á yfirbygg- 

ingarþilfari skal ekki vera minna en helmingur 
stærðarinnar A, sem ákveðin er samkvæmt 1. tl. 

en þessi stærð er þó háð samþykki stjórnvalda. 

(4) Austuropum skal þannig komið fyrir eftir 

lengd skjólborðanna, að þau tryggi sem fljótasta 

og öruggasta losun sjós af þilfarinu. Lægri brún 
austuropanna, skal vera eins nærri yfirborði þil- 
farsins og aðstæður leyfa. 

(5) Stíuborðum og búnaði fyrir geymslu 

veiðarfæranna skal þannig komið fyrir, að nota- 
gildi austuropanna verði á engan hátt rýrt. Stíu- 
borð skulu þannig gerð, að unnt sé að festa þeim, 

þegar þau eru í notkun, og að þau hindri ekki 

útstreymi ágjafarinnar. 

(6) Austurop hærri en 300 mm skulu vera með 

rimlum. Bil milli rímlanna skal ekki vera meira 

en 230 mm og ekki minna en 150 mm, eða það 
búið öðrum hentugum varnarbúnaði. Ef notaðir 
eru hlerar fyrir austuropin (ruðningsopin), skulu 
þeir vera af viðurkenndri gerð. Ef búnaður er 

talinn nauðsynlegur til að læsa hlerunum við 

fiskveiðar, skal hann vera háður viðurkenningu 

stjórnvalda, og skal vera unnt að opna og loka 
austuropunum (ruðningsopunum) frá aðgengi- 

legum stað. 
(7) Skip, sem ætlað er að starfrækja á svæðum, 

þar sem ísingarhætta er, skulu þannig búin, að 
unnt sé á auðveldan hátt að fjarlægja hlera og 

varnarbúnað austuropanna, til þess að hamla 

gegn ísingu. Stærð opanna og útbúnaðurinn til að 

fjarlægja þennan varnarbúnað skal vera fullnægj- 
andi að mati stjórnvalda. 
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(b) (i) Where the bulwark is more than 1 200 
millimetres in average height the re- 
quired area shall be increased by 0.004 

square metres per metre of length of 
well for each 100 millimetres difference 
in height. 
Where the bulwark is less than 900 
millimetres in average height, the re- 
quired area may be decreased by 0.004 
square metres per metre of length of 

well for each 100 millimetres difference 
in height. 

(ii) 

(2) The freeing port area calculated according 
to paragraph (1) shall be increased where the 
Administration considers that the vessel's sheer is 
not sufficient to ensure that the deck is rapidly 
and effectively freed of water. 

(3) Subject to the approval of the Administra- 
tion the minimum freeing port area for each well 
on the superstructure deck shall be not less than 

one-half the area (A) given in paragraph (1). 
(4) Freeing ports shall be so arranged along the 

length of bulwarks as to ensure that the deck is 

freed of water most rapidly and effectively. 

Lower edges of freeing ports shall be as near the 
deck as practicable. 

(5) Poundboards and means for stowage of the 
fishing gear shall be arranged so that the 

effectiveness of freeing ports will not be 
impaired. Poundboards shall be so constructed 
that they can be locked in position when in use 
and shall not hamper the discharge of shipped 

water. 
(6) Freeing ports over 300 millimetres in depth 

shall be fitted with bars spaced not more than 230 
millimetres nor less than 150 millimetres apart or 

provided with other suitable protective arrange- 

ments. Freeing port covers, if fitted, shall be of 
approved construction. lf devices are considered 

necessary for locking freeing port covers during 
fishing operations they shall be to the satisfaction 

of the Administration and easily operable from a 
readily accessible position. 

(7) In vessels intended to operate in areas 
subject to icing, covers and protective arrange- 
ments for freeing ports shall be capable of being 

easily removed to restrict ice accretion. The size 

of openings and means provided for removal of 
these protective arrangements shall be to the 
satisfaction of the Administration.



26. regla 
Akkeri og landfestar 

Skip skulu búin akkerisbúnaði, sem hannaður 

er til skjótra og Öruggra nota og samsettur af 
akkeri, akkeriskeðju eða vír, keðjuklemmu og 

spili eða öðrum búnaði til að kasta og hífa akkeri 

og halda skipi föstu við allar fyrirsjáanlegar 

aðstæður. Skip skulu einnig búin nægjanlegum 

landfestum, sem halda þeim föstum við allar 

aðstæður. Akkerisbúnaður og landfestar skulu 

uppfylla kröfur stjórnvalda. 

KAFLI HI — STÖÐUGLEIKI 
OG SJÓHÆFNI 

21. regla 

Almennt 

Skip skulu vera þannig hönnuð og smíðuð, að 

þau uppfylli kröfur þessa kafla við þau hleðslutil- 

vik, sem getið er um í 33. reglu. Útreikningar á 

réttiarmsbogalínum skulu uppfylla kröfur 

stjórnvalda. 

28. regla 

Stöðugleikakröfur 

(1) Eftirfarandi lágmarkskröfur eru gerðar til 
stöðugleika, nema þegar stjórnvöld eru þess 
fullviss, af fenginni reynslu, að frávik frá þeim 

séu réttlætanleg: 
a) Flöturinn undir réttiarmsbogalínunni (GZ— 

línunni) skal ekki vera minni en 0,055 metraradi- 

anar að 309 hallahorni og ekki minni en 0,090 
metraradianar að 40? hallahorni, eða að flæði- 

horni 8;, ef það er minna en 40*. Auk þessa skal 
flöturinn undir réttiarmsbogalínunni (GZ— línan) 

milli hallahornanna 30? og 409, eða milli 30? og Ð;, 

ef það horn er minna en 40, ekki vera minni en 

0,030 metraradianar. 0; er það hallahorn, þar sem 

op á bol, yfirbyggingu eða þilfarshúsum, og sem 

ekki er fljótt unnt að loka vatnsþétt, byrja að fara 

í kaf. Ekki þarf að telja með lítil op, sem 

takmarkað getur flætt í gegn um inn í skipið. 

b) Réttiarmurinn GZ skal að minnsta kosti 

vera 200 mm við 30? hallahorn eða stærra. 

c) Stærri réttiarmurinn GZmax Skal vera við 

hallahorn, sem helst er stærra en 30? og alls ekki 

minna en 25“. 
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Regulation 26 
Anchor and Mooring Equipment 

Anchor equipment designed for quick and safe 
operation shall be provided which shall consist of 
anchoring equipment, anchor chains or wire 
ropes, stoppers and a windlass or other arrange- 

ments for dropping and hoisting the anchor and 

for holding the vessel at anchor in all foreseeable 

service conditions. Vessels shall also be provided 
with adequate mooring equipment for safe moor- 
ing in all operating conditions. Anchor and 

mooring equipment shall be to the satisfaction of 
the Administration. 

CHAPTER IH — STABILITY 
AND ASSOCIATED SEAWORTHINESS 

Regulation 27 

General 

Vessels shall be so designed and constructed 

that the requirements of this Chapter will be 
satisfied in the operating conditions referred to in 

Regulation 33. Calculations of the righting lever 
curves shall be to the satisfaction of the Admi- 
nistration. 

Regulation 28 
Stability Criteria 

(1) The following minimum stability criteria 
shall be met unless the Administration is satisfied 
that operating experience justifies departures 

therefrom: 

(a) the area under the righting lever curve (GZ 
curve) shall not be less than 0.055 metre-radians 
up to 30 degrees angle of heel and not less than 

0.090 metre radians up to 40 degrees or the angle 

of flooding Ð; if this angle is less than 40 degrees. 

Additionally, the area under the righting lever 

curve (GZ curve) between the angles of heel of 

30 degrees and 40 degrees or between 30 degrees 

and Ð;, if this angle ís less than 40 degrees shall not 
be less than 0.030 metre-radians. ð;is the angle of 
heel at which openings in the hull, superstructure 

or deckhouses which cannot rapidly be closed 

watertight commence to immerse. In applying 

this criterion, small openings through which 
progressive flooding cannot take place need not 

be considered as open; 

(b) the righting lever GZ shall be at least 200 
millimetres at an angle of heel equal to or greater 

than 30 degrees; 
(c) the maximun righting lever GZmax Shall 

occur at an angle of heel preferably exceeding 30 
degrees but not less than 25 degrees;
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d) Byrjunar-metasenter — hæðin GM skal ekki 

vera minni en 350 mm fyrir skip með einu þilfari. 

Fyrir skip með heila yfirbyggingu, eða skip 70 m 

að lengd eða lengri, geta stjórnvöld leyft minni 

metasenter — hæð, en þó alls ekki minni en 150 

mm. 

(2) Þar sem öðrum búnaði en veltikili er komið 

fyrir til að minnka veltu skips (hallahornið) 

skulu stjórnvöld fullvissa sig um að stöðugleika- 
mörkin sem getið er um í Í. tl. séu uppfyllt í 
öllum hleðslutilvikum. 

(3) Þegar kjölfesta er notuð til að uppfylla 

kröfurnar í 1. tl. skal hún vera þess eðlis og 

þannig komið fyrir að fullnægjandi sé að mati 

stjórnvalda. 

29. regla 

Flæði í fiskilest 

Það hallahorn, þar sem stöðugt flæði ofan í 
fiskilest getur byrjað inn um lestarop, sem er opið 

við fiskveiðar og sem ekki er unnt að loka 

fljótlega, skal að minnsta kosti vera 209, nema því 
aðeins, að stöðugleikakröfurnar í 1. tl. 28. reglu 

séu uppfylltar þó viðkomandi fiskilest sé, að hluta 
til eða alveg, full af sjó. 

30. regla 

Sérstakar fiskveiðiaðferðir 

Skip, sem stunda sérstakar veiðiaðferðir, þar 

sem auknir ytri kraftar virka á skipið við fisk- 
veiðarnar, skulu uppfylla stöðugleikakröfur sem 
eru umfram kröfur í 1. ti. 28. reglu ef það er 
nauðsynlegt, að mati stjórnvalda. 

31. regla 
Sterkur vindur og veltingur 

Skip skulu þola, að mati stjórnvalda, álag frá 

sterkum vindi og veltingi í samsvarandi sjógangi, 

að teknu tilliti til árstíðabundins veðurfars, 
ástands sjávarins, þar sem skipið mun starfa, 

gerðar skipsins og starfshátta. 

32. regla 

Sjór á þilfari 

Skip skulu þola, að mati stjórnvalda, áhrif frá 
sjó á þilfari, að teknu tilliti til árstíðabundins 

veðurfars, ástands sjávarins, þar sem skipið mun 

starfa, gerð skipsins og starfshátta. 
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(d) the initial metacentric height GM shall not 
be less than 350 millimetres for single deck 

vessels. In vessels with complete superstructure 

or vessels of 70 metres in length and over the 

metacentric height may be reduced to the 

satisfaction of the Administration but in no case 

shall be less than 150 millimetres. 
(2) Where arrangements other than bilge keels 

are provided to limit the angles of roll, the 
Administration shall be satisfied that the stability 
criteria given in paragraph (1) are maintained in 

all operating conditions. 

(3) Where ballast is provided to ensure com- 
Pliance with paragraph (1), its nature and 

arrangement shall be to the satisfaction of the 

Administration. 

Regulation 29 

Flooding of Fish-holds 

The angle of heel at which progressive flooding 
of fish-holds could occur through hatches which 

remain open during fishing operations and which 

cannot rapidly be closed shall be at least 20 
degrees unless the stability criteria of Regulation 

28(1) can be satisfied with the respective fish- 

holds partially or completely flooded. 

Regulation 30 

Particular Fishing Methods 

Vessels engaged in particular fishing methods 

where additional external forces are imposed on 

the vessel during fishing operations, shall meet 

the  stability criteria of Regulation 28(1) 
increased, if necessary, to the satisfaction of the 

Administration. 

Regulation 31 

Severe Wind and Rolling 

Vessels shall be able to withstand, to the 

satisfaction of the Administration, the effect of 

severe wind and rolling in associated sea condi- 

tions taking account of the seasonal weather 

conditions, the sea states in which the vessel will 

operate, the type of vessel and its mode of 

operation. 

Regulation 32 

Water on Deck 

Vessels shall be able to withstand, to the 

satisfaction of the Administration, the effect of 

water on deck, taking account of the seasonal 

weather conditions, the sea states in which the 

vessel will operate, the type of vessel and its 

mode of operation.



33. regla 

Hleðslutilvik 

(1) Fjöldi og tegund þeirra hleðslutilvika, sem 

skulu athuguð, skal vera fullnægjandi að mati 

stjórnvalda, og skulu þau vera að minnsta kosti, 

svo sem hér segir: 

a) við brottför á veiðar fullbirgir af olíu, 

vistum, ís, veiðarfærum o. s. frv.; 

b) við brottför af veiðisvæði með fullfermi; 

c) við komu í heimahöfn með fullfermi afla og 
10% vista, olíu o. s. frv.; og 

d) við komu í heimahöfn með 20% af fullfermi 
afla og 10% vista, olíu o. s. frv. 

(2) Til viðbótar við tilgreind hleðslutilvik í 1. tl. 
skulu stjórnvöld vera þess fullviss, að lágmarks- 
stöðugleika, samkvæmt 28. reglu, sé náð við öll 

önnur raunveruleg hleðslutilvik og eru þar talin 

með þau, sem gefa lægst stöðugleikagildi. 
Stjórnvöld skulu einnig vera þess fullviss, að þau 
sérstöku hleðslutilvík, sem eru vegna breyttra 

starfshátta skipsins eða veiðisvæða, og áhrif hafa 

á stöðugleika skipsins í samræmi við þennan 

kafla, séu tekin með við athugunina. 

(3) Í sambandi við hleðslutilvíkin í 1. tl. skulu 
útreikningarnir innihalda eftirfarandi atriði: 

a) viðbót vegna blautra fiskineta og búnaðar, 

o.s. frv. á þilfari; 

b) viðbót vegna ísingar, ef við henni má búast, í 

samræmi við ákvæði 34. reglu; 

c) jafna dreifingu aflans, nema slíkt sé andstætt 

venju; 

d) afla á þilfari, megi búast við honum. í þeim 

hleðslutilvikum, sem vísað er til í 1. tl. b) og c) og 
2.tl.; 

e) sjókjölfestu, ef hún er meðflutt, annað 
hvort í tönkum, sem sérstaklega eru ætlaðir til 

þess eða öðrum tönkum, sem einnig eru útbúnir 

fyrir flutning á sjókjölfestu; og 

í) viðbót vegna áhrifa óhefts yfirborðs vökva 
og, ef það á við, vegna meðflutts afla. 

34. regla 

Ísing 

(1) Fyrir skip, sem athafna sig á hafsvæðum, 

þar sem ísing er líkleg, skal í stöðugleika- 

útreikningunum gera ráð fyrir ísingu, sem hér 

segir: 

a) 30 kg á fermetra á óvörðu þilfari og gang- 

brúm; 

4. júlí 1966 

Regulation 33 

Operating Conditions 

(1) The number and type of operating condi- 
tions to be considered shall be to the satisfaction 
of the Administration and shall include the 

following: 

(a) departure for the fishing grounds with full 
fuel, stores, ice, fishing gear, etc.; 

(b) departure from the fishing grounds with full 

catch; 
(c) arrival at home port with full catch and 10 

per cent stores, fuel, etc.; and 

(d) arrival at home port with 20 per cent of full 
catch and 10 per cent stores, fuel, etc. 

(2) In addition to the specific operating condi- 
tions given in paragraph (1) the Administration 
shall also be satisfied that the minimum stability 
criteria given in Regulation 28 are met under all 

other actual operating conditions including those 

which produce the lowest values of the stability 
parameters contained in these criteria. The 

Administration shall also be satisfied that those 
special conditions associated with a change in the 

vessel's mode or areas of operation which affect 

the stability considerations of this Chapter are 

taken into account. 
(3) Concerning the conditions referred to in 

paragraph (1), the calculations shall include the 

following: 

(a) allowance for the weight of the wet fishing 

nets and tackle, etc. on the deck; 
(b) allowance for ice accretion, if anticipated, 

in accordance with the provistons of Regulation 

34; 

(c) homogeneous distribution of the catch, 

unless this is inconsistent with practice; 

(d) catch on deck, if anticipated, in operating 

conditions referred to in paragraph (1)(b) and (c) 

and paragraph (2); 

(e) water ballast if carried either in tanks which 

are especially provided for this purpose or in 

other tanks also equipped for carrying water 

ballast; and 
(f) allowance for the free surface effect of 

liquids and, if applicable, catch carried. 

Regulation 34 

Ice Accretion 

(1) For vessels operating in areas where ice 

accretion ís likely to occur the following 1cing 

allowance shall be made in the stability calcula- 

tions: 

(a) 30 kilogrammes per square metre on 
exposed weather decks and gangways;
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b) 7,5 kg á fermetra á lóðréttri úthlið hvorrar 
skipssíðu ofan vatnsflatarins, 

c) lóðrétt flatarmál úthliðar af slám, rám (að 
undanskildum möstrum) og reiða skipa, sem ekki 
eru búin seglum, og lóðrétt flatarmál annarra 
smárra hluta skal tekið með í reikninginn með því 
að auka lóðrétt heildarflatarmál úthlíðarinnar um 
5% og reikningsvægi þessa flatarmáls um 10%. 

(2) Skip, sem ætluð eru til veiða á hafsvæðum, 
þar sem vitað er að ísing getur orðið, skulu vera; 

a) hönnuð þannig, að sem minnst ísing verði á 

þeim; og 

b) búin hjálpartækjum til að fjarlægja ísinguna í 

samræmi við kröfur stjórnvalda. 

35. regla 

Hallaprófun 

(1) Öll skip skulu hallaprófuð, þegar þau eru 
fullsmíðuð, til að ákvarða raunverulega særýmd 
og staðsetningu þungamiðjunnar fyrir hleðslutil- 
vikið „létt skip“. 

(2) Þegar breytingar eru gerðar á skipi, sem 
áhrif hafa á hleðslutilvikið „létt skip“, og á legu 

bungamiðju skipsins, skal það hallaprófað á ný, 

ef stjórnvöld telja það nauðsynlegt, og stöðug- 

leikaútreikningarnir lagfærðir. 

(3) Stjórnvöld geta undanþegið frá hallaprófun 
einstök skip, að því tilskildu, að til séu megin- 

niðurstöður frá hallaprófi systurskips, og stjórn- 

völd eru þess fullviss, að frá þessum megin- 
niðurstöðum sé unnt að gera áreiðanlega halla- 

prófsútreikninga fyrir undanþegna skipið. 

36. regla 

Stöðugleikagögn 

(1) Viðeigandi stöðugleikagögn skulu vera fyrir 
hendi til þess að gera skipstjóranum kleift að 
meta fljótt og örugglega stöðugleika skipsins við 
mismunandi hleðslutilvik. Þessar upplýsingar um 
stöðugleikann skulu innihalda ákveðnar ábend- 
ingar til skipstjórans um þau hleðslutilvik, sem 
ber að varast, þar sem þau geta haft mikil áhrif á 
annaðhvort stöðugleika eða stafnhalla skipsins. 
Afrit af stöðugleikagögnunum skulu send 
stjórnvöldum til samþykktar. 

(2) Samþykkt stöðugleikagögn skulu varðveit- 
ast um borð, vera ætíð aðgengileg og athugast við 
aðalskoðanir skipsins, til þess að tryggja það, að 
þau hafi verið viðurkennd fyrir raunveruleg hleðslu- 
tilvik. 
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(b) 7.5 kilogrammes per square metre for 

projected lateral area of each side of the vessel 
above the water plane; 

(c) the projected lateral area of discontinuous 
surfaces of rail, spars (except masts) and rigging 

of vessels having no sails and the projected lateral 

area of other small objects shall be computed by 
increasing the total projected area of continuous 

surfaces by 5 per cent and the static moments of 

this area by 10 per cent. 

(2) Vessels intended for operation in areas 
where ice accretion is known to occur shall be: 

(a) designed to minimize the accretion of ice; 
and 

(b) equipped with such means for removing ice 
as the Administration may require. 

Regulation 35 

Inclining Test 

(1) Every vessel shall undergo an inclining test 
upon its completion and the actual displacement 
and position of the centre of gravity shall be 

determined for the light ship condition. 

(2) Where alterations are made to a vessel 
affecting its light ship condition and the position 

of the centre of gravity, the vessel shall, if the 

Administration considers this necessary, be re- 
inclined and the stability information revised. 

(3) The Administration may allow the inclining 

test of an individual vessel to be dispensed with 
provided basic stability data are available from 

the inclining test of a sister ship and it is shown to 
the satisfaction of the Administration that reli- 
able stability information for the exempted vessel 
can be obtained from such basic data. 

Regulation 36 
Stability Information 

(1) Suitable stability information shall be sup- 

plied to enable the skipper to assess with ease and 

certainty the stability of the vessel under various 

operating conditions. Such information shall 

include specific instructions to the skipper war- 

ning him of those operating conditions which 

could adversely affect either the stability or the 

trim of the vessel. ÁA copy of the stability informa- 
tion shall be submitted to the Administration for 
approval. 

(2) The approved stability information shall be 

kept on board, readily accessible at all times and 
inspected at the periodical surveys of the vessel to 

ensure that it has been approved for the actual 

operating conditions.
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(3) Þegar breytingar eru gerðar á skipi, sem 
áhrif hafa á stöðugleikann, þarf að endurreikna 
stöðugleikann og senda  útreikningana til 

stjórnvalda til samþykktar. Ef stjórnvöld ákveða, 

að stöðugleikagögnin skuli leiðrétt, skal afhenda 
skipstjóranum nýju gögnin og fjarlægja þau, sem 

fallin eru úr gildi. 

31. regla 

Laus skilrúm í fiskilestum 

Aflanum skal tryggilega komið fyrir, þannig að 

hann ekki skríði og geti af þeim sökum valdið 
hættulegum stafnhalla eða slagsíðu. Ef notuð eru 

laus lestaborð, skal styrkleiki þeirra uppfylla 

kröfur stjórnvalda. 

38. regla 

Bóghæð 

Bóghæð skal vera nægjanleg að mati 

stjórnvalda til að draga úr ágjöf og skal við 

ákvörðun bóghæðarinnar tekið tillit til árstíða- 

bundins veðurfars, ástands sjávarins, þar sem 
skipið mun starfa, gerðar skipsins og starfshátta. 

39. regla 
Mesta leyfileg djúprista í rekstri 

Mesta leyfileg djúprista í rekstri skal hafa 
hlotið samþykki stjórnvalda, og skal vera sú, að í 
tilheyrandi hleðslutilviki séu stöðugleikakröf- 
urnar, sem getið er um í þessum kafla og ákvæðin 
í köflum Il og VI, eftir því sem við á, vera 

uppfyllt. 

40. regla 

Sundurhólfun og stöðugleiki eftir löskun 

Skip, sem eru 100 m að lengd og lengri, þar 

sem samanlagður fjöldi manna um borð er 100 
eða fleiri, skulu vera flothæf, að mati stjórnvalda, 
og með jákvæðum stöðugleika eftir að flætt hefur í 
eitthvert eitt hólfið, sem talið er að hafi laskast, 

með tilliti til gerðar skipsins, notkunar þess og 

athafnasvæðis. 
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(3) Where alterations are made to a vessel 
affecting its stability revised stability calculations 
shall be prepared and submitted to the Admi- 
nistration for approval. If the Administration 

decides that the stability information must be 

revised, the new information shall be supplied to 
the skipper and the superseded information 

removed. 

Regulation 37 

Portable Fish-hold Divisions 

The catch shall be properly secured against 
shifting which could cause dangerous trim or heel 

of the vessel. The scantlings of portable fish-hold 
divisions, if fitted, shall be to the satisfaction of 

the Administration. 

Regulation 38 

Bow Height 

The bow height shall be sufficient, to the 
satisfaction of the Administration, to prevent the 

excessive shipping of water and shall be deter- 
mined taking account of the seasonal weather 

conditions, the sea states in which the vessel will 

operate, the type of vessel and its mode of 

operation. 

Regulation 39 

Maximum Permissible Operating Draught 

A maximum permissible operating draught 

shall be approved by the Administration and 
shall be such that, in the associated operating 
condition, the stability criteria of this Chapter 

and the requirements of Chapters IL and VI as 
appropriate are satisfied. 

Regulation 40 

Subdivision and Damage Stability 

Vessels of 100 metres in length and over, 

where the total number of persons carried ís 100 
or more, shall be capable, to the satisfaction of 

the Administration, of remaining afloat with 
positive stability, after the flooding of any one 

compartment assumed damaged, having regard 

to the type of vessel, the intended service and 

area of operation.
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KAFLI IV — VÉL- OG RAFBÚNAÐUR 
OG TÍMABUNDIÐ ÓMÖNNUÐ VÉLARÚM 

HLUTI A — ALMENN ÁKVÆÐI 

41. regla 

Almennt 

Vélbúnaður 

(1) Eftirtalinn búnaður og kerfi skulu vera 
hönnuð, smíðuð, prófuð, niðursett og haldið við 

þannig, að þau uppfylli kröfur stjórnvalda: Aðal- 
vélbúnaður, stjórnkerfi, gufulagnir, eldsneytis- 

olíukerfi, þrýstiloftskerfi, rafbúnaður og kælikerfi; 

hjálparvélbúnaður; gufukatlar og aðrir þrýstikút- 

ar; rörlagnir og dælubúnaður; stýrisbúnaður og 

gír, ásar og tengsli fyrir aflfærslu. Þessar vélar og 

búnaður skal ásamt lyftubúnaði, spilum, fisk- 

flutnings- og fiskverkunartækjum vera þannig 

varinn, að hann orsaki sem minnsta hættu fyrir 

menn um borð. Sérstaklega skal huga að hlutum, 

sem hreyfast, heitum flötum og öðru hættulegu. 

(2) Vélarúm skulu vera þannig hönnuð, að þar 

sé öruggur og óhindraður aðgangur að öllum 

vélum og stjórnbúnaði þeirra, og jafnframt að 

öllum öðrum hlutum, sem líta þarf eftir. Góð 

loftræsting skal vera í þessum rúmum. 

(3) a) Mögulegt skal vera að halda við starfs- 

getu vélanna eða lagfæra hana, jafnvel þó ein af 

mikilvægu hjálparvélunum bili. Sérstaka athygli 

skal hafa með starfsemi: 

búnaðarins, sem heldur uppi þrýstingi á 

brennsluolíu aðalvélar; 

ii) helstu tækjanna, sem halda uppi smurolíu- 
þrýstingi, 

iii) vökva-, þrýstilofts- og rafkerfanna til stjórn- 

unar á aðalvél og búnaði hennar, að meðtöld- 

um skiptiskrúfum; 

helstu tækjanna, sem halda uppi kælivatns- 

þrýstingi aðalvéla; og 

loftpressa og þrýstiloftskúta, sem eru til gang- 

setningar eða stjórnunar. 

Þó geta stjórnvöld, með hliðsjón af heildarör- 

yggi. samþykkt nokkra minnkun á afkastagetunni 

í stað fullrar eðlilegrar vinnslu. 

b) Mögulegt skal vera að gangsetja vélar í 

vélvana skipi án utanaðkomandi aðstoðar. 
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CHAPTER IV MACHINERY AND 

ELECTRICAL INSTALLATIONS 

AND PERIODICALLY 

UNATTENDEÐ MACHINERY SPACES 

PART A — GENERAL 

Regulation 41 

General 

Machinery installations 

(1) Main propulsion, control, steam pipe, fuel 

oil, compressed air, electrical and refrigeration 

systems; auxiliary machinery; boilers and other 

pressure vessels; piping and pumping arrange- 

ments; steering equipment and gears, shafts and 
couplings for power transmission shall be 

designed, constructed, tested. installed and ser- 

viced to the satisfaction of the Administration. 

This machinery and equipment, as well as lifting 

gear, winches, fish handling and fish processing 
equipment shall be protected so as to reduce to a 

minimum any danger to persons on board. Spe- 

cial attention shall be paid to moving parts, hot 

surfaces and other dangers. 

(2) Machinery spaces shall be so designed as to 

provide safe and free access to all machinery and 
its controls as well as to any other parts which 

may require servicing. Such spaces shall be 
adequately ventilated. 

(3) (a) Means shall be provided whereby the 

operational capability of the propulsion machin- 

ery can be sustained or restored even though one 

of the essential auxiliaries becomes inoperative. 
Special consideration shall be given to the 

functioning of: 

(i) the arrangements which supply fuel oil 

pressure for main propulsion machinery; 

(ii) the normal sources of lubricating oil 
pressure; 

(iii) the hydraulic, pneumatic and electrical 

means for the control of main propulsion 

machinery including controllable pitch 

propellers; 

the sources of water pressure for main 

propulsion cooling systems; and 

an air compressor and an air receiver for 

starting or control purposes; 
provided that the Administration may, having 

regard to overall safety considerations, accept a 

partial reduction in capability in heu of full 

normal operation. 

(b) Means shall be provided whereby the 

machinery can be brought into operation from 

the dead ship condition without external aid. 

(iv) 

(v) 

C4



Nr. 9 

(4) Allur búnaður aðal- og hjálparvéla, sem 
nauðsynlegur er til að knýja skipið, og vegna 
öryggis þess, skal vera starfshæfur, hvort sem 
skipið er rétt eða hefur 15? stöðugan halla á annað 
hvort borðið, enn fremur þó skipið velti allt að 
22}%* á bæði borð og samtímis höggvi með stefni 
eða skut og taki á sig stafnhalla allt að 7)“. 
Stjórnvöldum er heimilt að víkja frá þessum 

kröfum um hallagráður, með tilliti til tegundar, 

stærðar og starfsaðstæðna skipsins. 

(5) Við hönnun, smíði og niðursetningu á 
aðalvélbúnaði skal leggja sérstaka áherslu á, að 
titringur frá honum verði ekki óhóflegur við 
venjulega notkun hans. 

Rafbúnaður 

(6) Hönnun og gerð rafbúnaðarins skal vera 

þannig, að hann veiti: 

a) þá þjónustu, sem nauðsynleg er til að 

viðhalda eðlilegum starfs- og dvalaraðstæðum í 
skipinu án þess að grípa þurfi til neyðaraflgjafa, 

b) nauðsynlega þjónustu til þess að unnt sé að 
gæta öryggis, þegar aðalraforkugjafinn bilar; og 

c) skipi og áhöfn vernd gegn hættulegum 

rafhrifum. 

(7) Stjórnvöld skulu vera þess fullviss, að alls 
staðar sé framfylgt og beitt ákvæðunum í 54. til 
56. reglu. 

Tímabundið ómönnuð vélarúm 

(8) Fyrir skip með tímabundið ómönnuð véla- 
rúm gildir 57. til 62. regla, auk þess 41. til 56. regla 
og 63. til 105. regla. 

(9) Gera skal ráðstafanir, sem að mati 

stjórnvalda tryggja, að allur búnaður starfi á 

öruggan hátt við allar starfsaðstæður, þar með 

talið við tilfærslu á skipi, og að gerðar séu 

ráðstafanir, sem stjórnvöld telja fullnægjandi, 

fyrir reglubundnar skoðanir og venjulegar próf- 

anir til að tryggja áfram stöðugan, öruggan 
rekstur. 

(10) Skip skulu búin gögnum, sem staðfesta, að 

mati stjórnvalda, hæfni þeirra til þess að vera í 

gangi með tímabundið ómönnuð vélarúm. 
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(4) Main propulsion machinery and all auxili- 
ary machinery essential to the propulsion and the 

safety of the vessel shall, as fitted, be capable of 
operating whether the vessel is upright or listed 
up to 15 degrees either way under static condi- 
tions and up to 22)% degrees either way under 

dynamic conditions, i. e. when rolling either way 

and simultaneously pitching (inclined dyna- 

mically) up to 772 degrees by bow or stern. The 
Administration may permit deviation from these 
angles, taking into consideration the type, size 
and service conditions of the vessel. 

(5) Special consideration shall be given to the 
design, construction and installation of prop- 
ulsion machinery systems so that any mode of 
their vibrations shall not cause undue stresses in 
such machinery systems in the normal operating 

ranges. 

Electrical installations 

(6) The design and construction of electrical 
installations shall be such as to provide: 

(a) the services necessary to maintain the 
vessel in normal operational and habitable condi- 
tions without having recourse to an emergency 

source of power; 
(b) the services essential to safety when failure 

of the main source of electrical power occurs; and 

(c) protection of the crew and vessel from 
electrical hazards. 

(7) The Administration shall be satisfied that 
Regulations 54 to 56 are uniformly implemented 
and applied. 

Periodically unattended machinery spaces 
(8) Regulations 57 to 62 shall apply, in addition 

to Regulations 41 to 56 and 63 to 105, to vessels 
with periodically unattended machinery spaces. 

(9) Measures shall be taken to the satisfaction 

of the Administration to ensure that all equip- 
ment is functioning in a reliable manner in all 
operating conditions, including manoeuvring, 

and that arrangements to the satisfaction of the 
Administration are made for regular inspections 

and routine tests to ensure continuous reliable 
operation. 

(10) Vessels shall be provided with document- 
ary evidence to the satisfaction of the Admi- 
nistration of their fitness to operate with 

periodically unattended machinery spaces.
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HLUTI B — VÉLBÚNAÐUR 
(sjá einnig 41. reglu) 

42. regla 

Vélbúnaður 

(1) Aðal- og hjálparvélar. sem nauðsynlegar 
eru til að knýja skipið og fyrir öryggi þess, skulu 
búnar viðeigandi stjórnbúnaði. 

(2) Sprengivélar, með þvermál strokka yfir 

200 mm eða rúmmál sveifarhúss stærra en 0,6 m', 
skal búa öryggislokum gegn sprengingu í sveifar- 

húsi, og skulu þeir vera af viðurkenndri gerð og 

með nægjanlega stóru útstreymisopi. 

(3) Þar sem aðal- eða hjálparvélbúnaður., að 
meðtöldum þrýstikútum, eða einhver hluti þessa 
vélbúnaðar, verður fyrir innri þrýstingi og gæti 
orðið fyrir hættulegum yfirþrýstingi, skal vera 
búnaður til varnar, þar sem við á, gegn þessum 
yfirþrýstingi. 

(4) Allir gírar, Öxlar og tengsli, sem flytja afl til 
véla, sem nauðsynlegar eru til að knýja skipið og 

fyrir Öryggi þess eða Öryggi manna um borð, 

skulu vera þannig hönnuð og smíðuð, að þau þoli 

mesta vinnuálag. sem getur orðið við allar starfs- 
aðstæður. Taka skal fullt tillit til gerðar vélanna, 

sem knýja búnaðinn eða búnaðurinn er hluti af. 

(5) Búa skal aðalvélbúnað og, þar sem það á 
við, hjálparvélbúnað sjálfvirku stöðvunarkerfi 

fyrir þau tilvik, að bili t.d. í aðveitu smur- 
olíunnar, sem fljótt getur valdið skemmdum, al- 

gerri stöðvun eða sprengingu. Viðvörunarkerfið 
skal vera þannig, að aðvörun er gefin áður en 
sjálfvirk stöðvun á sér stað, en stjórnvöldum er 

heimilt að leyfa tilhögun, þar sem sjálfvirka 
stöðvunarkerfinu er sleppt. Stjórnvöldum er 

einnig heimilt að undanskilja skip frá ákvæðum 

þessa töluliðar, ef tegund skipsins og notkun þess 

gefa tilefni til þess. 

43. regla 

Möguleikar til að bakka 

(1) Skip skulu hafa nægilegt vélarafl til að 
bakka, svo að tryggð sé góð stjórn á skipinu við 

allar venjulegar aðstæður. 

(2) Hæfni vélbúnaðarins til að snúa við þrýsti- 
krafti skrúfunnar á nægum tíma, svo stöðva megi 

skipið á hæfilegri vegalengd, frá því að það sigldi 

á fullri ferð áfram, skal reynd á sjó. 
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PART B — MACHINERY INSTALLATTONS 
(See also Regulation 41) 

Regulation 42 

Machinery 

(1) Main and auxiliary machinery essential for 

the propulsion and safety of the vessel shall be 
provided with effective means of control. 

(2) Internal combustion engines of a cylinder 

diameter greater than 200 millimetres or a crank- 
case volume greater than 0.6 cubic metres shall 

be provided with crankcase explosion relief 
valves of an approved type with sufficient relief 
area. 

(3) Where main or auxiliary machinery includ- 

ing pressure vessels or any parts of such machin- 

ery are subject to internal pressure and may be 

subject to dangerous overpressure, means shall 

be provided, where applicable, which will protect 
against such excessive pressure. 

(4) All gearing and every shaft and coupling 
used for transmission of power to machinery 

essential for the propulsion and safety of the 

vessel or the safety of persons on board shall be 

so designed and constructed that it will withstand 
the maximum working stresses to which it may be 

subjected in all service conditions. Due con- 

sideration shall be given to the type of engines by 

which it ís driven or of which it forms part. 

(5) Main propulsion machinery and, where 

applicable, auxiliary machinery shall be provided 
with automatic shut-off arrangements in the case 

of failures, such as lubricating oil supply failure, 

which could lead rapidly to damage, complete 

breakdown or explosion. An advance alarm shall 

also be provided so that warning is given before 
automatic shut-off but the Administration mav 

permit provisions for overriding automatic shut- 

off devices. The Administration may also exempt 

vessels from the provisions of this paragraph, 

giving consideration to the type of vessel or its 

specific service. 

Regulation 43 
Means of Going Astern 

(1) Vessels shall have sufficient power for 

going astern to secure proper control of the vessel 

in all normal circumstances. 

(2) The ability of the machinery to reverse the 

direction of thrust of the propeller in sufficient 

time and so to bring the vessel to rest within a 

reasonable distance from maximum ahead ser- 

vice speed shall be demonstrated at sea.
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44. regla 

Gufukatlar, veitukerfi og gufuröralagnir 

(1) Ekki færri en tveir Öryggislokar af hæfilegri 
stærð skulu hafðir á sérhverjum gufukatli og 
ókyntum gufurafali. Stjórnvöld geta heimilað, 

með tilliti til afkastagetu eða einhverra annarra 

eiginleika gufuketils eða ókynts gufurafals, að 

aðeins einn Öryggisloki sé hafður, ef þau eru þess 

fullviss, að nægjanlegt öryggi gegn yfirþrýstingi sé 
tryggt. 

(2) Sérhver olíukyntur gufuketill, sem ætlað 
er að nota án handvirks eftirlits, skal vera með 

öryggisbúnað, sem lokar fyrir eldsneytisolíuna, 
og gefur viðvörun ef vatnsyfirborðið er lágt, 

stöðvun er á loftaðstreymi eða ef eldurinn slokkn- 

ar. 
(3) Stjórnvöld skulu athuga sérstaklega upp- 

setningu alls gufukatlabúnaðar til þess að tryggja, 
að aðveitukerfi, mælitæki og öryggisbúnaður sé 

fullnægjandi á allan hátt, þannig að tryggt sé 

öryggi katla, gufuþrýstikúta og gufurðralagna. 

45. regla 

Samband milli brúar og vélarúms 

Tveir möguleikar, óháðir hvor öðrum, 

skulu vera á sambandi milli brúarinnar og stjórn- 

stöðvar vélarúmsins. Annar möguleikinn skal 

vera vélsími, nema í skipum styttri en 45 m að 

lengd, þar sem vélum er stjórnað beint frá 
brúnni; þar geta stjórnvöld heimilað annað sam- 

band en vélsíma. 

46. regla 

Stjórn aðalvélbúnaðar úr brú 

(1) Þar sem aðalvélbúnaði er fjarstýrt úr 
brúnni, skal eftirfarandi gilda: 

a) Mögulegt skal vera að stjórna við allar 
starfsaðstæður fullkomlega úr brúnni, að meðtal- 

inni stjórnun (manuering) skipsins, hraðanum, 
stefnu þrýstikrafts og, ef við á, skurði skrúfunnar. 

b) Fjarstýringin, sem vísað er til í lið a), skal 

framkvæmd með stjórnbúnaði, sem fullnægir 

kröfum stjórnvalda, og þar sem nauðsynlegt er, 

vera útbúin þannig, að hún komi í veg fyrir 

yfirálag á aðalvélbúnaðinn. 

c) Tengja skal aðalvélina búnaði fyrir neyðar- 
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Regulation 44 
Steam Boilers, Feed Systems 

and Steam Piping Árrangements 

(1) Every steam boiler and every unfired steam 

generator shall be provided with not less than two 
safety valves of adequate capacity. Provided that 

the Administration may, having regard to the 
output or any other features of any steam boiler 

or unfired steam generator, permit only one 

safety valve to be fitted if satisfied that adequate 
protection against overpressure ís thereby pro- 

vided. 
(2) Every oil fired steam boiler which is 

intended to operate without manual supervision 

shall have safety arrangements which shut off the 
fuel supply and give an alarm in the case of low 
water level, air supply failure or flame failure. 

(3) The Administration shall give special con- 

sideration to steam boiler installations to ensure 

that feed systems, monitoring devices, and safety 

provisions are adequate in all respects to ensure 

the safety of boilers, steam pressure vessels and 
steam piping arrangements. 

Regulation 45 

Communication between the Wheelhouse 

and Machinery Space 

Two separate means of communication 
between the wheelhouse and the machinery 

space control platform shall be provided. One of 
the means shall be an engine room telegraph 

except that in vessels of less than 45 metres in 

length, where the propulsion machinery is directly 

controlled from the wheelhouse, the Admin- 

ístration may accept means of communication 

other than an engine room telegraph. 

Regulation 46 

Wheelhouse Control of Propulsion Machinery 

(1) Where remote control of propulsion 
machinery ís provided from the wheelhouse, the 

following shall apply: 

(a) under all operating conditions, including 
manoeuvring, the speed, direction of thrust and, 

if applicable, the pitch of the propeller shall be 

fully controllable from the wheelhouse; 

(b) the remote control referred to in sub- 

paragraph (a) shall be performed by means of a 

control device to the satisfaction of the Admi- 

nistration with, where necessary, means of pre- 

venting overload of the propulsion machinery; 

(c) the main propulsion machinery shall be
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stöðvun, staðsettan í brúnni, og er hann óháður 

stjórnkerfinu í brúnni, sem rætt er um í lið a). 

d) Aðeins skal vera unnt að fjarstýra aðalvél- 

búnaðinum frá einum stað í einu. Á hverjum 

stjórnunarstað má heimila samtengdar stjórnun- 

areiningar. Á hverjum stað skal vera tæki, sem 

sýnir hvaðan aðalvélbúnaðinum er stjórnað. 

Færsla á stjórnuninni milli brúar og vélarúma skal 
aðeins vera möguleg úr vélarúmi eða stjórnklefa 

þess. Í skipum styttri en 45 m að lengd er 
stjórnvöldum heimilt að láta stjórnunarstöðina í 
vélarúminu aðeins vera neyðarstöð, að því til- 
skildu þó, að stjórnun og eftirlit úr brúnni sé 

fullnægjandi. 

e) Í brúnni skulu vera tæki, sem sýna: 

i) skrúfuhraðann og stefnuna á þrýstikraftinum, 

ef um er að ræða skrúfur með föstum 

blöðum; 

ii) skrúfuhraðann og skurðinn, ef um er að ræða 

skiptiskrúfur; og 

iii) for-viðvörunina samkvæmt 5. tl. 42. reglu. 

f) Unnt skal vera að stjórna aðalvélbúnaðinum á 
staðnum, jafnvel þótt einhver hluti fjarstýrikerf- 

isins bili. 
g) Hönnun fjarstýrikerfisins skal vera þannig, 

nema stjórnvöld telji það óhagkvæmt, að við- 

vörun er gefin, ef fjarstýrikerfið bilar, og að bæði 
snúningshraðinn og stefna þrýstikraftsins, sem 

kerfið er stillt á, haldist þar til stjórnun á staðnum 

er hafin. 
h) Gera skal sérstakar ráðstafanir, sem tryggja 

að sjálfvirk ræsing eyði ekki ræsingarmöguleikun- 

um. Komið skal fyrir viðvörunartæki til að sýna 

lágan ræsiloftsþrýsting, og skal stilla það á það 

mark, að enn sé unnt að ræsa aðalvél. 

(2) Þar sem aðalvélin og tilheyrandi vélbúnað- 

ur, þar með taldir aðalraforkugjafar, er mismun- 

andi mikið sjálfvirkur eða fjarstýrður og undir 

stöðugri umsjón manna í stjórnklefa, þá skal 

stjórnklefinn vera þannig hannaður, útbúinn og 

staðsettur, að starfsemi vélbúnaðarins sé jafn 

örugg og afkastarík, eins og honum væri stjórnað 

milliliðalaust. 

(3) Almennt skal vera unnt að grípa handvirkt 

inn í sjálfvirkt ræsi-, starfs- og stjórnkerfi, jafnvel 

53 Nr. 9 

provided with an emergencey stopping device in 

the wheelhouse and independent from the wheel- 

house control system referred to in sub-para- 
graph (a); 

(d) remote control of the propulsion machinery 

shall be possible only from one station at a time; 

at any control station interlocked control units 

may be permitted. There shall be at each station 

an indicator showing which station is in control of 

the propulsion machinery. The transfer of control 

between the wheelhouse and machinery spaces 

shall be possible only in the machinery space or 

control room. On vessels of less than 45 metres in 

length the Administration may permit the control 

station in the machinery space to be an 

emergency station only, provided that the 
monitoring and control in the wheelhouse ís 
adequate; 

(e) indicators shall be fitted in the wheelhouse 

for: 

(i) propeller speed and direction in the case of 
fixed propellers; 

(ii) propeller speed and pitch position in the 
case of controllable pitch propellers; and 

(iii) advance alarm as required in Regulation 
42(5); 

(f) it shall be possible to control the propulsion 
machinery locally, even in the case of failure in 

any part of the remote control system; 

(g) unless the Administration considers it 
impracticable the design of the remote control 

system shall be such that if it fails an alarm will be 

given and the pre-set speed and direction ot 

thrust will be maintained until local control is in 

operation; 

(h) special arrangements shall be provided to 
ensure that automatic starting shall not exhaust 

the starting possibilities. An alarm shall be pro- 

vided to indicate low starting air pressure and 
shail be set at a level which will still permit main 

engine starting operations. 

(2) Where the main propulsion and associated 

machinery including sources of main electrical 

supply are provided with various degrees of 

automatic or remote control and are under con- 

tinuous manned supervision from a control room, 

the control room shall be so designed, equipped 

and installed that the machinery operation will be 

as safe and effective as if it were under direct 

supervision. 

(3) In general, automatic starting, operational 

and control systems shall include means for
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Þótt einhver hluti sjálfvirka fjarstýrikerfisins bili. 

41. regla 

Þrýstiloftskerfi 

(1) Gera skal ráðstafanir, sem koma í veg fyrir 

yfirþrýsting í sérhverjum hluta þrýstiloftskerfa og 

alls staðar. þar sem kælivatnskápur eða vélar- 
lokkir loftpressa og kæla geta orðið fyrir hættu- 

legum yfirþrýstingi vegna leka inn í þær frá 

þrýstiloftsbúnaði. Þar skulu vera viðeigandi af- 

þrýstilokar (öryggislokar). 
(2) Aðalræsiloftsbúnaðinn fyrir aðalvélar, sem 

eru sprengihreyflar, skal verja nægilega fyrir 

áhrifum frá baksprengingum og sprengingum inni 

í ræstiloftspressunum. 

(3) Öll frálagnarrör frá ræsiloftspressum skal 
leiða beint í ræsiloftsgeymana og öll ræsiloftsrör 
úr ræsiloftsgeymunum til aðal- eða hjálparvéla 

skulu vera algerlega aðskilin frá frálagnarrörum 

ræsiloftspressanna. 

(4) Gera skal ráðstafanir, sem tryggja að sem 

minnst olía komist í þrýstiloftskerfin og einnnig 

að mögulegt sé að tappa af þessum kerfum. 

48. regla 

Ráðstafanir vegna brennsluolíu, 

smurolíu og annarra eldfimra olíutegunda 

(1) Brennsluolíu með blossamarki undir 60*C, 

sem ákvarðað er með viðurkenndu tæki (closed 
cup test), skal ekki nota sem eldsneyti, nema á 

vélar, sem drífa neyðarrafala, en í því tilfelli skal 

blossamark olíunnar ekki vera lægra en 43*C. 

Stjórnvöld geta heimilað almennt notkun á 

brennsluefni með blossamarki, sem er ekki lægra 

en 43*C, enda sé aukinnar varúðar gætt, sem þau 

telja nauðsynlega, og gegn því skilyrði, að hitinn í 

rýminu, þar sem eldsneytið er geymt eða notað, 

hækki ekki meira en svo, að það sé 109C undir 

blossamarki eldsneytisolíunnar. 

(2) Öruggur og hentugur búnaður skal hafður 

til að ákvarða brennsluolíumagnið í hverjum 

Olíugeymi. Ef notuð eru mælirör, skulu efri endar 
þeirra vera á Öruggum stöðum og vera búnir 
hentugum lokunarbúnaði. Sívöl sjónglös má ekki 

nota, en hæfilega varin sjónglös (hæðarglös) með 

flatt og vel þykkt gler og með sjálflokandi búnaði 

er heimilt að nota. Annan búnað til ákvörðunar á 

magni brennsluolíunnar í olíugeymi má leyfa, að 
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manually overriding the automatic means, even 

in the case of failure of any part of the automatic 
and remote control system. 

Regulation 47 

Air Pressure Systems 

(1) Means shall be provided to prevent excess 

pressure in any part of compressed air systems 

and wherever water-jackets or casings of air 

compressors and coolers might be subjected to 
dangerous excess pressure due to leakage into 

them from air pressure parts. Suitable pressure- 

relief arrangements shall be provided. 

(2) The main starting air arrangements for 

main propulsion internal combustion engines 

shall be adequately protected against the effects 

of backfiring and internal explosion in the star- 

ting air pipes. 

(3) All discharge pipes from starting air com- 

pressors shall lead directly to the starting air 
recelvers and all starting pipes from the air 
receivers to main or auxiliary engines shall be 

entirely separate from the compressor discharge 

pipe system. 

(4) Provision shall be made to reduce to a 
minimum the entry of oil into the air pressure 

systems and to drain these systems. 

Regulation 48 

Arrangements for Fuel Oil, Lubricating 

Oil and Other Flammable Oils 

(1) Fuel oil which has a flashpoint of less than 60 

degrees celsius (closed cup test) as determined by 
an approved flashpoint apparatus shall not be 

used as fuel, except in emergency generators, in 

which case the fiashpoint shall be not less than 43 

degree celsius. Provided that the Administration 

may permit the general use of fuel oil having a 

flashpoint of not less than 43 degrees celsius 

subject to such additional precautions as it may 

consider necessary and on condition that the 

temperature of the space in which such fuel ís 

stored or used shall not rise to within 10 degrees 

celsius below the flashpoint of the fuel. 

(2) Safe and efficient means of ascertaining the 
amount of fuel oil contained in any oil tank shall 

be provided. If sounding pipes are installed, their 

upper ends shall terminate in safe positions and 

shall be fitted with suitable means of closure. 
Tubular gauge glasses shall not be fitted, but 

suitably protected gauges having flat glasses or 

substantial thickness and self-closing fittings may 

be used. Other means of ascertaining the amount
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því tilskildu, að bilun í honum eða offylling 
geymisins leiði ekki til leka á brennsluolíunni. 

(3) Gera skal ráðstafanir, sem hindra yfirþrýst- 
ing í olíugeymum eða í einhverjum hluta 
brennsluolíukerfisins, ásamt áfyllingarrörunum. 
Öryggislokar og útblásturs- og vfirfyllingarrör 

skulu hleypa úr sér á Öruggum stað og á hættu- 

lausan hátt. 

(4) Háðar samþykki stjórnvalda skulu 
brennsluolíulagnir, sem eru þannig, að ef þær 

verða fyrir skemmdum, getur það orsakað leka úr 

birgða-, set- eða daggeymi, sem staðsettur er yfir 
botngeymunum, búnar krönum eða lokum á 
geymunum, sem loka má frá öruggum stað utan 

rýmisins, sem geymarnir eru staðsettir í, komi 
upp í því eldur. Í þeim sérstöku tilvikum, að 
djúpgeymum er komið fyrir í öxulrými, röra- 
göngum eða svipuðum rýmum, skal loki vera á 

geymunum, en ef eldur kemur upp, má stjórna 

með aukaloka á röralögninni utan ganganna eða 
rýmanna. Ef slíkur aukaloki er hafður í vélarúm- 
inu, skal vera unnt að stjórna honum utan við það 
rúm. 

(5) Dælur, sem eru hluti af brennsluolíukerfi, 

skulu vera aðskildar frá öllum öðrum kerfum, og 

tengingar þessara dælna skulu vera með góðum 

öryggislokum í lokaðri hringrás. Þar sem 
brennsluolíugeymar eru stundum notaðir fyrir 

fljótandi kjölfestu, skulu gerðar viðeigandi ráð- 
stafanir til að aðskilja brennsluolíukerfið og kjöl- 

festukerfið. 
(6) Ekki skal staðsetja olíugeymi, þar sem 

yfirfall eða leki frá honum getur orsakað hættu 

við það að koma á heitan flöt. Varúðarráðstafan- 

ir skulu gerðar til að hindra að olía, sem gæti 
sprautast með þrýstingi úr dælu, síu eða hitara, 
komist á heitan flöt. 

(7) a) Brennsluolíuleiðslur og lokar á þeim og 
búnaður, skulu vera úr stáli eða öðru jafngildu 
efni; þó er heimilt að leyfa takmarkaða notkun á 
sveigjanlegum rörum á stöðum, þar sem þau eru 

nauðsynleg, að mati stjórnvalda. Þessi sveigjan- 

legu rör, og endatengingar þeirra, skulu hafa 
nægilegan styrkleika, og skulu vera, að mati 
stjórnvalda, úr viðurkenndu, eldtraustu efni, eða 

vera varin eldtraustu lagi. 

b) Þar, sem nauðsynlegt er, skal setja hlíf fyrir 

brennsluolíu- og smurolíulagnir eða verja þær á 

annan tryggan hátt, til þess að forðast, svo 
framarlega sem það er framkvæmanlegt, að olíu- 
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of fuel oil contained in any fuel oil tank mav be 
permitted providing their failure or overfilling of 
the tanks will not permit release of fuel. 

(3) Provision shall be made to prevent over- 
pressure in any oil tank or in any part of the fuel 

oil system including the filling pipes. Relief 
valves and air or overflow pipes shall discharge to 
a position and in a manner which ís safe. 

(4) Subject to the satisfaction of the Admi- 
nistration, fuel oil pipes which, if damaged, 

would allow oil to escape from a storage, settling 

or daily service tank situated above the double 
bottom, shall be fitted with a cock or valve on the 

tank capable of being closed from a safe position 

outside the space concerned in the event of a fire 
arising in the space in which such tanks are 

situated. In the special case of deep tanks situ- 
ated in any shaft or pipe tunnel or similar space, 
valves on the tank shall be fitted but control in 
the event of fire may be effected by means of an 

additional valve on the pipe or pipes outside the 

tunnel or similar space. If such additional valve is 

fitted in the machinery space it shall be capable of 

being operated outside this space. 
(5) Pumps forming part of the fuel oil system 

shall be separate from any other system and the 
connexions of any such pumps shall be provided 
with an efficient relief valve which shall be in 
closed circuit. Where fuel oil tanks are alterna- 
tively used as liquid ballast tanks, proper means 

shall be provided to isolate the fuel oil and ballast 

systems. 

(6) No oil tank shall be situated where spillage 
or leakage therefrom can constitute a hazard by 
falling on heated surfaces. Precautions shall be 

taken to prevent any oil that may escape under 

pressure from any pump, filter or heater from 
coming into contact with heated surfaces. 

(7) (a) Fuel oil pipes and their valves and 
fittings shall be of steel or other equivalent 
material, provided that restricted use of flexible 

pipes may be permitted in positions where the 

Administration is satisfted that they are neces- 
sary. Such flexible pipes and end attachments 
shall be of adequate strength and shall, to the 
satisfaction ot the Administration, be constructed 

of approved fire resistant materials or have fire- 

resistant coatings. 

(b) Where necessary, fuel oil and lubricating 
oil pipelines shall be screened or otherwise suit- 

ably protected to avoid, as far as practicable, oil 
spray or oil leakage on heated surfaces or into
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úði eða olíuleki komist á heita fleti eða inn í 

loftinntök véla. Fjöldi samsetninga á röralögnum 

skal vera í lágmarki. 

(8) Brennsluolíugeymar skulu vera hluti af 

skipinu sjálfu, svo framarlega sem það er fram- 
kvæmanlegt, og skulu vera staðsettir utan véla- 

rúma af gerðinni A. Þar sem brennsluolíu- 

geymum, öðrum en geymum í tvöfalda botninum, 

er af nauðsyn komið fyrir aðliggjandi við eða í 

vélarúmum af gerðinni A, skal a. m. k. ein lóðrétt 

hlið þeirra liggja að mörkum vélarúmsins og 

æskilegt er, að þessir geymar hafi sameiginlegan 

flöt með geymunum í tvöfalda botninum, séu þeir 

hafðir. Flatarmál þess flatar skal vera í lágmarki. 

Ef þessir geymar eru staðsettir innan marka 

vélarúms af gerðinni A, skulu þeir ekki geyma 

brennsluolíu með blossamarki (closed cup test) 

lægra en 60%C. Almennt skal forðast að nota 
frístandandi brennsluolíugeyma á eldhættusvæð- 

um og sérstaklega í vélarúmum af gerðinni A. Ef 

frístandandi brennsluolíugeymar eru leyfðir, skal 

hafa undir þeim olíuþéttan lekabakka af nægjan- 

legri stærð og með hæfilegt niðurfallsrör, sem 

liggur í olíusorageymi af viðeigandi stærð. 

(9) — Loftræsting vélarúma skal vera 

fullnægjandi við allar venjulegar aðstæður, svo 
komið verði í veg fyrir samansöfnun á olíugufu. 

(10) Fyrirkomulagið á geymslu, dreifingu og 
notkun á olíu í smurolíuþrýstikerfinu, skal vera 

fullnægjandi að mati stjórnvalda. Slíkt fyrirkomu- 
lag í vélarúmum af gerðinni Á og alls staðar, þar 

sem því verður komið við í öðrum vélarúmum 

skal a. m. k. hlíta ákvæðum 1., 3., 6. og 7. tl. og 

að því marki, sem stjórnvöld telja nauðsynlegt, 

einnig 2. og 4. tl. Þetta útilokar ekki notkun á 

rennslissjónglösum í smurolíukerfum, ef sýnt er 

með prófun, að þau séu hæfilega eldtraust. 

(11) Fyrirkomulagið á geymslu, dreifingu og 

notkun á eldfimum olíum, sem notaðar eru undir 

þrýstingi í aflfærslukerfum, öðrum en þeim 

olíum, sem getið er um í 10. tl. og notaðar eru í 

stjórnunar- og ræsi- og hitunarkerfum, skal vera 

fullnægjandi að mati stjórnvalda. Á þeim stöð- 

um, þar sem íkveikjuhætta er, skal slíkt fyrir- 

komulag a. m. k. hlíta ákvæðum 2. og 6. tl. og 

hvað varðar styrkleika og smíði ákvæðum 3. og 7. 

tl. 
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machinery air intakes. The number of joints in 

piping systems shall be kept to a minimum. 

(8) As far as practicable, fuel oil tanks shall be 

part of the vessel's structure and shall be located 

outside machinery spaces of Category A. Where 

fuel oil tanks, other than double bottom tanks, 
are necessarily located adjacent to or within 

machinery spaces of Category A, at least one of 

their vertical sides shall be contiguous to the 

machinery space boundaries, and shall preferably 

have a common boundary with the double bot- 

tom tanks where fitted and the area of the tank 
boundary common with the machinery space 

shall be kept to a minimum. When such tanks are 

sited within the boundaries of machinery spaces 
of Category Á they shall not contain fuel oil 
having a flashpoint of less than 60 degrees celsius 

(closed cup test). In general, the use of free- 

standing fuel oil tanks shall be avoided in fire 

hazard areas, and particulary in machinery spaces 

of Category A. When free-standing fuel oil tanks 

are permitted, they shall be placed in an oil-tight 
spill tray of ample size having a suitable drain 

pipe leading to a suitably sized spill oil tank. 

(9) The ventilation of machinery spaces shall 
be sufficient under all normal conditions to 
prevent accumulation of oil vapour. 

(10) The arrangements for the storage, 
distribution and use of oil emploved in pressure 
lubrication systems shall be to the satisfaction of 

the Administration. Such arrangements in 
machinery spaces of Category Á and, wherever 

practicable, in other machinery spaces shall at 

least comply with the provisions of paragraphs 

(1), (3), (6) and (7) and in so far as the 
Administration may consider necessary with 

paragraphs (2) and (4). This does not preclude 

the use of sight flow glasses in lubrication systems 

provided they are shown by test to have a suitable 
degree of fire resistance. 

(11) The arrangements for the storage, 
distribution and use of flammable oils employed 
under pressure in power transmission systems 

other than oils referred to in paragraph (10) in 

control and activating systems and heating sys- 

tems shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration. In locations where means of ignition 

are present such arrangements shall at least 

comply with the provisions of paragraphs (2) and 
(6) and with the provisions of paragraphs (3) and 

(7) in respect of strength and construction.
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49. regla 

Austurkerfi 

(1) Um borð skulu vera öflugar austurdælur, 

sem geta við allar aðstæður dælt úr og tæmt 

sérhvert vatnsþétt hólf, sem hvorki er stöðugt 
notað sem olíugeymir né stöðugt sem vatns- 

geymir, hvort sem skip er rétt eða með slagsíðu. 
Þar sem nauðsyn krefur, skulu sogleiðslurnar 
vera úti í síðum. Fyrirkomulagið skal vera þannig, 
að óhindrað rennsli sé á vatni til sogleiðslnanna. 

Sleppa má austurbúnaði úr sérstökum hólfum ef 
það skerðir ekki öryggi skipsins, að mati 
stjórnvalda. 

(2) a) A. m. k. tvær austurdælur, véldrifnar, 

óháðar hvorri annarri, skulu vera um borð, önnur 

þeirra má vera knúin af aðalvélinni. Kjölfestu- 
dælu eða aðra almenna dælu með fullnægjandi 
afkastagetu má nota sem véldrifna austurdælu. 

b) Véldrifin austurdæla skal geta dælt austrin- 
um með hraðanum 2 m á sekúndu gegnum 

aðalaustursrörið, sem ekki skal vera að innra 
þvermáli minna en. 0000 

d = 25 # 1,68YL(B #D) 

þar sem d er innra þvermál í millimetrum og L, 

B og D eru í metrum. 

c) Sérhver austurdæla, sem komið er fyrir í 

samræmi við þessa reglu, skal tengd sogrörum 
beint í austurinn, eitt þessara sogröra skal draga 

frá stjórnborðshlið vélarúmsins og annað frá 
bakborðshliðinni, nema ef skipið er styttra en 75 

m að lengd, þá þarf aðeins eina austurdælu með 
sogrör beint í austurinn. 

  

d) Innra þvermál sogröra skal ekki vera minna 

en 50 mm. Fyrirkomulag og stærð austurkerfisins 

skal vera þannig, að unnt sé að nýta að fullu 

afkastagetu dælunnar, sem greint er frá hér að 

ofan, í öllum vatnsþéttum hólfum, sem eru milli 

stafn- og skutþiljanna. 

(3) Austurs-,jektor“-dælu í tengslum við sér- 
drifna háþrýstisjódælu, má hafa í staðinn fyrir 

sérdrifna austurdælu, sem krafist er í 2. tl. a) að 

því tilskildu, að þetta fyrirkomulag sé 

fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

(4) Í skipum, þar sem fiskmeðferð eða fisk- 

vinnsla getur valdið því, að vatn safnast fyrir í 

lokuðum rúmum, þar skal vera mögulegt að 
tæma þessi rúm fullnægjandi. 

(5) Austursrör skal ekki leiða gegnum brennslu- 
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Regulation 49 
Bilge Pumping Arrangements 

(1) An efficient bilge pumping plant shall be 

provided which under all practical conditions 

shall be capable of pumping from and draining 
any watertight compartment which is neither a 

permanent oil tank nor a permanent water tank 

whether the vessel is upright or listed. Wing 

suctions shall be provided if necessary for that 

purpose. Arrangements shall be provided for 

easy flow of water to the suction pipes. Provided 

the Administration is satisfied that the safety of 

the vessel is not impaired the bilge pumping 
arrangements may be dispensed with in particular 

compartments. 

(2) (a) At least two independently driven 

power bilge pumps shall be provided, one of 

which may be driven by the main engine. A 
ballast pump or other general service pump of 

sufficient capacity may be used as a power driven 

bilge pump. 

(b) Power bilge pumps shall be capable of 
giving a speed of water of at least 2 metres per 

second through the main bilge pipe which shall 

have an internal diameter of at least: 
d = 25 # 168 YL(B#D) 
where: d ís the internal diameter in mil- 

límetres, and L, B and D are in metres. 

(c) Each of the bilge pumps provided in 

accordance with this Regulation shall be pro- 
vided with a direct bilge suction, one of these 

suctions drawing from the port side of the 

machinery space and the other from the star- 

board side, except that in the case of a vessel of 

less than 75 metres in length only one bilge pump 

need be provided with a direct bilge suction. 
(d) No bilge suction shall have an inside 

diameter of less than 50 millimetres. The 
arrangement and sizing of the bilge system shall 

be such that the full rated capacity of the pump 

specified above can be applied to each of the 

watertight compartments located between the 

collision and afterpeak bulkheads. 

(3) A bilge ejector in combination with an 

independently driven high pressure sea-water 

pump may be installed as a substitute for one 
independently driven bilge pump required by 

paragraph (2)(a), provided this arrangement is to 

the satisfaction of the Administration. 

(4) In vessels where fish handling or processing 

may cause quantities of water to accumulate in 

enclosed spaces, adequate drainage shall be pro- 

vided. 

(5) Bilge pipes shall not be led through fuel oil,
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olíu- eða kjölfestugeyma né geyma í tvöfalda 

botninum, nema að þessi rör séu efnismikil. 

(6) Dælukerfin fyrir austur og sjókjölfestu 
skulu hönnuð þannig, að hvorki sjór utan frá, né 

úr geymunum fyrir sjókjölfestu geti streymt inn Í 

lestar eða vélarúm, eða úr einu vatnsþéttu hólfi í 

annað. Tenging austurkerfis við dælu, sem tengd 

er sjóinntaki eða dælir úr sjókjölfestugeymum, 

skal annaðhvort vera með einstefnuloka eða 

loka, sem ekki er hægt að opna samtímis, annað- 
hvort milli austursins og út í sjó eða milli austurs 

og í sjókjölfestugeyma. Lokar í ventlakistum 

austurkerfa skulu vera með einstefnulokum. 

(7) Sérhvert austurrör, sem leitt er gegnum 

stafnþil, skal hafa við þilið loka með fjarstýringu 

frá aðalþilfarinu og vísi, sem sýnir stöðu lokans. 

Sé lokinn aftan á þilinu og aðgengilegur við 

allar starfsaðstæður, þá má sleppa fjarstýring- 

unni. 

50. regla 

Vörn gegn hávaða 

Gera skal ráðstafanir, sem draga úr áhrifum 
hávaða á starfsmenn í vélarúmum, þannig að 

fullnægjandi sé að mati stjórnvalda. 

$1. regla 

Stýrisbúnaður 

(1) Skip skulu vera með aðalstýrisbúnað og 

hjálparstýrisbúnað, sem stjórnvöld telja 
fullnægjandi. Aðalstýrisbúnaðurinn og hjálpar- 
stýrisbúnaðurinn skulu þannig gerðir, sé ástæða 
til þess og það framkvæmanlegt, að bilun í öðrum 

búnaðinum geri hinn ekki óstarfhæfan. 

(2) Þar sem aðalstýrisbúnaðurinn hefur tvær 

eða fleiri eins aflvélar þarf ekki að hafa hjálpar- 

stýrisbúnað, ef aðalstýrisbúnaðurinn er fær um að 
snúa stýrinu, samkvæmt því sem krafist er í 10. tl. 

þó einhver aflvélin stöðvist. Hverri aflvél skal 

stjórnað gegnum sérrás. 

(3) Staða stýrisins, ef það er véldrifið, skal sýnd 
í brúnni. Tækið, sem sýnir hornstöðu stýrisins, 
hjá véldrifnum stýrisbúnaði, skal óháð stjórnbún- 

aði stýrisins. 

(4) Viðvörunarkerfi í brúnni skal gefa til 

kynna, ef bilun verður í einhverjum hluta stýris- 

búnaðarins. 
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ballast or double bottom tanks, unless these pipes 

are of heavy gauge steel construction. 

(6) Bilge and ballast pumping systems shall be 
arranged so as to prevent water passing from the 

sea or from water ballast spaces into holds or into 

machinery spaces or from one watertight com- 
partment to another. The bilge connexion to anv 

pump which draws from the sea or from water 

ballast spaces shall be fitted with either a non- 

return valve or a cock which cannot be opened 

simultaneously either to the bilges and to the sea 
or to the bilges and water ballast spaces. Valves 
in bilge distribution boxes shall be of a non- 

return type. 
(7) Any bilge pipe piercing a collision bulkhead 

shall be fitted with a positive means of closing at 

the bulkhead with remote control from the work- 

ing deck with an indicator showing the position of 

the valve provided that, if the valve ís fitted on 

the after side of the bulkhead and is readily 

accessible under all service conditions, the 

remote control may be dispensed with. 

Regulation 50 

Protection against Noise 

Measures shall be taken to reduce the effects of 

noise upon personnel in machinery spaces to 

levels satisfactory to the Administration. 

Regulation $1 

Steering Gear 

(1) Vessels shall be provided with a main 
steering gear and an auxiliary means of actuating 

the rudder to the satisfaction of the Administra- 

tion. The main steering gear and the auxiliary 

means of actuating the rudder shall be arranged 

so that so far as is reasonable and practicable a 

single failure in one of them will not render the 

other one inoperative. 

(2) Where the main steering gear comprises 

two or more identical power units an auxiliary 

steering gear need not be fitted if the main 

steering gear is capable of operating the rudder as 

required by paragraph (10) when any one of the 

units is out of operation. Each ot the power units 

shall be operated from a separate circuit. 

(3) The position of the rudder, if power 
operated, shall be indicated in the wheelhouse. 

The rudder angle indication for power-operated 

steering gear shall be independent of the steering 

gear control system. 
(4) In the event of failure of any of the steering 

gear units an alarm shall be given in the wheel- 

house.
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(5) Í brúnni skulu vera tæki, sem sýna hvort 
rafhreyflar stýrisbúnaðarins og vökva-stýrisbún- 
aðarins eru Í gangi. Búa skal þessar rafrásir og 

hreyfla skammhlaupsvörnum, viðvörunarbúnaði 

vegna yfirálags og spennufalls. Ef vörn gegn 
yfirálagi er höfð, skal vörnin þola að minnsta 

kosti tvöfaldan straum við fullt álag á rafhreyf- 

ilinn og rafrásina og þannig gerð, að hún hleypi 

nægjanlegum ræsistraumi í gegn. 

(6) Aðalstýrisbúnaðurinn skal vera nægilega 

sterkur og fullfær um að stýra skipinu á mestum 

notkunarhraða. Aðalstýrisbúnaðurinn og stýris- 

ásinn skulu þannig hannaðir, að þeir skemmist 

ekki á mestum hraða aftur á bak né við stjórnun 

(„manueringu“) á skipinu við fiskveiðar. 
(7) Aðalstýrisbúnaðurinn skal, við mestu leyfi- 

lega djúpristu skipsins, geta snúið stýrinu úr 35“ í 
annað borðið yfir í 35 í hitt borðið um leið og 

skipið siglir áfram á mestum notkunarhraða. 

Unnt skal vera að snúa stýrinu frá 35? í annað 

hvort borðið yfir í 309 í hitt borðið, á eigi lengri 

tíma en 28 sekúndum við sömu aðstæður. Aðal- 

stýrisbúnaðurinn skal vera véldrifinn, þar sem 

það er nauðsynlegt til þess að uppfylla þessar 
kröfur. 

(8) Unnt skal vera að ræsa aðalaflvél stýrisbún- 

aðarins annaðhvort með handafli úr brúnni, eða 

sjálfvirkt, þegar afl fæst að nýju eftir aflrof. 

(9) Hjálparstýrisbúnaðurinn skal vera nægjan- 

lega sterkur, og fullfær um að stýra skipinu á 

stjórnhæfum hraða, og skal í neyð vera unnt að 

koma honum fljótt í notkun. 

(10) Hjálparstýrisbúnaðurinn skal geta snúið 
stýrinu úr 15“ í annað borðið yfir í 15“ í hitt 

borðið, á eigi lengri tíma en 60 sekúndum meðan 

skipið siglir á hálfum mestum notkunarhraða 

áfram eða á 7 hnúta hraða, eftir því hvor hraðinn 

er meiri. Hjálparstýrisbúnaðurinn skal vera vél- 

drifinn, þar sem það er nauðsynlegt til þess að 

uppfylla þessar kröfur. 

(11) Raf- eða rafvökvadrifnum stýrisvélum í 
skipum 75 m að lengd eða lengri skal séð fyrir 

raforku frá a. m. k. tveimur greinum úr aðal- 

skiptitöflunni og skal aðskilja þessar greinar eins 

mikið og mögulegt er. 
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(5) Indicators for running indication of the 

motors of electric and electrohydraulic steering 
gear shall be installed in the wheelhouse. Short 
circuit protection, an overload alarm and a no- 
voltage alarm shall be provided for these circuits 
and motors. Protection against excess current, if 

provided, shall be for not less than twice the full 

load current of the motor or circuit so protected, 

and shall be arranged to permit the passage of the 

appropriate starting currents. 

(6) The main steering gear shall be of adequate 
strength and sufficient to steer the vessel at 

maximum service speed. The main steering and 
rudder stock shall be so designed that they will 

not be damaged at maximum speed astern or by 

manoeuvring during fishing operations. 
(7) The main steering gear shall, with the 

vessel at its maximum permissible operating 
draught, be capable of putting the rudder over 

from 35 degrees on one side to 35 degrees on the 

other side with the vessel running ahead at 

maximum service speed. The rudder shall be 

capable of being put over from 35 degrees on 
either side to 30 degrees on the other side in not 

more than 28 seconds, under the same condi- 
tions. The main steering gear shall be operated 

by power where necessary to fulfil these require- 

ments. 
(8) The main steering gear power unit shall be 

arranged to start either by manual means in the 
wheelhouse or automatically when power is 
restored after a power failure. 

(9) The auxiliary means for actuating the 

rudder shall be of adequate strength and suffi- 

cient to steer the vessel at navigable speed and 

capable of being brought speedily into action in 

an emergenCy. 
(10) The auxiliary means for actuating the 

rudder shall be capable of putting the rudder over 

from 15 degrees on one side to 15 degrees on the 

other side in not more than 60 seconds with the 

vessel running at one half of its maximum service 

speed ahead or 7 knots whichever is the greater. 

The auxiliary means for actuating the rudder 
shall be operated by power where necessary to 

fulfil these requirements. 

(11) Electric or electrohydraulic steering gear 

in vessels of 75 metres in length and over shall be 

served by at least two circuits fed from the main 

switchboard and these circuits shall be as widely 

separated as possible.
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52. regla 

Viðvörunarmerki fyrir vélstjóra 

Skip, 75 m á lengd og lengri, skal búa við- 

vörunarbúnaði fyrir vélstjóra, sem stjórnast frá 

stjórnklefa vélarrúmsins eða frá stjórnstaðnum 

(„manueringarstaðnum“) „ eftir því sem við á, og 

skal vera vel heyranlegur í vistarverum vélstjóra. 

53. regla 

Kælikerfi fyrir geymslu aflans 

(1) Kælikerfi skulu vera þannig hönnuð, smíð- 
uð, prófuð og uppsett, að áhersla sé lögð á öryggi 
þeirra með hliðsjón af því hversu mjög kælimiðill- 

inn getur valdið slysum á mönnum um borð, og 
skulu þau uppfylla kröfur stjórnvalda. 

(2) Kælimiðlar, sem nota á í kælikerfi, skulu 

uppfylla kröfur stjórnvalda. Óheimilt er að nota 

metýlklóríð sem kælimiðil. 

(3) a) Kælikerfin skal verja á viðunandi hátt 
gegn titringi, höggi, útþenslu, samdrætti 

o. s. frv., og þau skulu búin sjálfvirku öryggis- 

kerfi, til þess að koma í veg fyrir hættulega 
hækkun á hitastigi og þrýstingi. 

b) Kælikerfi með eitruðum eða eldfimum kæli- 
miðli skulu hafa búnað til aftöppunar, sem 

hleypir kælimiðlinum á þann stað, þar sem hann 

getur hvorki valdið skipi né mönnunum um borð 
hættu. 

(4) a) Sérhvert rúm, þar sem er kælivélabúnað- 
ur, þar með taldir þéttar og gashylki, fyrir eitr- 

aðan kælimiðil, skal aðskilja frá aðliggjandi rúm- 
um með loftþéttum skilrúmum. Sérhvert rúm, 
þar sem er kælivélabúnaður, þar með taldir 

þéttar og gashylki, skal búið lekaviðvörunarkerti, 

sem hefir viðvörunarvísi utan við þetta rúm, við 

innganginn í það, og skal rúmið einnig vera búið 
sjálfstæðu loftræsti- og vatnsúðunarkerfi. 

b) Þar sem slíkur aðskilnaður er ekki mögulegur 
vegna stærðar skipsins, má setja kælikerfið niður í 

vélarúminu, að því tilskildu, að magn kælimiðils- 
ins, sem í notkun er, skapi ekki hættu fyrir þá, 

sem þar eru, þó allt gasið leki út, og að auki sé 

viðvörunarkerfi, sem gefur til kynna hættulegt 

magn af gasi, ef leki verður í rúminu. 

(5) Viðvörunarkerfin í kælivélarúmum og kæli- 

geymslum skulu gefa viðvörunarmerki í brúnni 
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Regulation 52 
Engineers? Alarm 

In vessels of 75 metres in length and over an 

engineers' alarm shall be provided to be operated 
from the engine control room or at the manoeu- 

vring platform as appropriate, and shall be clearly 

audible in the engineers' accommodation. 

Regulation 53 

Refrigeration Systems for Preservation of the 

Catch 

(1) Refrigeration systems shall be so designed, 
constructed, tested and installed as to take 
account of the safety of the systems considering 

the degree of possible harm to persons from the 
refrigerant used and shall be to the satisfaction of 
the Administration. 

(2) Refrigerants to be used in refrigeration 
systems shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration. However, methylchloride shall not be 

used as a refrigerant. 

(3) (a) Refrigerating installations shall be ade- 
quately protected against vibration, shock, 
expansion, shrinkage, etc. and shall be provided 

with an automatic safety control device to pre- 

vent a dangerous rise in temperature and 

pressure. 
(b) Refrigeration systems in which toxic or 

flammable refrigerants are used shall be provided 

with drainage devices leading to a place where 

the refrigerant presents no danger to the vessels 

or to persons on board. 
(4) (a) Any space containing refrigerating 

machinery including condensers and gas tanks 

utilizing toxic refrigerants shall be separated from 

any adjacent space by gastight bulkheads. Any 

space containing the refrigerating machinery 

including condensers and gas tanks shall be fitted 

with a leak detection system having an indicator 

outside the space adjacent to the entrance and 

shall be provided with an independent ventilation 

system and a water spray system. 

(b) When such containment is not practicable, 
due to the size of the vessel, the refrigeration 

system may be installed in the machinery space 

provided that the quantity of refrigerant used will 

not cause danger to persons in the machinery 

space, should all the gas escape, and provided 

that an alarm ís fitted to give warning of a 

dangerous concentration of gas should any leak- 

age occur in the compartment. 
(5) In refrigeration machinery spaces and 

refrigerating rooms, alarms shall be connected to
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eða á stjórnstöðvunum eða við útganga rúmanna 

til þess að forða fólki frá því að lokast þar inni. 

Að minnsta kosti einn útgangur úr hverju slíku 

rúmi skal vera opnanlegur innan frá. Þar sem því 

verður við komið, skulu útgangar úr rúmum, þar 

sem kælivélar eru, sem nota eitraðan eða eldfim- 

an kælimiðil, ekki opnast beint inn í vistarverur. 

(6) Þar sem kælimiðill, skaðlegur fólki, er 

notaður í kælikerfum, skulu vera a. m. k. tvenn 

öndunartæki. Annað þeirra skal vera á þeim stað, 

sem ekki er líklegt að verði óaðgengilegur, leki 
kælimiðill út. Líta má svo á, að öndunartæki, sem 

er hluti af eldvarnarbúnaði skipsins, uppfylli 

alveg eða að hluta framangreind ákvæði, ef 

staðsetning þess uppfyllir þær kröfur, sem gerðar 

eru til tækisins í báðum tilfellum. Þar sem sjálf- 
birg öndunartæki eru notuð, skulu varakútar 
fylgja. 

(7) Viðeigandi skilti, sem hanga uppi um borð í 
skipinu, skulu gefa fullnægjandi upplýsingar um 

örugga notkun kælikerfisins og viðeigandi 
neyðarráðstafanir. 

HLUTI C— RAFBÚNAÐUR 
(sjá einnig 41. reglu) 

54. regla 
Aðalraforkugjafi 

(1) a) Þar sem eingöngu raforka er notuð til að 
drífa hjálparbúnað, sem er nauðsynlegur til þess 

að knýja skipið og fyrir öryggi þess, skal vera 

aðalraforkugjafi með a. m. k. tvær rafalsamstæð- 

ur, og má önnur samstæðan vera drifin af aðalvél- 

inni. Stjórnvöld geta samþykkt annað fyrirkomu- 

lag, sem gefur sambærilega möguleika á raforku. 

b) Afi þessara samstæðna skal vera þannig, að 

tryggð sé starfsemi sú, sem greint er frá í 41. 
reglu, 6. tl. a), að undanskildu því afli, sem er 

nauðsynlegt við fiskveiðar til vinnslu og geymslu 

aflans, þótt einhver rafalsamstæðan stöðvist. Í 
skipum styttri en 45 m þarf hins vegar, ef einhver 

rafalsamstæðan stöðvast, aðeins að vera tryggð sú 
starfsemi, sem er nauðsynleg til að knýja skipið 

og fyrir öryggi þess. 

c) Aðalraforkugjafa skipsins skal vera þannig 

fyrir komið, að unnt sé að framkvæma það, sem 

greint er frá í 41. reglu 6. tl. a), óháð snúnings- 
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the wheelhouse or control stations or escape exits 

to prevent persons being trapped. At least one 

exit from each such space shall be capable of 
being opened from the inside. Where practicable, 

exits from the spaces containing refrigerating 

machinery using toxic or flammable gas shall not 

lead directly into any accommodation spaces. 

(6) Where any refrigerant harmful to persons is 

used in a refrigeration system, at least two sets of 
breathing apparatus shall be provided, one of 
which shall be placed in a position not likely to 
become inaccessible in the event of leakage of 
refrigerant. Breathing apparatus provided as part 

of the vessel's fire-fighting equipment may be 

considered as meeting all or part of this provision 
provided its location meets both purposes. 
Where self-contained breathing apparatus ís 

used, spare cylinders shall be provided. 
(7) Adequate guidance for the safe operation 

and emergency procedures for the refrigeration 

system shall be provided by suitable notices 

displayed on board the vessel. 

PART C — ELECTRICAL INSTALLATIONS 

(See also Regulation 41) 

Regulation 54 

Main Source of Electrical Power 

(1) (a) Where electrical power constitutes the 

only means of maintaining auxiliary services 

essential for the propulsion and the safety of the 
vessel, a main source of electrical power shall be 

provided which shall include at least two genera- 

ting sets, one of which may be driven by the main 
engine. The Administration may accept other 

arrangements having equivalent electrical 

capability. 

(b) The power of these sets shall be such as to 

ensure the functioning of the services referred to 

in Regulation 41(6) (a), excluding the power 

required in fishing activities, processing and pres- 

ervation of the catch, in the event of any one of 

these generating sets being stopped. However, in 

vessels of less than 45 metres in length. in the 
event of any one of the generating sets being 
stopped, it shall only be necessary to ensure the 

functioning of services essential for propulsion 

and safety of the vessel. 

(c) The arrangement of the vessels main 

source of electrical power shall be such that the 

services referred toin Regulation 41(6) (a) can be
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hraða og snúningsátt aðalvélanna eða skrúfuás- 
anna. 

d) Þar sem spennubreytar eru verulegur hluti 

raforkuveitukerfisins, sem krafist er í þessum 

tölulið, skal raforkuveitukerfið vera þannig upp- 
sett, að tryggð sé samfelld veiting raforkunnar. 

(2) a) Ljósaneti skipsins skal vera þannig 
komið fyrir, að eldur eða annað slys í því rúmi 

eða rúmum, þar sem aðalraforkugjafinn er, 

ásamt spennubreytum, ef einhverjir eru, orsaki 

ekki, að neyðarljósabúnaðurinn verði óvirkur. 

b) Neyðarljósabúnaðinum skal vera þannig 
komið fyrir, að eldur eða annað slys í rúmi eða 
rúmum, þar sem neyðarraforkjugjafinn er, ásamt 
spennubreytum, ef einhverjir eru, orsaki ekki, að 

ljósanet skipsins verði óvirk. 

55. regla 

Neyðarraforkugjafi 

(1) Koma skal fyrir sjálfstæðum neyðarraf- 
orkugjafa, staðsettum utan vélarúmanna á 

fullnægjandi hátt, að mati stjórnvalda, og þannig, 
að starfsemi hans sé tryggð, enda þótt eldur eða 
aðrir atburðir leiði til bilunar aðalraforkubúnað- 
arins. 

(2) Neyðarraforkugjafinn skal, með hliðsjón af 
ræsistraumi og skammtímaálagi, geta veitt straum 
samfellt í a. m. k. þrjár klukkustundir. eftirtöld- 
um búnaði: 

a) innanborðs fjarskiptatækjum, eldviðvörun- 
arkerfum og merkjum, sem þörf gæti verið fyrir 

í neyð, 
b) siglingaljósunum, ef þau eru eingöngu raf- 

magnsljós, og neyðarljósunum; 

i) við sjósetningarstaði og meðfram skips- 

síðunum; 

11) í öllum göngum, stigum og útgöngum, 

iii) í rúmum, þar sem vélbúnaður er eða neyðar- 
raforkugjafinn; 

iv) í stjórnstöðvum, og 
v) í fiskmóttöku- og fiskvinnslurúmum; og 

c) til starfrækslu neyðarslökkvidælu, ef einhver 

er. 
(3) Neyðarraforkugjafinn má annaðhvort vera 

rafall eða rafhlaða. 

(4) a) Þar sem neyðarraforkugjafinn er rafall, 
skal hann bæði hafa sjálfstætt olíuveitukerfi og 
vera með fullnægjandi ræsibúnað, sem uppfyllir 
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maintained regardless of the number of revolu- 

tions and direction of the main propelling engines 
or shafting. 

(d) Where transformers constitute an essential 
part of the supply system required by this para- 
graph, the system shall be so arranged as to 
ensure continuity of the supply. 

(2) (a) The arrangement of the main lighting 
system shall be such that a fire or other casualty 

in the space or spaces containing the main source 

of electrical power, including transformers, if 
any, will not render the emergeney lighting 
system inoperative. 

(b) The arrangement of the emergencey lighting 
system shall be such that a fire or other casualty 
in the space or spaces containing the emergency 
source of electrical power, including transfor- 
mers, if any, will not render the main lighting 
system inoperative. 

Regulation 55 
Emergeney Source of Electrical Power 

(1) A self-contained emergency source of 
electrical power located, to the satisfaction of the 

Administration, outside the machinery spaces 

shall be provided and so arranged as to ensure its 
functioning in the event of fire or other causes of 
failure of the main electrical installations. 

(2) The emergency source of electrical power 

shall be capable, having regard to starting current 
and the transitory nature of certain loads, of 
serving simultaneously for a period of at least 
three hours: 

(a) internal communication equipment, fire 
detecting systems and signals which may be 
required in an emergency; 

(b) the navigation lights if solely electrical and 
the emergeney lights: 

(i) of launching stations and overside of the 
vessel; 

(ii) ín all alleyways, stairways and exits; 
(iii) in spaces containing machinery or the 

emergency source of power; 
(iv) in control stations; and 
(v) in fish handling and fish processing spaces; 

and 

(c) the operation of the emergency fire pump, 

if any. 

(3) The emergency source of electrical power 

may be either a generator or an accumulator 
battery. 

(4) (a) Where the emergency source of electri- 

cal power is a generator, it shall be provided both 

with an independent fuel supply and with effi-
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kröfur stjórnvalda. Hafi neyðarrafallinn ekki 
annan sjálfstæðan ræsibúnað, skal þessi eini 
orkugjafi (orkugeymir) vera búinn vörn gegn því 

að sjálfvirka ræsikerfið tæmi hann alveg. 

b) Þar sem neyðarraforkugjafinn er rafgeymir, 
skal hann þola neyðarálagið án endurhleðslu og 
samtímis halda spennunni á rafgeyminum meðan 

á notkun stendur, samfellt innan plús eða mínus 

12% marka frá málspennunni. Í því tilfelli að 
bilun verður á aðalorkugjafanum, skal þessi raf- 

geymir tengjast sjálfvirkt neyðarskiptitöflunni og 
skal samstundis veita orku að minnsta kosti þeim 

búnaði, sem getið er í 2. tl. a) og b). Neyðar- 
skiptitaflan skal vera með hjálparrofa, sem gerir 
kleift að tengja rafhlöðuna með handafli, í því 

tilfelli, að bilun eigi sér stað í sjálfvirka tengibún- 

aðinum. 

(5) Hafa skal neyðarskiptitöfluna eins nálægt 
neyðarraforkugjafanum og framkvæmanlegt er, 

og skal hún staðsett samkvæmt 1. tl. Þar sem 

neyðarraforkugjafinn er rafall, skal hafa neyðar- 
skiptitöfluna á sama stað, nema það trufli notkun 
neyðarskiptitöflunnar. 

(6) Rafgeymi, sem komið er fyrir samkvæmt 
þessari reglu, aðrir en rafgeymar fyrir talstöðv- 

arnar í skipum styttri en 45 m, skulu hafðir í vel 

loftræstu rúmi, sem er ekki það sama og neyðar- 
skiptataflan er í. Hafa skal mæli á hentugum stað 

í aðalskiptitöflunni eða í stjórnklefa vélarúmsins 
til þess að gefa til kynna, hvenær rafhlöðurnar 
fyrir neyðarorkuna afhlaðast. Neyðarskiptitaflan 
skal fá orku við eðlilegar aðstæður frá aðalskipti- 
töflu með streng, sem er varinn í aðalskipti- 
töflunni gegn yfirálagi og skammhlaupi. Fyrir- 

komulagið í neyðarskiptitöflunni skal vera þann- 

ig, að tengingin við aðalskiptitöflu rofni sjálfkrafa 

við neyðarskiptitöfluna, ef aðalorkugjafinn brest- 
ur, og á skipum 45 m að lengd og lengri, tengist 

neyðarorkugjafinn sjálfvirkt, ef aðalorkugjafinn 

bregst. Sé kerfið með tvístefnutengi (feedback 

operation), skal strengurinn einnig varinn Í 

neyðarskiptitöflu, a. m. k. gegn skammhlaupi. 
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cient starting arrangements to the satisfaction of 
the Administration. Unless a second independent 
means of starting the emergency generator is 

provided the single source of stored energy shall 

be protected to preclude its complete depletion 

by the automatic starting system. 
(b) Where the emergency source of electrical 

power ís an accumulator battery it shall be 
capable of carrying the emergency load without 
recharging whilst maintaining the voltage of the 

battery throughout the discharge period within 

plus or minus 12 per cent of its nominal voltage. 
In the event of failure of the main power supply 

this accumulator battery shall be automatically 
connected to the emergency switchboard and 
shall immediately supply at least those services 

specified in paragraph (2) (a) and (b). The 
emergency switchboard shall be provided with an 
auxiliary switch allowing the battery to be con- 
nected manually, in case of failure of the automa- 
tic connexion system. 

(5) The emergeney switchboard shall be instal- 
led as near as is practicable to the emergency 
source of power and shall be loacted in accord- 

ance with paragraph (1). Where the emergency 
source of power is a generator, the emergency 
switchboard shall be located in the same place 
unless the operation of the emergency 

switchboard would thereby be impaired. 
(6) An accumulator battery fitted in accord- 

ance with this Regulation, other than batteries 
fitted for the radio transmitter and teceiver in 
vessels of less than 45 metres in length, shall be 
installed in a well ventilated space which shall not 

be the space containing the  emergency 

switchboard. An indicator shall be mounted in a 
suitable place on the main switchboard or in the 
machinery control room to indicate when the 

battery constituting the emergency source of 
power is being discharged. The emergency 
switchboard is to be supplied in normal operation 

from the main switchboard by an inter-connector 

feeder which is to be protected at the main 

switchboard against overload and short circuit. 

The arrangement at the emergency switchboard 

shall be such that the inter-connector feeder is 
disconnected automatically at the emergency 

switchboard upon failure of the main power 

supply, and for vessels of 45 metres in length and 

over shall provide for automatic connexion of the 

emergency supply in the event of such failure. 

When the system is arranged for feedback opera- 
tion, the inter-connector feeder shall also be 

protected at the emergeney switchboard at least 

against short circuit.
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(7) Neyðarrafallinn og aðaldrifkraftur hans, 
svo og allir rafgeymar, skulu vera þannig úr garði 

gerðir, að þeir starfi með fullum afköstum, þegar 

skipið er rétt og þegar veltur þess eru allt að 22 

á annað hvort borðið, og stafnhalli þess er 

samtímis allt að 109 á stafn eða skut, eða velti á 
annan hátt innan þessara marka. 

(8) Neyðarraforkugjafinn og sjálfvirka ræsi- 

kerfið skulu vera þannig hönnuð og smíðuð, að 
mögulegt sé fyrir áhöfnina að gera fullnægjandi 
prófanir á þeim, á meðan skipið er í gangi. 

56. regla 

Varúðarráðstafanir gegn raflosti, eldi og 

öðrum hættum, sem orsakast kunna af rafmagni 

(1) a) Óvarðir, varanlegir málmhlutar raf- 
hreyfla og rafbúnaðar, sem ekki er straumhafa, 
en getur orðið það vegna bilana, skulu jarðtengd- 

ir, nema: 

i) þeir fái ekki spennu yfir 55 volt, ef um 

jafnstraum er að ræða, eða 55 volt, virkt 

raungildi (root mean square) milli leiðara; 

ekki skal nota einvafsspenna, til þess að ná 

þessari riðstraumsspennu; eða 

ii) þeir fái ekki spennu yfir 250 volt frá spennu- 
breytum með aðskilin, einangruð vöf, og sem 

veita aðeins einu tæki; eða 

iii) þeir séu smíðaðir samkvæmt grundvallarregl- 
unni um tvöfalda einangrun. 

b) Handraftæki skal nota við hættulausa 

spennu. Óvarðir hlutar þessara tækja, sem ekki 

eru straumhafa en gætu orðið það vegna bilana, 

skulu jarðtengdir. Stjórnvöld geta krafist aukinna 

varúðarráðstafana fyrir rafmagnshandlampa, 

verkfæri eða önnur svipuð tæki, sem eru notuð Í 

þröngum eða óvenjulega rökum rúmum, þar sem 

leiðni getur skapað sérstakar hættur. 

c) Smíði og niðursetning raftækja skal þannig 

háttað, að þau valdi ekki slysi við eðlilega með- 

ferð og snertingu. 

(2) Áðal- og neyðarskiptitöflur skulu vera 
þannig úr garði gerðar, að þær veiti greiðan 

aðgang, eftir þörfum, að tækjum og búnaði, án 

hættu fyrir gæslumenn. Hlíðarnar, bakið og, sé 

það nauðsynlegt, einnig framhliðina skal verja á 

viðeigandi hátt. Óvarða, straumhafa hluti, er 

hafa spennu miðað við jörð hærri en þá spennu, 

sem stjórnvöld ákveða, skal ekki setja á framhlið 
þessara taflna. Þar sem nauðsynlegt er, skulu 
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(7) The emergency generator and its prime 

mover and any accumulator battery shall be so 

arranged as to ensure that they will function at 

full rated power when the vessel is upríght and 

when rolling up to an angle of 22!% degrees either 
way and simultaneously pitching 10 degrees by 

bow or stern, or is in any combination of angles 

within those límits. 
(8) The emergency source of electrical power 

and automatic starting equipment shall be so 

constructed and arranged as to enable adequate 
testing to be carried out by the crew while the 
vessel is in operating condition. 

Regulation 56 

Precautions against Shock, Fire and Other 

Hazards of Electrical Origin 

(1) (a) Exposed permanently fixed metal parts 
of electrical machines or equipment which are 

not intended to be “live", but which are liable 

under fault conditions to become *“live" shall be 
earthed (grounded) unless: 

(i) they are supplied at a voltage not exceeding 
55 volts direct current or 55 volts, root mean 

square, between conductors: autotransfor- 

mers shall not be used for the purpose of 

achieving this alternative current voltage; or 

(ii) they are supplied at a voltage not exceeding 

250 volts by safety isolating transtormers 

supplying one consuming device only; or 

(iii) they are constructed in accordance with the 
principle of double insulation. 

(b) Portable electrical equipment shall operate 
at a safe voltage, exposed metal parts of such 

equipment which are not intended to have a 
voltage but which may have such under fault 

conditions, shall be earthed. The Administration 

may require additional precautions for portable 

electric lamps, tools or similar apparatus for use 

in confined or exceptionally damp spaces where 
particular risks due to conductivity may exist. 

(c) Electrical apparatus shall be so constructed 

and so installed that it shall not cause injury when 

handled or touched in the normal manner. 

(2) Main and emergeney switchboards shall be 

so arranged as to give easy access as may be 

needed to apparatus and equipment, without 

danger to attendants. The sides and backs and, 
where necessary, the fronts of switchboards, shall 

be suitably guarded. Exposed “live" parts having 

voltages to earth exceeding a voltage to be 

specified by the Administration shall not be 

installed on the front of such switchboards. There
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lagðar mottur eða grindur úr einangrandi efni við 
framhliðina og bakhliðina. 

(3) a) Rafkerfi, þar sem skipsbolurinn er annar 
leiðarinn, skal ekki nota til orkuflutnings til 
hitunar eða lýsingar í skipum 75 m að lengd og 

lengri. 

b) Ákvæði liðar a) hindra ekki við vissar 
aðstæður, sem stjórnvöld samþykkja, notkun á: 

i) tæringarvarnarafkerfum, sem byggja á raf- 

magni („katóðu“-vörn); 

ii) takmörkuðum og jarðtengdum kerfum: eða 
iii) tækjum, sem hafa eftirlit með einangruninni, 

að því tilskildu, að straumur í rásinni fari ekki 

yfir 30 milliamper við óheppilegustu að- 
stæður. 

c) Í skipum með rafkerfi, þar sem skipsbolur- 

inn er annar leiðarinn, skulu allar lokaveiturásir 

(allar rásir eftir síðasta var), vera tveggja leiðara, 
og sérstakar varúðarráðstafanir gerðar, sem telj- 
ast fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

(4) Þar sem ójarðtengt dreifikerfi, hvort sem 

það er fyrsta (primary) eða annars (secondary) 

stigs, er notað til orkuflutnings, hitunar eða 

lýsingar, skal vera fyrir hendi tæki, sem hefur 
stöðugt eftirlit með einangruninni til jarðar og 
gefur heyranlegt eða sýnilegt merki, ef einangr- 
unargildin verða óeðlilega lág. 

(5) a) Nema stjórnvöld leyfi annað við sér- 

stakar aðstæður, skulu öll málmslíður og hlífar 

kapla vera samtengd og jarðtengd. 

b) Allir rafkaplar skulu a. m. k. vera af eld- 

hindrandi gerð og þannig lagðir, að upphaflegir 

eldhindrandi eiginleikar þeirra séu óskertir. 

Stjórnvöld geta leyft notkun á sérstökum gerðum 
kapla, sem falla ekki að ofangreindum ákvæðum, 

ef nauðsyn ber til í einstökum tilvikum, til dæmis 

sem tíðnitaugar senditækja. 

c) Kaplar og lagnir, sem eru fyrir aðal- eða 

neyðarorku., lýsingu, innanborðstalsamband og 

merkjagjöf, skal leiða, svo framarlega sem unnt 

er, fram hjá eldhúsum, vélarúmum af gerðinni A 
og öðrum rúmum, þar sem mikil eldhætta er, 

þvottaklefum, fiskmóttöku- og fiskvinnslurúmum 
og öðrum rúmum, þar sem hátt rakastig er. Kaplar, 
sem tengja slökkvidælur við neyðarskiptitöfluna, 

skulu vera af eldtraustri gerð, þegar þeir liggja 

um rúm, þar sem er mikil eldhætta. Þar sem því 

verður við komið, skal leggja þessa kapla þannig, 
að útilokað sé, að þeir verði ónothæfir vegna þess 

að þilin hitna sökum elds í aðliggjandi rúmi. 
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shall be non-conducting mats or gratings at the 

front and rear, where necessary. 

(3) (a) The hull return system of distribution 
shall not be used for power, heating or lighting in 
vessels of 75 metres in length and over. 

(b) The requirement of sub-paragraph (a) does 

not preclude, under conditions approved by the 

Administration, the use of: 

(1) impressed current 

systems; 
(ii) limited and locally earthed systems; or 

(iii) insulation level monitoring devices provided 

the circulation current does not exceed 30 

milliamperes under the most unfavourable 

conditions. 

(c) Where the hull return system is used, all 

final sub-circuits (all circuits fitted after the last 

protective device) shall be two wire and special 
Precautions shall be taken to the satisfaction of 

the Administration. 

(4) Where a distribution system, whether prim- 

ary or secondary, for power. heating or lighting, 

with no connexion to earth is used, a device 

capable of continuously monitoring the insulation 

level to earth and of giving an audible or visual 
indication of abnormally low insulation values 

shall be provided. 
(5) (a) Except as permitted by the Administra- 

tion in exceptional circumstances, all metal 

sheaths and armour of cables shall be electrically 

continuous and shall be earthed. 
(b) All electrical cables shall be at least of a 

flame-retardant type and shall be so installed as 

not to impair their original flame-retarding prop- 

erties. The Administration may permit the use of 

special types of cables when necessary for 

particular applications. such as radio frequency 

cables, which do not comply with the foregoing. 

(ce) Cables and wiring serving essential or 

emergency power, lighting, internal communica- 

tions or signals shall as far as practicable be 

routed clear of galleys, machinery spaces of 

Category A and other high fire risk areas and 

laundries, fish handling and fish processing 
spaces and other spaces where there ís a high 

moisture content. Cables connecting fire pumps 

to the emergency switchboard shall be of a fire 

resistant type where thev pass through high fire 
risk areas. Where practicable all such cables 

should be run in such a manner as to preclude 

their being rendered unserviceable by heating of 

the bulkheads that may be caused bv a fire in an 

adjacent space. 

cathodic *protective 

C5
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d) Þegar kaplar eru lagðir í rúm, þar sem eld- 
og sprengihætta er, verði bilun í rafkerfinu, skal 
gera sérstakar varúðarráðstafanir gegn þessari 

hættu, sem eru fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

e) Raflagnir skulu lagðar á þann hátt, að þær 

verði ekki fyrir núningi né öðrum skemmdum. 
f) Ganga skal frá endum og samskeytum allra 

lagna þannig, að upphaflegir eiginleikar haldist, 

svo sem rafleiðni, efnis- og eldhindrandi eigin- 
leikar, og þar sem nauðsynlegt er, eldtraustleiki 
kapalsins. 

g) Kaplar lagðir í kæliklefa skulu hæfir til 

notkunar við lágt hitastig og mikinn raka. 

(6) a) Rafrásir skal verja gegn skammhlaupi. 

Einnig skal verja rafrásir gegn yfirálagi, nema í 
samræmi við $S1. reglu eða í undantekningar- 

tilvikum, þar sem stjórnvöld heimila annað. 

b) Stöðugt skal sýna hámarksálagið eða við- 

komandi stillingu á yfirálagsvarnarbúnaðinum 

fyrir hverja straumrás þar sem varnarbúnaðinum 
er komið fyrir. 

(7) Ljósabúnaði skal þannig komið fyrir, að 
hann valdi ekki hitaaukningu, sem leitt gæti til 

skemmda á raflögninni, né að aðliggjandi efni 

hitni óhóflega. 

(8) Ljósa- eða rafrásir, sem enda í rúmi, þar 
sem eld- eða sprengingarhætta er, skal búa ein- 

angrunarrofum utan rúmsins. 

(9) a) Rúm fyrir rafhlöðu skal gert og loftræst 

þannig, að fullnægjandi sé, að mati stjórnvalda. 

b) Rafbúnað og annan búnað, sem gæti valdið 

íkveikju í eldfimri uppgufun, skal ekki heimilt að 

nota í þessum hólfum, nema að því marki, sem 

greinir í 10. tl. 

c) Rafgeyma er óheimilt að staðsetja í vistar- 

verum, nema þeir séu geymdir loftþétt. 

(10) Í rúmum, þar sem eldfimar blöndur geta 
safnast fyrir, og í sérhverju hólfi, sem aðallega er 

notað til geymslu á rafgeymum, skal ekki koma 

fyrir rafbúnaði, nema stjórnvöld telji að: 

a) hann sé nauðsynlegur fyrir reksturinn; 

b) hann sé af þeirri gerð, sem ekki kveikir í 

viðkomandi blöndu; 

c) hann hæfi viðkomandi rúmi; og 
d) vottað sé á fullnægjandi hátt, að notkun 

búnaðarins sé hættulaus í því ryki, lofttegundum 

og í því gasi, sem líklegt er að komi fyrir. 
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(d) Where cables which are installed in spaces 
where the risk of fire or explosion exists in the 
event of an electrical fault, special precautions 
against such risks shall be taken to the satisfac- 

tion of the Administration. 
(e) Wiring shall be supported in such a manner 

as to avoid chafing or other damage. 

(f) Terminations and joints in all conductors 

shall be made such that they retain the original 
electrical, mechanical, flame-retarding and, 

where necessary, fire-resisting properties of the 

cable. 

(g) Cables installed in refrigerated compart- 
ments shall be suitable for low temperatures and 

high humidity. 
(6) (a) Circuits shall be protected against short 

circuit. Circuits shall also be protected against 
overload, except in accordance with Regulation 
51 or where the Administration may excep- 

tionally otherwise permit. 

(b) The rating or appropriate setting of the 

overload protective device for each circuit shall 
be permanently indicated at the location of the 

protective device. 
(7) Lighting fittings shall be arranged to pre- 

vent temperature rises which could damage the 
wiring and to prevent surrounding material from 

becoming excessively hot. 
(8) Lighting or power circuits terminating in a 

space where the risk of fire or explosion exists 
shall be provided with ísolating switches outside 
the space. 

(9) (a) The housing of an accumulator battery 
shall be constructed and ventilated to the satisfac- 
tion of the Administration. 

(b) Electrical and other equipment which may 

constitute a source of ignition of flammable 

vapours shall not be permitted in these compart- 

ments except as permitted in paragraph (10). 

(c) An accumulator battery shall not be located 
in accommodation spaces unless installed in a 

hermetically sealed container. 

(10) In spaces where flammable mixtures are 

liable to collect and in any compartment assigned 

principally to the containment of an accumulator 

battery, no electrical equipment shall be installed 

unless the Administration is satisfied that it is: 
(a) essential for operational purposes; 

(b) of a type which will not ignite the mixture 
concerned; 

(c) appropriate to the space concerned; and 
(d) appropriately certified for safe usage in the 

dusts, vapours or gases líkely to be encountered.
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(11) Eldingavara skal setja á öll trémöstur eða 

toppmöstur. Í skipum smíðuðum úr óleiðandi 

efni skal tengja eldingavarann með hæfilegum 

kapli við eirplötu, sem fest er utan á bol skipsins, 

vel undir sjólínu. 

HLUTI D — TÍMABUNDIÐ ÓMÖNNUÐ 

VÉLARÚM 
(sjá einnig 41. reglu). 

57. regla 

Brunaöryggi 

Varnir gegn eldi 

(1) Háþrýsti-brennsluolíulögnum skal veita sér- 

staka athygli. Þar sem það er framkvæmanlegt, 
skal safna lekaolíu frá þessum lögnum fyrir í 

lekaolíugeymi, sem er með búnað, sem gefur 
viðvörun, verði hátt borð í geyminum. 

(2) Þar sem daggeymar brennsluolíu eru fylltir 

sjálfvirkt eða með fjarstjórnun, skulu þeir vera 
þannig útbúnir, að þeir yfirfyllist ekki. Sams 

konar ráðstafanir skal gera við annan búnað, sem 
fer sjálfvirkt með eldfima vökva, t. d. brennslu- 

olíuskilvindur, sem staðsetja skal, hvenær sem því 

verður við komið, í sérstöku rúmi, ætluðu fyrir 

skilvindur og hitunarbúnað þeirra. 
(3) Þar sem dag- eða setgeymar brennsluolíu 

eru með hitunarbúnaði og hitinn getur farið upp 
yfir blossamark brennsluolíunnar, skal hafa við- 

vörunarbúnað, sem gefur til kynna hátt hitastig. 

Eldskynjun 

(4) Viðurkennt eldskynjunarkerfi, sem byggist 

á sjálfvirku eftirliti og búið er möguleikum til 
reglubundinna prófana, skal vera í vélarúmum. 

Stjórnvöldum er heimilt að undanþiggja skip 

styttri en 45 m, þessu ákvæði, að því tilskildu, að 

staðsetning vélarúmsins auðveldi mönnum um 

borð að verða elds varir. 

(5) Eldskynjunarkerfið skal gefa frá sér bæði 

hljóð- og ljósmerki í brúnni og á nægjanlega 

mörgum, heppilegum stöðum, svo að menn um 
borð heyri það og sjái, þegar skipið er í höfn. 

(6) Eldskynjunarkerfið skal sjálfkrafa fá orku 

frá neyðarorkugjafa, ef bilun verður á aðalorku- 

gjafanum. 

(7) Sprengihreyfla, 2500 kílóvött að stærð og 

þar yfir, skal búa skynjurum fyrir olíuúða í 

sveifarhúsi eða skynjurum fyrir hita vélarlega eða 

jafngildum tækjum. 
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(11) Lightning conductors shall be fitted to all 
wooden masts of topmasts. In vessels constructed 

of non-conductive materials the lightning conduc- 

tors shall be connected by suitable conductors to 

a copper plate fixed to the vessel's hull well below 
the waterline. 

PART D — PERIODICALLY 

UNATTENDED MACHINERY SPACES 

(See also Regulation 41) 

Regulation 57 

Fire Safety 

Fire prevention 

(1) Special consideration shall be given to high 

pressure fuel oil pipes. Where practicable, leak- 

ages from such piping systems shall be collected 

in a suitable drain tank which shall be provided 

with a high level alarm. 
(2) Where daily service fuel oil tanks are filled 

automatically or by remote control, means shall 

be provided to prevent overflow spillages. Simi- 

lar consideration shall be given to other equip- 
ment which treats flammable liquids automa- 

tically, e. g. fuel oil purifiers, which whenever 

practicable shall be installed in a special space 

reserved for purifiers and their heaters. 

(3) Where fuel oil daily service tanks or settling 

tanks are fitted with heating arrangements, a high 
temperature alarm shall be provided if the flash- 
point of the fuel oil can be exceeded. 

Fire detection 

(4) An approved fire detection system based 
on a self-monitoring principle and including faci- 
lities for periodical testing shall be installed in 
machinery spaces. In vessels of less than 45 

metres in length the Administration may waive 

this requirement provided the location of the 
machinery space facilitates the detection of fire 

by persons on board. 

(5) The detection system shall initiate both 

audible and visual alarm in the wheelhouse and in 

sufficient appropriate spaces to be heard and 

observed by persons on board, when the vessel is 

in harbour. 
(6) The fire detection system shall be fed 

automatically from an emergency source of 

power if the main source of power fails. 

(7) Internal combustion engines of 2 500 kilo- 

watts and over shall be provided with crankcase 

oil mist detectors or engine bearing temperature 

detectors or equivalent devices.
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Eldvarnir 

(8) Um borð skal vera innbyggt slökkvikerfi, 
sem er fullnægjandi að mati stjórnvalda og sam- 
rýmist ákvæðum 83. og 101. reglu. 

(9) Í skipum, 75 m að lengd og lengri, skal gera 

ráðstafanir til þess, að samstundis fáist vatn frá 

slökkvikerfinu, annaðhvort með: 

a) fjarstýrðri ræsingu á einni af aðalslökkvi- 

dælunum úr brúnni eða stjórnstöð fyrir bruna- 

varnir, ef einhver er; eða 

b) stöðugum þrýstingi í slökkvikerfinu, en hafa 

skal í huga þann möguleika, að frjósi í lögnunum. 

(10) Að mati stjórnvalda skal viðhaldið á 
eldtraustleika vélarúmanna vera fullnægjandi, 
einnig staðsetning stjórnbúnaðar slökkvikerfis- 

ins, stöðvunarbúnaðurinn, sem tilgreindur er í 62. 

reglu, t. d. fyrir loftræstingar, brennsluolíudælur 
o.s.frv. Stjórnvöld geta krafist slökkvitækja og 
annars eldvarnarbúnaðar og öndunartækja til 
viðbótar því, sem ákvæðin í kafla V tilgreina. 

58. regla 

Varnir gegn yfirfyllingu 

(1) Setja skal í kjalsogið í vélarúmum fullkom- 
inn viðvörunarbúnað, sem gefur til kynna alla 

samansöfnun vökva við eðlilegan stafn- og hliðar- 
halla. Viðvörunarkerfið skal gefa frá sér heyran- 

leg og sýnileg merki á þeim stöðum, þar sem 

stöðug vakt er höfð. 

(2) Í skipum 45 m að lengd og lengri skal 

staðsetja stjórnbúnað allra loka fyrir sjóinntök, 

frárennsli neðan sjólínu eða kjalsogs- og austur- 

kerfi þannig að nægur tími sé til stjórnunar 

þeirra, ef vatn streymir í rúmið. 

59. regla 

Talsambönd 

Í skipum 75 m að lengd og lengri skal annar 

möguleiki á sambandi, sem greint er frá í 45. 
reglu, vera Öruggt talsamband. Auk þess skal 

vera annað Öruggt talsamband milli brúar og 

vístarvera vélstjóra. 

60. regla 

Viðvörunarkerfi 

(1) Til staðar skal vera viðvörunarkerfi, sem 

gefur til kynna sérhverja bilun, sem þarf athugun- 

ar við. 
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Fire fighting 

(8) A fixed fire-extinguishing system shall be 
provided to the satisfaction of the Administra- 
tion, which shall be im compliance with the 

requirements of Regulations 83 and 101. 
(9) In vessels of 75 metres in length and over 

provision shall be made for immediate water 
delivery from the fire main system either by: 

(a) remote starting arrangements of one of the 
main fire pumps in the wheelhouse and at the fire 
control station, if any; or 

(b) permanent pressurization of the fire main 

system, due regard being paid to the possibility of 

freezing. 

(10) The Administration shall be satisfied with 
the maintenance of the fire integrity of the 

machinery spaces, the location and centralization 

of the fire-extinguishing system controls, the 

shut-down arrangements referred to in Regula- 

tion 62, e. g. ventilation, fuel pumps, etc., and 

may require fire-extinguishing appliances and 
other fire-fighting equipment and breathing 

apparatus in addition to the relevant require- 

ments of Chapter V. 

Regulation 58 

Protection against Flooding 

(1) Bilges in machinery spaces shall be pro- 

vided with a high level alarm in such a way that 

the accumulation of liquids is detected at normal 

angles of trim and heel. The detection system 

shall ínitiate an audible and visual alarm in the 

places where continuous watch is maintained. 

(2) In vessels of 45 metres in length and over 

the controls of any valve serving a sea inlet, a 

discharge below the waterline or a bilge injection 

system shall be so sited as to allow adequate time 

for operation in case of influx of water to the 

space. 

Regulation 59 

Communications 

In vessels of 75 metres in length and over one 

of the two separate means of communication 

referred to in Regulation 45 shall be a reliable 
vocal communication. Án additional reliable 

means of vocal communication shall be provided 

between the wheelhouse and the engineers' 

accommodation. 

Regulation 60 

Alarm System 

(1) An alarm system shall be provided which 
shall indicate any fault requiring attention.
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(2) a) Viðvörunarkerfið skal geta gefið frá sér 
heyranlegt hljóðmerki í vélarúminu og skal gefa 

til kynna með sýnilegu merki á viðeigandi stað, 
hvaða viðvörun er í gangi. Þó geta stjórnvöld 
heimilað í skipum styttri en 45 m að kerfið geti 

gefið frá sér hljóðmerki og sýnt með merki, 

hvaða viðvörun er í gangi, aðeins á brú skipsins. 

b) Í skipum 45 m að lengd og lengri, skal 

viðvörunarkerfið vera tengt í klefa vélstjóranna 
með valrofa, til þess að tryggja samband við einn 
þessara klefa eða setustofu vélstjóranna, ef ein- 

hver er. Stjórnvöldum er heimilt að leyfa annað 

fyrirkomulag, sem veitir sambærilegt öryggi. 

c) Í skipum 45 m að lengd og lengri skal gefin 
viðvörun til vélstjóra, og til þeirra manna í 

brúnni, sem þar eru á vakt, ef áður gefin viðvörun 

hefir ekki vakið athygli innan ákveðins tíma, sem 

stjórnvöld ákveða. 

d) Heyranleg og sýnileg viðvörun skal gefin í 
brúnni vegna sérhvers tilviks, sem aðgerða þarf 

við af ábyrgum, vakthafandi manni eða sem 

athygli hans skal vakin á. 
e) Viðvörunarkerfið skal vera hannað, sé það 

framkvæmanlegt, miðað við > „fail-safe“ 

fyrirkomulag. 
(3) Viðvörunarkerfið skal: 
a) fá stöðugt orku, með því að skipta sjálfvirkt 

yfir á varaorkugjafa, ef aðalorkugjafinn bilar; 

b) gefa viðvörun verði bilun í aðalorkugjaf- 
anum. 

(4) a) Viðvörunarkerfið skal geta gefið til 
kynna fleiri en eina bilun samtímis og móttöku- 
staðfesting einnar viðvörunar skal ekki hindra 
gjöf annarrar viðvörunar. 

b) Staðfesting á móttöku viðvörunar á þeim 
stað, sem tilgreindur er í 2. tl. a), skal sýnd á þeim 
stöðum, þar sem viðvörunin var gefin. Gefa skal 
viðvörunarmerki þar til þau eru móttekin, og 

ljósmerki skulu sýnd áfram, þar til bilunin hefur 

verið lagfærð. Allur viðvörunarbúnaður skal 

sjálfkrafa fara í viðbragðsstöðu, þegar bilun hefur 

verið lagfærð. 

61. regla 

Sérstök ákvæði varðandi véla-, ketil- og 

rafbúnað 

(1) Í skipum 75 m að lengd og lengri skal 
aðalraforkugjafinn vera sem hér greinir: 

a) þar sem venjulega má afla raforkunnar með 

einum rafali, skal vera viðeigandi álagsstýring, 
sem tryggir samfellda orku til þess búnaðar, sem 
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(2) (a) The alarm system shall be capable of 
sounding in the machinery space an audible 
alarm and indicate visually each separate alarm 
function at a suitable position. However, in 

vessels of less than 45 metres in length the 

Administration may permit the system to be 

capable of sounding and indicating visually each 

separate alarm function in the wheelhouse only. 

(b) In vessels of 45 metres in length and over 

the alarm system shall have a connexion to the 
engineers' cabins through a selector switch to 

ensure connexion to one of those cabins and to 

the engineers' public rooms, if any. The Admi- 

nistration may permit alternative arrangements 

which provide an equivalent measure of safety. 
(c) In vessels of 45 metres in length and over an 

engineers' alarm and an alarm to the wheelhouse 

for persons on watch shall be activated if an 

alarm function has not received attention within a 

limited period as specified by the Administration. 

(d) Audible and visual alarms shall be acti- 
vated in the wheelhouse for any situation requir- 
ing action by the responsible person on watch or 

which should be brought to his attention. 

(e) The alarm system shall as far as ís practi- 

cable be designed on the fail-safe principle. 

(3) The alarm system shall be: 
(a) continuously powered with automatic 

changeover to a stand-by power supply in case of 

loss of normal power supply; and 

(b) activated by failure of the normal power 

supply. 

(4) (a) The alarm system shall be able to 
indicate at the same time more than one fault and 
the acceptance of any alarm shall not inhibit 

another alarm. 

(b) Acceptance at the position referred to in 

paragraph (2) (a) of any alarm condition shall be 
indicated at the positions where it was shown. 

Alarms shall be maintained until they are 

accepted and the visual indications shall remain 

until the fault has been corrected. All alarms 

shall automatically reset when the fault has been 

rectified. 

Regulation 61 

Special Requirements for Machinery, Boiler and 

Electrical Installations 

(1) In vessels of 75 metres in length and over 

the main source of electrical power shall be 

supplied as follows: 

(a) where the electrical power can normally be 
supplied by one generator, there shall be pro-
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nauðsynlegur er til að knýja skipið og stýra því. 

Til að bæta upp brottfall rafalsins, sem er í 

notkun, í því tilfelli að hann bili, skulu gerðar 
viðeigandi ráðstafanir til sjálfvirkrar ræsingar 

vararafals og tengingar hans í aðalskiptitöfluna, 

og skal hann afkasta orku, sem nægir til þess að 

unnt sé að knýja skipið og stýra því, enn fremur til 

að ræsa á ný á sjálfvirkan hátt nauðsynlegar 
hjálparvélar, þar með talið, ef nauðsyn krefur, að 

framkvæma tengdar áframhaldandi aðgerðir. 
Gera má ráðstafanir, sem að mati stjórnvalda eru 

fullnægjandi, til þess að unnt sé að fjarræsa 
(handvirkt) og tengja vararafalinn við aðalskipti- 

töfluna og einnig að unnt sé að endurfjarræsa 

nauðsynlegar hjálparvélar, og 

b) ef raforkan er að jafnaði framleidd samtímis 

af fleiri en einni rafalsamstæðu, skal gera ráðstaf- 

anir, t. d. með álagsstýringu, til að tryggja, enda 

þótt ein samstæðan verði óvirk, að þær sem eftir 

eru haldi áfram að starfa án yfirálags þannig, að 
unnt sé að knýja skipið og stýra því. 

(2) Þar sem þess er krafist að hafa tvöfaldan 

búnað, skal annar hjálparvélbúnaðurinn, sem 

nauðsynlegur er til þess að knýja skipið, búinn 
sjálfvirkum skiptibúnaði, sem skiptir yfir á vara- 

vél. Gefa skal viðvörun við sjálfvirka skiptingu. 
(3) Sjálfvirk eftirlits- og viðvörunarkerfi skulu 

höfð, svo sem hér greinir: 

a) eftirlitskerfið skal vera þannig, að nauðsyn- 
legur sjálfvirkur búnaður tryggi þá starfsemi, sem 

nauðsynleg er til rekstrar aðalvélabúnaðarins og 
tilheyrandi hjálparvéla, 

b) þegar aðalvélar eru sprengihreyflar, skal 

hafður búnaður, sem heldur uppi nauðsynlegum 
ræsiloftsþrýstingi; 

c) viðvörunarkerfi samkvæmt 60. reglu skal 

vera fyrir allan mikilvægan þrýsting, hitastig, 

vökvaborð o. s. frv.; og 

d) þar sem slíkt á við, skal höfð viðeigandi 

miðstöð með nauðsynlegum viðvörunarmerkjum 

og búnaði, sem gefur til kynna sérhverja bilun, 

sem viðvörun hefur verið gefin við. 

62. regla 

Öryggiskerfi 

Hafa skal þannig öryggiskerfi, að alvarleg bilun 

í starfsemi véla- eða ketilbúnaðar, sem skyndileg 

hætta stafar af, leiði til sjálfvirkrar stöðvunar 

þessa hluta búnaðarins, og er viðvörun gefin um 

það. Stöðvun á aðalvélbúnaðinum skal ekki vera 

sjálfvirk, nema í þeim tilvikum, sem geta leitt til 
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vided suitable load shedding arrangements to 
ensure the integrity of supplies to services 
required for propulsion and steering. To cover 

the case of loss of the generator in operation, 

there shall be adequate provisions for automatic 

starting and connecting to the main switchboard 

of a stand-by generator of sufficient capacity to 
permit propulsion and steering and with automa- 

tic restarting of the essential auxiliaries including, 
where necessary, sequential operations. Means 

may be provided to the satisfaction of the Admi- 
nistration for remote (manual) starting and con- 
nexion of the stand-by generator to the main 
switchboard as well as means of repeated remote 

starting of essential auxiliaries; and 
(b) if the electrical power is normally supplied 

by more than one generating set simultaneously, 

there shall be provisions, e. g. by load shedding, 

to ensure that in case of loss of one of these 
generating sets, the remaining ones are kept in 

operation without overload to permit propulsion 
and steering. 

(2) Where required to be duplicated, other 

auxiliary machinery essential to propulsion shall 

be fitted with automatic change-over devices 

allowing transfer to a stand-by machine. An 
alarm shall be given on automatic change-over. 

(3) Automatic control and alarm systems shall 
be provided as follows: 

(a) the control system shall be such that 

through the necessary automatic arrangements 
the services needed for the operation of the main 

propulsion machinery and its auxiliaries are 

ensured; 

(b) means shall be provided to keep the 
starting air pressure at the required level where 
internal combustion engines are used for main 
propulsion; 

(c) an alarm system complying with Regulation 

60 shall be provided for all important pressures, 

temperatures, fluid levels, etc.; and 

(d) where appropriate an adequate central 

position shall be arranged with the necessary 
alarm panels and instrumentation indicating any 

alarmed fault. 

Regulation 62 

Safety System 

A safety system shall be provided so that 

serious malfunction in machinery or boiler opera- 

tions, which presents an immediate danger, shall 

initiate the automatic shut-down of that part of 

the plant and an alarm shall be given. Shut-down 

of the propulsion system shall not be automa-



4. júlí 1986 7 

alvarlegra skemmda, algerrar bilunar eða spreng- 

ingar. Þar sem fyrirkomulagið er þannig, að unnt 
er að hlaupa fram hjá stöðvun aðalvélbúnaðarins, 

skal það vera svo, að óviljandi er það ekki 

mögulegt. Sýnileg merki skulu gefa til kynna, 

hvort framhjáhlaup hafi orðið eða ekki. 

KAFLI V — ELDVARNIR, ELDSKYNJUN 
OG SLÖKKVISTÖRF 

(sjá einnig 57. reglu) 

HLUTI A — ELDVARNIR Í SKIPUM 55 M 
AÐ LENGD OG LENGRI 

63. regla 
Almennt 

Ein af eftirfarandi eldvarnaraðferðum skal not- 

uð í vistarverum og þjónusturúmum: 

a) Aðferð Í F — Allir skilveggir innanborðs 

smíðaðir úr eldtraustu efni í „B“ eða „C“ flokki, 

og að jafnaði engin eldskynjunar- eða ýringar- 

kerfi í vistarverum og þjónusturúmum; eða 

b) Aðferð Il F — Haft sjálfvirkt ýringar- og 
eldviðvörunarkerfi til skynjunar á eldi og til að 
slökkva eld í öllum rúmum, þar sem búast má við 

íkviknun, yfirleitt án takmörkunar á gerð skil- 
veggjanna; eða 

c) Aðferð HL F — Haft sjálfvirkt eldviðvörunar 
og skynjunarkerfi á öllum stöðum, þar sem búast 
má við íkviknun, yfirleitt án takmörkunar á gerð 

skilveggjanna, að því undanskildu, að í engu 

tilviki skal flatarmál vistarvera, sem takmarkast 

af skilveggjum í „A“ eða „B“ flokki, vera stærra 

en 50 fermetrar. Stjórnvöld geta þó aukið þetta 

flatarmál fyrir almenn rúm. 

Ákvæðin um notkun á eldtraustum efnum til 

smíði og einangrunar á þiljum vélarúma, stjórn- 

stöðva o.s.frv., og til varnar stigahúsum og 

göngum, skal gilda jafnt fyrir allar þrjár aðferð- 

irnar. 
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tically activated except in cases which could lead 

to serious damage, complete breakdown, or 

explosion. Where arrangements for overriding 

the shut-down of the main propelling machinery 

are fitted these shall be such as to preclude 

inadvertent activation. Visual means shall be 

provided to show whether or not it has been 

activated. 

CHAPTER V — FIRE PROTECTION, 

FIRE DETECTION, FIRE EXTINCTION 

AND FIRE FIGHTING 

(See also Regulation 57) 

PART A —- FIRE SAFETY MEASURES IN 
VESSELS OF 55 METRES IN 

LENGTH AND OVER 

Regulation 63 

General 

One of the following methods of protection 

shall be adopted in accommodation and service 
spaces: 

(a) Method IF — The construction of all 
internal divisional bulkheads of non-combustible 
B" or “C" Class divisions generally without the 

installation of a detection or sprinkler system in 
the accommodation and service spaces; or 

(b) Method IF — The fitting of an automatic 
sprinkler and fire alarm system for the detection 
and extinction of fire in all spaces in which fire 

might be expected to originate, generally with no 

restriction on the type of internal divisional 

bulkheads; or 

(c) Method ILIF — The fitting of an automatic 
fire alarm and detection system in all spaces in 

which a fire might be expected to originate, 

generally with no restriction on the type of 

internal divisional bulkheads, except that in no 

case shall the area of any accommodation space 

or spaces bounded by an “A" or “B" Class 

division exceed 50 square metres. However, the 
Administration may increase this area for public 

spaces. 
The requirements for the use of non-combusti- 

ble materials in construction and insulation of the 
boundary bulkheads of machinery spaces, control 
stations, etc., and the protection of stairway 
enclosures and corridors shall be common to all 
three methods.
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Smíði 

(1) Bolur, yfirbygging, meginþil, þilför og 

þilfarshús skulu vera smíðuð úr stáli eða öðru 

jafngildu efni, nema að annað sé tilgreint í 4. tl. 

(2) Einangrun á hlutum úr álblöndu í skilveggj- 

um í „A“ eða „B“ flokki, nema á hlutum, sem að 

mati stjórnvalda, eru ekki undir álagi, skal vera 
þannig, að hitastigið í kjarna hlutarins hækkar ekki 
yfir 200C yfir hitastig umhverfisins, meðan á 
viðkomandi eldprófun stendur í staðlaðri bruna- 
prófun. 

(3) Sérstaka athygli skal hafa með einangrun á 
álblönduhlutum súlna, stoða og annarra skips- 

hluta, sem nauðsynlegir eru til að bera og/eða 

styrkja geymslur björgunarfara, sjósetningar- 
staði, staði þaðan sem farið er um borð og 

skilveggi í „A“ eða „B“ flokki, til þess að tryggja: 
a) að fyrir þá skipshluta, sem bera og/eða 

styrkja þá staði þar sem björgunarför eru og 
skilveggi í „A“ flokki gildir takmörkunin á hita- 
stigshækkuninni, sem greint er frá í 2. tl. að einni 
klukkustund liðinni; og 

b) að fyrir þá skipshluta, sem bera og/eða 

styrkja eiga skilveggi í „B“ flokki, gildir tak- 
mörkunin á hitastigshækkuninni, sem greint er 
frá í 2. tl. að hálfri klukkustund liðinni. 

(4) Þök og reisnir vélarúma af gerðinni Á skulu 
smíðuð úr stáli, nægjanlega einangruð, og öll op á 
þeim skulu á þann hátt gerð og varin, að þau 
hindri útbreiðslu elds. 

65. regla 
Þil í vistarverum og þjónusturúmum 

(1) Öll þil, sem eru í vistarverum og þjónustu- 

rúmum og þurfa að vera í „B“ flokki skilveggja, 
skulu ná milli þilfara og að byrðingi eða öðrum 
mörkum, nema ef samfelld loft og/eða klæðn- 
ingar í „B“ flokki eru báðum megin skilveggjarins, 

þá má skilveggurinn enda við loftið eða klæðn- 
inguna. 

(2) Aðferð I F. Öll þil, sem ekki þurfa sam- 
kvæmt þessari eða öðrum reglum þessa hluta að 

vera Í „A“ eða „B“ flokki skilveggja, skulu að 

minnsta kosti vera í „C“ flokki skilveggja. 

(3) Aðferð IH F. Engar takmarkanir skulu vera 
á smíði þilja, sem þurfa ekki samkvæmt þessari 

eða öðrum reglum þessa hluta að vera í „A“ eða 
„B“ flokki skilveggja, nema í þeim tilvikum, að 
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Regulation 64 

Structure 

(1) The hull, superstructure, structural bulk- 

heads, decks and deckhouses shall be constructed 
of steel or other equivalent material except as 
otherwise specified in paragraph (4). 

(2) The insulation of aluminium alloy compo- 
nents of “A" or “%B" Class divisions, except 

structures which, in the opinion of the Admi- 

nistration, are non-load-bearing, shali be such 

that the temperature of the structural core does 

not rise more than 200 degrees celsius above the 

ambient temperature at any time during the 
applicable fire exposure to the standard fire test. 

(3) Special attention shall be given to the 
insulation of aluminium alloy components of 

columns, stanchions and other structural mem- 
bers required to support survival craft stowage, 
launching and embarkation areas, and “A" and 

“B7" Class divisions, to ensure: 

(a) that for such members supporting survival 

craft areas and “ A" Class divisions the tempera- 
ture rise límitation specified in paragraph (2) 

shall apply at the end of one hour; and 

(b) that for such members required to support 
“<B" Class divisions, the temperature rise limita- 

tion specified in paragraph (2) shall apply at the 
end of one halt-hour. 

(4) Crowns and casings of machinery spaces of 
Category A shall be of steel construction ade- 

quately insulated and any openings therein shall 
be suitably arranged and protected to prevent the 

spread of fire. 

Regulation 65 

Bulkheads within the Accommodation and Service 

Spaces 

(1) Within the accommodation and service 

spaces, all bulkheads required to be “B" Class 

divisions shali extend from deck to deck and to 

the shell or other boundaries, unless continuos 

“B" Class ceilings or linings, or both, are fitted 

on both sides of the bulkheads in which case the 

bulkhead may terminate at the continuous ceiling 

or lining. 

(2) Method IF. All buikheads not required by 
this or other Regulations of this Part to be “A" or 

“B" Class divisions shall be at least “C" Class 

divisions. 

(3) Method JIF. There shall be no restriction 
on the construction of bulkheads not required by 

this or other Regulations of this Part to be “A" or 

“B" Class divisions except in individual cases
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skilveggs í „C“ flokki er krafist samkvæmt töflu 1. 
í 68. reglu. 

(4) Aðferð ITI F. Engar takmarkanir skulu vera 

á smíði þilja, sem þurfa ekki samkvæmt þessari 

eða öðrum reglum þessa hluta að vera í „A“ eða 

„B“ flokki skilveggja. Í engu tilviki skal flatarmál 

í vistarverum eða rúmum sem takmarkast af 

samfelldum skilveggjum í „A“ eða „B“ flokki 

vera meira en 50 fermetrar, nema í einstökum 

tilvikum, þar sem skilveggja í „C“ flokki er krafist 
samkvæmt töflu Í í 68. reglu, en stjórnvöld geta 

þó aukið þetta flatarmál fyrir almenn rúm. 

66. regla 

Vörn stigaganga og lyftugata í vistarverum, þjón- 

usturúmum og stjórnstöðvum 

(1) Stigar, sem aðeins ná milli tveggja þilfara, 
skulu varðir a. m. k. á annarri hæðinni með 
a. m. k. skilveggjum úr „B—0“ flokki og sjálf- 
lokandi hurðum. Lyftugöt, sem eru aðeins milli 

tveggja þilfara, skal umlykja með skilveggjum í 
„ÁA—0O“ flokki, með stálhurðum á báðum hæð- 
um. Stigagangar og lyftugöt, sem ná milli fleiri en 
eins þilfars, skal umlykja skilveggjum, sem eru 

a. m. k. í „A—0O“ flokki, og verja með sjálflok- 

andi hurðum á öllum hæðum. 
(2) Allir stigar skulu vera með stálgrind, nema 

þar sem stjórnvöld heimila notkun á öðru 
jafngildu efni. 

67. regla 

Hurðir í eldtraustum skilveggjum 

(1) Hurðir skulu vera eldtraustar svo sem unnt 
er, og til jafns við skilvegginn, sem þær eru í. 

Hurðir og karmar í skilveggjum í „A“ flokki skulu 
smíðaðir úr stáli. Hurðir í skilveggjum í „B“ 

flokki skulu vera úr eldtraustu efni. Hurðir í 

þiljum, sem afmarka vélarúm af gerðinni A, 

skulu vera sjálflokandi og loftþéttar eftir því, sem 

við verður komið. Stjórnvöld geta leyft notkun á 

brennanlegum efnum í hurðir, sem aðskilja klefa 

og snyrtiherbergið í honum, svo sem sturtubað, ef 

smíðað er samkvæmt aðterð | F. 

(2) Hurðir, sem eiga að vera sjálflokandi, skal 
ekki búa krókum til að halda þeim opnum. Þó er 

heimilt að nota búnað, sem heldur þeim opnum, 

ef hann er með öruggri fjarstýringu af „fail-safe“ 

gerð. 

(3) Heimila má loftræstiop í hurðum og undir 
þær í þiljum á göngum, að því undanskildu að slík 

op eru ekki leyfð í og undir hurðir að umluktum 
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where “C" Class bulkheads are required in 
accordance with Table 1 in Regulation 68. 

(4) Method HIF. There shall be no restriction 

on the construction of bulkheads not required by 
this or other Regulations of this Part to be “A" or 

“B7" Class divisions. In no case shall the area of 
any accommodation space or spaces bounded by 
a continuous “A" or “B" Class division exceed 50 
square metres, except in individual cases where 

“Cr Class bulkheads are required in accordance 
with Table 1 in Regulation 68. However, the 
Administration may increase this area for public 

spaces. 

Regulation 66 

Protection of Stairways and Lift Trunks in 

Accommodation Spaces, Service Spaces and Con- 

trol Stations 

(1) Stairways which penetrate only a single 
deck shall be protected at least at one level by at 
least “B-0" Class divisions and self-closing 

doors. Lifts which penetrate only a single deck 

shall be enclosed by “A-0" Class divisions with 

steel doors at both levels. Stairways and lift 
trunks which penetrate more than a single deck 
shall be enclosed by at least “A-0" Class divi- 
sions and protected by self-closing doors at all 
levels. 

(2) All stairways shall be of steel frame con- 

struction except where the Administration per- 

mits the use of other equivalent material. 

Regulation 67 

Doors in Fire-Resistant Divisions 

(1) Doors shall have resistance to fire as far as 
practicable, equivalent to the division in which 
they are fitted. Doors and door frames in “A" 

Class divisions shall be constructed of steel. 

Doors in “B" Class divisions shall be non- 

combustible. Doors fitted in boundary bulkheads 

of machinery spaces of Category Á shall be selt- 

closing and reasonably gastight. The Administra- 

tion may permit the use of combustible materials 

in doors separating cabins from the individual 

interior sanitary accommodation, such as show- 

ers, if constructed according to Method IF. 

(2) Doors required to be self-closing shall not 
be fitted with holdback hooks. However, hold- 

back arrangements fitted with remote release 
fittings of the fail-safe type may be used. 

(3) Ventilation openings may be permitted in 

and under the doors in corridor bulkheads except 

that such openings shall not be permitted in and
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stigum. Opið má aðeins hafa í neðri hluta hurðar. 
Þar sem slíkt op er í eða undir hurð, skal samtals 
nettó flatarmál opsins eða opanna ekki vera 
meira en 0,05 fermetrar. Þegar slíkt op er skorið í 
hurð, skal búa það rist úr eldtraustu efni. 

(4) Vatnsþéttar hurðir þarf ekki að einangra. 

68. regla 
Eldtraustleiki þilja og þilfara 

(1) Auk sérstakra ákvæða er lúta að eldtraust- 

leika þilja og þilfara og krafist er annars staðar í 
þessum hluta, skal lágmarkseldtraustleiki þilja 

og þilfara vera eins og kveðið er á um í töflu 1 og 
2 í þessari reglu. 

(2) Eftirfarandi ákvæði skulu gilda um notkun 
taflnanna: 

a) Tafla 1 og 2 eiga hvor um sig við þil og 
Þilför, sem aðskilja aðliggjandi rúm; og 

b) til að ákveða hvaða eldtraustleiki á við 

skilveggi milli aðliggjandi rúma, eru þessi rúm 
flokkuð eftir eldhættu í þeim á eftirfarandi hátt: 

1) Stjórnstöðvar (1) 

Rúm þar sem í 

neyðarljósgjafar. 

Brú og kortaklefi. 
Rúm þar sem fjarskiptabúnaður skipsins er. 

eru neyðarorku- og 

Rúm þar sem geymd eru slökkvitæki, 

stjórnrúm eldvarna og brunaboðsstöðvar. 
Stjórnklefi aðalvélabúnaðarins, ef hann er 

staðsettur utan vélarúmsins. 

Rúm þar sem í er miðstöð eldviðvörunar- 

búnaðar. 

11) Gangar (2) 

Gangar og forstofur. 
iii) Vistarverur (3) 

Rúm sem eru skilgreind í 41. og 42. tl. 2. 
reglu, að undanskildum göngum. 

iv) Stigar (4) 
Innanhússstigar, lyftur og rennistigar, aðrir 
en þeir, sem eru að öllu leyti innan vélarúm- 

anna og tengdra hliðarrúma. Í þessu sam- 

bandi skal líta á stiga, sem er umlukinn 

aðeins á einni hæð, sem hluta þess rúms, sem 

hann er ekki aðskilinn frá með eldvarnar- 
hurð. 

v) Þjónusturúm, þar sem er lítil eldhætta (5) 

Skápar og geymslur með flatarmál undir 2 
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under stairway enclosure doors. The openings 

shall be provided only in the lower half of a door. 
Where such opening is in or under a door the 

total net area of any such opening or openings 

shall not exceed 0.05 square metres. When such 
opening is cut in a door it shall be fitted with a 
grille made of non-combustible material. 

(4) Watertight doors need not be insulated. 

Regulation 68 

Fire Integrity of Bulkheads and Decks 

(1) In addition to the specific provisions for fire 

integrity of bulkheads and decks required else- 
where in this Part the minimum fire integrity of 
bulkheads and decks shall be as prescribed in 
Table 1 and Table 2 of this Regulation. 

(2) The following requirements shall govern 

application of the Tables: 
(a) Tables 1 and 2 shall apply respectively to 

bulkheads and decks separating adjacent spaces; 
and 

(b) for determining the appropriate fire 
integrity standards to be applied to divisions 
between adjacent spaces, such spaces are classi- 

fied according to their fire risk as follows: 

(i) Control Stations (1) 
Spaces containing emergency sources of 

power and lighting. 

Wheelhouse and chartroom. 

Spaces containing the vessel's radio equip- 

ment. 

Fire-extinguishing rooms, fire-control rooms 
and fire-recording stations. 

Control room for propulsion machinery 

when located outside the  machinery 

space. 
Spaces containing centralized fire alarm 

equipment. 
(ii) Corridors (2) 

Corridors and lobbies. 
(iii) Accommodation Spaces (3) 

Spaces as defined in Regulation 2(41) and 
(42) excluding corridors. 

(iv) Stairways (4) 

Interior stairways, lifts and escalators other 

than those wholly contained within the 

machinery spaces and enclosures 
thereto. In this connexion, a stairway 

which is enclosed only at one level shall 

be regarded as part of the space from 

which it is not separated by a fire door. 

(v) Service Spaces of Low Fire Risk (5) 
Lockers and store-rooms having areas of less
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fermetrum, þurrkunarklefar og þvottaher- than 2 square metres, drying 

bergi. and laundries. 

vi) Vélarúm af gerðinni A (6) (vi) Machinery Spaces of Category Á (6) 
Rúm, sem eru skilgreind í 45. tl. 2. reglu. 

vii) Önnur vélarúm (7) (vii) Other Machinery Spaces (7) 
Rúm sem eru skilgreind í 46. tl. 2. reglu, að Spaces as defined in Regulation 
meðtöldum fiskimjölsvinnslurúmum, en að including fishmeal processing 
undanskildum vélarúmum af gerðinni A. but  excluding  machinery spac 

Category A. 
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rooms 

Spaces as defined in Regulation 2(45). 

2(46) 

spaces, 

es of 

TAFLA 1 — ELDTRAUSTLEIKI ÞILJA, SEM AÐSKILJA AÐLIGGJANDI RÚM 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rúm DD (0) 0) 

Stjórnstöðvar (1) AO) A—0 AD A—0 A—IS A-60 A—lIS AS A—60. * 
Gangar (2) C B-0 B-0 B-0 A-60A-0 A-0 A—-0 * 

A) 

Vistarverur (3) CD B-0 B-0 A-60 A A-0 A—0 > 
A—0 

Stigar (4) B-0 B-0 A-60 A A A * 

A—09 A 

Þjónusturúm, þar sem er 
lítil eldhætta (5) C A0 A—0 A-0 A—0 lj 

Vélarúm af gerðinni A (6) SA A A-00 

Önnur vélarúm (7) A—ODA-0 A—60 * 

Farmrúm (8) SO A—0 * 

Þjónusturúm þar sem er 
mikil eldhætta (9) A 

Opin þilför (10) — 
  

TABLE 1 — FIRE INTEGRITY OF BULKHEADS SEPARATING ADJACENT SPACES 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spaces (DO) 8) (40) 

Control Stations (0) Að A—0 AO A—0 AIS AGO A—IS A-60 A—60 * 
Corridors (2) C B-0 B-0 B-0 A—60 A-0 A-0 A-0 = 

A—0) 

Accommodation 3) CD B-0 BO A-60 A A-0 AÐ * 
Spaces A—0) 

Stairways (4) B-0 B-0 A-60 A A-0 A-0 * 
A—0) A—0) 

Service spaces of 

Low Fire Risk (5) C A—60 A—0 A—0 A-0 * 

Machinery Spaces 

of Category A (6) SO A—0 A A—60 * 

Other Machinery Spaces (7) A-ON A A—0 * 

Cargo Spaces (8) SC A—0 > 

Service Spaces of 

High Fire Risk (9) A) > 
  

Open Decks 
 



Nr. 9 76 4. júlí 1986 

TAFLA 2 — ELDTRAUSTLEIKI ÞILFARA, SEM AÐSKILJA AÐLIGGJANDI RÚM. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rúm að neðan} Rúm að ofan — (1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Stjórnstöðvar (0) A-0 A-0 A-0 A—0 A AA AU A-0 lá 

Gangar () AÐ CA AA AN A 

Vistarverur (3) A-G A—-0 AÐ * OO A-SDA-0 A-0 A-0 > 

Stigar (4) A—0 A AU SO A-0 AÐA A A = 

Þjónusturúm þar sem er A—15S AÐ A A—0 SO A-G0A-0 A-0 A = 

lítil eldhætta (5) 

Vélarúm af gerðinni ÁA (6) A—60 A—60 A—60 A—60 A60— OG A-60 A—30 A—60 s 

Önnur vélarúm (7) AIS A—0 A A-0 A—0 A AÐ AU > 

Farmrúm (8) A-G A-0 A-0 A A AÐ A-0 SA l 
  

Þjónusturúm þar sem er mikil 

eldhætta A-60 A—0 A—0 AÐ A—0 A—0 A-0 A A 
  

Opin þilför (10) > ' 
  

TABLE 2 — FIRE INTEGRITY OF DECKS SEPARATING ADJACENT SPACES 
  

  

  

  

  

  

  

Space Below | Space Above > (1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) — (10) 

Control Stations (1) A-0 AÐ A A-0 A A-G A-0 A-0 A-0 l 

Corridors (2) AÐ * * OC A—0 SO A-60 A A A—0 * 

Accommodation Spaces (3) AO A—0 SA SAD A- A—0 A—0 > 

Stairways (4) AÐ A-0 AÐ SC A—-0 A—60 A—0 A-0 A-0 > 

Service Spaces of 

Low Fire Risk (5) A-1ISA-0 A-0 A—0 SC AS0A-0 A—-0 A-0 j 

Machinery Spaces 
of Category A (6) A—60 A—60 A—60 A-60 A—60 AD A-ÐA-00 
  

Other Machinery Spaces (7) A—1IS A A-0 A A A—0 AÐ A > 
  

Cargo Spaces (8) A—00 A A A—0 A-0 A-0 A A lá 
  

Service Spaces of 

High Fire Risk (9) A—0 A—0 A-0 A A A A A A-0) 
  

Open Decks (10) lj * 
  

Athugasemdir: Gilda fyrir töflu 1 og 2, eftir því 

sem við á. 

a) Engin sérstök ákvæði gilda um þessi þil í 
eldvarnaraðferðum II F og Ill F. 

b) Ef aðferð Il F er notuð, skal hafa þil í 

„B“flokki og af eldtraustleika „B—0“ milli rúma 

eða hópa af rúmum, sem eru 50 fermetrar að 

flatarmáli eða stærri. 

Notes: To be applied to both Tables 1 and 2, as 

appropriate. 

a) No special requirements are imposed upon 
these bulkheads in Methods IIF and ITIF fire 
protection. 

b) In case of Method HIF “B" Class bulkheads 

of “B-0" rating shall be provided between 
spaces or groups of spaces of 50 square 

metres and over in area.
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viii) Farmrúm (8) 
Öll rúm fyrir farm, þar með taldir farmolíu- 

geymar og göng og lúgur að slíkum rúmum. 

ix) Þjónusturúm, þar sem er mikil eldhætta (9) 

Eldhús, matarbúr þar sem í eru eldunar- 

tæki, málningargeymslur, lampageymslur, 
skápar og geymslur 2 fermetrar eða stærri að 
flatarmáli og verkstæði, önnur en þau, sem 

eru hluti vélarúmanna. 

x) Opin þilför (10) 

Svæði á opnum þilförum og rúm á lokuðum 

göngum, fiskvinnslurúm fyrir ferskan fisk, 

fiskþvottarúm og svipuð rúm, þar sem engin 

eldhætta er. 
Loftrými utan yfirbygginga og þilfarshúsa. 

Heiti hvers flokks er ætlað að vera dæmigert, 
en ekki takmarkandi. Talan innan sviga á eftir 

hverjum flokki vísar til viðeigandi dálks eða raðar 
í töflunum. 

(3) Samfelld loft eða klæðningar í „B“ flokki, í 
samhengi við viðeigandi þilför eða þil, má viður- 

kenna sem meðvirkandi, að fullu eða að hluta til, 

í þeirri einangrun og þeim eldtraustleika skil- 
rúms, sem krafist er. 

(4) Gluggar og hágluggar í vélarúmum skulu 

vera sem hér segir: 

a) Ef hágluggar eru opnaniegir, skal vera unnt 

að loka þeim utan frá. Hágluggar með glerrúðum 
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(viii) Cargo Spaces (8) 
All spaces used for cargo, including cargo oil 

tanks. and trunkways and hatchways to 

such spaces. 
(ix) Service Spaces of High Fire Risk (9) 

Galleys,  pantries containing cooking 
appliances, paint rooms, lamp rooms, 
lockers and store-rooms having areas 

of 2 square metres or more, and work- 
shops other than those forming part of 

the machinery spaces. 
Open Decks (10) 
Open deck spaces and enclosed prom- 
enades, spaces for processing fish in 
the raw state, fish washing spaces and 

similar spaces containing no fire risk. 
The air spaces outside superstructures and 

deckhouses. 
The title of each category is intended to be 

typical rather than restrictive. The number in 

parenthesis following each category refers to the 

applicable column or row in the Tables. 
(3) Continuous “B" Class ceilings or linings, in 

association with the relevant decks or bulkheads, 

may be accepted as contributing, wholly or in 

part, to the required insulation and integrity of a 
division. 

(4) Windows and skylights to machinery spaces 

shall be as follows: 
(a) where skylights can be opened they shall be 

capable of being closed from outside the space. 

(x) 

  

c) Til skýringar á því, hvort á við, sjá 65. og 66. 

reglu. 

d) Ef rúm eru í sama töluflokki og merktur er 

tilvísuninni d) þarf aðeins að hafa þil eða þilfar af 
þeim eldtraustleika, sem krafist er í töflunni, ef 

rúmin, sem aðliggjandi eru, þjóna hvort sínum 

tilgangi, t. d. af gerðinni (9). Á milli eldhúsa, 
sem liggja saman, þarf ekki að vera þil, en á milli 

eldhúss og málningargeymslu, sem liggja saman, 

skal vera „A—0“ þil. 

e) Þil, sem skilja að brúna, kortaklefann og 

fjarskiptaklefann, mega vera af eldtraustleika 
„B—0“. 

* Þar sem stjarna er í töflunum, skal skilvegg- 

urinn vera úr stáli eða jafngildu efni, en þarf ekki 

að vera samkvæmt „A“ flokki. 

c) For clarification as to which applies see Reg- 
ulations 65 and 66. 

d) Where spaces are of the same numerical 

category and superseript d) appears, a bulk- 
head or deck of the rating shown in the 
Tables is only required when the adjacent 

spaces are for a different purpose, €. g. in 

category (9). ÁA galley next to a galley does 

not require a bulkhead but a galley next to a 
paint room requires an “A-O" bulkhead. 

e) Bulkheads separating the wheelhouse, chart- 

room and radio room from each other may be 
<B-0" rating. 

* Where an asterisk appears in the Tables the 

division is required to be of steel or equiva- 

lent material but ís not required to be of “ A" 

Class standard.
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skulu hafa varanlega fest blindlok að utan úr stáli 
eða öðru jafngildu efni. 

b) Gier og önnur svipuð efni skal ekki nota í 

fleti sem afmarka vélarúm. Þetta útilokar ekki 
notkun vírstyrkts glers í háglugga og rúður í 

stjórnklefum í vélarúmum. 

c) Í háglugga, sem greint er frá í lið a) skal nota 

vírstyrkt gler. 

(5) Á ytri afmarkanir sem skulu vera sam- 
kvæmt 1. tl. 64. reglu, úr stáli eða öðru jafngildu 

efni, má setja glugga og kýraugu, ef ekki er 
annars staðar í þessum hluta kveðið svo á, að 

þessar afmarkanir séu í „A“ flokki. Á sama hátt 

mega dyr, á þeim afmörkunum, sem ekki er 

krafist að hafi „A“ eldtraustleika vera úr efni, 

sem stjórnvöld telja fullnægjandi. 

. 69. regla 

Ymsir verkhlutar smíðinnar 

(1) Aðferð I F. Í vistarverum og þjónusturúm- 
um og stjórnstöðvum skal öll klæðning, dragsúgs- 

hindranir, loft og undirbyggingar þeirra vera úr 
eldtraustum efnum. 

(2) Aðferð II F og III F. Í göngum og umlukt- 
um stigagöngum, sem liggja að vistarverum og 
þjónusturúmum og stjórnstöðvum, skulu öll loft, 

klæðningar, dragsúgshindranir og undirbyggingar 
þeirra vera úr eldtraustum efnum. 

(3) Aðferð IF, IF og lIIF. 
a) Annars staðar en í farmgeymslum og kæli- 

klefum þjónusturúma skulu einangrunarefni vera 

eldtraust. Rakavarnir og lím, sem notuð eru í 

sambandi við einangrun, svo og einangrun á 

búnaði pípulagna kaldra kerfa þurfa ekki að vera 
úr eldtraustu efni, en magn einangrunarefnisins 
skal vera eins lítið og mögulegt er, og óvarðir 

fletir þess skulu hafa eiginleika, sem hindra 

útbreiðslu elds á fullnægjandi hátt, að mati 
stjórnvalda. Á þeim stöðum, þangað sem olíur 

gætu komist, skal yfirborð einangrunarinnar vera 

olíuhelt og þola olíugufur. 

b) Þar sem eldtraust þil, klæðningar og loft eru 
höfð í vistarverum og þjónusturúmum mega vera 

brennanlegar spónaplötur allt að 2,0 millimetrar 
á þykkt, nema í göngum, stigagöngum og stjórn- 
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Skylights containing glass panels shall be fitted 

with external shutters of steel or other equivalent 
material permanently attached; 

(b) glass or similar materials shall not be fitted 
in machinery space boundaries. This does not 

preclude the use of wire-reinforced glass for 
skylights and glass in control rooms within the 

machinery spaces; and 

(c) in skylights referred to in sub-paragraph (a) 

wire-reinforced glass shall be used. 

(5) External boundaries which are required by 
Regulation 64(1) to be of steel or equivalent 
material may be pierced for the fitting of win- 
dows and side scuttles provided that there ís no 

requirement elsewhere in this Part for such 

boundaries to have “A" Class integrity. 

Similarly, in such boundaries which are not 

required to have “A" Class integrity, doors may 

be of materials to the satisfaction of the Admi- 
nistration. 

Regulation 69 

Details of Construction 

(1) Method IF. In accommodation and service 
spaces and control stations all linings, draught 
stops, ceilings and their associated grounds shall 

be of non-combustible materials. 
(2) Methods HF and HIF. In corridors and 

stairway enclosures serving accommodation and 

service spaces and control stations, ceilings, lin- 
ings, draught stops and their associated grounds 

shall be of non-combustible materials. 
(3) Methods IF, HIF and HIF 
(a) Except in cargo spaces or refrigerated 

compartments of service spaces insulating mate- 

rials shall be non-combustible. Vapour barriers 

and adhesives used in conjunction with insula- 
tion, as well as the insulation of pipe fittings, for 

cold service systems need not be of non-com- 

bustible material, but they shall be kept to the 

minimum quantity practicable and their exposed 
surfaces shall have qualities of resistance to the 

propagation of flame to the satisfaction of the 
Administration. In spaces where penetration of 

oil products is possible, the surface of insulation 

shall be impervious to oil or oil vapour. 
(b) Where non-combustible bulkheads, linings 

and ceilings are fitted in accommodation and 

service spaces they may have a combustible 

veneer not exceeding 2.0 millimetres in thickness
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stöðvum, þar skal þykktin ekki vera meiri en 1,5 

millimetrar. 

c) Holrúmum, innilokuð bak við loft, þiljur eða 

klæðningar, skal skipt í sundur með þéttum 

dragsúgshindrunum á ekki meira en 14 metra 

millibili. Í lóðrétta átt skulu þessi holrúm, að 

meðtöldum þeim sem eru bak við klæðningar á 

stigum, göngum o. s. frv., vera lokuð við hvert 

þilfar. 

70. regla 

Loftræstikerfi 

(1) Liggi göng eða loftrásir í rúm báðum megin 

við þil eða þilför í „A“ flokki, skulu hafðar lokur, 

sem hindra útbreiðslu elds og reyks milli rúma. 

Unnt skal vera að stjórna á handvirkan hátt 

lokum báðum megin við þil eða þilfar. Þar sem 

göngin eða loftrásirnar eru með óhindrað þver- 
skurðarflatarmál meira en 0,02 fermetrar og 

liggja í gegnum þil eða þilför í „A“ flokki, skulu 
þau hafa sjálfvirkan lokunarbúnað. Göng, sem 
liggja í rúm, sem eru aðeins öðrum megin við svona 
þil, skulu vera í samræmi við 2. tl. b). 

(2) a) Loftrásir skulu vera úr eldtraustu efni. 
Hins vegar þurfa stuttar rásir, sem að jafnaði eru 

ekki yfir 2 m á lengd og með þverskurðar- 
flatarmál ekki stærra en 0,02 m'“, ekki að vera 
eldtraustar, ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

1) Þessar rásir skulu vera úr efni, sem lítil 

eldhætta stafar af, að mati stjórnvalda; og 

ii) 

iii) 

aðeins má nota þær við enda loftræstikerfis- 

ins; og 

þær skulu ekki vera staðsettar minna en 600 
mm, mælt langs eftir rásinni, frá opi í skil- 
veggi í „A“ eða „B“ flokki, að meðtöldum 

samfelldum loftum í „B“ flokki. 
b) Þar sem loftrásir með óhindrað þverskurð- 

arflatarmál yfir 0,02 m? ganga gegnum þil eða 

þilför í „A“ flokki, skal opið vera klætt að innan 

með hlíf úr blikki, nema ef loftrásirnar, sem 

ganga gegnum þilin eða þilförin, eru úr stáli í og 

við gegnumtakið í þilinu eða þilfarinu og uppfylla 

eftirfarandi ákvæði á þeim hluta rásarinnar: 

i) í rásum með óhindrað þverskurðarflatarmál 

yfir 0,02 m', skulu hlífarnar vera a. m. k. 3 

mm á þykkt og 900 mm á lengd. Ef farið er 

gegnum þil, skal eftir því sem aðstæður leyfa, 

þessi lengd helminguð sitt hvoru megin við 

þilið. Rásir með óhindrað þverskurðarflat- 

armál yfir 0,02 m', skulu búnar eldeinangrun. 
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within any such except corridors, stairway enclo- 
sures and control stations, where it shall not 

exceed 1.5 millimetres in thickness. 

(c) Air spaces enclosed behind ceilings, panel- 

lings or linings shall be divided by close fitting 

draught stops spaced not more than 14 metres 
apart. In the vertical direction, such spaces, 

including those behind linings of stairways, 

trunks, etc., shall be closed at each deck. 

Regulation 70 

Ventilation Systems 

(1) Where trunks or ducts serve spaces on both 

sides of “A" Class bulkheads or decks, dampers 

shall be fitted so as to prevent the spread of fire 
and smoke between compartments. Manual dam- 

pers shall be operable from both sides of the 

bulkhead or the deck. Where the trunks or ducts 
with a free cross-sectional area exceeding 0.02 

square metres pass through “ A" Class bulkheads 
or decks, automatic self-closing dampers shall be 
fitted. Trunks serving compartments situated 
only on one side of such bulkheads shall comply 

with paragraph (2) (b). 

(2) (a) Ventilation ducts shall be of non- 
combustible material. Short ducts, however, not 

generally exceeding 2 metres in length and with a 
cross section not exceeding 0.02 square metres 
need not be non-combustible, subject to the 

following conditions: 
(1) these ducts shall be of a material which, to 

the satisfaction of the Administration, has a 
low fire risk; 

(ii) they may only be used at the end of the 

ventilation device; and 
(iii) they shall not be situated less than 600 

millimetres, measured along the duct, from 

an opening in an “A? or “B" Class division 
including continous “B" Class ceilings. 

(b) Where the ventilation ducts with a free 

cross-sectional area exceeding 0.02 square metres 

pass through “ A" Class bulkheads or decks, the 
opening shall be lined with a steel sheet sleeve 

unless the ducts passing through the bulkheads or 
decks are of steel in the vicinity of passage 
through the deck or bulkhead and comply in that 
portion of the duct with the following: 

(i) for ducts with a free cross-sectional area 
exceeding 0.02 square metres the sleeves 

shall have a thickness of at least 3 mil- 
limetres and a length of at least 900 mil- 

limetres. When passing through bulkheads 

this length shall preferably be divided 

evenly on each side of the bulkhead. Ducts
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Eldeinangrunin skal a.m.k. vera jafn eld- 

traust og þilið eða þilfarið, sem rásin fer í 

gegnum. Heimilt er að ganga frá gegnum- 

tökum á annan jafngildan hátt að mati 

stjórnvalda; og 

loftrásir með óhindrað þverskurðarflatarmál 

yfir 0,075 m? skulu vera búnar eldhemli til 

viðbótar við ákvæði liðar b) 1). Eldhemillinn 

skal vera sjálfvirkur, en einnig skal vera unnt 
að loka honum með handafli báðum megin 
við þilið eða þilfarið. Eldhemillinn skal búinn 
vísi, sem sýnir hvort hann er opinn eða 

lokaður. Hins vegar þarf ekki að hafa eld- 

hemla, þar sem loftrásir ganga gegnum rúm, 

sem eru umlukin skilveggjum í „A“ flokki og 
opnast ekki í þeim, að því tilskildu, að þessar 
loftrásir séu jafn eldtraustar og þilin, sem þær 
ganga Í gegnum. 

c) Loftrásir fyrir vélarúm af gerðinni Á eða 
eldhús skulu að jafnaði ekki liggja gegnum vistar- 
verur, þjónusturúm eða stjórnstöðvar. Þar sem 

stjórnvöld heimila þetta fyrirkomulag, skulu rás- 

irnar smíðaðar úr stáli eða jafngildu efni og 

þannig komið fyrir, að eldtraustleiki skilveggj- 
anna sé óskertur. 

d) Loftrásir fyrir vistarverur, þjónusturúm og 

stjórnstöðvar skulu að jafnaði ekki liggja gegnum 
vélarúm af gerðinni A eða eldhús. Þar sem 

stjórnvöld heimila þetta fyrirkomulag, skulu rás- 

irnar smíðaðar úr stáli eða jafngildu efni og 

þannig komið fyrir, að eldtraustleiki skilveggj- 

anna sé óskertur. 

e) Þar sem loftrásir með óhindrað þverskurð- 

arflatarmál yfir 0,02 m“ fara gegnum þil í „B“ 

flokki, skulu opin vera klædd að innan með 

hlífum úr blikki, sem eru a. m. k. 900 mm á 

lengd, nema ef loftrásirnar eru úr stáli, af þessari 

lengd, þar sem þær fara gegnum þilin. Ef farið er 
gegnum þil í „B“ flokki, skal helst skipta þessari 

lengd jafnt beggja vegna þilsins. 

f) Fyrir stjórnstöðvar utan vélarúmanna skulu 

gerðar allar mögulegar ráðstafanir til þess að 

tryggja loftræstingu, skyggni og reykleysi, þótt 

eldur komi upp, svo unnt sé að stjórna vélunum 

og tækjunum, sem þar eru, og láta þau starfa 

áfram eðlilega. Annað óháð loftinnblásturskerfi 
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with a free cross-sectional area exceeding 
0.02 square metres shall be provided with 

fire insulation. The insulation shall have at 

least the same fire integrity as the bulkhead 

or deck through which the duct passes. 

Equivalent penetration protection may be 

provided to the satisfaction of the Admi- 

nistration; and 

(ii) ducts with a free cross-sectional area exceed- 

ing 0.075 square metres shall be fitted with 
fire dampers in addition to the requirements 
of sub-paragraph (b) (i). The fire damper 

shall operate automatically but shall also be 

capable of being closed manually from both 

sides of the bulkhead or deck. The damper 

shall be provided with an indicator which 
shows whether the damper is open or 

closed. Fire dampers are not required, 

however, where ducts pass through spaces 
surrounded by “A" Class divisions, without 

serving those spaces, provided those ducts 

have the same fire integrity as the bulkheads 
which they penetrate. 

(c) Ventilation ducts for machinery spaces of 

Category A or galleys shall not in general pass 
through accommodation spaces, service spaces or 

control stations. Where the Administration per- 

mits this arrangement, the ducts shall be con- 
structed of steel or equivalent material and so 
arranged as to preserve the integrity of the 
divisions. 

(d) Ventilation ducts of accommodation 

spaces, service spaces or control stations shall not 

in general pass through machinery spaces of 

Category A or through galleys. Where the Admi- 

nistration permits this arrangement the ducts 
shall be constructed of steel or equivalent mate- 

rial and so arranged as to preserve the integrity of 

the divisions. 

(e) Where ventilation ducts with a free cross- 

sectional area exceeding 0.02 square metres pass 

through “B" Class bulkheads the openings shall 

be lined with steel sheet sleeves of at least 900 
millimetres in length, unless the ducts are of steel 

for this length in way of the bulkheads. When 

passing through a “B" Class bulkhead this length 

shall preferably be divided evenly on each side of 
the bulkhead. 

() Such measures as are practicable shall be 

taken in respect of control stations outside 

machinery spaces in order to ensure that ventila- 

tion, visibility and freedom from smoke are 

maintained, so that in the event of fire the 

machinerv and equipment contained therein may
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skal vera til staðar; loftinntökin tvö skulu þannig 
staðsett, að sem minnst hætta sé á að þau bæði 
dragi inn reyk samtímis. Það er háð mati 

stjórnvalda, hvort þessi ákvæði skuli gilda fyrir 

stjórnstöðvar, sem staðsettar eru á og opna út að 
fríu þilfari, eða þar sem lokunarbúnaður á staðn- 

um er til jafns við það. 

g) Þar sem loftrásir frá gufugleypum í eldhús- 

um liggja í gegnum vistarverur eða rúm, sem hafa 

að geyma eldfim efni, skulu þær vera úr efni í „A“ 

flokki. Sérhver loftrás skal búin: 

i) fitugildru, sem auðvelt er að fjarlægja til 

hreinsunar; 

eldhemli, staðsettum á neðri enda loftrásar- 

innar; 

búnaði, sem unnt er að stjórna úr eldhúsinu, 

til að stöðva útblásturinn; og 

föstu tæki til að slökkva eld í loftrásinni, 

nema þar sem stjórnvöld telja slíkan búnað 

óhagkvæman í skipi styttra en 75 m. 

ii) 

(3) Unnt skal vera að loka aðal inn- og 

úttökum allra loftræstikerfa utan rúmanna, sem 

loftræst eru. Unnt skal vera að stöðva loftblásara 

vistarvera, þjónusturúma, stjórnstöðva og véla- 
rúma frá aðgengilegum stað utan þess staðar, sem 

er verið að loftræsa. Þessi staður skal vera 

þannig, að aðgangur að honum lokast ekki 

auðveldlega, þó eldur komi upp í rúmunum, sem 

er verið að loftræsa. Búnaðurinn til að stöðva 

loftblásara vélarúmanna, skal vera algerlega 

óháður þeim búnaði, sem er til að stöðva loftblás- 

ara annarra rúma. 

(4) Unnt skal vera að loka, frá öruggum stað, 
loftræstigöngunum umhverfis skorsteina. 

(5) Loftræstikerfi vélarúma skulu vera óháð 

kerfum annarra rúma. 

(6) Loftræstibúnaður fyrir geymslur, sem 

geyma verulegt magn af mjög eldfíimum efnum, 

skal vera óháður öðrum loftræstikerfum. Loft- 

ræstingin skal vera ofarlega og neðarlega og 

opum fyrir inn- og útstreymi skal komið fyrir á 

öruggum stöðum og búa neistavörnum. 
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be supervised and continue to function effec- 
tively. Alternative and separate means of air 

supply shall be provided; air inlets of the two 
sources of supply shall be so disposed that the 

risk of both inlets drawing in smoke simul- 

taneously is minimized. At the discretion of the 
Administration. such requirements need not 
apply to control stations situated on, and opening 

on to, an open deck, or where local closing 

arrangements are equally effective. 

(g) Where they pass through accommodation 
spaces or spaces containing combustible mate- 
rials, the exhaust ducts from galley ranges shall 

be constructed of „A“ Class divisions. Each 
exhaust duct shall be fitted with: 
(i) a grease trap readily removable for cleaning; 

(ii) a fire damper located in the lower end of the 
duct; 

(iii) arrangements, operable from within the gal- 

ley, for shutting off the exhaust fan; and 

(iv) fixed means for extinguishing a fire within 

the duct, except where the Administration 

considers such fittings impractical in a vessel 
of less than 75 metres in length. 

(3) The main inlets and outlets of all ventilation 
systems shall be capable of being closed from 

outside the spaces being ventilated. Power 

ventilation of accommodation spaces, service 
spaces, control stations and machinery spaces 

shall be capable of being stopped from an easily 

accessible position outside the space being 

served. This position should not be readily cut off 
in the event of a fire in the spaces served. The 

means provided for stopping the power ventila- 

tion of the machinery spaces shall be entirely 

separate from the means provided for stopping 

ventilation of other spaces. 
(4) Means shall be provided for closing, from a 

safe position, the annular spaces around funnels. 
(5) Ventilation systems serving machinery 

spaces shall be independent of systems serving 
other spaces. 

(6) Store-rooms containing appreciable quanti- 

ties of highly flammable products shall be pro- 

vided with ventilation arrangements which are 

separate from other ventilation systems. Ventila- 

tion shall be arranged at high and low levels and 

the inlets and outlets of ventilators shall be 

positioned in safe areas and fitted with spark 

arresters. 

Có6
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71. regla 

Hitunarbúnaður 

(1) Rafmagnsofnar skulu festir varanlega og 
þannig gerðir, að sem minnst eldhætta stafi af 
þeim. Ekki skal nota ofn með hitaflöt, sem er það 
óvarinn, að kviknað geti í fötum, gluggatjöldum 

og því um líku, eða þau geti sviðnað af bita frá 
honum. 

(2) Opnir eldar til hitunar skulu ekki leyfðir. 
Brennsluofna til hitunar og önnur þess konar tæki 

skal festa örugglega og undir þeim og umhverfis 

skal vera vörn og einangrun gegn íkveikju og 
einnig umhverfis reykrör þeirra. Reykrör frá 
ofnum, sem brenna föstu eldsneyti, skulu þannig 

hönnuð og lögð, að sem minnst hætta sé á stíflu af 

völdum brennsluefna og að hreinsun sé auðveld. 

Trekkspjöld til að draga úr súgi í reykrörum 
skulu, þegar þau eru lokuð, samt skilja eftir 
nægjanlega stórt op. Í rúmum, þar sem brennslu- 

ofnar eru, skal hafa loftháfa nægjanlega stóra 

til að sjá brennsluofnunum fyrir nægjanlegu lofti 
til brennslu. Ekki skal vera unnt að loka þessum 

loftháfum, og skulu þeir þannig staðsettir, að 

lokunarbúnaður samkvæmt 20. reglu sé ekki 

nauðsynlegur. 

(3) Gastæki með opnum loga skulu ekki leyfð 

að undanskildum eldavélum og vatnshiturum. Í 

rúmum, þar sem slíkar eldavélar og vatnshitarar 
eru, skal vera fullnægjandi örugg ræsting á svælu 

og hugsanlegum gasleka. Allar pípulagnir úr 

gasgeymi í eldavél eða vatnshitara skulu vera úr 

stáli eða öðru viðurkenndu efni. Sjálfvirkur ör- 

yggis-gaslokunarbúnaður skal hafður, sem lokar, 

verði þrýstingsfall í aðalgasleiðslunni, eða ef 
slokknar logi í einhverju gastækinu. 

(4) Þar sem gaseldsneyti er notað í vistarver- 

um, skulu tækin og búnaður þeirra, geymsla, 

dreifing og notkun eldsneytisins vera fullnægj- 

andi að mati stjórnvalda og í samræmi við 73. 

reglu. 

12. regla 

Ýmis ákvæði 

(1) Allir óvarðir fletir í göngum og stiga- 
göngum og fletir, ásamt undirbyggingum, sem 
eru á huldum eða óaðgengilegum stöðum, í 

vistarverum og þjónusturúmum og stjórnstöðv- 
um, skulu vera úr eldhindrandi efni. Óvarðir 
fletir lofta í vistarverum og þjónusturúmum og 

stjórnstöðvum, skulu vera úr eldhindrandi efni. 
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Regulation 71 

Heating Installations 

(1) Electric radiators shall be fixed in position 
and so constructed as to reduce fire risks to a 

minimum. No such radiator shall be fitted with an 

element so exposed that clothing, curtains or 

other similar materials can be scorched or set on 

fire by heat from the element. 
(2) Heating by means of open fires shall not be 

permitted. Heating stoves and other similar 

appliances shall be firmly secured and adequate 

protection and insulation against fire shall be 

provided beneath and around such appliances 

and in way of their uptakes. Uptakes of stoves 

which burn solid fuel shall be so arranged and 

designed as to minimize the possibility of becom- 
ing blocked by combustion products and shall 

have a ready means for cleaning. Dampers for 

Íímiting draughts in uptakes shall, when in the 

closed position, still leave an adequate area open. 

Spaces in which stoves are installed shall be 

provided with ventilators of sufficient area to 

provide adequate combustion-air for the stove. 
Such ventilators shall have no means of closure 

and their position shall be such that closing 
appliances in accordance with Regulation 20 are 

not required. 
(3) Open flame gas appliances, except cooking 

stoves and water heaters, shall not be permitted. 

Spaces containing any such stoves or water hea- 
ters shall have adequate ventilation to remove 

fumes and possible gas leakage to a safe place. 

All pipes conveying gas from container to stove 

or water heater shall be of steel or other 

approved material. Automatic safety gas shut-off 
devices shall be fitted to operate on loss of 

pressure in the gas main pipe or flame failure on 
any appliance. 

(4) Where gaseous fuel is used for domestic 
purposes, the arrangements, storage, distribution 

and use of the fuel shall be to the satisfaction of 

the Administration and in accordance with Reg- 

ulation 73. 

Regulation 72 

Miscellaneous Items 

(1) All exposed surfaces in corridors and 

stairway enclosures and surfaces including 

grounds in concealed or inaccessible spaces in 

accommodation and service spaces and control 
stations shall have low flame-spread characteris- 
tics. Exposed surfaces of ceilings in accommoda- 

tion and service spaces and control stations shali 

have low flame-spread characteristics.
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(2) Málning, lökk og önnur málningarefni 
notuð á óvarða innanhússfleti skulu ekki geta 

myndað óhóflega mikinn reyk eða eitraðar 

lofttegundir eða gufur. Stjórnvöld skulu sannfærð 

um, að efnin valdi ekki í eðli sínu óvenjumikilli 

brunahættu. 

(3) Grunnlög gólfa (þilfara) í vistarverum þjón- 

usturúmum og stjórnstöðvum skulu vera úr 

viðurkenndum efnum, sem ekki kviknar auðveld- 

lega í, né mynda eiturgas eða orsaka sprengihættu 

við hátt hitastig. 

(4) Ef farið er gegnum skilrúm í „A“ eða „B“ 
flokki með rafmagnskapla, rörlagnir, stokka, 

loftrásir o. s. frv., eða settar eru upp loftræsti- 

raufar, ljós og annað slíkt, þá skulu þessir hlutir 

gerðir þannig, að eldtraustleiki skilrúmanna 

minnki ekki við þetta. 

(5) a) Í vistarverum, þjónusturúmum og stjórn- 

stöðvum skulu rör, sem fara gegnum skilrúm í 

„A“ eða „B“ flokki, vera úr viðurkenndum 

efnum með tilliti til þess hita, sem krafist er að 

viðkomandi skilrúm standist. Ef stjórnvöld heim- 
ila að lagnir, sem flytja olíur og aðra eldfima 
vökva, séu lagðar um vistarverur og þjónustu- 
rúm, skulu rörin, sem flytja olíur eða eldfima 

vökva, vera úr viðurkenndu efni með tilliti til 

brunahættunnar. 
b) Efni, sem auðveldlega verða ónothæf við 

hita, skulu ekki notuð í síðuloka, frárennsli 

hreinlætistækja og önnur frárennsli, sem eru 
nálægt sjólínu, og þar sem eyðilegging efnisins, ef 
bruni yrði, gæti aukið hættu á flæði. 

(6) Ekki skal nota sellulósanítratfilmur í kvik- 

myndasýningabúnað. 
(7) Öll sorpílát, önnur en þau, sem notuð eru 

við fiskvinnslu, skulu vera úr eldtraustum efnum, 

og engin op skulu vera í hliðum þeirra eða botni. 

(8) Vélbúnaður, sem knýr brennsluolíudælur, 

dælusamstæður fyrir brennsluolíu og aðrar sam- 

bærilegar brennsluolíudælur, skal vera með fjar- 

stýribúnað utan viðkomandi rúms, þannig að 
unnt sé að stöðva þær, ef eldur kemur upp í því 
rúmi, sem þær eru Í. 

(9) Þar sem þörf er á, skal hafa lekabakka til að 

hindra, að olía leki niður í austurinn. 
(10) Í fiskigeymslum skal hlífa eldfimri einangr- 

un með þéttri klæðingu. 
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(2) Paints, varnishes and other finishes used on 

exposed interior surfaces shall not be capable of 

producing excessive quantities of smoke or toxic 

gases or vapours. The Administration shall be 

satisfied that they are not of a nature to offer an 

undue fire hazard. 

(3) Primary deck coverings within accommoda- 
tion and service spaces and control stations, shall 

be of approved material which will not readily 

ignite or give rise to toxic or explosive hazards at 
elevated temperatures. 

(4) Where *A" or “B" Class divisions are 
penetrated for the passage of electrical cables, 

pipes, trunks, ducts, etc., or for the fitting of 

ventilation terminals, líghting fixtures and similar 

devices, arrangements shall be made to ensure 
that the fire integrity of the divisions ís not 
impaired. 

(5) (a) In accommodation and service spaces 
and control stations, pipes penetrating *A" or 

*B" Class divisions shall be of approved materials 
having regard to the temperature such divisions 

are required to withstand. Where the Admi- 

nistration permits the conveying of oil and com- 

bustible oil or combustible liquids through 
accommodation and service spaces, the pipes 

conveying oil or combustible liquids shall be of an 

approved material having regard to the fire risk. 

(b) Materials readily rendered ineffective by 
heat shall not be used for overboard scuppers, 

sanitary discharges, and other outlets which are 

close to the waterline and where the failure of the 

material in the event of fire would give rise to 

danger of flooding. 
(6) Cellulose-nitrate-based film shall not be 

used in cinematograph installations. 
(7) All waste receptacles other than those used 

in fish processing shall be constructed of non- 

combustible materials with no openings in the 

sides or bottom. 

(8) Machinery driving fuel oil transfer pumps, 

fuel oil unit pumps and other similar fuel pumps 

shall be fitted with remote controls situated 

outside the space concerned so that they can be 

stopped in the event of a fire arising in the space 
in which they are located. 

(9) Drip trays shall be fitted where necessary to 
prevent oil leaking into bilges. 

(10) Within compartments used for stowage of 

fish, combustible insulation shall be protected by 

close-fitting cladding.
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13. regla 

Geymsla á gaskútum og hættulegum efnum 

(1) Kútar fyrir samanpressað, fljótandi eða 
uppleyst gas skulu greinilega merktir með 
ákveðnum greiningarlitum, hafa auðlæsilega 

áletrað nafn og efnafræðilega samsetningu inni- 

haldsins og vera vel lokaðir. 

(2) Kútar, sem í er eldfimt eða annað hættulegt 
gas, svo og tómir kútar, skulu geymdir vel lokaðir 

á opnu þilfari. Allir lokar, þrýstingsjafnarar og 

leiðslur frá slíkum kútum skulu varðar gegn 

skemmdum. Verja skal kúta gegn óhóflegum 

hitasveiflum, sólargeislum og  snjófargi. 

Stjórnvöld geta hins vegar heimilað að geyma 

slíka kúta í rúmum, sem fullnægja ákvæðum 3. til 
5. tl. 

(3) Rúm, þar sem geymdir eru mjög eldfimir 

vökvar, svo sem rokgjarnar málningartegundir, 

paratfín, bensól o. s. frv., og þar sem fljótandi 

gas er leyft, skulu aðeins opnast út á opið þilfar. 

Búnaður til þrýstingsjöfnunar og öryggislokar 

skulu blása út inni í rúminu. Þar sem skilrúm 

þessara rúma afmarka önnur umlukin rúm, skulu 

þau vera loftþétt. 

(4) Raflagnir og rafbúnaður skal ekki leyfður í 

rúmum, sem eru geymslur fyrir mjög eldfima 

vökva eða fljótandi gas, nema að því marki, sem 

nauðsynlegt er fyrir vinnu innan þeirra. Þar sem 

slíkur rafbúnaður er, skal hann vera viður- 

kenndur af stjórnvöldum til notkunar í eldfimu 

andrúmslofti. Hitagjöfum skal haldið frá þessum 

rúmum og setja skal upp skilti á áberandi stað 

með „Reykingar bannaðar“ og „Óvarin ljós 

bönnuð“. 

(5) Hafa skal sérgeymslu fyrir hverja tegund af 

samanpressuðu gasi. Í rúmum, sem höfð eru sem 
geymslur fyrir slíkt gas, skulu hvorki geymd 

önnur eldfim efni, né verkfæri eða hlutir, sem 

ekki tilheyra gasdreifikerfinu. Stjórnvöld geta þó 

létt á þessum ákvæðum með tilliti til eiginleika, 

rúmmáls og ætlaðrar notkunar á þessu saman- 

pressaða gasi. 
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Regulation 73 

Storage of Gas Cylinders and Dangerous 

Materials 

(1) Cylinders for compressed, liquefied or 
dissolved gases shall be clearly marked by means 

of prescribed identifying colours, have a clearly 

legible identification ot the name and chemical 

formula of their contents and be properly 
secured. 

(2) Cvlinders containing flammable or other 

dangerous gases and expended cylinders shall be 

stored, properly secured, on open decks and all 

valves, pressure regulators and pipes leading 
from such cylinders shall be protected against 

damage. Cylinders shall be protected against 
excessive variations in temperature, direct rays of 

the sun, and accumulation of snow. However, the 
Administration may permit such cylinders to be 
stored in compartments complying with the 

requirements of paragraphs (3) to (5). 
(3) Spaces containing highly flammable líquids, 

such as volatile paints, paraffin, benzole, etc., 
and where permitted, liquefied gas, shall have 
direct access from open decks only. Pressure- 

adjusting devices and relief valves shall exhaust 

within the compartment. Where boundary bulk- 
heads of such compartments adjoin other 

enclosed spaces they shall be gastight. 

(4) Except as necessary for service within the 

space, electrical wiring and fittings shall not be 

permitted within compartments used for the 

storage of highly flammable liquids or líquefied 
gases. Where such electrical fittings are installed, 
they shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration for use in a flammable atmosphere. 
Sources of heat shall be kept clear of such spaces 

and “No Smoking“ and “No Naked Light" 

notices shall be displaved in a prominent posi- 

tion. 

(5) Separate storage shall be provided for each 
type of compressed gas. Compartments used for 

the storage of such gases shall not be used for 
storage of other combustible products nor for 

tools or objects not part of the gas distribution 

system. However, the Administration may relax 

these requirements considering the characteris- 

tics, volume and intended use of such compressed 

gases.
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74. regla 
Neyðarútgangar 

(1) Tröppum og stigum að og frá öllum vistar- 
verum og rúmum, þar sem áhöfnin er venjulega 

við vinnu, öðrum en vélarúmum, skal þannig 

komið fyrir, að greiður neyðarútgangur sé út á 

opið þilfar og þaðan til björgunarfaranna. Eftir- 

farandi á sérstaklega við þessi rúm: 

a) Á öllum bæðum (þilförum), þar sem vistar- 

verur eru, skulu vera minnst tveir vel aðskildir 

neyðarútgangar, og má þar með talin vera venju- 

lega útgönguleiðin úr hverju afmörkuðu rúmi eða 

fleiri rúmum. 

b) i) Neðan veðurþilfarsins skal aðalneyðarút- 
gangurinn vera stigi, og hinn neyðarút- 

gangurinn má vera gangur eða tröppur, 

og 
ii) Ofan veðurþilfarsins skal neyðarútgang- 

urinn vera stigar eða dyr út á opið þilfar 

eða sambland beggja. 
c) Í undantekningartilvikum geta stjórnvöld 

heimilað aðeins einn neyðarútgang, enda sé fullt 
tillit tekið til eðlis og staðsetningar rúmanna og 
þess fjölda manna, sem venjulega eiga þar vistar- 

verur sínar eða eru þar við vinnu. 

d) Gangur, eða hluti gangs, þaðan sem aðeins 
einn neyðarútgangur er, skal ekki vera lengri en 7 

m. 
e) Breidd og samfelldni neyðarútgangs skal 

vera fullnægjandi, að mati stjórnvalda. 

f) Tveir neyðarútgangar skulu vera frá fjar- 

skiptaklefa, sem ekki hefur beinan aðgang út á 
opið þilfar, og skulu þeir vera fullnægjandi, að 

mati stjórnvalda. 

(2) Tveir neyðarútgangar skulu vera úr hverju 

vélarúmi af gerðinni A, á annan hvorn eftirfar- 

andi máta: 

a) Tveir stálstigar, staðsettir eins langt hvor 

frá öðrum og unnt er, og liggja að álíka að- 

skildum dyrum í efri hluta rúmsins, en frá þeim 

skal vera aðgangur út á opið þilfar. Venjulega 

skal annar þessara stiga hafa samfellda hlíf gegn 

eldi, úr neðri hluta rúmsins að öruggum stað utan 

þess. Stjórnvöld þurfa hins vegar ekki að krefjast 

þessarar hlífar, ef vegna fyrirkomulags eða stærð- 
ar vélarúmsins er Öruggur neyðarútgangur úr 

neðri hluta þess. Þessi hlíf skal vera úr stáli og 

einangruð, þar sem nauðsynlegt er, þannig að 

fullnægjandi sé að mati stjórnvalda, og skal 

sjálflokandi stálhurð vera á neðri enda hennar. 
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Regulation 74 

Means of Escape 

(1) Stairways and ladders leading to and from 

all accommodation spaces and in spaces in which 

the crew is normally employed, other than 

machinery spaces, shall be so arranged as to 

provide ready means of escape to the open deck 

and thence to the survival craft. In particular in 

relation to these spaces: 

(a) At all levels of accommodation at least two 

widely separated means of escape shall be pro- 

vided which may include the normal means of 

access from each restricted space or group of 

spaces; 
(b) (i) below the weatherdeck the main means 

of escape shall be a stairway and the 

second escape may be a trunk or a 

stairway; and 

above the weatherdeck the means of 

escape shall be stairways or doors to an 

open deck or a combination thereof; 

(c) exceptionally the Administration may per- 

mit only one means of escape, due regard being 

paid to the nature and location of spaces and to 
the number of persons who normally might be 

accommodated or employed there; 

(d) a corridor or part of a corridor from which 

there is only one route of escape, shall not exceed 

7 metres in length; 

(e) the width and continuity of the means of 
escape shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration; and 

(f) two means of escape from a radiotelegraph 

station which has no direct access to the open 

deck shall be provided and these shall be to the 

satisfaction of the Administration. 
(2) Two means of escape shall be provided 

from every machinery space of Category Á bv 

one of the following means: 

(a) two sets of steel ladders as widely separated 

as possible leading to doors in the upper part of 

the space similarly separated and from which 

access is provided to the open deck. In general, 

one of these ladders shall provide continuous fire 

shelter from the lower part of the space to a safe 

position outside the space. However, the Admi- 

nistration may not require such shelter if, due to 

special arrangements or dimensions of the 

machinery space, a safe escape route from the 

lower part of this space is provided. This shelter 

shall be of steel, insulated, where necessary, to 

the satisfaction of the Administration and be 
provided with a self-closing steel door at the 

lower end; or 

(11)
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b) Einn stálstigi, sem liggur að dyrum í efri 

hluta rúmsins, þaðan sem aðgangur er út á opið 
þilfar, og að auki skulu vera í neðri hluta rúmsins 

dyr með stálhurð, á stað, sem er vel frá þessum 

fyrrnefnda stiga, og unnt er að opna og loka 

báðum megin frá, og veitir aðgang að öruggum 
neyðarútgangi úr neðri hluta rúmsins út á opið 
þilfar. 

(3) Úr vélarúmum, öðrum en þeim, sem eru af 

gerðinni Á, skulu hafðir fullnægjandi neyðarút- 

gangar, að mati stjórnvalda, með hliðsjón af eðli 

og staðsetningu hvers rúms og þess, hvort menn 

séu þar að jafnaði við vinnu. 

(4) Lyftur skulu ekki taldar uppfylla kröfur um 
neyðarútganga. 

75. regla 

Sjálfvirkt ýringar-, eldviðvörunar- og 

eldskynjunarkerfi 

(Aðferð II F) 

(1) Í skipum, þar sem aðferð II F er viðhöfð, 

skal haft sjálfvirkt ýringar- og eldviðvörunarkerfi 
af viðurkenndri gerð, sem fullnægir ákvæðum 
þessarar reglu, og skal því þannig komið fyrir, að 
það gæti vistarvera og þjónusturúma að undan- 

skildum rúmum, þar sem engin veruleg eldhætta 

er, Svo sem auð rúm og snyrtiklefar. 

(2) a) Kerfið skal ávallt vera samstundis not- 

hætt og ekki skal þurfa aðgerðir áhafnarinnar til 
að setja það í gang. Lagnirnar skulu eftir föngum 
vera fullar af vatni, en stuttir, óvarðir hlutar 
þeirra mega vera tómir, þar sem það er nauðsyn- 

leg varúðarráðstöfun, að mati stjórnvalda. Sér- 

hvern hluta kerfis, sem verður fyrir frosti, þegar 

það er í notkun, skal verja á viðeigandi hátt gegn 

því að í honum frjósi. Stöðugt skal halda nauð- 

synlegum þrýstingi á því og hafa möguleika á 

stöðugu vatnsaðrennsli til þess, eins og krafist er í 

6. tl. b). 
b) Hver ýringareining skal sjálfvirkt gefa ljós- 

og hljóðviðvörun á einum eða fleiri viðvörunar- 

stöðvum, hvenær sem ýringarhaus tekur til starfa 
Þessar viðvörunarstöðvar skulu sýna hvar hjá 

kerfinu eldur hefur kviknað, og skulu þær vera 
samtengdar í miðstöð í brúnni, og að auki skulu 

ljós- og hljóðviðvaranir gefnar á fleiri stöðum en í 

brúnni, þannig að tryggt sé, að áhöfnin fái strax 

boðun um, að eldur hafi kviknað. Viðvörunar- 
kerfið skal þannig gert, að það sýni, ef bilun 
verður í því. 
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(b) one steel ladder leading to a door in the 

upper part of the space from which access is 
provided to the open deck and additionally, in 
the lower part of the space and in a position well 

separated from the ladder referred to, a steel 

door capable of being operated from each side 

and which provides access to a safe escape route 

from the lower part of the space to the open 

deck. 
(3) From machinery spaces other than those of 

Category A, escape routes shall be provided to 

the satisfaction of the Administration having 
regard to the nature and location of the space and 

whether persons are normally employed in that 

space. 
(4) Lifts shall not be considered as forming one 

of the required means of escape. 

Regulation 75 

Automatic Sprinkler and Fire Alarm 

and Fire Detection Systems 

(Method IF) 

(1) In vessels in which Method HF is adopted an 

automatic sprinkler and fire alarm system of an 
approved type and complying with the require- 
ments of this Regulation shall be installed and so 
arranged as to protect accommodation spaces 
and service spaces except spaces which afford no 

substantial fire risks, such as void spaces and 

sanitary spaces. 

(2) (a) The system shall be capable of immedi- 
ate operation at all times and no action by the 
crew shall be necessary to set it in operation. It 

shall be of the wet pipe type but small exposed 

sections may be of the dry pipe type where in the 

opinion of the Administration this ís a necessary 

precaution. Ány parts of the system which may 

be subjected to freezing temperatures in service 

shall be suitably protected against freezing. lt 

shall be kept charged at the necessary pressure 

and shall have provision for a continuous supply 

of water as required in paragraph 6(b). 

(b) Each section of sprinklers shall include 
means for giving a visible and audible alarm 

signal automatically at one or more indicating 

units whenever any sprinkler comes into opera- 

tion. Such units shall indicate in which section 
served by the system, fire has occurred and shall 

be centralized in the wheelhouse and in addition, 
visible and audible alarms from the unit shall be 
placed in a position other than in the wheelhouse, 
so as to ensure that the indication of fire is 
immediately received by the crew. Such an alarm 

system shall be so constructed as to indicate if any 

fault occurs in the system.
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(3) a) Ýringarkerfi skal skipt niður í aðskildar 
einingar, sem hver um sig skal ekki hafa fleiri en 

200 ýringahausa. 

b) Sérhverri ýringareiningu skal vera unnt að 

loka með aðeins einum loka. Loki hverrar eining- 

ar skal vera vel aðgengilegur og staðsetning hans 

skal vera greinileg og varanlega merkt. Ráðstaf- 

anir skulu gerðar, svo óviðkomandi aðili geti ekki 
beitt lokunum. 

c) Mæli, sem sýnir þrýstinginn á kerfinu, skal 
komið fyrir við stöðvunarloka hverrar einingar og 

í aðalstöð. 
d) Ýringarhausar skulu ekki tærast. Í vistarver- 

um og þjónusturúmum skal ýringarkerfið taka til 
starfa við hita á bilinu 68“—79*C, nema ef um er 
að ræða staði eins og þurrkklefa, þar sem búast 
má við háu hitastigi, þar er heimilt að hækka 
hitann um allt að 30%C yfir hámarkshitastig við 
loftþiljur viðkomandi staðar. 

e) Skrá eða teikning skal vera til sýnis við 

hverja viðvörunarstöð, sem sýnir þá staði, sem 

viðkomandi eining í ýringarkerfinu nær til og hvar 

í kerfinu hún er staðsett. Nauðsynlegar 
leiðbeiningar um prófanir og viðhald á kerfinu 

skulu vera til staðar. 

(4) Staðsetja skal ýringarhausa ofar mannhæð- 
ar og raða þeim þannig, að meðal útstreymi frá 

þeim sé ekki undir 5 lítrum á fermetra á mínútu 
yfir svæðið, sem ýringarhausunum er ætlað að 
úða yfir. Hins vegar geta stjórnvöld heimilað not 

af Ýringarhausum, sem gefa annað vatnsmagn og 

dreifingu, ef notagildi og öryggi er ekki skert. 

(5) a) Hafður skal þrýstigeymir, sem rúmar 

a. m. k. tvöfalt það vatnsmagn, sem greint er frá í 

þessum lið. Geymirinn skal stöðugt hafa magn af 
fersku vatni, til jafns við það vatnsmagn, sem 

streymir út á einni mínútu með dælunni, sem 
greint er frá í 6. tl. b), og fyrirkomulagið skal vera 

þannig, að hægt sé að viðhalda þeim loftþrýstingi 

í geyminum, sem tryggir, að þegar ferskvatns- 

magnið í geyminum hefir verið notað, þá sé 

þrýstingurinn ekki undir vinnuþrýstingi ýringar- 

kerfisins, að viðbættum þeim þrýstingi, sem 
vatnssúla frá botni geymisins að hæst staðsetta 
ýringarhausnum veldur. Viðeigandi búnaður skal 
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(3) (a) Sprinklers shall be grouped into sepa- 
rate sections, each of which shall contain not 

more than 200 sprinklers. 

(b) Each section of sprinklers shall be capable 
of being isolated by one stop valve only. The stop 
valve in each section shall be readily accessible 

and its location shall be clearly and permanently 
indicated. Means shall be provided to prevent the 
operation of the stop valves by any unauthorized 
person. 

(c) ÁA gauge indicating the pressure in the 

system shall be provided at each section stop 

valve and at a central station. 

(d) The sprinklers shall be resistant to corro- 

sion. Ín accommodation and service spaces the 

sprinklers shall come into operation within the 
temperature range of 68 degrees celsius and 79 
degrees celsius, except that in location such as 
drying rooms, where high ambient temperatures 
might be expected, the operating temperature 
may be increased by not more than 30 degrees 

celsius above the maximum deckhead tempera- 

ture. 
(e) A list or plan shall be displayed at each 

indicating unit showing the spaces covered and 

the location of the zone in respect of each 

section. Suitable instructions for testing and 
maintenance shall be available. 

(4) Sprinklers shall be placed in an overhead 

position and spaced in a suitable pattern to 

maintain an average application rate of not less 

than 5 litres per square metre per minute over the 

nominal area covered by the sprinklers. Alterna- 

tively, the Administration may permit the use of 

sprinklers providing such quantity of water suit- 

ably distributed as has been shown to the satisfac- 
tion of the Administration to be not less eftec- 

tive. 

(5) (a) Á pressure tank having a volume equal 
to at least twice that of the charge of water 

specified in this sub-paragraph shall be provided. 

The tank shall contain a standing charge of fresh 
water, equivalent to the amount of water which 

would be discharged in one minute by the pump 
referred to in paragraph (6)(b), and the arrange- 

ments shall provide for maintaining such air 

pressure in the tanks as to ensure that, where the 

standing charge of fresh water in the tank has 

been used, the pressure will be not less than the 

working pressure of the sprinkler, plus the pres- 

sure due to a head of water measured from the
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hafður til að bæta við þrýstilofti og ferskvatni í 

geyminn. Haft skal sjóngler, sem sýnir rétta 

vatnshæð í geyminum. 

b) Gera skal ráðstafanir, sem útiloka að sjór 

komist í geyminn. 

(6) a) Hata skal sjálfstæða, vélknúna dælu, sem 

aðeins hefur það hlutverk að sjá sjálfvirkt um, að 

stöðugt útstreymi geti verið úr ýringarhausunum. 

Dælan á sjálfvirkt að fara í gang við minnkun á 

þrýstingi í kerfinu, áður en öllu ferskvatnsmagn- 

inu í þrýstigeyminum hefur verið eytt. 

b) Dælan og röralagnir skulu vera þannig, að 

unnt sé að viðhalda nauðsynlegum þrýstingi í 

þeirri hæð, þar sem hæsti ýringarhausinn er, til 

þess að tryggja stöðugt útstreymi vatns, hæfilega 
mikið til að þekja samtímis stærsta flöt, sem 

aðgreindur er með eldvarnarþiljum í „A“ og „B“ 

flokki, eða flöt, sem er 280 m', eftir því hvor er 

minni, miðað við veitt vatnsmagn á fermetra, sem 

tilgreint er í 4. tl. 

c) Hafa skal prófunarloka með stutt opið 

frárennslisrör á þrýstihlið dælunnar. Virkt þver- 
mál í loka og röri skal vera nægilegt til að leyfa 

útstreymi með fullum afköstum dælunnar um leið 
og þeim þrýstingi, sem tilgreindur er í 5. tl. a), er 

viðhaldið í kerfinu. 

d) Þar sem mögulegt er, skal sjóinntak dælunn- 

ar vera í því rúmi, þar sem dælan er, og þannig 

búið, að þegar skipið er á floti sé óþarfi að loka 

fyrir sjólögnina til dælunnar vegna annars en 

skoðunar eða viðgerðar á henni. 

(7) Ýringardæluna og geyminn skal staðsetja í 
hæfilegri fjarlægð frá vélarúmi af gerðinni A og 

ekki í rúmi, sem nauðsyn er að verja með 

ýringarkerfinu. 

(8) a) Ekki færri en tveir orkugjafar skulu vera 
við sjódæluna og sjálfvirka eldviðvörunar- og 
eldskynjunarkerfið. Ef dælan er rafknúin, skal 
hún vera tengd við aðalraforkukerfið, sem á að 

geta fengið orku frá minnst tveimur rafölum. 

b) Ekki skal leggja aðveitulagnir í gegnum 

eldhús, vélarúm og önnur umlukin rúm, þar sem 

mikil eldhætta er, nema af nauðsyn til að komast 

að viðeigandi skiptitöflu. Annar orkugjafanna 
fyrir eldviðvörunar- og eldskynjunarkerfið, skal 
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system. Suitable means of replenishing the air 

under pressure and of replenishing the fresh 

water charge in the tank shall be provided. A 

glass gauge shall be provided to indicate the 
correct level of the water in the tank. 

(b) Means shall be provided to prevení the 
passage of sea-water into the tank. 

(6) (a) An independent power pump shall be 

provided solely for the purpose of continuing 

automatically the discharge of water from the 

sprinklers. The pump shall be brought into action 

automatically by the pressure drop in the system 

before the standing fresh water charge in the 
pressure tank is completely exhausted. 

(b) The pump and the piping system shall be 
capable of maintaining the necessary pressure at 
the level of the highest sprinkler to ensure a 

continuous output of water sufficient for the 
símultaneous coverape of the maximum area 

separated by fire-resisting bulkheads of “A" and 

“B" Class divisions or an area of 280 square 

metres whichever is the less at the application 

rate specified in paragraph (4). 

(c) The pump shall have fitted on the delivery 

side a test valve with a short open-ended dis- 
charge pipe. The etfective area through the valve 
and pipe shall be adequate to permit the release 
of the required pump output while maintaining 
the pressure in the system specified in paragraph 

(5)(a). 
(d) The sea inlet to the pump shall wherever 

possible be in the space containing the pump and 

shall be so arranged that when the vessel is afloat 

it will not be necessary to shut off the supply of 

sea-water to the pump for any purpose other than 

the inspection or repair of the pump. 

(7) The sprinkler pump and tank shall be 

situated in a position reasonably remote from any 

machinery space of Category A and shall not be 

situated in any space required to be protected by 
the sprinkler system. 

(8) (a) There shall not be less than two sources 

of power supply for the sea-water pump and the 

automatic fire alarm and fire detection system. lf 

the pump is electrically driven it shall be con- 

nected to the main source of electrical power, 

which shall be capable of being supplied by at 

least two generators. 

(b) The feeders shall be arranged so as to avoid 

galleys, machinery spaces and other enclosed 

spaces of high fire risk except in so far as it 18 

necessary to reach the appropriate switchboard. 

One of the sources of power supply for the fire
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Vera neyðarorkugjafi. Ef annar orkugjafi dælunn- 
ar er knúinn af sprengihreyfli, skal hann auk 

þess, sem farið er eftir ákvæðum 7. tl., vera 

staðsettur þannig, að eldur í einhverju rúmi, 

búnu  eldvarnarkerfi, hafi ekki áhrif á 

loftsaðstreymi til hreyfilsins. 

(9) Ýringarkerfið skal vera tengt eldvarnarlögn 
skipsins með læsanlegum, skrúfuðum einstefnu- 
loka, sem hindrar bakstreymi úr ýringarkerfinu 

til eldvarnarlagnarinnar. 

(10) a) Hafa skal prufuloka til að prófa sjálf- 
virka viðvörunarkerfið fyrir hverja ýringar- 
einingu með vatnsútstreymi, sem er jafnt því, sem 
einn Ýringarhaus starfi. Prufulokinn fyrir hverja 

einingu skal staðsettur nálægt stöðvunarlokanum 

fyrir þá einingu. 
b) Gera skal ráðstafanir til að prófa sjálfvirkni 

dælunnar, ef þrýstingur fellur í kerfinu. 

c) Rofar skulu vera á einum af viðvörunar- 
stöðunum, sbr. 2. tl., sem gera kleift að prófa 

viðvörunarhljóð- og ljósmerki hverrar ýringar- 
einingar. 

(11) Vara-ýringarhausar skulu vera til fyrir 
hverja ýringareiningu, þannig að fullnægjandi sé, 

að mati stjórnvalda. 

76. regla 
Sjálfvirkt eldviðvörunar- og eldskynjunarkerfi 

(Aðferð III F) 

(1) Í skipum, þar sem aðferð III F er viðhöfð, 

skal haft sjálfvirkt eldviðvörunar- og eldskynjun- 
arkerfi af viðurkenndri gerð, sem uppfyllir 
ákvæði þessarar reglu, og skal því þannig komið 

fyrir, að það skynji eld í öllum vistarverum og 

þjónusturúmum, að undanskildum rúmum, þar 

sem engin veruleg eldhætta er, svo sem auð rúm 

og snyrtiklefar. 

(2) a) Kerfið skal ávallt vera samstundis not- 

hæft og ekki skal þurfa aðgerðir áhafnarinnar til 

að setja það í gang. 
b) Hver skynjaraeining skal sjálfvirkt gefa ljós- 

og hljóðviðvörun á einum eða fleiri viðvörunar- 

stöðvum, hvenær sem skynjari tekur til starfa. 

Þessar viðvörunarstöðvar skulu sýna hvar hjá 

kerfinu eldur hefur kviknað, og skulu þær sam- 
tengdar í brúnni og á öðrum stöðum, þannig að 

tryggt sé, að viðvörun frá kerfinu berist sam- 

stundis til áhafnarinnar. Þar að auki skulu ráð- 

stafanir gerðar, sem tryggja að hljóðmerki heyrist 
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alarm and fire detection system shall be an 

emergency source. Where one of the sources of 

power for the pump ís an internal combustion- 

type engine it shall, in addition to complying with 

the provision of paragraph (7), be so situated that 

a fire in any protected space will not affect the air 
supply to that engine. 

(9) The sprinkler system shall have a conne- 

xion from the vessel's fire main by way of a 

lockable screw-down non-return valve at the 

connexion which will prevent a backflow from 
the sprinkler system to the fire main. 

(10) (a) A test valve shall be provided for 
testing the automatic alarm for each section of 

sprinklers by a discharge of water equivalent to 
the operation of one sprinkler. The test valve for 
each section shall be situated near the stop valve 

for that section. 
(b) Means shall be provided for testing the 

automatic operation of the pump on reduction of 

pressure in the system. 

(c) Switches shall be provided at one of the 
indicating positions referred to in sub-paragraph 
(2)(b) which will enable the alarm and the 
indicators for each section of sprinklers to be 
tested. 

(11) Spare sprinkler heads shall be provided 
for each section of sprinklers to the satisfaction of 

the Administration. 

Regulation 76 

Automatic Fire Alarm and 

Fire Detection Systems 

(Method HIF) 

(1) In vessels in which Method HIF is adopted 
an automatic fire alarm and fire detection system 
of an approved type and complving with the 

requirements of this Regulation shall be installed 
and so arranged as to detect the presence of fire 
in all accommodation spaces and service spaces 

except spaces which afford no substantial fire 

risk, such as void spaces and sanitary spaces. 

(2) (a) The system shall be capable of immedi- 
ate operation at all times and no action of the 

crew shall be necessary to set it in operation. 
(b) Each section of detectors shall include 

means for giving a visible and audible alarm 

signal automatically at one or more indicating 

units whenever any detector comes into opera- 
tion. Such units shall indicate in which section 
served by the system a fire has occurred and shall 

be centralized on the wheelhouse and such other 
positions as will ensure that any alarm from the 

system is immediately received by the crew.
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á því þilfari, sem elds hefur orðið vart á. Slíkt 

viðvörunar- og skynjunarkerfi skal þannig gert, 

að það sýni, ef bilun verður í kerfinu. 

(3) Skipta skal skynjurunum niður í aðskildar 

einingar, sem hver um sig nær ekki til fleiri en 50 
af þeim rúmum, sem kerfið gætir, og í hverri 

einingu skulu mest vera 100 skynjarar. Skipta 

skal einingum niður eftir svæðum til að sýna á 
hvaða þilfari eldur hefur kviknað. 

(4) Kerfið skal fara í gang, ef hiti loftsins 
hækkar óeðlilega, við óeðlilega mikinn reyk eða 

annað, sem bendir á eldsupptök í einhverju rúmi 

sem gætt er. Kerfi, sem eru næm fyrir lofthita, 

skulu ekki fara í gang undir 57*C hita og ekki yfir 

74%C, þegar hitinn eykst að þessum mörkum ekki 

hraðar en 1*C á mínútu. Stjórnvöld geta heimilað 
hækkun á lofthitastiginu, sem setur kerfið í gang, 
um allt að 309C yfir hámarkshita við loftþiljur í 
þurrkklefum og svipuðum stöðum, þar sem hiti 
andrúmsloftsins er venjulega hár. Kerfi, sem 

næm eru fyrir reykmyndun, skulu fara í gang við 
minnkun á styrkleika ljósgeisla, sem fer um 

rúmið að því marki, sem stjórnvöld ákveða. 

Stjórnvöld geta samþykkt aðrar jafngildar gang- 

setningaraðferðir. Skynjunarkerfið skal aðeins 

nota til eldskynjunar. 

(5) Skynjarar mega vera þannig, að þeir setji af 

stað viðvörun með því að opna eða loka snertlum 
(contacts) eða á annan viðeigandi hátt. Þeir skulu 

settir ofar mannhæðar og skulu varðir á 

fullnægjandi hátt gegn hnjaski og skemmdum. 

Þeir skulu hæfir til notkunar í sjávarlofti. Þá skal 

staðsetja á opnum stað, ekki við bita og aðra 

hluti, sem gætu hindrað aðstreymi heits lofts eða 
reyks að skynjaranum. Skynjarar, sem fara af 
stað við lokun snertla, skulu búnir innsigluðum 
snertlum, og stöðugt eftirlit skal haft með 

straumrásinni svo bilana verði vart. 

(6) Að minnsta kosti einn skynjari skal vera í 
hverju rúmi, þar sem skynjunar er þörf, og ekki 

færri en einn skynjari fyrir u. þ. b. hverja 37 m* 

af flatarmáli þilfars. Í stórum rúmum skal raða 

skynjurunum á reglubundinn hátt, þannig að 
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Additionally, arrangements shall be provided to 
ensure that an alarm is sounded on tne deck on 

which the fire has been detected. Such an alarm 

and detection system shall be so constructed as to 

indicate if any fault occurs in the system. 
(3) Detectors shall be grouped into separate 

sections, each covering not more than 50 rooms 

served by such a system and containing not more 

than 100 detectors. Detectors shall be zoned to 

indicate on which deck a fire has occurred. 

(4) The system shall be operated by an abnor- 
mal air temperature, by an abnormal concentra- 

tion of smoke or by other factors indicative of 

incipient fire in any one of the spaces to be 

protected. Systems which are sensitive to air 
temperature shall not operate at less than 57 
degrees celsius and shall operate at a tempera- 

ture not greater than 74 degrees celsius when the 
temperature increase to those levels is not more 

than Í degree celsius per minute. At the discre- 

tion of the Administration the permissible 
temperature of operation may be increased to 30 

degrees celsius above the maximum deckhead 

temperature in drying rooms and similar places of 

a normally high ambient temperature. Systems 

which are sensitive to smoke concentration shall 

operate on the reduction of the intensity of a 

transmitted light beam by an amount to be 
determined by the Administration. Other equally 

effective methods of operation may be accepted 

at the discretion of the Administration. The 
detection system shall not be used for any pur- 
pose other than fire detection. 

(5) The detectors may be arranged to operate 
the alarm by the opening or closing of contacts or 

by other appropriate methods. They shall be 
fitted in an overhead position and shall be 

suitably protected against impact and physical 

damage. They shall be suitable for use in a 

marine atmosphere. They shall be placed in an 

open position clear of beams and other objects 
likely to obstruct the flow of hot gases or smoke 
to the sensitive element. Detectors operated by 
the closing of contacts shall be of the sealed 

contact type and the circuit shall be continuously 
monitored to indicate fault conditions. 

(6) At least one detector shall be installed in 

each space where detection facilities are required 
and there shall be not less than one detector for 
each 37 square metres of deck area approx- 

imately. In large spaces the detectors shall be
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fjarlægð milli skynjara sé aldrei meiri en 9 m eða 
meiri en 4,5 m að þiíli. 

(7) Ekki skulu vera færri en tveir orkugjafar 
fyrir rafbúnaðinn, sem notaður er við starfsemi 
eldviðvörunar- og eldskynjunarkerfis, og skal 

annar þeirra vera neyðarorkugjafi. Rafmagn til 
kerfisins skal leitt með sérstökum rafstrengjum, 

sem þjóna eingöngu þessum tilgangi. Þessir 

strengir skulu liggja að skiptirofa í stjórnstöð 
eldskynjunarkerfisins. Rafstrengur skal þannig 

lagður, að hann liggi ekki um eldhús, vélarúm né 

Önnur umlukin rúm, þar sem mikil eldhætta er, 
nema ef nauðsynlegt er til að koma þar fyrir 

skynjara eða tengjast í viðeigandi skiptitöflu. 

(8) a) Skrá eða teikning skal vera til sýnis við 
hverja viðvörunarstöð, sem sýnir þá staði, sem 
viðkomandi skynjaraeining nær til, og hvar í 
kerfinu hún er staðsett. Nauðsynlegar 

leiðbeiningar um prófanir og viðhald á kerfinu 

skulu vera til staðar. 
b) Mögulegt skal vera að prófa rétta starfsemi 

skynjaranna og viðvörunarstöðva með því að 
hleypa heitu lofti eða reyk á staði, þar sem 
skynjararnir eru. 

(9) Vara-skynjarahausar skulu vera til fyrir 
hverja skynjaraeiningu, þannig að fullnægt sé, að 

mati stjórnvalda. 

71. regla 

Innbyggð slökkvikerfi í lestarúmum, 

þar sem mikil eldhætta er 

Lestarúm, þar sem mikil hætta er, skulu hafa 

innbyggt slökkvikerfi sem kæfir eld með gasi eða 
slökkvikerfi, sem að mati stjórnvalda veitir sömu 

vörn. 

78. regla 

Slökkvidælur 

(1) Minnst tvær slökkvidælur skulu hafðar. 

(2) Ef eldur í einhverju hólfi getur gert allar 
slökkvidælurnar óvirkar, skal hafður annar bún- 

aður, sem veitir vatni til slökkvistarfa. Í skipum 

75 m að lengd!og lengri, skal þessi búnaður vera 

föst, sérknúin neyðarslökkvidæla. Þessi neyðar- 

slökkvidæla skal geta gefið frá sér tvo vatns- 
stróka, þannig að fullnægjandi sé, að mati 

stjórnvalda. 
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arranged in a regular pattern so that no detector 

is more than 9 metres from another detector or 

more than 4.5 metres from a bulkhead. 
(7) There shall be not less than two sources of 

power supply for the electrical equipment used in 

the operation of the fire alarm and fire detection 

system, one of which shall be an emergency 

source. The supply shall be provided by separate 

feeders reserved solely for that purpose. Such 

feeders shall run to a change-over switch situated 

in the control station for the fire detection 

system. The wiring system shall be so arranged as 

to avoid galleys, machinery spaces and other 

enclosed spaces having a high fire risk except in 
so far as it ís necessary to provide for fire 

detection in such spaces or to reach the appropri- 

ate switchboard. 
(8) (a) Á líst or plan shall be displayed adjacent 

to each indicating unit showing the spaces 

covered and the location of the zone in respect of 

each system. Suitable instructions for testing and 
maintenance shall be available. 

(b) Provision shall be made for testing the 

correct operation of the detectors and the indica- 

ting units by supplying means for applying hot air 

or smoke at detector positions. 

(9) Spare detector heads shall be provided for 
each section of detectors to the satisfaction of the 

Administration. 

Regulation 77 

Fixed Fire-Extinguishing Arrangements 

in Cargo Spaces of High Fire Risk 

Cargo spaces of high fire risk shall be protected 
by a fixed gas fire-extinguishing system or by a 
fire-extinguishing system which gives equivalent 

protection, to the satisfaction of the Administra- 
tion. 

Regulation 78 

Fire Pumps 

(1) At least two fire pumps shall be provided. 
(2) If a fire in any one compartment could put 

all the fire pumps out of action, there shall be an 

alternative means of providing water for fire 

fighting. In vessels of 75 metres in length and 
over this alternative means shall be a fixed 
emergency fire pump independently driven. This 
emergency fire pump shall be capable of sup- 

plying two jets of water to the satisfaction of the 
Administration.
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(3) a) Slökkvidælurnar, aðrar en neyðardælan, 
skulu geta veitt vatnsmagni til slökkvistarfa við 
lágmarksþrýtingu 0,25 N/mm', með heildaraf- 

kastagetu (Q) a. m. k.: 

Q = (0,15SVL(BÆD) # 2,25) rúmmetrar 
á klst. þar sem L, B og D eru í metrum. 

Þó þarf nauðsynleg heildarafkastageta slökkvi- 

dælanna ekki að vera meiri en 180 m'/klst. 
b) Hver þessara fyrirskipuðu slökkvidælna, að 

undantekinni neyðarslökkvidælu, skal afkasta 

a. m. k. 40% af heildarafkastagetu þeirri, sem 
krafist er í lið a), og skal a. m. k. geta gefið frá 
sér þá tvo vatnsstróka, sem krafist er, í 80. reglu 

2. tl. a). Þessar slökkvidælur skulu hafa 

fullnægjandi afköst við ofannefnd skilyrði. Þar 
sem fleiri en tvær dælur eru settar í skip, skal 
afkastageta þessara  viðbótardælna vera 
fullnægjandi, að mati stjórnvalda. 

(4) a) Slökkvidælur skulu sérknúnar, hver fyrir 

sig. Heimilt er að nota skólp-, kjölfestu-, austur- 

og almennar dælur, sem slökkvidælur, að því 

tilskildu, að þær séu venjulega ekki notaðar til að 

dæla olíu, en ef þær eru notaðar við og við til að 
milliflytja eða dæla brennsluolíu, að þær hafi 

viðeigandi búnað til að skipta yfir. 

b) Allar slökkvidælur skulu búnar öryggislok- 
um, ef dælurnar geta gefið meiri þrýsting en gert 
er ráð fyrir, að vatnslagnirnar, brunahanarnir og 

brunaslöngurnar þola. Þessum lokum skal þannig 

komið fyrir og stilla að of mikill þrýstingur geti 

hvergi orðið í eldvarnarkerfinu. 

c) Afldrifnar neyðarslökkvidælur skulu vera 
sjálfstæðar dælur, með annaðhvort eigin díselvél 
og eldsneytisbirgðir, á aðgengilegum stað utan 

hólfsins, þar sem aðalslökkvidælurnar eru, eða 

vera drifnar af sjálfstæðum rafal, sem má vera 

neyðarrafallinn, sem vísað er til í 59. reglu, með 
nægilega afkastagetu og á Öruggum stað utan 

vélarúmsins og helst fyrir ofan aðalþilfarið. 

Neyðarslökkvidælan skal geta starfað í a. m. k.3 
klukkustundir samfleytt. 

d) Neyðarslökkvidælum, sjóinntakslokum og 

öðrum nauðsynlegum lokum skal vera unnt að 
stjórna utan þeirra hólfa, sem aðalslökkvidælur 

eru í, og frá stað, sem ólíklegt er að lokist af, þótt 
eldur komi upp í þessum hólfum. 
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(3) (a) The fire pumps, other than the 
emergency pump shall be capable of delivering 
for fire fighting purposes a quantity of water at a 
minimum pressure of 0.25 newtons per square 
millimetre, with a total capacity (O) of at least: 

per hour where L, B and D are in metres. 

However, the total required capacity of the fire 
pumps need not exceed 180 cubic metres per hour. 

(b) Each of the required fire pumps other than 
any emergency pump shall have a capacity not 
less than 40 per cent of the total capacity of fire 
pumps required by sub-paragraph (a) and shall in 
any event be capable of delivering at least the jets 
of water required by Regulation 80(2)(a). These 
fire pumps shall be capable of supplying the fire 

main systems under the required conditions. 
Where more than two pumps are installed the 
capacity of such additional pumps shall be to the 

satisfaction of the Administration. 
(4) (a) Fire pumps shall be independently 

driven power pumps. Sanitary, ballast, bilge or 

general service pumps may be accepted as fire 

pumps, provided that they are not normally used 

for pumping oil and that, if they are subject to 

occasional duty for the transfer or pumping of 
fuel oil, suitable change-over arrangements are 

fitted. 
(b) Relief valves shall be provided in conjunc- 

tion with all fire pumps if the pumps are capable 
of developing a pressure exceeding the design 

pressure of the water service pipes, hydrants and 

hoses. These valves shall be so placed and 

adjusted as to prevent excessive pressure in any 

of the fire main systems. 
(c) Emergeney power-operated fire pumps 

shall be independently driven self-contained 

pumps either with their own diesel engine prime 

mover and fuel supply fitted in an accessible 

position outside the compartment which contains 

the main fire pumps, or be driven by a self- 
contained  generator, which may be the 

emergency generator referred to in Regulation 

55, of sufficient capacity and which is positioned 

in a safe place outside the engine room and 

preferably above the working deck. The 

emergeney fire pump shall be capable of operat- 

ing for a period of at least 3 hours. 

(d) Emergeney fire pumps, sea-suction valves 
and other necessary valves shall be operable from 
outside compartments containing main fire 

pumps in a position not likely to be cut off by a 

fire in those compartments.
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79. regla 

Eldvarnarlagnir 

(1) a) Þurfi fleiri en einn brunahana til að veita 
þá vatnsstróka, sem tilgreindir eru í 80. reglu, 2. 

tl. a), skal lögð eldvarnarlögn. 

b) Eldvarnarlagnir skulu ekki búnar öðrum 

tengingum en þeim, sem nauðsynlegar eru til 

slökkvistarfa, að undanskildum tengingum til 
þvotta á þilfari og akkeriskeðjum eða til að knýja 

sogdælu fyrir austur úr keðjukössunum. 
c) Ef eldvarnarlagnir eru ekki sjálftæmandi, 

skal setja sérstaka loka til tæmingar á hverri lögn, 

þar sem frostskemmdir gætu orðið. 
(2) a) Þvermál á eldvarnarlögninni og vatnspíp- 

unum skal vera nægjanlegt til þess að dreifa vel 
því hámarksvatnsmagni, sem tvær brunadælur 

afkasta samtímis, eða 140 rúmmetrum á klukku- 

stund, eftir því hvort er minna. 

b) Nú veita tvær dælur samtímis gegnum þá 

stúta, sem tilgreindir eru í 5. tl. 80. reglu, því 

vatnsmagni, sem tilgreint er hér í lið a) þessa 

töluliðar, gegnum aðliggjandi brunahana, þá skal 

lágmarksþrýstingur í öllum brunahönum vera 
0,25 N/mm“. 

80. regla 

Brunahanar, brunaslöngur og stútar 

(1) a) Fjöldi brunaslangna skal vera jafn þeim 
fjölda brunahana, sem komið er fyrir samkvæmt 
2. tl. og ein brunaslanga til vara. Auk þessa skulu 

vera brunaslöngur í véla- og ketilrúmum. 

Stjórnvöld geta, með tilliti til stærðar skipsins, 
krafist fleiri brunaslangna til þess að tryggt sé, að 

nægilega margar slöngur séu ávallt um borð og 

aðgengilegar. 

b) Brunaslöngur skulu vera úr viðurkenndu 

efni og nægilega langar, til þess að vatnsstrókur 

úr þeim nái að öllum stöðum, þar sem þær eru 

ætlaðar til notkunar. Hámarkslengd þeirra skal 
vera 20 m. Hver brunaslanga skal vera með stút 

og nauðsynleg tengi. Brunaslöngur, ásamt til- 

heyrandi búnaði, skulu hafðar reiðubúnar til 

notkunar, á áberandi stöðum í námunda við 
brunahanana eða tengingarnar. 

(2) a) Fjöldi og staðsetning brunahana skal 

vera þannig að minnst tveir vatnsstrókar, sem 

ekki eru frá sama brunahana, þar af annar úr 

Regulation 79 

Fire Mains 

(1) (a) Where more than one hydrant ís 
required to provide the number of jets specified 
in Regulation 80(2)(a) a fire main shall be 
provided. 

(b) Fire mains shall have no connexions other 
than those required for fire fighting except for the 
purpose of washing the deck and anchor chains or 
operating the chain locker bilge ejector. 

(c) Where fire mains are not self-draining, 
suitable drain cocks shall be fitted where frost 
damage could be expected. 

(2) (a) The diameter of the fire main and water 
service pipes shall be sufficient for the effective 

distribution of the maximum required discharge 
from two fire pumps operating símultaneously or 

of 140 cubic metres per hour, whichever is the 

less. 

(b) With the two pumps simultaneously 
delivering through nozzles specified in Regula- 

tion 80(5) the quantity of water specified in sub- 
paragraph (a) of this paragraph, through any 

adjacent hydrants, the minimum pressure of 0.25 

newtons per square millimetre shall be main- 

tained at all hydrants. 

Regulation 80 

Fire Hydrants, 

Fire Hoses and Nozzles 

(1) (a) The number of fire hoses provided shall 
be equal to the number of fire hydrants arranged 

according to paragraph (2) and one spare hose. 

This number does not include any fire hoses 

required in any engine or boiler room. The 
Administration may increase the number of fire 

hoses required so as to ensure that hoses in 

suffictent number are available and accessible at 

all times, having regard to the size ot the vessel. 

(b) Fire hoses shall be of approved material 

and sufficient in length to project a jet of water to 

any of the spaces in which they may be required 

to be used. Their maximum length shall be 20 

metres. Every fire hose shall be provided with a 

nozzle and the necessary couplings. Fire hoses 

shall together with any necessary fittings and 

tools be kept ready for use in conspicuous 

positions near the water service hydrants or 

connexions. 

(2) (a) The number and position of the hy- 
drants shall be such that at least two jets of water 

not emanating from the same hydrant, one of
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einni brunaslöngulengd, nái til sérhvers staðar á 

skipinu, sem er venjulega aðgengilegur fyrir 

áhöfnina, meðan skipinu er siglt. 

b) Við alla fyrirskipaða brunahana skal hafa 

brunaslöngur með tvíhæfa stúta, sbr. 5. tl. Einn 
brunahana skal staðsetja í námunda við inngang 
þess rúms, sem verja skal. 

(3) Efni, sem verða auðveldlega ónothæf við 

hita, skulu ekki notuð í eldvarnarlagnir og bruna- 
hana, nema þau séu nægjanlega varin. Eldvarnar- 

lagnir og brunahana skal staðsetja þannig, að 
auðvelt sé að tengja við þá brunaslöngur. Í 

skipum, sem geta verið með farm á þilfari, skal 
staðsetja brunahanana þannig, að þeir séu alltaf 

vel aðgengilegir, og lagnirnar skulu, eftir því sem 

við verður komið, lagðar þannig, að komist verði 

hjá hnjaski af völdum farmsins. Ef ekki er sérstök 
brunaslanga og tilheyrandi stútur við sérhvern 

brunahana, skulu öll slöngutengi og stútar vera 
samstæð. 

(4) Krani eða loki skal vera fyrir hverja bruna- 
slöngu þannig, að fjarlægja megi hvaða bruna- 

slöngu sem er meðan slökkvidælurnar eru í gangi. 

(5) a) Stöðluð stærð stúta skal vera 12 mm, 16 

mm og 19 mm, eða eins nærri þessu og unnt er. 

Stjórnvöld geta leyft stærra þvermál á stútum. 

b) Fyrir vistarverur og þjónusturúm þarf ekki 

að nota stærri en 12 mm stút. 

c) Fyrir vélarúm og á opnum þilförum, skal 

stærð á stút vera þannig, að hámarksvatnsmagn 
fáist frá tveimur vatnsstrókum úr minnstu dæl- 

unni við þann þrýsting, sem tilgreindur er í 79. 

reglu, 2. tl. b), þó þannig. að ekki þurfi stærri stút 

en 19 mm. 

81. regla 

Slökkvitæki 

(1) Slökkvitæki skulu vera af viðurkenndri 
gerð. Innihald fyrirskipaðra handvökvaslökkvi- 

tækja skal ekki vera meira en 14 lítrar og ekki 
minna en 9 lítrar. Önnur slökkvitæki skulu ekki 
vera ómeðfærilegri en 14 lítra vökvaslökkvitækin 
og ekki hafa minni slökkvigetu en 9 lítra vökva- 
slökkvitækin. Stjórnvöld skera úr um jafngildi 

slökkvitækjanna. 

(2) Varahleðslur skulu vera um borð, að því 

marki, sem fullnægjandi telst, að mati 

stjórnvalda. 
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which shall be from a single length of fire hose, 

may reach any part of the vessel normally accessi- 

ble to the crew while the vessel ís being navi- 
gated. 

(b) All required hydrants shall be fitted with 
fire hoses having dual purpose nozzles as 

required bv paragraph (5). One hydrant shall be 

located near the entrance of the space to be 

protected. 

(3) Materials readily rendered inetfective by 
heat shall not be used for fire mains and hydrants 
unless adequately protected. The pipes and hy- 

drants shall be so placed that the fire hoses may be 

easily coupled to them. In vessels where deck 

cargo may be carried, the positions of the hy- 

drants shall be such that they are always r<adily 

accessible and the pipes shall be arranged as far 

as practicable to avoid risk of damage by such 

cargo. Unless one fire hose and nozzle ís pro- 
vided for each hydrant, there shall be complete 

interchangeability of fire hose couplings and 
nozzles. 

(4) A cock or valve shall be fitted to serve each 

fire hose so that any fire hose may be removed 

while the fire pumps are operating. 

(5) (a) Standard nozzle sizes shall be 12 mil- 

limetres, 16 millimetres and 19 millimetres or as 
near thereto as possible. Larger diameter nozzles 
may be permitted at the discretion of the Admi- 
nistration. 

(b) For accommodation and service spaces, a 

nozæzle size greater than 12 millimetres need not 

be used. 
(c) For machinery spaces and exterior loca- 

tions, the nozzle size shall be such as to obtain the 
maximum discharge possible from two jets at the 

pressure specified in Regulation 79(2)(b) from 

the smallest pump, provided that a nozzle size 

greater than 19 millimetres need not be used. 

Regulation 81 

Fire Extinguishers 

(1) Fire extinguishers shall be of approved 

types. The capacity of required portable fluid 

extinguishers shall be not more than 14 litres and 

not less than 9 litres. Other extinguishers shall 
not be in excess of the equivalent portability of 

the 14 litre fluid extinguisher and shall not be less 

than the fire-extinguishing equivalent of a 9 litre 

fluid extinguisher. The Administration shall 

determine the equivalents of fire extinguishers. 

(2) Spare charges shall be provided to the 

satisfaction of the Administration.
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(3) Slökkvitæki með slökkvimiðil, sem að mati 
stjórnvalda getur af sjálfsdáðum eða við væntan- 

lega notkun myndað eiturgas í því magni, að 

hættulegt er fólki, skulu ekki leyfð. 

(4) Slökkvitæki skulu skoðuð reglulega og 
prófuð, svo sem stjórnvöld ákveða. 

(5) Að jafnaði skal staðsetja eitt handslökkvi- 
tækjanna, sem nota á inni í einhverju rúmi, við 

innganginn inn í það. 

82. regla 

Handslökkvitæki í stjórnstöðvum, vistarverum og 

þjónusturúmum 

(1) Minnst fimm viðurkennd handslökkvitæki 
skulu vera í stjórnstöðvum, vistarverum og þjón- 

usturúmum, svo fullnægjandi sé, að mati 

stjórnvalda. 
(2) Varahleðslur skulu vera um borð, að því 

marki sem fullnægjandi telst að mati stjórnvalda. 

83. regla 
Slökkvibúnaður í vélarúmum 

(1) a) Í rúmum, sem í eru olíukyntir katlar eða 

brennsluolíukerfi, skal vera eitt eftirtalinna inn- 

byggðra slökkvikerfa, sem séu fullnægjandi að 
mati stjórnvalda, 

i) vatnsýringarkerfi, 
ii) eldkæfandi gaskerfi, 

iii) slökkvikerfi, sem notar gufur af lítt eitruðum, 

rokgjörnum vökvum, t. d. brómklóríðdí- 

flúórmetan (BCF) eða brómtríflúóríðmetan 

(BTM), eða 

iv) slökkvikerfi, sem notar þanmikla froðu. 

Þar sem véla- og ketilrúm eru ekki fullkomlega 
aðskilin, eða ef brennsluolía getur runnið frá 

ketilrúmi til vélarúms, skoðast véla- og ketilrúm 
sem eitt hólf. 

b) Sérhvert ketilrúm skal hafa a. m. k. eitt 

froðu-handslökkvitæki, viðurkennt af stjórnvöld- 
um. 

c) Að minnsta kosti tvö viðurkennd hand- 

slökkvitæki, sem gefa frá sér froðu eða annað 
jafngilt slökkviefni, skulu vera á sérhverri kyndi- 
stöð í hverju ketilrúmi og á sérhverjum stað, þar 
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(3) Fire extinguishers containing an extin- 

guishing medium which, in the opinion of the 

Administration, either by itself or under 

expected conditions of use, gives off toxic gases 

in such quantities as to endanger persons shall 

not be permitted. 
(4) Fire extinguishers shall be periodically 

examined and subjected to such tests as the 
Administration may require. 

(5) Normallv, one of the portable fire extin- 
guishers intended for use in any space shall be 

stowed near an entrance to that space. 

Regulation 82 
Portable Fire Extinguishers 

in Control Stations and 

Accommodation and Service Spaces 

(1) At least five approved portable fire extin- 
guishers shall be provided in control stations and 

accommodation and service spaces to the 
satisfaction of the Administration. 

(2) Spare charges shall be provided to the 
satisfaction of the Administration. 

Regulation 83 
Fire-Extinguishing Appliances 

in Machinery Spaces 

(1) (a) Spaces containing oil fired boilers or 
fuel oil units shall be provided with one of the 

following fixed fire-extinguishing systems, to the 

satisfaction of the Administration: 
(1) a pressure water-spraying installation; 

(ii) a fire smothering gas installation, 
(iii) a —fire-extinguishing installation using 

vapours from low toxicity vapourising 
líquids, e. g. bromochlorodifluoromethane 
(BCF) or bromotrifluoromethane (BTM);, 

or 
(iv) a fire-extinguishing installation using high 

expansion foam. 

Where the engine and boiler rooms are not 

entirely separate, or if fuel oil can drain from the 

boiler room into the engine room, the combined 

engine and boiler rooms shall be considered as 

one compartment. 

(b) Every boiler room shall be provided with at 
least one set of portable air-foam equipment to 

the satisfaction of the Administration. 
(c) At least two approved portable extin- 

guishers discharging foam or equivalent shall be 
provided in each firing space in each boiler room 

and each space in which a part of the fuel oil
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sem hluti brennsluolíukerfisins er. Að minnsta 

kosti eitt viðurkennt froðu-slökkvitæki, sem rúm- 

ar minnst 136 lítra eða jafngildi þess, skal vera í 

hverju ketilrúmi. Þessi slökkvitæki skulu vera 

með slöngur á rúllum, sem ná um allt ketilrúmið. 

Stjórnvöld geta létt á ákvæðum þessa liðar, með 

tilliti til stærðar og eðlis þess rúms, sem verja 
skal. 

d) Í hverjum kyndiklefa skal vera kassi með 
sandi, sódamettuðu sagi eða öðru viðurkenndu 
þurru efni í því magni, sem stjórnvöld ákveða. 

Hafa má viðurkennt handslökkvitæki í staðinn. 

(2) Rúm sem í eru sprengihreyflar, sem annað 
hvort knýja skipið eða eru til annarra nota, og 
heildarafköst þessa vélbúnaðar er 375 kílóvött 

eða meira, skulu búin á eftirfarandi hátt: 

a) einu þeirra slökkvikerfa, sem fyrirskipuð eru 
í 1.tl. a); 

b) að minnsta kosti einu froðu-handslökkvi- 
tæki viðurkenndu af stjórnvöldum; og 

c) í hverju þessara rúma, viðurkenndum froðu- 

slökkvitækjum, sem hvert um sig hefur minnst 45 

lítra rýmd eða jafngildi þess, nægjanlega mörgum 

til að unnt sé að koma froðu eða jafngildi hennar 

að öllum hlutum brennsluolíu- og smurolíuþrýsti- 

kerfa, gírum og öðrum eldhættum. Að auki skulu 
vera nægilega mörg froðu-handslökkvitæki eða 
jafngildi þeirra, sem skulu staðsett þannig, að 
slökkvitæki sé ekki í meira en 10 metra göngufjar- 

lægð frá hverjum stað í rúminu; þó skulu vera 
a.m.k. tvö slík slökkvitæki í hverju þessara 

rúma. Fyrir minni rúm geta stjórnvöld létt á 

þessum ákvæðum. 

(3) Rúm sem í eru gufuhverflar eða umluktar 
gufuvélar, annaðhvort til að knýja skipið eða 

til annarra nota, og heildarafköst þessa vélbúnað- 

ar er 375 kílóvött eða meira, skulu búin á 

eftirfarandi hátt: 

a) froðu-slökkvitækjum, sem hvert um sig 

hefur a. m. k. 45 lítra rýmd eða jafngildi þess, 

nægilega mörgum til að unnt sé að koma froðu 

eða jafngildi hennar að öllum hlutum smurolíu- 

þrýstikerfisins, að öllum vélahlutum, sem um- 

lykja þrýstismurða hluta hverflanna, vélanna eða 

gíranna og að öðrum eldhættum. Þó er slíkra 
slökkvitækja ekki krafist, ef jafngild vörn og 
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installation is situated. At least one approved 

foam-type extinguisher of at least 136 litres 

capacity or equivalent shall be provided in each 
boiler room. These extinguishers shall be pro- 

vided with hoses on reels suitable for reaching 

any part of the boiler room. The Administration 

may relax the requirements of this sub-para- 
graph, having regard to the size and nature of the 

space to be protected. 

(d) In each firing space there shall be a 

receptacle containing sand, sawdust impregnated 

with soda or other approved dry material, in such 

quantity as may be required by the Administra- 

tion. Alternatively an approved portable extin- 
guisher may be provided. 

(2) Spaces containing internal combustion 
machinery used either for main propulsion or for 

other purposes, when such machinery has a total 

power output of not less than 375 kilowatts, shall 
be provided with the following arrangements: 

(a) one of the fire-extinguishing systems 

required by paragraph (1)(a); 
(b) at least one set of portable air-foam equip- 

ment to the satisfaction of the Administration; 

and 

(c) in each such space, approved foam-type fire 

extinguishers each of at least 45 litres capacity, or 

equivalent, sufficient in number to enable foam 
or its equivalent to be directed on to any part of 

the fuel and lubricating oil pressure systems, 

gearing and other fire hazards. Ín addition, there 

shall be provided a sufficient number of portable 
foam extinguishers or equivalent which shall be 
so located that an extinguisher ís not more than 

10 metres walking distance from any point in the 

space; provided that there shall be at least two 

such extinguishers in each such space. For smal- 

ler spaces the Administration mav relax these 

requirements. 

(3) Spaces containing steam turbines or 

enclosed steam engines used either for main 

propulsion, or for other purposes, when such 

machinery has a total power output of not less 

than 375 kilowatts shall be provided with the 

following arrangements: 

(a) foam fire extinguishers each of at least 45 

litres capacity, or equivalent, sufficient in num- 

ber to enable foam or its equivalent to be 
directed on to any part of these pressure lubrica- 
tion system, on to any part of the casings 

enclosing pressure lubricated parts of the tur- 

bines, engines or associated gearing, and any 
other fire hazards. Provided that such extin-
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krafist er í þessum lið, er frá innbyggðu slökkvi- 
kerfi, sem er niðursett samkvæmt 1. tl. a); og 

b) nægilega mörgum froðu-handslökkvitækjum 

eða jafngildi þeirra, sem skulu staðsett þannig, að 

slökkvitæki sé ekki í meira en í 10 metra göngu- 

fjarlægð frá sérhverjum stað í rúminu; þó skulu 
vera a. m. k. tvö slík slökkvitæki í hverju þessara 
rúma. Ekki skal þessara slökkvitækja krafist til 

viðbótar þeim, sem fyrir eru í samræmi við 2. tl. 

c). 

(4) Ef að mati stjórnvalda er eldhætta í véla- 
rúmi, þar sem engrar sérstakrar ráðstöfunar um 
slökkvibúnað er krafist skv. 1., 2. og 3. tl., skulu 

vera í þessu rúmi, eða í aðliggjandi rúmi, nokkur 

viðurkennd handslökkvitæki eða annar búnaður 

til slökkvistarfa, sem er fullnægjandi að mati 

stjórnvalda. 

(5) Ef notuð eru innbyggð slökkvikerfi, sem 

ekki er krafist í þessum hluta, skulu slík kerfi vera 

viðurkennd af stjórnvöldum. 

(6) Í vélarúmi af gerðinni A, þar sem aðgangur 

í neðri hluta vélarúmsins er úr öxulgangi, skal auk 
hugsanlegrar vatnsþéttrar hurðar vera léttbyggð 
eldvarnarhurð úr stáli, sem opna má og loka frá 
báðum hliðum og vera á þeirri hlið, sem lengst er 

frá vélarúminu. 

84. regla 

Alþjóðlegt landtengi 

(1) Að minnsta kosti eitt alþjóðlegt landtengi í 

samræmi við 2. tl. skal vera um borð. 

(2) Staðlaðar stærðir á flönsum alþjóðlegra 
landtengja skulu vera samkvæmt eftirfarandi 

töflu: 
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guishers shall not be required if protection at least 
equivalent to that of this sub-paragraph is pro- 

vided in such spaces by a fixed fire-extinguishing 

system fitted in compliance with paragraph 
(1)(a); and 

(b) a sufficient number of portable foam 
extinguishers, or equivalent, which shall be so 

located that an extinguisher is not more than 10 

metres walking distance from any point in the 

space; provided that there shall be at least two 

such extinguishers in each such space, and such 

extinguishers shall not be required in addition to 

any provided in compliance with paragraph 

(2)(c). 
(4) Where, in the opinion of the Administra- 

tion, a fire hazard exists in any machinery space 

for which no specific provisions for fire-extin- 

guishing appliances are preseribed in paragraphs 

(1), (2) and (3) there shall be provided in, or 
adjacent to, that space a number of approved 

portable fire extinguishers or other means of fire 

extinction to the satisfaction of the Administra- 

tion. 
(5) Where fixed fire-extinguishing systems not 

required by this Part are installed, such systems 

shall be to the satisfaction of the Administration. 

(6) For any machinery space of Category Á to 

which access is provided at a low level from an 
adjacent shaft tunnel, there shall be provided in 

addition to any watertight door and on the side 

remote from that machinery space a light steel 

fire-screen door which shall be capable of being 

operated from each side of the door. 

Regulation 84 

International Shore Connexion 

(1) At least one international shore connexion, 

complving with paragraph (2) shall be provided. 

(2) Standard dimensions of flanges for the 

international shore connexion shall be in accord- 

ance with the following table: 
    

    

    

    

Lýsing Mál Description Dimension 

Ytra þvermál 178 mm Outside diameter 178 millimeters 

Innra þvermál 64 mm Inner diameter 64 millimeters 

Þvermál boltahrings 132 mm Bolt circle diameter 132 millimeters 
    

4 boltagöðt, 19 mm að þvermáli, 
staðsett með jöfnu millibili 

innbyrðis á ofangreindum boltahring 

og skorin út úr ytri brún flansins 

Raufar í flans 4 holes 19 millimeters in 

diameter equidstantly placed 
on a bolt circle of the above 

diameter, slotted to the 

flange periphery 

Slots in flange 

  

Flansþykkt 14.5 mm að minnsta kosti Flange thickness 14.5 millimeters minimum 
  

Rær og boltar 4 stk. 16 mm í þvermál og 

50 mm á lengd   4 each of 16 millimeters in 

diameter and 50 millimeters 

in length 

Bolts and nuts     

C7
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(3) Tengið skal smíðað úr efni, sem þolir 
vinnuþrýsting 1,0 N/mm?. 

(4) Flansinn skal vera sléttur á annarri hlið, á 
hinni skal vera fast tengi, sem á saman við 

brunahana og slöngur um borð. Tengið, ásamt 
pakkningu úr efni, sem þolir vinnuþrýsting 1,0 
N/mm', fjórum boltum, 16 mm í þvermál, 50 mm 

á lengd, og 8 undirlagsskífum, skal geyma um 

borð í skipinu. 

(5) Mögulegt skal vera að nota slíkt tengi á 

báðum hliðum skipsins. 

85. regla 

Slökkvibúningar 

(1) Að minnsta kosti tveir slökkvibúningar, 

viðurkenndir af stjórnvöldum, skulu vera um 

borð. 

(2) Geyma skal slökkvibúningana þannig að 
auðvelt sé að ná í þá, og þeir séu tilbúnir til 

notkunar. Þeir skulu geymdir fjarri hvor öðrum. 

86. regla 

Eldvarnaráætlun 

Eldvarnaráætlun skal stöðugt höfð til sýnis á 
fullnægjandi hátt, að mati stjórnvalda. 

87. regla 

Slökkvitæki til notkunar samstundis 

Slökkvitækjum skal vel við haldið, og skulu þau 

ávallt vera hæf tii notkunar samstundis. 

88. regla 

Viðurkenning á öðrum búnaði 

Þar sem tilgreind eru í þessum hluta ákveðin 

tæki, búnaður, slökkvimiðill og fyrirkomulag, er 

heimilt að leyfa aðrar gerðir tækja o. s. frv., svo 

framarlega sem þau koma að sama gagni, að mati 

stjórnvalda. 
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(3) This connexion shall be constructed of 
material suitable for 1.0 newton per square 

millimetre service pressure. 

(4) The flange shall have a flat face on one side 

and the other shall have a coupling permanently 

attached thereto that will fit the vessel's hydrant 

and hose. The connexion shall be kept aboard the 
vessel together with a gasket of any material 

suitable for 1.0 newton per square millimetre 

service pressure, together with four 16 millimetre 

bolts 50 millimetres in length and eight washers. 
(5) Facilities shall be available enabling such a 

connexion to be used on either side of the vessel. 

Regulation 85 

Fireman's Outfits 

(1) At least two fireman's outfits shall be 

carried to the satisfaction of the Administration. 

(2) The fireman's outfits shall be stored so as to 
be easily accessible and ready for use and shall be 

stored in widely separated positions. 

Regulation 86 
Fire Control Plan 

There shall be a permanently exhibited fire 

control plan to the satisfaction of the Administra- 
tion. 

Regulation 87 

Ready Availability of 

Fire-Extinguishing Appliances 

Fire-extinguishing appliances shall be kept in 

good order and available for immediate use at all 

times. 

Regulation 88 

Acceptance of Substitutes 

Where in this Part any special type of 

appliance, apparatus, extinguishing medium or 

arrangement if specified, any other type of 

appliance etc., may be allowed, provided the 

Administration ís satisfied that it is not less 

effective.
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HLUTI B — ELDVARNIR Í SKIPUM 

STYTTRI EN 55 M 

89. regla 

Byggingartæknileg brunavörn 

(1) Bolur, yfirbygging, meginþil, þilför og 
þilfarshús skulu smíðuð úr eldtraustu efni. 

Stjórnvöld geta leyft notkun á brennanlegu efni, 
að því tilskildu, að farið sé eftir ákvæðum þessar- 

ar reglu og að auki viðbótarákvæðum um slökkvi- 
búnað í 3. tl. 101. reglu. 

(2) a) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður 

úr eldtraustum efnum, skulu þilför og þil, sem 

aðskilja vélarúm af gerðinni A frá vistarverum, 

þjónusturúmum eða stjórnstöðvum, vera smíðuð 

samkvæmt flokki (eldtraustleikaflokki) „A—60“, 

ef innbyggt slökkvikerfi er ekki í vélarúmunum af 
gerðinni A, en samkvæmt flokki „A—30“, ef þar 

er slíkt kerfi. Þilför og þil, sem aðskilja önnur 

vélarúm frá vistarverum, þjónusturúmum og 

stjórnstöðvum, skulu smíðuð samkvæmt flokki 

„A—0“. Þilför og þil, sem aðskilja stjórnstöðvar 

frá vistarverum og þjónusturúmum, skulu smíðuð 

samkvæmt flokki „A“ og einangruð, þannig að 
fullnægjandi sé, að mati stjórnvalda. Stjórnvöld 

geta þó leyft milliveggi í flokki „B—1S“ til að 
aðskilja rúm eins og skipstjóraklefa og brú. 

b) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður úr 
brennanlegum efnum, skulu þilför og þil, sem 

aðskilja vélarúm frá vistarverum, þjónusturúm- 
um eða stjórnstöðvum, smíðuð samkvæmt flokki 

„F“ eða „B—1S“. Þar að auki skulu fletir, sem 
afmarka vélarúm, hindra eins og mögulegt er 
útbreiðslu reyks. Þil og þilför, sem aðskilja 

stjórnstöðvar frá vistarverum og þjónusturúmum 

skulu smíðuð samkvæmt „F“ flokki. 

(3) a) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður 

úr eldtraustum efnum, skulu þil ganga, sem 

liggja að vistarverum, þjónusturúmum og stjórn- 

stöðvum, vera skilveggir í flokki „B—1S“. 

b) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður úr 

brennanlegum efnum, skulu þil ganga. sem 

liggja að vistarverum, þjónusturúmum og stjórn- 

stöðvum, vera skilveggir í „F“ flokki. 
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PART B — FIRE SAFETY MEASURES 

IN VESSELS OF LESS THAN 

55 METRES IN LENGTH 

Regulation 89 

Structural Fire Protection 

(1) The hull, superstructure, structural bulk- 

heads, decks and deckhouses shall be constructed 

of non-combustible materials. The Administra- 

tion may permit combustible construction pro- 

vided the requirements of this Regulation and the 
additional fire-extinguishing requirements of reg- 
ulation 101(3) are complied with. 

(2) (a) In vessels, the hull of which is con- 
structed of non-combustible materials, the deck 

and bulkheads separating machinery spaces of 

Category Á from accommodation spaces, service 

spaces or control stations shall be constructed to 

“A-60" Class standard where the machinery 
space of Category Á is not provided with a fixed 
fire-extinguishing system and to *A-30" Class 

standard where such a system is fitted. Decks and 
bulkheads separating other machinery spaces 

from accommodation, service spaces and control 

stations shall be constructed to “A-0" Class 

standard. Decks and bulkheads separating con- 

trol stations from accommodation and service 

spaces shall be constructed to “A" Class stan- 

dard, insulated to the satisfaction of the Admi- 

nistration, except that an Administration may 

permit the fitting of “B-15" Class divisions for 

separating such spaces as skipper's cabin from the 

wheelhouse. 

(b) In vessels, the hull of which is constructed 
of combustible materials, the decks and bulk- 

heads  separating  machinery spaces from 

accommodation spaces, service spaces or control 

stations shall be constructed to “F" Class or *B- 

15" Class standard. In addition, machinery space 

boundaries shall as far as practicable prevent the 

passage of smoke. Decks and bulkheads separat- 

ing control stations from accommodation and 

service spaces shall be constructed to “F" Class 

standard. 

(3) (a) In vessels, the hull of which is con- 

structed of non-combustible materials, bulkheads 

of corridors serving accommodation spaces, ser- 

vice spaces and control stations shall be of “B-15" 
Class divisions. 

(b) In vessels, the hull of which is constructed 

of combustible materials, bulkheads of corridors 

serving accommodation spaces, service spaces 
and control stations, shall be of “F" Class divi- 

sions.
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c) Hvert það þil, sem krafist er samkvæmt lið 
a) eða b), skal ná milli þilfara, nema þar sem 

samfelld loftklæðning í sama flokki og þilið er 

beggja vegna þilsins, en þar má þilið enda við 

samfelldu loftklæðninguna. 

(4) Stigar inni í skipinu, sem eru að vistarver- 

um, þjónusturúmum, stjórnstöðvum, skulu vera 

úr stáli eða öðru jafngildu efni. Þessir stigar skulu 

vera umluktir skilveggjum í „F“ flokki í skipum 
með bol úr brennanlegum efnum, eða í flokki 

„B— 15“ í skipum með bol úr eldtraustum efnum; 

þó þarf stiga, sem gengur aðeins í gegnum eitt 

þilfar, aðeins að afþilja á annarri hæðinni. 

(5) Hurðir og annar lokunarbúnaður í þiljum 
og þilförum, sem tilgreindur er í 2. og 3. tl. og 
hurðir að stigagöngum, sem tilgreindar eru í 4. tl. 
og hurðir í véla- og ketilreisnum, skulu að því 

marki, sem mögulegt er, vera jafngildar til eld- 

varnar og skilveggirnir, sem þær eru í. Hurðir að 

vélarúmum af gerðinni Á skulu vera sjálflokandi. 

(6) Lyftugöng, sem liggja í gegnum vistarverur 

og þjónusturúm, skulu smíðuð úr stáli eða 

jafngildu efni og hafa lokunarbúnað, sem gerir 
kleift að stjórna dragsúg og reyk. 

(7) a) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður 
úr brennanlegum efnum, skulu þil og þilför, sem 
afmarka rúm, þar sem neyðarorkugjafi er, og þil 

og þilför milli eldhúsa, málningargeymsina, ljós- 

kerageymslna eða annarra geymslna, sem geyma 
verulegt magn af mjög eldfimum efnum, og 
vistarvera, þjónusturúma eða stjórnstöðva, skulu 

vera skilrúm í flokki „F“ eða „B— 15“. 

b) Í skipum, þar sem bolurinn er smíðaður úr 

eldtraustum efnum, skulu þilin og þilförin sem 

tilgreind eru í lið a) vera skilrúm í „A“ flokki og 

einangruð þannig, að fullnægjandi sé, að mati 

stjórnvalda, með tilliti til eldhættu. Stjórnvöld 

geta leyft skilrúm í flokki „B— 15“ milli eldhúss 

og vistarvera, þjónusturúma og stjórnstöðva, ef í 

eldhúsinu eru aðeins rafmagnseldunartæki, raf- 

magnsvatnshitarar eða önnur tæki, sem eru að- 

eins hituð með rafmagni. 
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(c) Any bulkhead required by sub-paragraph 
(a) or (b) shall extend from deck to deck unless a 
continuous ceiling of the same Class as the 
bulkhead is fitted on both sides of the bulkhead, 

in which case the bulkhead may terminate at the 

continuous ceiling. 

(4) Interior stairways serving accommodation 

spaces, service spaces or control stations shall be 

of steel or other equivalent material. Such stair- 
ways shall be within enclosures constructed of 
“F" Class divisions in vessels the hull of which is 
constructed of combustible materials, or “B-15" 

Class divisions in vessels the hull of which ís 
constructed of non-combustible materials, pro- 

vided that where a stairway penetrates only one 

deck it need be enclosed at one level only. 
(5) Doors and other closures of openings in 

bulkheads and decks referred to in paragraphs 
(2) and (3), doors fitted to stairway enclosures 
referred to in paragraph (4) and doors fitted in 
engine and boiler casings, shall be as far as 

practicable equivalent in resisting fire to the 
divisions in which they are fitted. Doors to 
machinery spaces of Category A shall be self- 
closing. 

(6) Lift trunks which pass through the 

accommodation and service spaces shall be con- 

structed of steel or equivalent material and shall 
be provided with means of closing which will 

permit control of draught and smoke. 
(7) (a) In vessels, the hull of which is con- 

structed of combustible materials, the boundary 
bulkheads and decks of spaces containing any 
emergency source of power and bulkheads and 

decks between galleys, paint rooms, lamp rooms 

or any store-rooms which contain appreciable 

quantities of highly flammable materials, and 
accommodation spaces, service spaces or control 
stations shall be constructed of *F" Class or “B- 

15" Class divisions. 

(b) In vessels, the hull of which is contructed of 

noncombustible materials, the decks and bulk- 

heads referred to in sub-paragraph (a) shall be of 
SA" Class divisions insulated to the satisfaction 
of the Administration, having in mind the risk of 

fire, except that the Administration may accept 

<B-15" Class divisions between a galley and 

accommodation spaces, service spaces and con- 

trol stations when the galley contains electrically 

heated furnaces, electrically heated hot water 

appliances or other electrically heated appliances 

only.
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c) Mjög eldfim efni skulu höfð í hæfilega vel 

lokuðum hylkjum. 
(8) Þar sem þilja eða þilfara er krafist sam- 

kvæmt 2.,3., 5. eða 7. tl. að skuli vera skilrúm í 

„A“, „B“ eða „F“ flokki, og gegnumtök eru fyrir 

rafmagnskapla, rör, stokka, rásir o. s. frv., skal 

gera þær ráðstafanir, sem tryggja að eldtraust- 
leiki skilrúmsins sé ekki skertur. 

(9) Innilokuð loftrúm bak við loftklæðningar, 

þiljur eða klæðningu í vistarverum, þjónusturúm- 

um og stjórnstöðvum, skulu hólfuð í sundur með 
þéttum dragsúgshindrunum og ekki skal vera 

meira en 7 metra bil á milli þeirra. 

(10) Gluggar og hágluggar í vélarúmum skulu 

vera sem hér segir: 
a) ef hágluggar eru opnanlegir, skal vera unnt 

að loka þeim utan frá. Hágluggar með glerrúðum 

skulu hafa varanlega fest bindilok að utan, úr stáli 

eða öðru jafngildu efni; 

b) gler eða önnur svipuð efni skal ekki nota í 
fleti, sem afmarka vélarúm. Þetta útilokar ekki 

notkun vírstyrkts glers í háglugga og rúður Í 

stjórnklefum í vélarúmum; og 

c) í háglugga, sem greint er frá í lið a) skal nota 
vírstyrkt gler. 

(11) Einangrunarefni í vistarverum, þjónustu- 
rúmum, öðrum en kældum matvælageymslum, 
stjórnstöðvum og vélarúmum, skulu vera eld- 
traust. Yfirborð einangrunarinnar á innri hlið 
afmarkandi flata vélarúma af gerðinni A skulu 

ekki hleypa olíu eða olíugufum í gegnum sig. 

(12) Verja skal brennanlega einangrun í fiski- 
lestum með lokaðri klæðningu. 

90. regla 

Loftræstikerfi 

(1) Að öðru leyti en því, sem ákvæði 2. tl. 91. 

reglu gera ráð fyrir, skal vera unnt að stöðva 

loftblásara og loka aðalloftinntökum utan þeirra 

rúma, sem loftræst eru. 

(2) Unnt skal vera að loka, frá öruggum stað, 
loftrásum við skorsteina. 

(3) Loftræstiop má hafa í og undir hurðum í 
gangaþiljum að því undanskildu, að slík op eru 

ekki leyfð í og undir hurðum að stigaopum. Op 
skulu aðeins vera í neðri helmingi hurðar. Þar 
sem slíkt op er í eða undir hurð, skal samanlagt 

nettó flatarmál opsins eða opanna ekki vera yfir 
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(c) Highly flammable products shall be carried 

in suitably sealed containers. 
(8) Where bulkheads or decks required by 

paragraphs (2), (3), (5) or (7) to be of “ A" Class, 
“<B" Class or “F" Class divisions, are penetrated 

for the passage of electrical cables, pipes, trunks, 
ducts, etc., arrangements shall be made to ensure 

that the fire integrity of the division ís not 

impaired. 
(9) Air spaces enclosed behind ceilings, panell- 

ings or linings in accommodation spaces, service 

spaces and control stations shall be divided by 

close-fitting draught stops spaced not more than 7 

metres apart. 
(10) Windows and skylights to machinery 

spaces shall be as follows: 

(a) where skylights can be opened they shall be 

capable of being closed from outside the space. 
Skylights containing glass panels shall be fitted 

with external shutters of steel or other equivalent 

material permanently attached; 

(b) glass or similar materials shall not be fitted 

in machinery space boundaries. This does not 

preclude the use of wire-reinforced glass for 
skylights and glass in control rooms within the 

machinery spaces; and 

(c) in skylights referred to in sub-paragraph (a) 

wire-reinforced glass shall be used. 

(11) Insulating materials in accommodation 

spaces, service spaces except domestic refrigerat- 
ing compartments, control stations and machin- 
ery spaces shall be non-combustible. The surface 

of insulation fitted on the internal boundaries of 

machinery spaces of Category Á shall be imper- 

vious to oil or oil vapours. 

(12) Within compartments used for stowage of 

fish, combustible insulation shall be protected by 

close-fitting cladding. 

Regulation 90 

Ventilation Systems 

(1) Except as provided for in Regulation 91(2), 
means shall be provided to stop fans and close 
main openings to ventilation systems from out- 

side the spaces served. 

(2) Means shall be provided for closing, from a 
safe position, the annular spaces around funnels. 

(3) Ventilation openings may be permitted in 

and under the doors in corridor bulkheads except 

that such openings shall not be permitted in and 

under stairway enclosure doors. The openings 
shall be provided only in the lower half of a door. 
Where such opening is in or under a door the
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0,05 m“. Þegar slíkt op er skorið í hurð, skal það 

vera með rist úr eldtraustu efni. 

(4) Loftrásir fyrir vélarúm af gerðinni Á eða 

eldhús skulu að jafnaði ekki liggja í gegnum 

vistarverur, þjónusturúm eða stjórnstöðvar. Þar 

sem stjórnvöld heimila þetta fyrirkomulag, skulu 
rásirnar smíðaðar úr stáli eða jafngildu efni og 

þannig komið fyrir, að eldtraustleiki skilveggj- 

anna sé Óskertur. 

(5) Loftrásir fyrir vistarverur, þjónusturúm og 

stjórnstöðvar skulu að jafnaði ekki liggja í gegn- 
um vélarúm af gerðinni A eða eldhús. Þar sem 
stjórnvöld heimila þetta fyrirkomulag, skulu rás- 

irnar smíðaðar úr stáli eða jafngildu efni, og 

þannig fyrir komið, að eldtraustleiki skilveggj- 

anna sé Óskertur. 

(6) Loftræstibúnaður fyrir geymslur, sem 

geyma verulegt magn af mjög eldfimum efnum, 

skal vera óháður öðrum loftræstikerfum. Loft- 

ræstingin skal vera ofarlega eða neðarlega og 

opum fyrir inn- og útstreymi skal komið fyrir á 
Öruggum stöðum og búa neistavörnum. 

(7) Loftræstikerfi vélarúma skulu vera óháð 

kerfum annarra rúma. 

(8) Þar sem göng eða rásir eru í rúmum báðum 
megin við þil eða þilfar í „A“ flokki, skulu vera í 

þeim spjöld, sem hindra útbreiðslu elds og reyks 

milli rúma. Handstýrð spjöld skulu vera stjórnan- 

leg báðum megin þilsins eða þilfarsins. Ef göngin 
eða rásirnar eru með óhindrað þverskurðarflat- 

armál yfir 0,02 m' og liggja í gegnum þil eða þilför 

í „A“ flokki, skal hafa sjálfvirk spjöld. Göng í 

hólf, sem aðeins eru öðrum megin við slík þil, skulu 

fullnægja ákvæðum 70. reglu, 2. tl. b). 

91. regla 

Hitunarbúnaður 

(1) Rafmagnsofnar skulu festir varanlega og 

þannig gerðir, að sem minnst eldhætta stafi af 

þeim. Ekki skal nota ofn með hitaflöt, sem er það 

óvarinn, að kviknað geti í fötum, gluggatjöldum 

og því um líku, eða þau geti sviðnað af hita frá 

honum. 

(2) Opnir eldar til hitunar skulu ekki leyfðir. 

Brennsluofna til hitunar og önnur þess konar tæki 
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total net area of any such opening or openings 

shall not exceed 0.05 square metres. When such 
opening is cut in a door it shall be fitted with a 
grille made of non-combustible material. 

(4) Ventilation ducts for machinery spaces of 

Category Á or galleys shall not in general pass 

through accommodation spaces, service spaces or 

control stations. Where the Administration per- 

mits this arrangement, the ducts shall be con- 

structed of steel or equivalent material and 

arranged to preserve the integrity of the divi- 

sions. 

(5) Ventilation ducts of accommodation 
spaces, service spaces or control stations shall not 

in general pass through machinerv spaces of 
Category A or through galleys. Where the Admi- 

nistration permits this arrangement the ducts 

shall be constructed of steel or equivalent mate- 

rial and arranged to preserve the integrity of the 

divisions. 
(6) Store-rooms containing appreciable quanti- 

ties of highly flammable products shall be pro- 
vided with ventilation arrangements which are 
separate from other ventilation systems. Ventila- 

tion shall be arranged at high and low levels and 

the inlets and outlets of ventilators shall be 
positioned in safe areas and fitted with spark 
arresters. 

(7) Ventilation systems serving machinery 

spaces shall be independent of systems serving 

other spaces. 

(8) Where trunks or ducts serve spaces on both 
sides of “A" Class bulkheads or decks dampers 
shall be fitted so as to prevent the spread of fire 

and smoke between compartments. Manual dam- 

pers shall be operable from both sides of the 
bulkhead or the deck. Where the trunks or ducts 
with a free cross-sectional area exceeding 0.02 

square metres pass through “ A" Class bulkheads 

or decks, automatic self-closing dampers shall be 

fitted. Trunks serving compartments situated 

only on one side of such bulkheads shall comply 

with Regulation 70(2)(b). 

Regulation 91 

Heating Installations 

(1) Electric radiators shall be fixed in position 

and so constructed as to reduce fire risks to a 

minimum. No such radiator shall be fitted with an 

element so exposed that clothing, curtains or 

other similar materials can be scorched or set on 

fire by heat from the element. 

(2) Heating by means of open fires shall not be 
permitted. Heating stoves and other similar
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skal festa örugglega og undir þeim og umhverfis 
skal vera vörn og einangrun gegn íkveikju og 
einnig umhverfis reykrör þeirra. Reykrör frá 

ofnum, sem brenna föstu eldsneyti, skulu þannig 

hönnuð og lögð, að sem minnst hætta sé á stíflu af 
völdum brennsluefna og að hreinsun sé auðveld. 
Trekkspjöld til að draga úr súgi í reykrörum 
skulu, þegar þau eru lokuð, samt skilja eftir 
nægjanlega stórt op. Í rúmum, þar sem brennslu- 

ofnar eru, skal hafa loftháfa nægilega stóra til að 
sjá brennsluofnunum fyrir nægjanlegu lofti til 
brennslu. Ekki skal vera unnt að loka þessum 

loftháfum, og skulu þeir þannig staðsettir, að 

lokunarbúnaður samkvæmt 20. reglu sé ekki 
nauðsynlegur. 

(3) Gastæki með opnum loga skulu ekki leyfð 
að undanskildum eldavélum og vatnshiturum. Í 
rúmum, þar sem slíkar eldavélar og vatnshitarar 

eru, skal vera fullnægjandi örugg ræsting á svælu 

og hugsanlegum gasleka. Allar pípulagnir úr 
gasgeymi í eldavél eða vatnshitara skulu vera úr 

stáli eða öðru viðurkenndu efni. Sjálfvirkur ör- 

yggisgaslokunarbúnaður skal hafður, sem lokar, 

verði þrýstingsfall í aðalgasleiðslunni, eða et 

slokknar logi í einhverju gastækinu. 

92. regla 

Ýmis ákvæði 

(1) Óvarðir fletir í vistarverum, þjónusturúm- 
um, stjórnstöðvum, göngum og stigagöngum, og 

huldir fletir bak við þil, loftklæðningar, þiljur og 

þilklæðningar í vistarverum, þjónusturúmum og 
stjórnstöðvum, skulu vera úr eldhindrandi efni. 

(2) Allir óvarðir fletir úr glertrefjastyrktu plasti 

í vistarverum, þjónusturúmum, stjórnstöðvum, 

vélarúmum af gerðinni A og öðrum vélarúmum 

með svipaða eldhættu skulu hafa ysta lag úr 

viðurkenndu eldtefjandi efni eða vera málaðir 

með viðurkenndri eldtefjandi málningu eða varð- 

ir með eldtraustum efnum. 

(3) Málning, lökk og önnur málningarefni 
notuð á óvarða innanhússfleti skulu ekki geta 

myndað óhóflega mikinn reyk eða eitraðar 

lofttegundir eða gufur. Stjórnvöld skulu sannfærð 

um, að efnin valda ekki í eðli sínu mikilli bruna- 

hættu. 
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appliances shall be firmly secured and adequate 
protection and insulation against fire shall be 
provided beneath and around such appliances 

and in way of their uptakes. Uptakes of stoves 

which burn solid fuel shall be so arranged and 

designed as to minimize the possibility of becom- 

ing blocked by combustion products and shall 

have a ready means for cleaning. Dampers for 
limiting draughts in uptakes shall, when in the 
closed position, still leave an adequate area open. 
Spaces in which stoves are installed shall be 
provided with ventilators of sufficient area to 

provide adequate combustion-air for the stove. 
Such ventilators shall have no means of closure 

and their position shall be such that no closing 
appliances in accorrdance with Regulation 20 are 

required. 
(3) Open flame gas appliances, except ccoking 

stoves and water heaters, shall not be permitted. 

Spaces containing any such stoves or water hea- 
ters shall have adequate ventilation to remove 
fumes and possible gas leakage to a safe place. 
All pipes conveying gas from container to stove 
or water heater shall be of steel or other 
approved material. Automatic safety gas shut-off 

devices shall be fitted to operate on loss of 

pressure in the gas main pipe or flame failure on 

any appliance. 

Regulation 92 

Miscellaneous Items 

(1) Exposed surfaces within accommodation 

spaces, service spaces, control stations, corridor 

and stairway enclosures and the concealed sur- 

faces behind bulkheads, ceilings, panellings and 

linings in accommodation spaces, service spaces, 

and control stations shall have low flame-spread 

characteristics. 

(2) All exposed surfaces of glass reinforced 

plastic construction within accommodation and 

service spaces, control stations, machinery spaces 

of Category A and other machinery spaces ol 

similar fire risk shall have the final lay-up laver of 

approved resin having inherent fire-retardant 

properties or be coated with an approved fire- 

retardant paint or be protected by non-combusti- 
ble materials. 

(3) Paints, varnishes and other finishes used on 

exposed interior surfaces shall not be capable of 

producing excessive quantities of smoke or toxic 

gases or vapours. The Administration shall be 

satisfied that they are not of a nature to offer an 

undue fire hazard.
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(4) Grunnlög gólfa (þilfara) í vistarverum, 
þjónusturúmum og stjórnstöðvum skulu vera úr 

viðurkenndum efnum, sem ekki kviknar auðveld- 

lega í, né mynda eiturgas eða orsaka sprengihættu 

við hátt hitastig. 

(5) a) Í vistarverum, þjónusturúmum og stjórn- 
stöðvum skulu rör, sem eru í gegnum skilrúm í 

„A“ eða „B“ flokki, vera úr viðurkenndum 

efnum með tilliti til þess hita, sem krafist er að 

viðkomandi skilrúm standist. Ef stjórnvöld heim- 

ila að lagnir, sem flytja olíur eða aðra eldfima 

vökva séu lagðar um vistarverur og þjónusturúm, 

skulu rörin sem flytja olíur eða eldfima vökva 

vera úr viðurkenndu efni með tilliti til bruna- 

hættunnar. 

b) Efni, sem auðveldlega verða ónothæf við 
hita, skulu ekki notuð í síðuloka, frárennsli 

hreinlætistækja og önnur frárennsli, sem eru 

nálægt sjólínu, og þar sem eyðilegging efnisins, ef 

bruni yrði, gæti aukið hættu á flæði. 

(6) Öll sorpílát, önnur en þau, sem notuð eru 

við fiskvinnslu, skulu vera úr eldtraustum efnum, 

og engin op skulu vera í hliðum þeirra eða botni. 

(7) Vélbúnaður, sem knýr brennsluolíudælur, 

dælusamstæður fyrir brennsluolíu og aðrar sam- 

bærilegar brennsluolíudælur, skal vera með fjar- 

stýribúnað utan viðkomandi rúms, þannig að 
unnt sé að stöðva þær, ef eldur kemur upp í því 

rúmi sem þær eru í. 

(8) Þar sem þörf er á, skal hafa lekabakka til að 

hindra, að olía leki niður á austurinn. 

93. regla 

Geymsla á gaskútum og hættulegum efnum 

(1) Kútar fyrir samanpressað, fljótandi eða 

uppleyst gas skulu greinilega merktir með 

ákveðnum  greiningarlitum, hafa auðlæsilega 

áletrað nafn og efnafræðilega samsetningu inni- 

haldsins og vera vel lokaðir. 

(2) Kútar, sem í er eldfimt eða annað hættulegt 

gas, svo og tómir kútar, skulu geymdir vel lokaðir 
á opnu þilfari. Allir lokar, þrýstingsjafnarar og 

leiðslur frá slíkum kútum skal varið gegn 

skemmdum. Verja skal kúta gegn óhóflegum 

hitasveiflum, sólargeislum og  snjófargi. 

Stjórnvöld geta hins vegar heimilað að geyma 

slíka kúta í rúmum, sem fullnægja ákvæðum 3. til 
5. tl. 
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(4) Primary deck coverings within accommoda- 

tion and service spaces and control stations, shall 

be of approved material which will not readily 

ignite or give rise to toxic or explosive hazards at 

elevated temperatures. 
(5) (a) In accommodation and service spaces 

and control stations, pipes penetrating “A" or 

“B" Class divisions shall be of approved materials 
having regard to the temperature such divisions 
are required to withstand. Where the Admi- 
nistration permits the conveying of oil and com- 

bustible liquids through accommodation and ser- 
vice spaces, the pipes conveying oil or combusti- 

ble liquids shall be of an approved material 

having regard to the fire risk. 
(b) Materials readily rendered ineffective by 

heat shall not be used for overboard scuppers, 
sanitary discharges, and other outlets which are 
close to the waterline and where the failure of the 
material in the event of fire would give rise to 
danger of flooding. 

(6) All waste receptacles other than those used 

in fish processing shall be constructed of non- 

combustible materials with no openings in the 

sides and bottom. 
(7) Machinery driving fuel oil transfer pumps, 

fuel oil unit pumps and other similar fuel pumps 

shall be fitted with remote controls situated 
outside the space concerned so that they can be 

stopped in the event of a fire arising in the space 
in which they are located. 

(8) Drip trays shall be fitted where necessary to 

prevent oil leaking into bilges. 

Regulation 93 

Storage of Gas Cylinders 

and Dangerous Materials 

(1) Cylinders for compressed, lquefied or 

dissolved gases shall be clearly marked by means 

of prescribed identifying colours, have a clearly 

legible identification of the name and chemical 

formula of their contents and be properly 

secured. 

(2) Cylinders containing flammable or other 
dangerous gases and expended cylinders shall be 

stored, properly secured, on open decks and all 

valves, pressure regulators and pipes leading 

from such eylinders shall be protected against 

excessive variations in temperature, direct rays of 
the sun, and accumulation of snow. However, the 

Administration may permit such cylinders to be 

stored in compartments complying with the 

requirements of paragraphs (3) to (5).
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(3) Rúm þar sem geymdir eru mjög eldfimir 
vökvar, svo sem rokgjarnar málningartegundir, 
paraffín, bensól o. s. frv., og þar sem fljótandi 

gas er leyft, skulu aðeins opnast út á opið þilfar. 

Búnaður til þrýstingsjöfnunar og öryggislokar 

skulu blása út inni í rúminu. Þar sem skilrúm 

þessara rúma afmarka önnur lokuð rúm, skulu 
þau vera loftþétt. 

(4) Raflagnir og rafbúnaður skal ekki leyfður í 

rúmum, sem eru geymslur fyrir mjög eldfíma 

vökva eða fljótandi gas, nema að því marki, sem 

nauðsynlegt er fyrir vinnu inni í þeim. Þar sem 

slíkur rafbúnaður er, skal hann vera viðurkennd- 

ur af stjórnvöldum til notkunar í eldfimu and- 

rúmslofti. Hitagjöfum skal haldið frá þessum 
rúmum og setja skal upp skilti á áberandi stað 

með „Reykingar bannaðar“ og „Óvarin ljós 
bönnuð.“ 

(5) Hafa skal sérgeymslu fyrir hverja tegund af 
samanpressuðu gasi. Í rúmum, sem höfð eru sem 
geymslur fyrir slíkt gas, skulu hvorki geymd 

önnur eldfim efni, né verkfæri eða hlutir, sem 

ekki tilheyra gasdreifikerfinu. Stjórnvöld geta þó 

létt á þessum ákvæðum með tilliti til eiginleika, 
rúmmáls og áætlaðrar notkunar á þessu saman- 

pressaða gasi. 

94. regla 

Neyðarútgangar 

(1) Tröppum og stigum að og frá öllum vistar- 
verum og rúmum, þar sem áhöfnin er venjulega 

við vinnu, öðrum en vélarúmum, skal þannig 

komið fyrir, að greiður neyðarútgangur sé út á 

opið þilfar og þaðan til björgunarfaranna. Eftir- 

farandi á sérstaklega við þessi rúm: 

a) Á öllum hæðum (þilförum), þar sem vistar- 
verur eru, skulu vera minnst tveir vel aðskildir 

neyðarútgangur, og má þar með talin vera venju- 

lega útgönguleiðin úr hverju afmörkuðu rúmi eða 

fleiri rúmum. 
b) i) Neðan veðurþilfarsins skal aðalneyðarút- 

gangurinn vera stigi, og hinn neyðarút- 

gangurinn má vera gangur eða tröppur; 

og 
1i) ofan veðurþilfarsins skal neyðarútgang- 

urinn vera stigar eða dyr út á opið þilfar 

eða sambland beggja. Þar sem ekki er 

unnt að hafa stiga eða dyr, er heimilt að 
einn neyðarútgangurinn sé um nægilega 

stór kýraugu eða lúgur, sem verja skal 

gegn ísingu, þar sem nauðsynlegt er. 
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(3) Spaces containing highly flammable liquids, 
such as volatile paints, paraffin, benzole, etc., 

and, where permitted, liquefied gas, shall have 

direct access from open decks only. Pressure- 

adjusting devices and relief valves shall exhaust 
within the compartment. Where boundary bulk- 

heads of such compartments adjoin other 

enclosed spaces they shall be gastight. 

(4) Except as necessary for service within the 

space, electrical wiring and fittings shall not be 

permitted within compartments used for the 

storage of highly flammable lquids or liquefied 

gases. Where such electrical fittings are installed, 

they shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration for use in a flammable atmosphere. 

Sources of heat shall be kept clear of such spaces 

and “No Smoking“ and “No Naked Light" 

notices shall be displayed in a prominent posi- 

tion. 
(5) Separate storage shall be provided for each 

type of compressed gas. Compartments used for 
the storage of such gases shall not be used for 

storage of other combustible products nor for 

tools or objects not part of the gas distribution 
system. Hovever, the Administration may relax 
these requirements considering the characteris- 
tics, volume and intended use of such compressed 
gases. 

Regulation 94 

Means of Escape 

(1) Stairways and ladders leading to and from 
all accommodation spaces and in spaces in which 
the crew ís normally employed, other than 
machinery spaces, shall be so arranged as to 

provide ready means of escape to the open deck 
and thence to the survival craft. In particular in 

relation to these spaces: 
(a) at all levels of accommodation at least two 

widely separated means of escape shall be pro- 
vided which may include the normal means of 

access from each restricted space or group of 

spaces; 
(b) (i) below the weatherdeck the means of 

escape shall be a stairway and the 

second escape may be a trunk or a 

stairway; and 

(ii) above the weatherdeck the means of 

escape shall be stairways or doors to an 

open deck or a combination thereof. 

Where it is not practicable to fit stair- 

ways or doors, one of these means of 

escape may by means of adequately 
sized portholes or hatches protected 

where necessary against ice accretion;
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c) Í undantekningartilvikum geta stjórnvöld 

heimilað aðeins einn neyðarútgang, enda sé fullt 
tillit tekið til eðlis og staðsetningar rúmanna og 

þess fjölda manna, sem venjulega eiga þar vistar- 

verur sínar eða eru þar við vinnu. 

d) Gangur eða hluti gangs, þaðan sem aðeins 

einn neyðarútgangur er, skal ekki vera lengri en 
25 m. 

e) Breidd og samfelldni neyðarútgangs skal 

vera fullnægjandi, að mati stjórnvalda. 

f) Tveir neyðarútgangar skulu vera frá fjar- 
skiptakiefa, sem ekki hefur beinan aðgang út á 
opið þilfar, og skulu þeir vera fullnægjandi, að 
mati stjórnvalda. 

(2) Tveir neyðarútgangar skulu vera úr hverju 

vélarúmi af gerðinni Á, og skulu þeir vera eins 
langt hvort frá öðrum og unnt er. Lóðréttir 
neyðarútgangar skulu vera með stálstigum. Þar 

sem þetta er óframkvæmanlegt vegna stærðar 

vélarúmanna, má sleppa öðrum neyðarútgangin- 

um. Í slíkum tilvikum skal þeim útganginum, sem 

eftir er, gefin sérstök athygli. 

(3) Lyftur skulu ekki taldar uppfylla kröfur um 

neyðarútganga. 

95. regla 
Sjálfvirkt eldviðvörunar- 

og eldskynjunarkerfi 

Þar sem stjórnvöld hafa samkvæmt 1. tl. 89. 

reglu leyft smíði úr brennanlegum efnum, eða þar 
sem verulegt magn af brennanlegum efnum eru 

notuð til smíða á vistarverum, þjónusturúmum og 
stjórnstöðvum, skal í þessum rúmum sérstök 

athygli sýnd uppsetningu á sjálfvirkum eld- 
viðvörunar- og eldskynjunarkerfum, með hlið- 

sjón af stærð þessara rúma, fyrirkomulagi og 
staðsetningu þeirra miðað við stjórnstöðvar og 

enn fremur, svo sem við á, eldsútbreiðslueigin- 

leikum þeirra húsgagna, sem þar eru. 

96. regla 

Slökkvidælur 

(1) Lágmarksfjöldi og gerð slökkvidælna skal 

vera sem hér segir: 

a) ein vélknúin dæla, sem drifin er óháð 

aðalvélinni; eða 

b) ein vélknúin dæla, sem drifin er af aðalvél- 

inni, að því tilskildu, að auðvelt sé að aftengja 
skrúfuásana, eða skipið sé með skiptiskrúfu. 

(2) Heimilt er að nota aðrar dælur sem slökkvi- 

dælur, svo sem skólpdælur, austurdælur, kjöl- 
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(c) exceptionally the Administration may per- 
mit only one means of escape, due regard being 
paid to the nature and location of spaces and to 

the number of persons who normally might be 

accommodated or employed there; 

{d) a corridor or part of a corridor from which 
there is only one route of escape shall not exceed 
2.5 metres in length; 

(e) the width and continuity of the means of 
escape shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration; and 
(f) two means of escape from a radiotelegraph 

station which has no direct access to the open 
deck shall be provided and these shall be to the 
satisfaction of the Administration. 

(2) Two means of escape shall be provided 

from every machinery space of Category A which 

shall be as widely separated as possible. Vertical 

escapes shall be by means of steel ladders. Where 

the size of the machinery spaces makes it 

impracticable, one of these means of escape may 

be omitted. In such cases special consideration 

shall be given to the remaining exit. 

(3) Lifts shall not be considered as forming one 
of the required means of escape. 

Regulation 95 

Automatic Fire Alarm and 

Fire Detection Systems 

Where the Administration has permitted under 
regulation 89(1) a combustible construction, or 

where otherwise appreciable amounts of com- 

bustible materials are used on the construction of 

accommodation spaces, service spaces and con- 

trol stations, special consideration shall be given 

to the installation of an automatic fire alarm and 

fire detection system in those spaces, having due 

regard to the size of those spaces, their arrange- 

ment and location relative to control stations as 

well as, where applicable, the flame-spread char- 
acteristics of the installed furniture. 

Regulation 96 
Fire Pumps 

(1) The minimum number and type of fire 
pumps to be fitted shall be as follows: 

(a) one power pump not dependent upon the 
main machinery for its motive power; or 

(b) one power pump driven by main machinery 

provided that the propeller shafting can be 

readily disconnected or provided that a control- 

lable pitch propeller is fitted. 
(2) Sanitary, bilge, ballast, general service or 

any other pumps may be used as fire pumps if
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festudælur og aðrar dælur til almennrar notkunar, 
ef þær fullnægja ákvæðum þessa kafla, og ef þær 

minnka ekki möguleikana fyrir dælingu á austri. 
Slökkvidælur skulu þannig tengdar, að ekki sé 
unnt að nota þær til að dæla olíu eða öðrum 

eldfimum vökvum. 
(3) Miðflóttaaflsdælur eða aðrar dælur, sem 

tengdar eru við eldvarnarlögnina, og bakstreymi 

vatns getur orðið gegnum, skulu vera með ein- 

stefnulokum. 
(4) Skip sem ekki eru með afldrifna neyðar- 

slökkvidælu og ekki hafa innbyggt slökkvikerfi í 
vélarúmum, skulu hafa viðbótar slökkvibúnað 

þannig, að fullnægjandi sé, að mati stjórnvalda. 

(5) Þar sem eru afldrifnar neyðarslökkvidælur, 
skulu þær vera sjálfstæðar dælur, drifnar óháðar 

hverri annarri, annaðhvort með eigin aflvél og 

eldsneytisbirgðir á aðgengilegum stað utan hólf- 
anna, sem aðalslökkvidælurnar eru í, eða vera 

drifnar af sjálfstæðum rafal, sem má vera neyðar- 

rafall, nægilega aflmikill, á öruggum stað utan 
vélarúmsins og helst fyrir ofan aðalþilfarið. 

(6) Sé neyðarslökkvidæla höfð um borð, skal 
vera unnt að stjórna dælunni, sjóinntakslokum og 

öðrum nauðsynlegum lokum utan þeirra rúma, 

sem aðalslökkvidælurnar eru í, frá stað, sem 

Ólíklegt er að lokist af, þótt eldur komi upp í 
þessum hólfum. 

(7) Heildarafköst (Q) afldrifinna aðalslökkvi- 
dælna, skulu að minnsta kosti vera: 

Q = (0.15SVL(BÆD) # 2,25)? rúmmetrar á 
klst. þar sem L, B og D eru í metrum. 

(8) Þar sem hafðar eru tvær sjálfstæðar afl- 
drifnar slökkvidælur, skulu afköst hvorrar dælu 

fyrir sig ekki vera lægri en 40% þeirra afkasta, 
sem krafist er í 7. tl. 

(9) Þegar afidrifnar aðalslökkvidælur afkasta 

því vatnsmagni, sem tilgreint er í 7. tl. gegnum 

eldvarnarlögnina, brunaslöngur og stúta, skal 

þrýstingurinn úr hverjum brunahana ekki vera 

minni en 0,25 N/mm!. 

(10) Þegar afldrifnar neyðarslökkvidælur af- 
kasta hámarksvatnsmagni, sem krafist er í 1. tl. 
98. reglu, skal þrýstingur úr hverjum brunahana 

vera fullnægjandi, að mati stjórnvalda. 
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they comply with the requirements of this Chap- 

ter and do not affect the ability to cope with 

pumping of the bilges. Fire pumps shall be so 
connected that they cannot be used for pumping 
oil or other flammable liquids. 

(3) Centrifugal pumps or other pumps con- 

nected to the fire main through which backflow 

could occur shall be fitted with non-return valves. 

(4) Vessels not fitted with a power-operated 

emergency fire pump and without a fixed fire- 
extinguishing system in the machinery spaces 

shall be provided with additional fire extin- 

guishing means to the satisfaction of the Admi- 
nistration. 

(5) When fitted, emergency power-operated 
fire pumps shall be independently driven self- 
contained pumps either with their own prime 
mover and fuel supply fitted in an accessible 

position outside the compartment which contains 
the main fire pumps, or be driven by a self- 
contained generator which may be an emergency 

generator of sufficient capacity and which is 

positioned in a safe place outside the engine 
room and preferably above the working deck. 

(6) For an emergeney fire pump, where fitted, 
the pump, sea-suction valves and other necessary 

valves shall be operable from outside compart- 
ments containing main fire pumps in a position 

not líkely to be cut off by a fire in those 
compartments. 

(7) The total capacity (Q) of main power- 
operated fire pumps shall be at least: 

Q = (0.15VL(B4D) # 2.25)* cubic metres per 
hour where L, B and D are in metres. 

(8) Where two independent power-operated 
fire pumps are fitted, the capacity of each pump 

shall not be less than 40 per cent of the quantity 
required by paragraph (7). 

(9) When main power fire pumps are deliver- 

ing the quantity of water required by paragraph 

(7) through the fire main, fire hoses and nozzles, 
the pressure maintained at any hydrant shall be 

not less than 0.25 newtons per square millimetre. 

(10) Where power-operated emergency fire 
pumps are delivering the maximum quantity of 

water through the jet required by Regulation 

98(1), the pressure maintained at any hydrant 

shall be to the satisfaction of the Administration. 

 



97. regla 

Eldvarnarlagnir 

(1) Þurfi fleiri en einn brunahana til að veita þeim 
vatnsstrókum sem tilgreindir eru í 1. tl. 98. reglu, 
skal lögð eldvarnarlögn. 

(2) Efni, sem verða auðveldlega ónothæf við 

hita, skulu ekki notuð í eldvarnarlagnir, nema 

lagnirnar séu nægjanlega varðar. 

(3) Þar sem slökkvidælur geta gefið meiri 

þrýsting en hönnunarþrýsting eldvarnarlagnar- 

innar, skulu hafðir öryggislokar. 

(4) Eldvarnarlagnir skulu ekki búnar öðrum 
tengingum en þeim, sem nauðsynlegar eru til 

slökkvistarfa, að undanskildum tengingum til 
þvotta á þilfari og akkeriskeðjum eða til að knýja 

sogdælu fyrir austur úr keðjukössum. 

(5) Ef eldvarnarlagnir eru ekki sjálftæmandi, 
skal setja sérstaka loka til tæmingar á hverri lögn, 

þar sem frostskemmdir gætu orðið. 

98. regla 

Brunahanar, brunaslöngur og stútar 

(1) Brunahönum skal þannig komið fyrir, að 

auðvelt sé og fljótlegt að tengja brunaslöngur við 

þá, og þannig að hægt sé að beina a. m. k. einum 

vatnsstrók að sérhverjum stað í skipinu, sem er 
venjulega aðgengilegur á siglingu. 

(2) Vatnsstrókurinn sem tilgreindur er í 1. tl. 
skal vera úr einni slöngulengd. 

(3) Auk þess sem kveðið er á um í 1. tl. skal 
a. m. k. einn brunahani með slöngu og tvíhæfan 

stút vera fyrir vélarúm af gerðinni A. Þessi 
brunahani skal staðsettur utan rúmsins, nálægt 
innganginum. 

(4) Fyrir sérhvern fyrirskipaðan brunahana 
skal vera ein brunaslanga. Að minnsta kosti ein 

brunaslanga til viðbótar skal vera til vara. 
(5) Hver slöngulengd skal ekki vera lengri en 

20 m. 

(6) Brunaslöngur skulu vera úr viðurkenndu 
efni. Hver brunaslanga skal vera með tengi og 
tvíhæfan stút. 

(7) Tengistykki brunaslangna og stúta skulu vera 

samstæð, nema ef brunaslöngur eru varanlega 

festar við eldvarnarlögnina. 

(8) Stútarnir, sem krafist er samkvæmt 6. tl. 

skulu miðaðir við afkastagetu slökkvidælnanna; 
þó skal þvermál þeirra aldrei vera minna en 12 

mm. 
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Regulation 97 

Fire Mains 

(1) Where more than one hydrant ís required 
to provide the number of jets required by Reg- 
ulation 98(1), a fire main shall be provided. 

(2) Materials readily rendered ineffective by 
heat shall not be used for fire mains, unless 
adequately protected. 

(3) Where fire pump delivery pressure can 
exceed the designed working pressure of fire 

mains, relief valves shall be fitted. 

(4) Fire mains shall have no connexions other 
than those required for fire fighting, except for 

the purposes of washing the deck and anchor 

chains or operating the chain locker bilge ejector. 

(5) Where fire mains are not self-draining, 

suitable drain cocks shall be fitted where frost 

damage may be expected. 

Regulation 98 
Fire Hydrants, 

Fire Hoses and Nozzles 

(1) Fire hydrants shall be positioned so as to 

allow easy and quick connexion of fire hoses and 
so that at least one jet can be directed into any 
part of the vessel which is normally accessible 
during navigation. 

(2) The jet required in paragraph (1) shall be 
from a single length of fire hose. 

(3) In addition to the requirements of para- 
graph (1), machinery spaces of Category Á shall 
be provided with at least one fire hydrant com- 

plete with fire hose and dual purpose nozzle. This 

fire hydrant shall be located outside the space 

and near the entrance. 
(4) For every required fire hydrant there shall 

be one fire hose. At least one spare fire hose shall 

be provided in addition to this requirement. 

(5) Single lengths of fire hose shall not exceed 

20 metres. 

(6) Fire hoses shall be of an approved material. 

Each fire hose shall be provided with couplings 
and a dual purpose nozzle. 

(7) Except where fire hoses are permanently 

attached to the fire main, the couplings of fire 

hoses and  nozzles shall be completely 

interchangeable. 

(8) The nozzles as required by paragraph (6) 
shall be appropriate to the delivery capacity of 

the fire pumps fitted, but in any case shall have a 

diameter of not less than 12 millimetres.
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99. regla 
Slökkvitæki 

(1) Slökkvitæki skulu vera af viðurkenndri 

gerð. Innihald fyrirskipaðra handvökvaslökkvi- 

tækja skal ekki vera meira en 14 lítrar og ekki 

minna en 9 lítrar. Önnur slökkvitæki skulu ekki 
vera ómeðfærilegri en 14 lítra vökvaslökkvitækin 

og ekki hafa minni slökkvigetu en 9 lítra vökva- 

slökkvitækin. Stjórnvöld skera úr um jafngildi 

slökkvitækjanna. 

(2) Varahleðslur skulu vera um borð, að því 

marki, sem fullnægjandi telst, að mati 
stjórnvalda. 

(3) Slökkvitæki með slökkvimiðil, sem að mati 

stjórnvalda getur sjálfkrafa eða við væntan- 

lega notkun myndað eiturgas í því magni, að 
hættulegt er fólki, skulu ekki leyfð. 

(4) Slökkvitæki skulu skoðuð reglulega og 

prófuð, svo sem stjórnvöld ákveða. 

(5) Að jafnaði skal hafa eitt handslökkvitækj- 
anna, sem nota á inni í einhverju rúmi, við 

innganginn í það. 

100. regla 

Handslökkvitæki í stjórnstöðvum, vistarverum og 

þjónusturúmum 

(1) Búa skal stjórnstöðvar, vistarverur og þjón- 

usturúm nægilega mörgum viðurkenndum hand- 

slökkvitækjum, til þess að tryggja að a. m. k. eitt 
slökkvitæki af viðeigandi gerð sé ávallt tilbúið til 

notkunar hvar sem er í þessum rúmum. Heildar- 

fjöldi slökkvitækja í þessum rúmum skal þó ekki 
vera minni en 3. 

(2) Varahleðslur skulu vera um borð, að því 

marki sem fullnægjandi telst að mati stjórnvalda. 

101. regla 

Slökkvibúnaður í vélarúmum 

(1) a) Í rúmum, sem í eru olíukyntir katlar, 
brennsluolíukerfi eða sprengihreyflar með ekki 
minni heildarorkugetu en 375 kw, skal vera eitt 

eftirtalinna innbyggðra slökkvikerfa, sem séu 

fullnægjandi að mati stjórnvalda; 
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Regulation 99 

Fire Extinguishers 

(1) Fire extinguishers shall be of approved 
types. The capacity of required portable fluid 
extinguishers shall be not more than 14 litres and 

not less than 9 litres. Other extinguishers shall 

not be in excess of the equivalent portability of 
the 14 litre fluid extinguisher and shall not be less 

than the fire-extinguishing equivalent of a 9 litre 

fluid extinguisher. The Administration shall 
determine the equivalents of fire extinguishers. 

(2) Spare charges shall be provided to the 
satisfaction of the Administration. 

(3) Fire extinguishers containing an extin- 
guishing medium which, in the opinion of the 
Administration, either by itself or under 
expected conditions of use, gives off toxic gases 

in such quantities as to endanger persons shall 

not be permitted. 
(4) Fire extinguishers shall be periodically 

examined and subjected to such tests as the 

Administration may require. 
(5) Normally, one of the portable fire extin- 

guishers intended for use in any space shall be 
stowed near an entrance to that space. 

Regulation 100 

Portable Fire Extinguishers in 

Control Stations and Accommodation 

and Service Spaces 

(1) A sufficient number of approved portable 

fire extinguishers shall be provided in control 
stations and accommodation and service spaces 

to ensure that at least one extinguisher of a 

suitable type is readily available for use in any 

part of such spaces. The total number of extin- 

guishers in these spaces, however, shall not be less 

than three. 
(2) Spare charges shall be provided to the 

satisfaction of the Administration. 

Regulation 101 

Fire-Extinguishing  Appliances 

Spaces 

in  Machinery 

(1) (a) Spaces containing oil-fired boilers, fuel 

oil units or internal combustion machinery having 

a total power output of not less than 375 kilowatts 

shall be provided with one of the following fixed 

fire-extinguishing systems, to the satisfaction of 

the Administration:
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i) vatnsýringarkerfi, 
ii) eldkæfandi gaskerfi, 

iii) slökkvikerfi, sem notar gufur af lítt eitruðum, 
rokgjörnum vökvum, t.d. brómklóríðdí- 

flúórmetan (BCF) eða brómtríflúóríðmetan 
(BTM), eða 

iv) slökkvikerfi, sem notar þanmikla froðu. 

b) Þar sem véla- og ketilrúm eru ekki fullkom- 

lega aðskilin, eða af brennsluolíu getur runnið frá 
ketilrúmi til vélarúms, skoðast véla- og ketilrúm 

sem eitt hólf. 

(2) Búnaði þeim, sem talinn er upp í Í. tl. a), 

skal vera stjórnað frá vel aðgengilegum stöðum 
utan þeirra rúma, sem ekki er líklegt að lokist af, 

þótt eldur komi upp í því rúmi, sem varið er. 

Gera skal ráðstafanir, sem tryggja nægjanlega 

orku og vatn til starfrækslu kerfisins, ef eldur 

kemur upp í því rúmi sem varið er. 
(3) Skip sem smíðuð eru aðallega eða eingöngu 

út tré eða trefjastyrktu plasti og búin eru olíu- 

kyntum kötlum eða sprengivélum, og þilfarið yfir 
vélarúminu er úr þessum efnum, skulu búin 

einhverju þeirra slökkvikerfa, sem tilgreind eru í 

1. tl. 

(4) Í öllum vélarúmum af gerðinni Á skulu vera 
minnst tvö handslökkvitæki af þeirri gerð, sem 

hentar til að slökkva eld í brennsluolíu. Ef í 

þessum vélarúmum er vélbúnaður með heildar- 

orkugetu 250 kw eða meira, skulu vera þar 

a. m. k. þrjú slík handslökkvitæki. Eitt slökkvi- 

tækið skal haft nálægt innganginum í rúmið. 

(5) Í skipum, þar sem vélarúmin eru ekki varin 
með innbyggðu slökkvikerfi, skal vera a. m. k. 

eitt 45 lítra froðuslökkvitæki, eða jafngildi þess, 

af þeirri gerð, sem hentar til þess að slökkva 

olíueld. Þar sem stærð vélarúma er þannig, að 

þetta er óframkvæmanlegt, geta stjórnvöld sam- 

þykkt aukinn fjölda handslökkvitækja. 

102. regla 

Slökkvibúningar 

Fjöldi slökkvibúninga og staðsetning þeirra 

skal vera svo sem stjórnvöld ákveða. 
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(1) a pressure water-spraying installation; 
(ii) a fire-smothering gas installation; 

(iii) a —fire-extinguishing installation using 

vapours from low toxicity vapourising 

líquids, e. g. bromochlorodifluromethane 
(BCF) or bromotrifluoromethane (BTM): 
or 

(iv) a fire-extinguishing installation using high 
expansion foam. 

(b) Where the engine and boiler rooms are not 

entirely separated from each other or if fuel oil 

can drain from the boiler room into the engine 

room, the combined engine and boiler rooms 
shall be considered as one compartment. 

(2) Installations listed in paragraph (1) (a) shail 

be controlled from readily accessible positions 

outside such spaces not likely to be cut off by a 

fire in the protected space. Arrangements shall 

be made to ensure the supply of power and water 
necessary for the operation of the system in the 

event of fire in the protected space. 
(3) Vessels which are constructed mainly or 

wholly of wood or fibre reinforced plastic and 

fitted with oil-fired boilers or internal combustion 
machinery which are decked in way of the 

machinery space with such material, shall be 

provided with one of the extinguishing systems 

referred to in paragraph (1). 
(4) In all machinery spaces of Category Á at 

least two portable extinguishers shall be pro- 

vided, of a type suitable for extinguishing fires 

involving fuel oil. Where such spaces contain 
machinery which has a total power output of not 

less than 250 kilowatts, at least three such extin- 
guishers shall be provided. One of the extin- 

guishers shall be stowed near the entrance to the 

space. 
(5) Vessels having machinery spaces not pro- 

tected by a fixed fire-extinguishing system shall 

be provided with at least a 45 litre foam extin- 
guisher or its equivalent, suitable for fighting oil 

fires. Where the size of the machinery spaces 

makes this provision impracticable, the Admi- 
nistration may accept an additional number of 

portable fire extinguishers. 

Regulation 102 

Fireman's Outfits 

The number of fireman's outfits and their 

location shall be to the satisfaction of the Admi- 

nistration.
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103. regla 

Eldvarnaráætlun 

Eldvarnaráætlun skal stöðugt höfð til sýnis á 
fullnægjandi hátt. að mati stjórnvalda. Í minni 

skipum geta stjórnvöld fallið frá þessu ákvæði. 

104. regla 

Slökkvitæki til notkunar samstundis 

Slökkvitækjum skal vel við haldið, og skulu 
þau ávallt vera hæf til notkunar samstundis. 

105. regla 
Viðurkenning á öðrum búnaði 

Þar sem tilgreind eru í þessum hluta ákveðin 
tæki, búnaður, slökkvimiðill og fyrirkomulag, er 
heimilt að leyfa aðrar gerðir tækja o. s. frv., svo 

framarlega sern þau koma að sama gagni, að mati 

stjórnvalda. 

KAFLI VI — ÖRYGGI ÁHAFNARINNAR 

106. regla 

Almennar öryggisráðstafanir 

(1) Komið skal fyrir líflínum þannig, að þær 

komi að sem mestum notum við allar aðstæður, 
og nauðsynlegir vírar, kaðlar, skrúflásar, auga- 
boltar og festihælar (cleats) skulu vera til staðar. 

(2) Þilfarsop með körmum eða syllum, sem eru 
lægri en 600 mm á hæð, skulu varin t. d. með 

handriði eða neti á hjörum eða færanlegu. 
Stjórnvöld geta veitt undanþágu frá þessu 

ákvæði, hvað varðar minni op t. d. fiskiop. 

(3) Hágluggar og önnur svipuð op skulu vera 
með hlífðarrimlum, og skal bil milli riímla ekki 

vera meira en 350 mm. Stjórnvöld geta veitt 
undanþágu frá þessu ákvæði, hvað varðar lítil op. 

(4) Yfirborð þilfara skulu þannig gerð eða 
útbúin, að sem minnst hætta sé á að þar skriki 

mönnum fótur. Sérstaklega skulu gólf og þilför, 

þar sem unnið er, eins og t. d. í vélarúmum, 

eldhúsum, við spil og þar sem fiskur er unninn, 

einnig neðst og efst í stigum og framan við dyr, 

búin þannig að það hindri að mönnum skriki þar 

fótur. 
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Regulation 103 

Fire Control Plan 

There shall be a permanently exhibited fire 
control plan to the satisfaction of the Administra- 
ton. In small vessels the Administration may 
dispense with this requirement. 

Regulation 104 

Ready Availability of Fire-Extinguishing 

Appliances 

Fire-extinguishing appliances shall be kept in 
good order and available for immediate use at all 
times. 

Regulation 105 
Acceptance of Substitutes 

Where in this Part any special type of 

appliance, apparatus, extinguishing medium or 
arrangement ís specified, any other type of 

appliance, etc., may be allowed provided the 
Administration ís satisfied that it is not less 
effective. 

CHAPTER VI — PROTECTION 

CREW 

OF THE 

Regulation 106 

General Protection Measures 

(1) A lifeline system shall be designed to be 

effective for all needs and the necessary wires, 

ropes, shackles, eye bolts and cleats shall be 

provided. 
(2) Deck openings provided with coamings or 

sills of less than 600 millimetres in height shall be 

provided with guards, such as hinged or portable 
railings or nettings. The Administration may 

exempt small openings such as fish scuttles from 
compliance with these requirements. 

(3) Skylights, or other similar openings shall be 
fitted with protective bars not more than 350 
millimetres apart. The Administration may 
exempt small openings from compliance with this 

requirement. 

(4) The surface of all decks shall be so designed 

or treated as to minimize the possibility of 

personnel slipping. In particular, decks of work- 

ing areas, such as in machinery spaces, in galleys, 

at winches and where fish is handled as well as at 
the foot and head of ladders and in front of 
doors, shall be provided with anti-skid surfaces.



107. regla 
Þilfarsop 

(1) Lúgur á hjörum á lúgukörmum, mannopum 
og öðrum opum skulu þannig búnar, að þær geti 
ekki lokast af slysni. Einkum skal hafa andvægi á 
þungum lúgum á neyðarútgöngum, og skulu þær 

þannig útbúnar, að mögulegt sé að opna báðum 

megin frá. 

(2) Stærð útganga skal ekki vera minni en 600 
x 600 mm á hlið eða 600 mm í þvermál. 

(3) Þar sem því verður við komið, skulu höfð 
handföng fyrir ofan þilfarið, ofan við neyðarút- 

ganga. 

108. regla 
Skjólborð, handrið og hlífar 

(1) Hæfileg skjólborð eða handrið skulu höfð á 
öllum opnum svæðum á aðalþilfarinu og á yfir- 
byggingaþilförum, ef þau eru vinnusvæði. Hæð 

skjólborða eða handriða yfir þilfari skal minnst 
vera Í m. Stjórnvöld geta heimilað lægri hæð, ef 
þessi hæð hindrar eðlilega starfsemi skipsins. 

(2) Lóðrétt lágmarksfjarlægð frá efstu (dýpstu) 
vatnslínu að lægsta stað efri brúnar skjólborðs eða 

að brún aðalþilfars ef opin handrið eru höfð, skal 
tryggja áhöfninni fullnægjandi vörn gegn sjóum, 

sem gefur á þilfarið, með tilliti til sjólags og 

veðurfars, þar skipið siglir, starfssvæði skipsins, 
gerðar skipsins og veiðiaðferða þess, og skal hún 
uppfylla kröfur stjórnvalda. 

(3) Bilið undir neðstu rím handriða skal ekki 

vera meira en 230 mm. Milli annarra ríma skal 

bilið ekki vera meira en 380 mm og fjarlægð milli 

stoða skal ekki vera meiri en 1,5 m. Á skipum 

með ávala þröm skal setja handriðið á sléttan 

hluta þilfarsins. Á handriðum skulu ekki vera 

hvassir oddar, skarpar brúnir og horn, og skulu 

þau vera nægilega sterk. 

(4) Höfð skulu t. d. handrið, líflínur, gangbrýr 
eða göng undir þilfar til öryggis fyrir áhöfnina við 

gang milli vistarvera, vélarúma og annarra vinnu- 

staða, þannig, að fullnægjandi sé, að mati 

stjórnvalda. Handrið skal setja, þar sem nauðsyn 

er, á útbrúnir allra þilfarshúsa og reisna til að 

tryggja Öryggi áhafnarinnar við vinnu og gang. 

(5) Skuttogarar skulu hafa viðeigandi öryggis- 
búnað svo sem hurðir, hlið eða net við efri enda 
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Regulation 107 

Deck Openings 

(1) Hinged covers of hatchways, manholes and 
other openings shall be protected against 
accidental closing. In particular, heavy covers on 

escape hatches shall be equipped with counter- 

weights, and so constructed as to be capable of 
being opened from each side of the cover. 

(2) Dimensions of access hatches shall not be 
less than 600 millimetres by 600 millimetres or 

600 millimetres diameter. 
(3) Where practicable, hand-holds shall be 

provided above the level of the deck over escape 
openings. 

Regulation 108 

Bulwarks, Rails and Guards 

(1) Efficient bulwarks or guard rails shall be 

fitted on all exposed parts of the working deck 
and on superstructure decks if they are working 

platforms. The height of bulwarks or guard rails 
above deck shall be at least 1 metre. Where this 
height would interfere with the normal operation 

of the vessel, a lesser height may be approved by 

the Administration. 
(2) The minimum vertical distance from the 

deepest operating waterline to the lowest point of 
the top of the bulwark, or to the edge of the 

working deck if guard rails are fitted shall ensure 

adequate protection of the crew from water 

shipped on deck, taking into account the sea 

states and the weather conditions in which the 
vessel may operate, the areas of operation, type 

of vessel and its method of fishing and shall be to 

the satisfaction of the Administration. 
(3) Clearance below the lowest course of guard 

rails shall not exceed 230 millimetres. Other 

courses shall not be more than 380 millimetres 

apart, and the distance between stanchions shall 

not be more than 1.5 metres. In a vessel with 

rounded gunwales, guard rail supports shall be 
placed on the flat of the deck. Rails shall be free 

from sharp points, edges and corners and shall be 
of adequate strength. 

(4) Means to the satisfaction of the Admi- 
nistration, such as guard rails, lifelines, gangways 
or underdeck passages, shall be provided to 

protect the crew in moving between accommoda- 

tion, machinery and other working spaces. Storm 
rails shall be fitted as necessary to the outside of 

all deckhouses and casings to secure safety of 

passage or work for the crew. 

(5) Stern trawlers shall be provided with suit- 
able protection such as doors, gates or nets at the
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skutrennunnar upp í sömu hæð og aðliggjandi 
skjólborð eða handrið. Þegar þessi búnaður er 
opinn, skal koma fyrir keðju eða öðrum öryggis- 

búnaði þvert yfir rennuna. 

109. regla 

Stigar og tröppur 

Til að tryggja öryggi áhafnarinnar skulu hafðir 
stigar og tröppur, af hæfilegri stærð og styrkleika, 

með handriðum og með þrepum sem hafa hrjúft 
yfirborð, þannig að fullnægjandi sé, að mati 
stjórnvalda. 

KAFLI VH — BJÖRGUNARBÚNAÐUR 

110. regla 
Fjöldi og gerð björgunarfara og 

léttbáta 

(1) Sérhvert skip skal að minnsta kosti hafa tvö 

björgunarför. 

(2) Fjöldi, stærð og gerð björgunarfara og 
léttbáta á skipum 75 m að lengd og lengri skal 
vera sem hér segir: 

a) um borð skulu vera björgunarför á hvorri 

hlið skipsins, sem rúma, samanlagt, a. m. k. alla 

menn um borð. Stjórnvöld ákveða þann fjölda 
sjálflosa björgunarfara sem vera skulu um borð. 

Þó skal fjöldi sjálflosa björgunarfara vera slíkur, 

að þeir rúmi að minnsta kosti 50% mannanna um 

borð. Að því tilskildu, að skipið fullnægi 
ákvæðum um sundurhólfun, stöðugleika við 

löskun og kröfum um aukna byggingartæknilega 

brunavörn, umfram það, sem krafist er í 40. reglu 

og í kafla V, einnig að fækkun björgunarfaranna 

og minnkun rýmis þeirra hafi, að mati 

stjórnvalda, ekki áhrif á öryggið, geta stjórnvöld 

heimilað þessa fækkun, að því tilskildu að björg- 

unarförin á hvorri hlið skipsins fyrir sig rúmi 

samanlagt a. m. k. 50% mannanna um borð. Að 

auki skulu vera sjálflosa björgunarför fyrir 

a. m. k. 50% mannanna um borð; 

b) að minnsta kosti eitt þeirra björgunarfara, 

sem greint er frá í lið a), skal vera vélknúið; 

c) um borð skal vera vélknúinn léttbátur, nema 

skipið sé búið viðeigandi björgunarfari, sem 

uppfyllir ákvæðin um vélknúinn léttbát; 

d) þar sem heildarfjöldi manna um borð er 100 

eða meiri skulu minnst tvö þeirra björgunarfara, 
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top of the stern ramp at the same height as the 
adjacent bulwark or guard rails. When such 
protection is not in position a chain or other 

means of protection shall be provided across the 

ramp. 
Regulation 109 

Stairways and Ladders 

For the safety of the crew, stairways and 
ladders of adequate size and strength with hand- 
rails and non-slip treads shall be provided to the 
satisfaction of the Administration. 

CHAPTER VII — LIFE-SAVING 

APPLLANCES 

Regulation 110 

Number and Types of Survival Craft and Rescue 

Boats 

(1) Every vessel shall be provided with at least 

two survival craft. 

(2) The number, capacity and type of survival 

craft and rescue boats of vessels of 75 metres in 

length and over shall comply with the following: 

(a) Survival craft of sufficient aggregate capac- 

ity as will accommodate on each side of the vessel 

at least the total number of persons on board 

shall be provided. The Administration shall 

determine the number of float-free liferafts to be 

carried. However, there shall be at least suffi- 

cient float-free liferafts to accommodate at least 

50 per cent of the persons on board. Provided, 

however, that if the vessel complies with subdivi- 

sion requirements, damage stability criteria and 

criteria of increased structural fire protection, 

additional to those stipulated by Regulation 40 

and by Chapter V, and the Administration con- 

siders that a decrease of the number of survival 

craft and their capacity will not affect safety, the 
Administration may allow this decrease provided 

the aggregate capacity of survival craft situated 

on each side of the vessel is sufficient to 

accommodate at least 50 per cent of the persons 

on board. In addition, float-free liferafts for at 

least 50 per cent of the total number of persons 

on board shall be provided; 

(b) at least one of the survival craft referred to 

in sub-paragraph (a) shall be motor-propelled; 
(c) a motor rescue boat shall be provided 

unless the vessel ís provided with a suitable 

survival craft which fulfils the requirements for a 

motor rescue boat; 

(d) where the total number of persons on 

board is 100 or more, at least two of the survival 

cs
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sem tilgreind eru í lið a), vera vélknúin, sitt á 
hvorri hlið skipsins; 

e) þar sem heildarfjöldi manna um borð er 200 
eða meiri, skulu minnst tvö þeirra björgunarfara, 
sem tilgreind eru í lið a), vera vélknúnir, stinnir 

björgunarbátar, einn á hvorri hlið skipsins. 

(3) Skip, sem eru styttri en 75 m, en lengri en 
45 m, skulu vera búin: 

a) björgunarförum, sem rúma samanlagt á 

hvorri hlið skipsins a. m. k. alla menn um borð, 

þar með skulu talin sjálflosa björgunarför 
sem rúma a. m. k. 50% mannanna um borð; 

b) léttbáti, nema skipið sé búið viðeigandi 
björgunarfari, sem uppfyllir ákvæðin um léttbát, 

c) einu vélknúnu björgunarfari á hvorri hlið 

skipsins, ef heildarfjöldi manna um borð er 100 
eða meiri. 

(4) Skip styttri en 45 m skulu búin: 

a) björgunarförum, sem samanlagt rúma að 

minnsta kosti tvöfaldan fjölda mannanna um 
borð. Unnt skal vera að sjósetja frá báðum hlið- 
um skipsins þann fjölda þessara björgunarfara. 
sem rúmar a.m.k. alla menn um borð. 

Stjórnvöld geta þó leyft minni eða færri björgun- 
arför, ef þau eru þess fullviss að allar aðstæður 
við sjóferðina og veðurskilyrðin muni ekki hafa 
veruleg áhrif á öryggi skipsins og áhafnar þess. 
Hins vegar skulu ætíð vera um borð björgunarför, 

sem rúma a. m. k. alla menn um borð, og 

b) léttbáti, nema þegar stjórnvöld telja, 
vegna stærðar og stjórnhæfni skipsins, nálægðar 

leitar- og björgunarstöðva og veðuraðvörunar- 
kerfa, og þess að skipið sé á svæði þar sem óveðra 
er ekki að vænta eða vegna árstíðabundinna 
aðstæðna við sjóferðina, að slík ráðstöfun sé 
óþörf. 

(5) Þar sem fjarlægðin milli bátaþilfarsins og 

vatnslínu skipsins við léttasta hleðslutilvik er 
meiri en 45 m, skal vera unnt að sjósetja 

björgunarför fuilhlaðin fólki, nema sjálflosa 
björgunarför, með bátsuglum eða hafa annan 
viðurkenndan, jafngildan möguleika til að kom- 
ast um borð í björgunarförin. 
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craft referred to in sub-paragraph (a) shall be 
motor-propelled, one on each side of the vessel; 

and 
(e) where the total number of persons on board 

is 200 or more, at least two of the survival craft 

referred to in sub-paragraph (a), shall be rigid 

motor-propelled lifeboats, one on each side of 

the vessel. 

(3) Vessels of less than 75 metres in length but 
ot 45 metres in length and over shall be provided 

with: 

(a) survival craft of sufficient aggregate capac- 
ity to accommodate on each side of the vessel at 

least the total number of persons on board, which 

shall include float-free liferafts of sufficient ag- 

gregate capacity to accommodate at least S0 per 

cent of the total number of persons on board; 
(b) a rescue boat, unless the vessel is provided 

with a suitable survival craft which fulfils the 
requirement for a rescue boat; and 

(c) one motor-propelled survival craft on each 
side of the vessel where the total number of 
persons on board is 100 or more. 

(4) Vessels of less than 45 metres in length shall 
be provided with: 

(a) survival craft of sufficient aggregate capac- 

ity to accommodate at least 200 per cent of the 
total number of persons on board. Sufficient of 

these survival craft to accommodate at least the 
total number of persons on board shall be ca- 
pabie of being launched from either side of the 
vessel. However, the Administration may permit 

a reduction in the capacity or number of survival 

craft required 1f satisfied that the nature and 
conditions of voyage and the conditions of the 

weather would not adversely affect the safety of 

the vessel and its crew. However, survival craft to 

accommodate at least 100 per cent of the persons 
on board shall be provided; and 

(b) a rescue boat, except where the Admi- 

nistration is satisfied that because of the size and 

manoeuvrability of the vessel, the near availabil- 

ity of search and rescue facilities and 
meteorological warning systems, the operation of 

the vessel in areas not susceptible to heavy 
weather or the seasonal characteristics of the 

operation, such provision is unnecessary. 

(5) Where the distance from the embarkation 
deck to the waterline of the vessel in the lightest 

operating condition exceeds 4.5 metres, survival 

craft, except float-free liferafts, shall be capable 

of being davit launched with a full complement of 
persons or be provided with equivalent approved 

means of embarkation.
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111. regla 

Merking björgunarfara 

(1) Á hvern björgunarbát skal merkja með 
skýrum og varanlegum stöfum stærð bátsins og 
fjölda þeirra manna, sem honum er heimilt að 

flytja. Nafn og heimahöfn skipsins, sem björgun- 
arbáturinn tilheyrir, skal mála á báða bóga. 

(2) Á gúmmíbjörgunarbát og umbúðir eða 
geymsluhylki hans skal skrá þann fjölda manna, 

sem hann er gerður fyrir, framleiðslunúmer 

hans og nafn framleiðandans. 
(3) Sérhvert stinnt björgunarfar skal merkja 

með nafni og heimahöfn skipsins, sem það til- 

heyrir, og skrá fjölda þeirra manna, sem því er 
heimilt að flytja. 

(4) Ekki má skrá björgunarfar fyrir fleiri menn 

en ákvarðað er samkvæmt 112. og 113. reglu. 

112. regla 

Smíði og stærð björgunarbáta 

(1) Björgunarbáta skal hanna þannig, að 

fullnægjandi sé að mati stjórnvalda, og skulu þeir 

hafa þannig lögun og stærðarhlutföll, að fríborð og 

stöðugleiki í sjó sé nægjanlegur, þegar þeir eru 

fullhlaðnir mönnum og búnaði, og skulu uppfylla 

ákvæði liða 1 og 2 í viðbæti 2, eftir því sem við á. 

Björgunarbátar, fullhlaðnir mönnum og búnaði, 

skulu, þótt þeir fyllist af sjó, fljóta og hafa 

jákvæðan stöðugleika. 

(2) Rúmtak stinnra björgunarbáta skal 

ákvarða með líkingu, sem gefin er í lið 3 í viðbæti 
2 eða með annarri aðferð, sem er a. m. k. jafn 

nákvæm. Stærð björgunarbáts með þverskut skal 
reikna eins og björgunarbáturinn væri skut- 

bjúgur. 
(3) Sá fjöldi manna, sem störrum björgunarbát 

er heimilt að flytja í einu, skal, 
a) vera jafn hæstu heilli tölu, sem er fengin 

með því að deila rúmmálinu í rúmmetrum með 

stuðli: 
i) sem er 0,283 fyrir 7,3 metra langan bát eða 

lengri; 
ii) sem er 0,396 fyrir 4,9 metra langan bát; og 

iii) sem fundinn er með línulegri milligildun milli 
0,396 og 0,283 fyrir báta, sem eru lengri en 

4,9 m en styttri en 7,3 m; og 

b) aldrei vera meiri en sem nemur fjölda þeirra 
fullorðinna í björgunarvestum, sem setið geta 
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Regulation 111 
Marking of Survival Craft 

(1) The dimensions of a lifeboat and the 

number of persons which it is permitted to carry 

shall be marked on it in clear permanent charac- 

ters. The name and port of registry of the vessel 

to which the lifeboat belongs shall be painted on 
each side of the bow. 

(2) An inflatable liferaft and its valise or 

container shall be marked with the number of 

persons, the serial number and the manufactur- 

er's name. 

(3) Every rigid liferaft shall be marked with the 

name and port of registry of the vessel in which it 

is carried and with the number of persons it is 

permitted to carry. 

(4) No survival craft shall be marked for a 

greater number of persons than that obtained in 

the manner specified in Regulations 112 and 113. 

Regulation 112 

Construction and Capacity of Lifeboats 

(1) Lifeboats shall be constructed to the 

satisfaction of the Administration and be of such 
form and proportions that they shall have adequ- 
ate freeboard and stability in a seaway when 

loaded with their full complement of persons and 

equipment and comply with the provisions of 

Sections 1 and 2 of Appendix 2, as applicable. 
Lifeboats loaded with their full complement of 
persons and equipment shall, when flooded and 

open to the sea, be capable of keeping afloat with 
positive stability. 

(2) The cubic capacity of a rigid lifeboat shall 

be determined by the rule given in Section 3 of 

Appendix 2 or by any other method giving at 
least the same degree of accuracy. The capacity 

of a square-sterned lifeboat shall be calculated as 
if the lifeboat had a pointed stern. 

(3) The number of persons which a rigid 

lifeboat shall be permitted to accommodate shall: 

(a) be equal to the greatest whole number 

obtained by dividing the capacity in cubic metres 
by a factor: 

(i) of 0.283 for a boat of 7.3 metres in length or 

over; 
(ii) of 0.396 for a boat of 4.9 metres in length; 

and 

(iii) obtained by linear interpolation between 

0.396 and 0.283 for boats over 4.9 metres 
but less than 7.3 metres; and 

(b) in no case exceed the number of adult 

persons wearing lifejackets who can be properly



Nr. 9 

viðunanlega án þess að hindra á nokkurn hátt 

notkun ára eða annars búnaðar til framknúnings. 

(4) Þann fjölda manna, sem slöngubjörgun- 
arbát er heimilt að flytja í einu, skal miða við 
aðra hvora eftirfarandi tölu, þá sem er lægri: 

a) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 
deila með 0,12 í rýmd aðalflotslagnanna í rúm- 
metrum, að frádregnum 0,40 rúmmetrum, sem í 

þessu tilviki skulu ekki innihalda þóftur né 
miðlínuslönguna, ef hún er höfð; eða 

b) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 

deila með 0,32 í flatarmál botnsins í fermetrum, 

sem má í þessu tilviki innihalda þóftur og miðlínu- 

slöngu, ef hún er höfð. 

Fjöldinn skal þó aldrei vera meiri en sem 

nemur fjölda þeirra fullorðinna í björgunarvest- 

um, sem setið geta viðunanlega án þess að hindra 

á nokkurn hátt notkun ára eða annars búnaðar til 

framknúnings. Ekki skal viðurkenna slöngu- 
björgunarbát sem rúmar færri en 10 menn. 

113. regla 

Gerð og flutningsgeta björgunarfleka 
og gúmmíbjörgunarbáta 

(1) Hönnun gúmmíbjörgunarbáta (björgunar- 

fleka) skal vera í samræmi við ákvæði í lið 4.2 í 

viðbæti 2. 
(2) Þann fjölda manna, sem gúmmíbjörgunar- 

bát er heimilt að flytja í einu, skal miða við aðra 
hvora eftirfarandi tölu, þá sem er lægri: 

a) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 
deila með 0,09 í rýmd aðalflotslangna í rúmmetr- 

um (sem í þessu tilviki hvorki innihalda bogana 

né þóftuna eða þófturnar, ef þær eru hafðar), 

þegar þær eru uppblásnar; eða 

b) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 

deila með 0,372 í flatarmál botnsins í fermetrum 

(sem í þessu tilviki má innihalda þóftuna eða 

þófturnar ef þær eru hafðar), þegar björgunar- 

farið er uppblásið. 
Hins vegar skal ekki viðurkenna gúmmíbjörg- 

unarbát sem rúmar færri en 6 menn eða fleiri 

en 25 menn. 
(3) Stinnir björgunarflekar skulu vera í sam- 

ræmi við ákvæði í lið 4.1 í viðbæti 2 og 

a) vera þannig gerðir, að ef þeir eru látnir falla í 

sjó frá geymslustað þeirra, þá skemmast hvorki 

þeir, né búnaður þeirra; og 
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seated without in any way interfering with the use 

of oars or the operation of other propulsion 

equipment. 

(4) The number of persons which an inflated 
lifeboat shall be permitted to accommodate shall 
be the lesser of the following numbers: 

(a) the greatest whole number obtained by 

dividing by 0.12 the volume of the main buoyancy 

tubes measured in cubic metres reduced by 0.40 
cubic metres which for this purpose shall include 
neither the thwarts nor the centreline tube if 
fitted; or 

(b) the greatest whole number obtained by 

dividing by 0.32 the area of the floor measured in 

square metres which for this purpose may include 

the thwarts and centreline tube if fitted. 
In no case shall it exceed the number of adult 
persons wearing lifejackets who can be properly 

seated without in any way interfering with the use 

of oars or the operation of other propulsion 
equipment. No inflated lifeboat shall be 
approved which has a carrying capacity of less 
than 10 persons. 

Regulation 113 

Construction and Capacity 

of Liferafts 

(1) The construction of inflatable liferafts shall 

comply with the provisions of Section 4.2 of 

Appendix 2. 
(2) The number of persons which an inflatable 

liferaft shall be permitted to accommodate shall 
be the lesser of the following numbers: 

(a) the greatest whole number obtained by 
dividing by 0.096 the volume measured in cubic 

metres of the main buoyancy tubes (which for 

this purpose shall include neither the arches nor 

the thwart or thwarts if fitted) when inflated; or 

(b) the greatest whole number obtained by 

dividing by 0.372 the area measured in square 

metres of the floor (which for this purpose may 

include the thwart or thwarts if fitted) of the 

liferaft when inflated. 
However, no inflatable liferaft shall be approved 

which has a carrying capacity of less than six 
persons or more than 25 persons. 

(3) Rigid liferafts shall comply with the provi- 

sions of Section 4.1 of Appendix 2 and 

(a) be so constructed that if they are dropped 

into the water from their stowed position neither 

the liferaft nor its equipment will be damaged; 

and
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b) vera ávallt nothæfir og stöðugir hvort sem 

þeir fljóta uppréttir eða á hvolfi. 

(4) Þann fjölda manna, sem stinnur björgunar- 
fleki er talinn geta borið í einu, skal miða við aðra 

hvora eftirfarandi tölu, þá sem er lægri: 

a) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 

deila með 0,096 í rýmd lofthylkis eða flotefnis í 

rúmmetrum; eða 

b) hæstu heilu tölu, sem fundin er með því að 

deila með 0,372 í þilfarsflatarmál björgunarflek- 

ans í fermetrum. 

114. regla 

Smíði og merking léttbáta 

(1) Léttbátar, sem ekki eru smíðaðir sem 

björgunarbátar í samræmi við ákvæði í liðum 10g 

2 í viðbæti 2. svo sem við á, skulu gerðir 

samkvæmt ákvæðum liðar 5 í sama viðbæti. 

(2) Lögun og stærðarhlutföll hjálparbáta skulu 
vera þannig, að fríborð og stöðugleiki í sjó sé 

nægjanlegur, þegar þeir eru fullhlaðnir mönnum 

og búnaði, og skulu þeir geta flotið með já- 

kvæðum stöðugleika, þótt þeir fyllist af sjó. 

(3) Stjórnvöld skulu ákveða lengd léttbáta 
og þann fjölda manna, sem léttbáti er heimilt 

að flytja í einu. Léttbátar skulu þó ekki vera 

undir 3,8 m á lengd, nema í þeim tilvikum, að 

sökum stærðar skipsins eða af öðrum ástæðum sé 

notkun slíkra báta talin óskynsamleg eða ófram- 
kvæmanleg, og geta stjórnvöld þá samþykkt 

styttri léttbáta, en þó aldrei styttri en 3,3 m. 

(4) Á stinnan léttbát skal skrá með skýrum 
og varanlegum stöfum stærð hans og þann fjölda 
manna, sem heimilt er að hann flytji í einu. Nafn 

og heimahöfn skipsins, sem báturinn tilheyrir, 

skal skrá á báða bóga. 

(5) Á slönguléttbát skal skrá þann fjölda 
manna, sem heimilt er að hann flytji í einu, 

framleiðsludag, merki og nafn framleiðandans, 
raðsmíðanúmer og nafn og heimahöfn skipsins, 

sem báturinn tilheyrir. 
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(b) at all times be effective and stable when 
floating either way up. 

(4) The number of persons which a rigid liferaft 
shall be deemed fit to accommodate shall be the 
lesser of the following numbers: 

(a) the greatest whole number obtained by 
dividing by 0.096 the volume measured in cubic 
metres of the air cases or buoyant material; or 

(b) the greatest whole number obtained by 

dividing by 0.372 the deck area of the liferaft 
measured in square metres. 

Regulation 114 

Construction and Marking 

of Rescue Boats 

(1) Rescue boats, if not constructed as lifeboats 

in accordance with provisions of Sections Í and 2 
of Appendix 2 as appropriate, shall be con- 

structed in accordance with the provisions of 

Section 5 of that Appendix. 

(2) Rescue boats shall be of such form and 

proportions that they shall have adequate 
freeboard and stability in a seaway when loaded 

with the full complement of persons and equip- 
ment and shall be capable of keeping afloat with 
positive stability when flooded and open to the 
sea. 

(3) The length of rescue boats and the number 
of persons which a boat shall be permitted to 

accommodate shall be determined by the Admi- 
nistration. However, rescue boats shall not be 
less than 3.8 metres in length except where, 

owing to the size of the vessel, or for other 

reasons where the carriage of such boats ís 

considered unreasonable or impracticable, the 
Administration may accept a rescue boat of a 

lesser length but not less than 3.3 metres. 

(4) Rigid rescue boats shall be clearly marked 
in permanent characters with the dimensions of 

the boat and the number of persons for which the 

boat is certified. The name and port of registry of 

the vessel to which the boat belongs shall be 

painted on each side of the bow. 

(5) Inflatable rescue boats shall be marked 

with the number of persons for which the boat is 

certified, date of manufacture, maker's name or 

mark, serial number of the boat and name and 

port of registry of the vessel to which the boat 

belongs.
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Búnaður björgunarfara og léttbáta 

(1) Búnaður björgunarbáta skal vera eins og 

segir í liðum 6.1 til 6.4 í viðbæti 2, að báðum 

meðtöldum, eftir því sem við á. 

(2) Búnaður björgunarfleka og gúmmíbjörgun- 

arbáta skal vera eins og segir í lið 6.5 í viðbæti 2, 

eftir því sem við á. 

(3) Búnaður léttbáta skal vera eins og segir 

í liðum 6.6 og 6.7 í viðbæti 2, nema þeir séu taldir 
með björgunarförum samkvæmt 110. reglu, en þá 

skal búa þá í samræmi við ákvæði liða 6.1 til 6.4 í 
viðbæti 2, að báðum meðtöldum, eftir því sem 

við á. 

116. regla 

Viðbúnaður og geymsla björgunarfara og 

léttbáta 

(1) Björgunarför: 

a) i) skulu ávallt vera til taks í neyð, 

ii) skal vera unnt að sjósetja fljótt og 

örugglega, jafnvel við óhagstæðan halla 
og á móti 15 gráðu slagsíðu; og 

iii) skal vera unnt að taka fljótt um borð 
aftur, ef þau uppfylla einnig ákvæðin 
um hjálparbáta; og 

b) skulu þannig höfð, að þau; 
i) hindri ekki að menn geti safnast saman 

á þilfarinu til að komast um borð; 

ii) hindri ekki skjóta meðhöndlun þeirra; 

iii) geri kleift að fara skjótt og skipulega 

um borð; og 
iv) hindri ekki notkun annarra björgun- 

arfara. 

(2) Björgunarför og sjósetningarbúnaður 

þeirra skal vera í nothæfu ástandi og tilbúinn til 
tafarlausrar notkunar, áður en skipið lætur úr 

höfn, og skal ávallt þannig haldið við úti á sjó. 
(3) a) Björgunarfar skal geymt í samræmi við 

lið 7 í viðbæti 2, þannig að fullnægjandi sé að mati 

stjórnvalda. 

b) Sérhver björgunarbátur skal hengdur í sér- 

staka samstæðu af bátsuglum eða annan viður- 

kenndan sjósetningarbúnað. 

c) Björgunarför skulu höfð eins nálægt vistar- 

verum og þjónusturúmum og við verður komið, 

geymd á hentugum stöðum svo tryggð sé örugg 

sjósetning, með sérstöku tilliti til fjarlægðar frá 
skrúfu og þess hluta síðunnar sem gengur mikið 
út yfir sig, þannig að tryggt sé eins og mögulegt er 
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Regulation 115 
Equipment for Survival Craft 

and Rescue Boats 

(1) Lifeboats shall be provided with the equip- 

ment specified in Sections 6.1 to 6.4 inclusive of 

Appendix 2, as appropriate. 

2) Liferafts shall be provided with the equip- 
ment specified in Section 6.5 of Appendix 2, as 

appropriate. 

(3) Rescue boats shall be provided with the 
equipment specified in Sections 6.6 and 6.7 ot 
Appendix 2 unless included in the number of 
survival craft in accordance with Regulation 110, 

in which case they shall be provided with the 
equipment specified in Sections 6.1 to 6.4 inclu- 
sive of Appendix 2, as appropriate. 

Regulation 116 

Availability and Stowage 

of Survival Craft and Rescue Boats 

(1) Survival craft shall: 

(a) (i) be readily available in 

emergency; 
(ii) be capable of being launched safely 

and rapidly even under unfavourable 

conditions of trim and against 15 

degrees of list; and 
(iii) be capable of rapid recovery if fulfil- 

ling also the requirements for a rescue 
boat; and 

(b) be so stowed that: 

(i) the marshalling of persons at the 

embarkation deck is not Impeded; 

(ii) their prompt handling ís not impeded; 
(iii) embarkation can be etfected rapidly 

and in good order; and 

(iv) the operation of any other survival 

craft ís not interfered with. 

(2) Survival craft and launching appliances 
shall be in working order and available for 

immediate use before the vessel leaves port and 

kept so at all times when at sea. 

(3) (a) Survival craft shall be stowed in accord- 

ance with Section 7 of Appendix 2 to the satisfac- 

tion of the Administration. 

(b) Every lifeboat shall be attached to a 

separate set of davits or approved launching 

appliance. 
(c) Survival craft shall be positioned as close to 

accommodation and service spaces as possible, 

stowed in suitable positions to ensure safe launch- 
ing, with particular regard to clearance from 

the propeller and steeply overhanging portions of 
the hull, so ensuring as far as practicable that 

case of
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að hægt sé að sjósetja þau við beina síðu skipsins. 
Ef þau eru staðsett framarlega, skulu þau höfð 
fyrir aftan stafnþilið, á skýldum stað, og með 
tilliti til þessa skulu stjórnvöld gefa styrkleika 

bátsuginanna sérstakan gaum. 

d) Aðferðin við að sjósetja og innbyrða hjálp- 
arbáta skal vera viðurkennd, og skal við það taka 
tillit til þyngdar léttbátsins, búnaðar hans og 50% 
þeirra manna, sem heimilt er að hann flytji í einu, 

gerðar bátsins og stærðar og geymslustaðar hans 
ofan vatnslínu við léttasta hleðslutilvik skipsins. 

Ef hjálparbáti er komið fyrir um borð ofar en 4,5 
m frá vatnslínu við léttasta hleðslutilvik skipsins, 
skal hann hafa viðurkenndan búnað til sjósetn- 

ingar og til að innbyrða hann. 

e) Hönnun bátsuglna skal vera viðurkennd og 
fylgja ákvæðum liðar 7 í viðbæti 2. 

f) i) Þannig skal geyma gúmmíbjörgunarbáta 
að þeir séu ávallt til taks í neyð og geti 
flotið upp af sjálfu sér frá geymslustað 
sínum, blásið sig upp og losnað frá 
skipinu, ef það sekkur. Gúmmíbjörgun- 

arbátar, sem sjósettir eru með bátsugl- 

um, þurfa þó ekki að geta flotið upp af 
sjálfu sér. 

ii) Ef festingar eru notaðar, skulu þær vera 

með sjálfvirkum (hydróstatiskum) los- 
unarbúnaði af viðurkenndri gerð. 

117. regla 

Farið í björgunarför 

Gera skal viðeigandi ráðstafanir, til þess að 
auðvelda aðgang að björgunarförunum; þessar 

ráðstafanir skulu fela í sér: 
a) að minnsta kosti einn stiga, eða annan 

viðurkenndan búnað, á hvorri hlið skipsins, sem 

veitir aðgang að sjósettum björgunarförum, 

nema þar sem fjarlægðin frá bátaþilfari ofan í 

björgunarfar á sjó er slík, að stigi er óþarfur, að 

mati stjórnvalda; 

b) búnað til að lýsa upp geymslustað björgun- 
arfaranna og sjósetningarbúnað þeirra meðan á 
undirbúningi og sjósetningu stendur, einnig til að 

lýsa upp sjóinn þar sem björgunarförin eru sjó- 

sett, þangað til sjósetningu er lokið, með raforku 

frá neyðarorkugjafanum, sem krafist er sam- 
kvæmt 55. reglu, 
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they can be launched down the straight side of 
the vessel. If positioned forward they shall be 
stowed abaft the collision bulkhead in a sheltered 
position and in this respect the Administration 
shall give special consideration to the strength of 

the davits. 
(d) The method of launching and recovering of 

rescue boats shall be approved taking into 
account the weight of the rescue boat including 
its equipment and 50 per cent of the number of 
persons it is certificated to carry, the construction 

and size of the rescue boat and its position of 

stowage above the waterline in the vessel's light- 
est operating condition. However, every rescue 

boat stowed at a height of more than 4.5 metres 
above the waterline in the vessel's lightest operat- 
ing condition shall be provided with approved 
arrangements for launching and recovery. 

(e) Davits shall be of an approved design 
complying with the requirements of Section 7 of 
Appendix 2. 

(f) () The iferafts shall be so stowed as to be 
readily available in case of emergency 
in such a manner as to permit them to 
float free from their stowage, inflate 

and break free from the vessel in the 
event of its sinking, However, davit 

launched liferafts need not float free. 

(ii) Lashings, if used, shall be fitted with an 
automatic (hydrostatic) release system 
of an approved type. 

Regulation 117 

Embarkation into Survival Craft 

Suitable arrangements shall be made for 

embarkation into the survival craft which shall 
include: 

(a) at least one ladder, or other approved 
means, on each side of the vessel to afford access 

to the survival craft when waterborne except 
where the Administration is satisfied that the 
distance from the point of embarkation to the 

waterborne survival craft ís such that a ladder is 

unnecessary; 
(b) means for illuminating the stowage position 

of survival craft and their launching appliances 

during preparation for and the process of launch- 
ing, and also for illuminating the water into 
which the survival craft are launched until the 
process of launching is completed, the power for 
which to be supplied from the emergency source 
required by Regulation 55;
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c) búnað til þess að tilkynna öllum um borð um 
það, að yfirgefa eigi skipið; og 

d) ráðstafanir, sem hindra að vatn sé losað í 

björgunarförin. 

118. regla 

Björgunarvesti 

(1) Fyrir hvern einstakan um borð skal vera 

björgunarvesti af viðurkenndri gerð, sem fylgir 

ákvæðum liðar 8.1 í viðbæti 2. Viðurkenningar- 

merki skal vera á sérhverju björgunarvesti. 

(2) Hafa skal björgunarvesti þar sem þau eru 
strax tiltæk og skal greinilega merkja staðinn, þar 
sem þau eru. 

119. regla 

Björgunarhringir 

(1) Lágmarksfjöldi björgunarhringa skal vera 
sem hér segir: 

a) 8 stk. í skipum 75 m að lengd og lengri; 

b) 6 stk. í skipum styttri en 75 m, en 45 m að 
lengd eða lengri; 

c) 4 stk. í skipum styttri en 45 m. 

Þessir björgunarhringir skulu vera í samræmi 
við ákvæði liðar 8.2 í viðbæti 2. 

(2) Að minnsta kosti helmingur þeirra björgun- 
arhringa, sem tilgreindir eru í 1. tl. skulu búnir 

sjálfkveikjandi ljósum, sem skulu vera í námunda 
við björgunarhringina, sem þau tilheyra, og vera 
með nauðsynlegan búnað, svo festa megi þau við 

björgunarhringina. 

(3) Sjálfkveikjandi ljósin, sem krafist er í 2. tl., 
skulu vera þannig að vatn geti ekki slökkt á þeim. 

Þau skulu geta logað í a. m. k. 45 mínútur, og 

hafa ljósstyrk, sem er ekki minni en 2 kandela í 

allar áttir ofan sjávar. 

(4) Í skipum 45 m að lengd og lengri skulu 
minnst tveir þeirra björgunarhringa sem eru með 
sjálfkveikjandi ljósum samkvæmt 2. tl., hafa að 

auki Öruggt sjálfvirkt reykmerki, sem getur gefið 

frá sér reyk í mjög greinilegum lit í a. m. k. 15 

mínútur og þar sem aðstæður leyfa skal vera unnt 

að losa þá skjótt úr brúnni. 

(5) Að minnsta kosti einn björgunarhringur á 
hvorri hlið skipsins skal hafa flotlínu, sem er 

minnst 27,5 m að lengd. Þessir björgunarhringir 

mega ekki hafa sjálfkveikjandi ljós. 
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(c) arrangements for warning all persons on 

board that the vessel is about to be abandoned; 

and 

(d) means for preventing any discharge of 
water into the survival craft. 

Regulation 118 

Life-jackets 

(1) For every person on board, a life-jacket of 
an approved type shall be carried complying with 

the requirements of Section 8.1 of Appendix 2. 

Each life-jacket shall be suitably marked showing 
that it has been approved. 

(2) Life-jackets shall be so placed as to be 

readily accessible and their position shall be 

plainly indicated. 

Regulation 119 
Lifebuoys 

(1) At least the following number of lifebuoys 
shall be provided: 

(a) 8 lifebuoys in vessels of 75 metres in length 
and over; 

(b) 6 lifebuoys in vessels of less than 75 metres 
in length but 45 metres in length and over; 

(c) 4 lifebuoys in vessels of less than 45 metres 

in length. 

Such lifebuoys shall comply with the require- 
ments of Section 8.2 of Appendix 2. 

(2) At least half of the number of lifebuoys 
referred to in paragraph (1) shall be provided 

with self-igniting lights, which shall be near the 

lifebuoys to which they belong, with the neces- 

sary means of attachment. 

(3) The self-igniting lights required by para- 
graph (2) shall be such that they cannot be 

extinguished by water. They shall be capable of 

burning for not less than 45 minutes and shall 

have a luminous intensity of not less than 2 

candelas in all directions of the upper hemis- 

phere. 

(4) In vessels of 45 metres in length and over at 

least two of the lifebuoys provided with self- 

igniting lights in accordance with paragraph (2) 

shall also be provided with an efficient self- 

activating smoke signal capable of producing 

smoke of a highly visible colour for at least 15 

minutes, and shall where practicable be capable 

of quick release from the wheelhouse. 

(5) At least one lifebuoy on each side of the 

vessel shall be fitted with a buovant lifeline of at 

least 27.5 metres in length. Such lifebuoys shall 
not have self-igniting lights.
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(6) Alla björgunarhringi skal staðsetja, þannig 
að þeir séu vel aðgengilegir fyrir menn um borð 

og ávallt skal vera unnt að varpa þeim fljótt fyrir 

borð og mega á engan hátt vera varanlega festir. 

120. regla 
Línuvörpur 

(1) Á sérhverju skipi skal vera línuvarpa af 

viðurkenndri gerð. 
(2) Línuvarpa skal geta skotið línu, sem ekki er 

styttri en 230 m, með hæfilegri nákvæmni, og skal 
hafa minnst fjögur skot (projectiles) og fjórar 
línur. 

(3) Flaugarnar, ásamt því sem þarf til að 
kveikja í þeim og línunum, skal geyma í vatns- 

þéttu hylki. 

121. regla 

Neyðarmerki 

(1) Öll skip skulu hafa búnað, sem uppfyllir 
kröfur stjórnvalda, til að gefa frá sér greinileg 
neyðarmerki jafnt að degi sem nóttu. Í þessum 
búnaði skulu a. m. k. vera 12 fallhlífa-flugeldar, 
sem geta gefið frá sér skært, rautt ljós í mikilli 

hæð. 
(2) Neyðarmerki skulu vera af viðurkenndri 

gerð. Þau skulu vel aðgengileg og staðsetning 
þeirra vera vel merkt. 

122. regla 

Færanlegur fjarskiptabúnaður 

Um borð skal vera færanlegur talstöðvarsendir/ 
móttakari eða neyðarstaðsetningartæki (EPIRB), 

hvort tveggja af viðurkenndri gerð, og vera 

á vel aðgengilegum og vel merktum stað, 
fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

123. regla 

Fjarskiptabúnaður og leitarljós 

í vélknúnum björgunarbátum 

(1) Þar sem heildarfjöldi manna um borð í skipi 

er 200 eða meiri, skal hafa í a. m. k. einum 

vélknúnu björgunarbátanna, fjarskiptabúnað, 

sem fullnægir ákvæðum 137. reglu og viðeigandi 

ákvæðum í viðbæti 2. 

(2) Leitarljós, sem fullnægir viðeigandi 
ákvæðum í viðbæti 2, skal vera í sérhverjum 

vélknúnum björgunarbáti, séu þeir hafðir. 
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(6) All lifebuoys shall be so placed as to be 
readily accessible to the persons on board and 
shall always be capable of being rapidly cast loose 
and shall not be permanently secured in any way. 

Regulation 120 
Line-Throwing Appliances 

(1) Every vessel shall carry a line-throwing 
appliance of an approved type. 

(2) A line-throwing appliance shall be capable 
of carrying a line not less than 230 metres with 
reasonable accuracy and shall include not less 

than four projectiles and four lines. 

(3) The rockets, with the means of igniting 
them and the lines shall be kept in a watertight 

case. 

Regulation 121 

Distress Signals 

(1) Every vessel shall be provided, to the 
satisfaction of the Administration, with means of 

making effective distress signals by day and by 
night, including at least 12 parachute signals 
capable of giving a bright red light at a high 
altitude. 

(2) Distress signals shall be of an approved 

type. They shall be so placed as to be readily 

accessible and their position shall be plainly 
indicated. 

Regulation 122 

Portable Radio Equipment 

A portable radio transmitter/receiver or an 

emergency  position-indicating radio beacon 
(EPIRB), each of an approved type, shall be 
carried and located to the satisfaction of the 

Administration so as to be readily accessible and 

its position shall be plainly indicated. 

Regulation 123 

Radiotelepgraph Installations 

and Searchlights in 

Motor Lifeboats 

(1) Where the total number of persons on 

board a vessel is 200 or more a radiotelepgraph 

installation complying with the provisions of 

Regulation 137 and with the relevant provisions 
of Appendix 2 shall be fitted in at least one of the 
motor lifeboats. 

(2) A searchlight complying with the relevant 
provisions of Appendix 2 shall be fitted in each 

motor lifeboat, if provided.
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124. regla 

Endurskinsmerki á björgunartækjum 

Á öllum  björgunarförum,  hjálparbátum, 
björgunarvestum og björgunarhringjum skulu 
vera endurskinsmerki, þannig að fullnægjandi sé, 

að mati stjórnvalda. 

KAFLI VINI — NEYÐARRÁÐSTAFANIR 
OG ÆFINGAR 

125. regla 
Neyðaráætlun 

(1) Gera skal neyðaráætlun þegar skip lætur úr 
höfn, sbr. þó 2. ti., og skal hún veita eftirtaldar 

upplýsingar: 
a) um verkefni og skyldur skipverja þegar 

hættu ber að höndum, svo sem um: 

i) lokun á vatnsþéttum dyrum, ventlum og 
lokunarbúnaði á austuropum, tæmingarrenn- 
um, byrðingsopum og eldvarnarhurðum; 

ii) útbúnað björgunarfara (þar með talinn 
hreyfanlegur fjarskiptabúnaður fyrir björg- 
unarför); 

iii) sjósetningu björgunarfara; 
iv) almennan viðbúnað annarra björgunartækja; 

v) skipan slökkviliðs til slökkvistarfa, og 

vi) tiltekin skyldustörf við notkun á eldvarnar- 
tækjum og búnaði; og 

b) um merkin til að kalla áhöfnina að björgun- 
arförum sínum og eldvarnarstöðvum, og lýsingu á 
þessum merkjum ásamt neyðarmerkinu til að 

kalla áhöfnina saman á skráningarstaði, en það 

skal vera sjö eða fleiri stutt hljóðmerki í röð og 
síðan eitt langt, gefið með flautu eða sírenu. 

(2) Stjórnvöld geta veitt skipum styttri en 45 m 
undanþágu frá ákvæðum 1. tl., ef neyðaráætlun er 

óþörf að þeirra mati, sökum þess hve áhöfnin er 
fámenn. 

(3) Skráin yfir neyðarmerkin skal hengd upp í 
brúnni og í vistarverum áhafnarinnar. Afrit af 
neyðaráætluninni skulu hengd upp á ýmsum stöðum 

í skipinu, en sérstaklega í vistarverum áhafnar- 

innar. 

(4) Neyðarmerki þau, sem tilgreind eru í neyðar- 

áætluninni, skulu gefin með flautu eða sírenu. Skip 

45 m að lengd og lengri skulu vera með rafknúið 
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Regulation 124 

Retro-Reflective Tapes on 

Life-Saving Appliances 

All survival craft, rescue boats, life-jackets and 

lifebuoys shall be fitted with retro-reflective tapes 

to the satisfaction of the Administration. 

CHAPTER VIII — EMERGENCY PROCE- 
DURES, MUSTERS AND DRILLS 

Regulation 125 
Muster List and Abandon 

Ship Procedure 

(1) Subject to paragraph (2) a muster list shall 
be drawn up when the vessel leaves port and shall 

include the following information: 
(a) duties assigned to different members of the 

crew in the event of an emergency in connexion 
with: 

(1) the closing of any watertight doors, valves 
and closing mechanisms of scuppers, over- 

board shoots, sidescuttles and fire doors; 

(ii) the equipping of survival craft (including 
portable radio apparatus for survival craft); 

(iii) the launching of the survival craft; 
(iv) the general preparation of other life-saving 

appliances; 

(v) the rmanning of fire parties assigned to deal 
with fires; and 

(vi) the special duties assigned in respect of the 
operation of fire-fighting equipment and 

installations; and 

(b) the signals for summoning the crew to their 
survival craft and fire stations and particulars of 
these signals including the emergency signal for 

summoning the crew to muster stations which 

shall be a succession of seven or more short blasts 

followed by one long blast on the whistle or siren. 
(2) In vessels of less than 45 metres in length 

the Administration may permit relaxation of the 
requirements of paragraph (1) if satisfied that, 
due to the small number of crew members, no 

muster list ís necessary. 

(3) The list of emergeney signals shall be 
posted up in the wheelhouse and in the crew 

accommodation. Copies of the muster list shall 
be posted up in several parts of the vessel and, in 

particular, in the crew accommodation. 

(4) Emergeney signals specified in the muster 
list shall be made with the whistle or siren. 
Vessels of 45 metres in length and over shall be
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neyðarbjöllukerfi, sem unnt er að stjórna úr 

brúnni. 

126. regla 

Æfingar samkvæmt neyðaráætlun 

(1) Kalla skal áhöfnina saman samkvæmt 
neyðaráætlun til æfingar við að yfirgefa skipið og 
brunaæfingar a. m. k. á mánaðar fresti, þó að því 
tilskildu, að ætíð skal kalla áhöfnina saman á 

þennan hátt innan 24 stunda frá því að skipið 
lætur úr höfn, hafi verið skipt um 25% af 
áhöfninni frá síðustu skráningu hennar. 

(2) Þegar áhöfnin er kölluð saman til æfingar 
samkvæmt neyðaráætlun, skal skoða björgunar- 
tækin, eldvarnarbúnaðinn og önnur Öryggistæki 
til að tryggja, að þau séu heil og í nothæfu 
ástandi. 

(3) Dagsetningu æfinganna skal færa í sérstaka 
bók, samkvæmt fyrirmælum stjórnvalda. Ef eng- 
in æfing hefur farið fram innan hins tiltekna 
tímabils eða aðeins æfing að hluta, skal færa inn í 

bókina ástæðurnar fyrir því og umfang æfingar- 

innar, sem haldin var. Skýrslu um björgunar- 
tækin, sem skoðuð voru, ásamt skrá yfir bátana, 

sem notaðir voru, skal færa í bókina. 

(4) Á skipum, sem búin eru björgunarbátum, 
skulu mismunandi bátar notaðir við hverja 

æfingu. Þar sem því verður við komið, skal 
sjósetja björgunarbátana a.m.k. á fjögurra 
mánaða fresti, og þá skal fara fram athugun á því 

hve áreiðanlegur allur búnaður þeirra er, 

og á vatnsþéttleika þeirra og á notkun sjósetning- 
arbúnaðarins. 

(5) Skipulag æfinganna skal vera þannig, að 
áhafnirnar skilji þær til fulls og séu æfðar í þeim 
skyldustörfum, sem þeim ber að framkvæma, þar 

með taldar leiðbeiningar um meðferð og notkun 
á gúmmíbjörgunarbátum þar sem það á við. 

127. regla 

Þjálfun í því hvernig bregðast skuli 

við í neyðartilfellum 

(1) Stjórnvöld skulu gera þær ráðstafanir, sem 
að mati þeirra tryggja fullnægjandi þjálfun 

áhafna í skyldustörfum þeirra í neyðartilfellum. 

Þessi þjálfun skal, eftir því sem við á, vera um: 

a) Hvað við kemur merkjum: 
i) að skilja tiltekin merki, sem krafist er í áhafn- 

arskránni; og 
ii) merkingu neyðarmerkisins og hvað skuli 

gera, þegar það heyrist; 
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fitted with an electrical system of alarm bells 
capable of being operated from the wheelhouse. 

Regulation 126 
Practice Musters and Driils 

(1) A muster of the crew for abandon ship drill 
and fire drill shall take place at intervals of not 
more than one month, provided that these mus- 
ters shall take place within 24 hours of leaving 

port whenever 25 per cent of the crew has been 
replaced since the last muster. 

(2) When holding musters, the life-saving, fire- 
fighting and other safety equipment shall be 

examined to ensure that they are complete and in 
satisfactory working order. 

(3) The dates on which musters are held shall 
be recorded in such log book as may be pre- 

scribed by the Administration, and if no muster is 
held within the preseribed interval or a part 

muster only is held, an entry shall be made 

stating the circumstances and extent of the mus- 
ter held. Á report of the examination of the life- 
saving equipment shall be entered in the log 
book, together with a record of boats used. 

(4) Im vessels fitted with lifeboats, different 
boats shall be swung out at successive drilis. The 
lifeboats shall, where practicable, be lowered 

into the water at least every four months at which 

time checks shall be carried out for the reliability 
of all apparatus and systems and the watertight 
integrity of the boats as well as operation of the 
releasing devices. 

(5) The musters shall be so arranged as to 
ensure that the crews thoroughly understand and 

are practised in the duties they have to perform 

including instructions in the handling and opera- 

tion of liferafts where these are carried. 

Regulation 127 

Training in Emergency Procedures 

(1) The Administration shall take such mea- 
sures as it may deem necessary to ensure that 

crews are adequately trained in their duties in the 
event of emergencies. Such training shall include, 
as appropriate: 

(a) in respect of signals: 
(i) understanding the definite signals required 

in the muster list; and 

(ii) the meaning of and action to be taken on 
hearing the emergency signal;
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brún á stefni í miðju stýrisáss, í sömu vatnslínu, ef 

þessi lengd er lengri. Í skipum hönnuðum með 

kjölhalla skal vatnslínan, sem lengdin er mæld á, 
vera samsíða hönnunarvatnslínunni. 

(6) „Fremri og aftari lóðlínur“ eru við fram- og 

afturenda lengdarinnar (L). Fremri lóðlínan skal 
falla í gegnum skurðpunkt fremri brúnar stefnis 

og þeirrar vatnslínu, sem lengdin er mæld í. 

(7) „Breiddin (B)“ er mesta breidd skipsins 
mæld miðskipa á ytri brún banda á málmskipum, 

en að ytri brún byrðings á skipum úr öðru efni. 

(8) a) „Dýptin (D)“ er lóðrétta fjarlægðin 
mæld miðskipa frá kjöllínu (spónfarslínu) að efri 

brún á þilfarsbita aðalþilfarsins út við síðu. 

b) Í skipum með ávala þröm skal dýptin mæld 

að skurðpunkti framlengdra lína þilfars og byrð- 
ingsplatna, línurnar framlengjast eins og þrömin 

sé hornlaga. 

c) Þegar aðalþilfarið er í þrepum, og lyftur hluti 
þilfarsins nær yfir þann stað, þar sem dýptin skal 
mæld, þá mælist dýptin að framhaldslínu út frá 
lægri hluta þilfarsins, og er línan dregin samsíða 
lyfta þilfarshlutanum. 

(9) „Efsta (dýpsta) vatnslína“ er vatnslínan við 

mestu leyfilega djúpristu. 

(10) „Miðskipa“ er á miðju lengdarinnar L. 
(11) „Þverskurður miðskipa“ er þverskurður 

bolsins, sem ákvarðast af skurði mótaðs yfirborðs 
bolsins við lóðréttan flöt miðskipa, hornrétt á 
vatnslínuna og miðlínufletina. 

(12) „Kjöllína“ er lína samsíða halla kjalarins 

og sker miðskipa: 
a) efri brún kjölplötu eða skurðlínu milli innri 

brúnar byrðings og kjalar, þar sem stangarkjölur 

nær upp fyrir þessa línu í skipum með byrðing úr 

málmi; eða 

b) neðri brún spónfars (spónfarslína) á skipum 
með byrðing úr tré eða úr blönduðu smíðaefni; 
eða 

c) skurðpunkt milli hugsaðrar framlengingar 

ytri brúnar byrðings í botni og miðlínu skips, sem 

er með byrðing úr öðru efni en tré eða málmi. 

(13) „Grunnlína“ er lárétt lína, sem sker kjöl- 

línuna miðskipa. 
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line, or as the length from the foreside of the 

stem to the axis of the rudder stock on that 
waterline, if that be greater. In vessels designed 
with rake of keel the waterline on which this 
length is measured shall be parallel to the 
designed waterline. 

(6) “The forward and after perpendiculars" 

shall be taken at the forward and after ends of the 
length (L). The forward perpendicular shall be 
coincident with the foreside of the stem on the 
waterline on which the length is measured. 

(7) “The breadth (B)" is the maximum breadth 
of the vessel, measured amidships to the moulded 

line of the frame in a vessel with a metal shell and 
to the outer surface of the hull in a vessel with a 
shell of any other material. 

(8) (a) “The depth (D)" is the vertical distance 
measured amidships from the keel line to the top 
of the working deck beam at side. 

(b) In vessels having rounded gunwales, the 
depth shall be measured to the point of intersec- 

tion of the moulded lines of the deck and side 
shell plating, the lines extending as though the 
gunwale were of angular design. 

(c) Where the working deck is stepped and the 

raised part of the deck extends over the point at 
which the depth is to be determined, the depth 
shall be measured to a line of reference extending 
from the lower part of the deck along a line with 
the raised part. 

(9) “Deepest operating waterline" is the water- 
line related to the maximum permissible opera- 

ting draught. 

(10) “Amidships" is the mid-length of L. 

(11) “Midship section" is that section of the 
hull defined by the intersection of the moulded 
surface of the hull with a vertical plane per- 
pendicular to the waterline and centreline planes 
passing through amidships. 

(12) “Keel line" is the line parallel to the slope 

of keel passing amidships through: 

(a) the top of the keel or line of intersection of 

the inside of shell plating with the keel where a 

bar keel extends above that line of a vessel with a 

metal shell; or 

(b) the rabbet lower line of the keel of a vessel 
with a shell of wood or a composite vessel; or 

(c) the intersection of a fair extension of the 

outside of the shell contour at the bottom with 

the centreline of a vessel with a shell of material 

other than wood and metal. 

(13) “Baseline" is the horizontal line intersec- 
ting at amidships the keel line.
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b) hvað við kemur björgunarbátum og létt- 

bátum: 
i) undirbúninginn, útslátt bátsins (ásamt því að 

halda bátnum við síðu skipsins meðan áhöfn- 
in fer í hann) og að láta bátinn síga í sjó og 

koma honum frá skipinu; 

il) að róa og stýra bátnum á sjó, 
iii) að skilja fyrirskipanir þær, sem eru venjulega 

gefnar, þegar bátar eru notaðir; 

iv) að þekkja búnaðinn, sem er meðferðis, og 
kunna að nota hann, og 

v) að kunna að fara með vélina, ef hún er höfð; 

c) hvað við kemur björgunarflekum og gúmmí- 
björgunarbátum: 

i) aðferðir við að sjósetja og blása upp gúmmí- 

björgunarbáta og varúðarráðstafanir, sem 
gera skal, áður en sjósetning á sér stað, 

meðan á sjósetningu stendur og eftir að henni 
er lokið; 

ii) að fara um borð í gúmmíbjörgunarbáta, bæði 
þá sem eru sjósettir með bátsuglum og þá 

sem eru blásnir upp fljótandi, og að fara um 
borð í stinna björgunarfleka; 

iii) að rétta við björgunarfleka eða gúmmíbjörg- 
unarbát sem er á hvolfi, 

iv) þekkingu á notkun rekakkerisins; 

v) að þekkja búnaðinn, sem er meðferðis, og 

kunna að nota hann; 

vi) að skilja nauðsyn þess „að halda vel upp- 

blásnum“ flotslöngunum og að blása upp 

botninn; og 

vii) að skilja leiðbeiningarnar um það, hvernig 
megi haldast á lífi í björgunarfleka eða á 
gúmmíbjörgunarbát; 

d) hvað við kemur því að haldast á lífi í sjónum: 
i) hættuna á ofkælingu og hvernig minnka skuli 

áhrif hennar; og 

ii) notkun á björgunarvestum, öðrum persónu- 

legum flotbúningum og flotklæðnaði; og 

e) hvað við kemur brunavörnum: 

i) notkun brunaslangna með mismunandi 

stútum; 

ii) notkun slökkvitækja; 

ii) vitneskju um staðsetningu eldvarnarhurða; 

og 
iv) notkun öndunartækja. 

(2) Stjórnvöld skulu kanna þörfina fyrir það, 
að fengnar séu upplýsingar um eða veitt þjálfun í, 

eða hvort tveggja, björgun manna með þyrlum úr 

skipum eða björgunarförum. 
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(b) in respect of lifeboats and rescue boats: 

(i) the preparation, swinging out (including the 
means for holding the boat alongside the 
vessel whilst embarking the crew), lowering 

the boat into the water and getting the boat 
away from the vessel; 

(ii) rowing and steering when the boat is afloat; 
(iii) understanding the orders commonly used 

during the operation of boat handling; 
(iv) knowledge of the equipment carried and 

how to use such equipment; and 
(v) understanding the operation of the engine, 

if fitted; 

(c) in respect of liferafts: 

(1) methods of launching and inflating liferafts 
and precautions to be taken before, during 
and after launching; 

(ii) boarding liferafts, both davit launched and 
inflated afloat, and boarding rigid liferafts; 

(iii) righting an inverted raft; 

(iv) knowledge of how to use the sea anchor; 
(v) knowledge of the equipment carried and 

how to use such equipment; 

(vi) understanding the reason for “topping up“ 

buoyaney tubes and for inflating the floor; 

and 

(vii) understanding the instructions on how to 

survive in a liferaft; 

(d) in respect of survival in the water: 

(1) the dangers of hypothermia and how to 
minimize its effects; and 

(ii) the use of life-jackets, other personal 

buoyaney garments and buoyant clothing; 

and 

(e) in respect of fire fighting: 
(i) the use of fire hoses with different nozæzles; 

(ii) the use of fire extinguishers; 
(iii) knowledge of the location of fire doors; and 

(iv) the use of breathing apparatus. 

(2) The Administration shall give considera- 

tion to the need for providing information or 

training, or both, in respect of lifting persons 

from vessels and survival craft by helicopter.
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KAFLI IX — TAL- OG 
LOFTSKEYTAFJARSKIPTI 

HLUTI A — GILDISSVIÐ OG 
SKILGREINING 

128. regla 

Gildissvið 

(1) Ef annað er ekki ákveðið, skal kafli þessi 
eiga bæði við ný og núverandi skip. Samt sem 
áður geta stjórnvöld veitt núverandi skipum að- 

lögunartíma að reglum þessum, sem þó má ekki 

vera lengri en 6 ár frá gildistöku samþykktar- 
innar. 

(2) Engin ákvæði í kafla þessum skulu fyrir- 
byggja, að skip eða björgunarför í neyð neyti 
allra tiltækra ráða til að vekja á sér athygli, gefa 
upp staðsetningu og ná í hjálp. 

129. regla 
Orð, orðasambönd og skilgreiningar 

(1) Í kafla þessum merkja eftirfarandi orð og 
orðasambönd: 

a) „Radíóreglugerðin“, radíóreglur þær, sem 
eru í viðauka við þá alþjóðafjarskiptasamþykkt, 
sem er í gildi. 

b) „Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir loftskeytastöð“, 
viðurkennt sjálfvirkt viðtæki fyrir neyðarmerki, 
sem fer í gang, þegar neyðarmerki berst loft- 

skeytastöðinni. 
c) „Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir talstöð“, viður- 

kennt sjálfvirkt viðtæki fyrir neyðarmerki, sem 
fer í gang, þegar neyðarmerki berst talstöðinni. 

d) „Loftskeytamaður“ (Radio Officer), mann, 

sem hefur a. m. k. almennt leyfi til radíófjarskipta 
á sjó, eða hefur fyrsta eða annars flokks loft- 

skeytamannsskírteini, eins og radíóreglugerðin 
segir til um, og starfar við loftskeytastöðina á 

skipi, sem búið er að slíkri stöð í samræmi við 
130. eða 131. reglu. 

e) „Loftskeytamaður með takmörkuð réttindi“ 
(Radio Operator), mann með sérstök loft- 
skeytamannsréttindi í samræmi við radíóreglu- 

gerðina. 

f) „Talstöðvarvörður“ (Radiotelephone opera- 

tor), mann með viðeigandi réttindi í samræmi við 

radíóreglugerðina. 
g) „Nýr búnaður“, búnað, sem að öllu leyti er 

settur í skip eftir gildistöku samþykktarinnar. 
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CHAPTER IX — RADIOTELEGRAPHY 

AND RADIOTELEPHONY 

PART A — APPLICATION 
AND DEFINITIONS 

Regulation 128 
Application 

(1) Unless expressly provided otherwise, this 

Chapter shall apply to both new and existing 
vessels. However, for existing vessels, the Admi- 

nistration may defer implementation of the 

requirements for a period not exceeding 6 years 
from the date of entry into force of the Conven- 
tion. 

(2) No provision in this Chapter shall prevent 
the use by a vessel or survival craft in distress of 

any means at its disposal to attract attention, 
make known its position and obtain help. 

Regulation 129 

Terms and Definitions 

(1) For the purpose of this Chapter the follow- 
ing terms shall have the meanings defined below: 

(a) “Radio Regulations" means the Radio 
Regulations annexed to, or regarded as being 
annexed to, the International Telecommunica- 

tion Convention in force. 
(b) “Radiotelegraph auto alarm" means an 

approved automatic alarm receiving appartus 

which responds to the radiotelegraph alarm 
signal. 

(c) *Radiotelephone auto alarm" means an 
approved automatic alarm receiving apparatus 
which responds to the radiotelephone alarm 
signal. 

(d) “Radio Officer" means a person holding at 
least a radiocommunication operator's general 

certificate for the maritime mobile service or a 
first or second class radiotelegraph operator's 

certificate complying with the Radio Regula- 
tions, who ís emploved in the radiotelegraph 
station of a vessel which is provided with such a 

station in compliance with Regulation 130 or 
Regulation 131. 

(e) “Radio Operator" means a person holding 
a tadiotelegraph operator's special certificate 
complying with the Radio Regulations. 

(f) “Radiotelephone Operator" means a per- 
son holding an appropriate certificate complying 
with the Radio Regulations. 

(g) “New installation" means an installation 

wholly installed on board a vessel on or after the 

date of entry into force of the Convention.
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h) „Núverandi búnaður“, búnað, sem ekki er 

nýr búnaður. 
1) Sjómíla jafngildir 1852 metrum. 
(2) „Talstöð“, „talstöðvarbúnaður“ og „tal- 

stöðvarvaktir“ eiga við notkun millibylgju- 
sviðsins, nema annað sé tekið fram. 

(3) Öll önnur orð og orðasambönd, sem fyrir 
koma í þessum kafla og einnig eru skilgreind í 
radíóreglugerðinni, skulu hafa sömu merkingu og 
kemur fram í henni. 

130. regla 
Loftskeytastöð 

Skip 75 m að lengd og lengri skulu búin 
loftskeytastöð, sem uppfyllir ákvæði 136. og 137. 

reglu, nema þau hafi undanþágu samkvæmt 132. 

reglu. 

131. regla 

Talstöð 

(1) Öll skip. sem ekki hafa undanþágu sam- 
kvæmt 132. reglu, skulu búin talstöð, sem upp- 
fyllir ákvæði 142. og 143. reglu, sbr. þó 2. tl. 

(2) Í sérstökum tilvikum geta stjórnvöld krafist 
eða leyft, að skip sé búið annarri hvorri eftirtal- 
inna fjarskiptastöðva, sem annan úrkost til þess 

að uppfylla ákvæði 1. tl.: 

a) Í skipum styttri en 75 m loftskeytastöð, sem 
uppfyllir ákvæði 136. og 137. reglu; eða 

b) í skipum af hvaða annarri stærð sem er, 

þegar þau sigla á hafsvæðum, þar sem strand- 
stöðvar veita þjónustu á metrabylgju (VHF). 
metrabylgjutalstöð, sem uppfyllir ákvæði 144. 
reglu. 

Við ákvörðun í slíkum sérstökum tilvikum 

skulu stjórnvöld taka tillit til öryggisaðstæðna á 
sjó, ásamt mestu fjarlægð skipsins frá landi, 
hversu lengi skipið er á sjó, hversu siglingin er 

miklu hættuminni en almennt er búist við og 

möguleika skipsins til að taka þátt í neyðarfiar- 

skiptum. 

132. regla 

Undanþágur 

(1) Í undantekningartilvikum geta stjórnvöld 
veitt einstökum skipum algjöra, takmarkaða eða 

skilyrðisbundna undanþágu frá ákvæðum 130. og 
131. reglu. 

(2) Stjórnvöld skulu senda skýrslu til stofnun- 
arinnar eins fljótt og auðið er eftir Í. Janúar ár 
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(h) “Existing installatton" means any installa- 
tion which is not a new installation. 

(i) Mile" means 1 852 metres. 
(2) “Radiotelephone station", “Radiotele- 

phone installation" and  “Watches — 

radiotelephone" relate to the Medium Frequency 
Band, unless expressly provided otherwise. 

(3) All other terms which are used ín this 
Chapter and which are also defined in the Radio 

Regulations shall have the same meanings as 
defined in those Regulations. 

Regulation 130 
Radiotelegraph Station 

Vessels of 75 metres in length and over, unless 

exempted under Regulation 132, shall be fitted 
with a radiotelegraph station complying with the 

provisions of Regulations 136 and 137. 

Regulation 131 
Radiotelephone Station 

(1) Subject to paragraph (2). every vessel 
unless exempted under Reguiation 132 shall be 

fitted with a radiotelephone station complying 
with Regulations 142 and 143. 

(2) In special circumstances the Administration 

may require or permit a vessel to be fitted with 
one of the following radio stations as an alterna- 
tive to the requirements of paragraph (1): 

(a) in a vessel of less than 75 metres in length a 

radiotelegraph station complying with Regula- 

tions 136 and 137; or 

(b) in a vessel of any size which remains, while 

at sea, within Very High Frequeney (VHF) 
coverage of coast stations, a VHF radiotelephone 
station complving with Regulation 144. 

In considering such special circumstances, the 
Administration shall have regard to the safety 

conditions at sea, including the maximum dis- 
tance of the vessel from shore, the length of time 

the vessel is at sea, the absence of general 

navigational hazards likely to be encountered and 
the ability of the vessel to participate effectively 

in the maritime distress system. 

Regulation 132 
Exenptions 

(1) In exceptional circumstances, the Admi- 

nistration may grant to an individual vessel a 
complete, partial or conditional exemption from 

the requirements of Regulations 130 or 131. 
(2) Each Administration shall submit to the 

Organization as soon as possible after the first of
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hvert, þar sem lýst er öllum veittum undanþágum 
síðastliðið ár samkvæmt 1. tl. og ástæðum fyrir 
þeim. 

HLUTI B — VAKTIR 

133. regla 
Hlustvaktir loftskeytastöðva 

(1) Þegar skip, sem búið er loftskeytastöð í 
samræmi við 130. reglu eða 131. reglu, 2. tl. a), er 

á sjó, skal það hafa um borð minnst einn loft- 

skeytamann eða loftskeytamann með takmörk- 

uð réttindi, og ef það er ekki búið sjálfvirku 

vekjaratæki fyrir loftskeytastöð skal hann halda 

stöðugan hlustvörð á morse-neyðartíðninni með 
heyrnartólum eða hátalara, sbr. þó 3. tl. 

(2) a) Þegar skip, sem búið er loftskeytastöð 
samkvæmt 130. reglu og sjálfvirku vekjaratæki 
fyrir loftskeytastöð, er á sjó, skal loftskeytamað- 

ur hlusta á morse-neyðartíðnina með heyrnartól- 
um eða hátalara í samanlagt minnst 8 klst. á 

sólarhring, sbr. þó 3. tl. 

b) Þegar skip styttra en 75 m er búið loftskeyta- 
stöð samkvæmt 131. reglu, 2. tl. a) og sjálfvirku 
vekjaratæki fyrir loftskeytastöð, er á sjó, skal 
loftskeytamaður eða loftskeytamaður með tak- 

mörkuð réttindi hlusta á morse-neyðartíðnina 

með heyrnartólum eða hátalara þau tímabil, sem 

ákveðin eru af stjórnvöldum, sbr. þó 3. tl. 

(3) a) Þegar loftskeytamaður eða loftskeyta- 
maður með takmörkuð réttindi hlustar sam- 
kvæmt þessari reglu á morse-neyðartíðninni, má 

hann hætta þessari hlustun á meðan hann sinnir 

viðskiptum á öðrum tíðnum eða innir af hendi 

önnur mikilvæg skyldustörf við fjarskipti, en 

aðeins ef óframkvæmanlegt er að hlusta með 

skiptum heyrnartólum eða hátalara. Hlustvarslan 

skal ávallt vera haldin af loftskeytamanni eða 
loftskeytamanni með takmörkuð réttindi með 
heyrnartólum eða hátalara, á þagnartímabilun- 
um, sem tilgreind eru í radíóreglugerðinni. Í 
orðunum, „mikilvæg skyldustörf við fjarskipti“, 

felst áríðandi viðgerð á: 

i) radíófjarskiptatækjum, sem notuð eru örygg- 

isins vegna; 

ii) radíósiglingatækjum, að skipun skipstjóra; 
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January in each year a report showing all exemp- 

tions granted under paragraph (1) during the 

previous calendar year and the reasons therefore. 

PART B — WATCHES 

Regulation 133 
Watches — Radiotelegraph 

(1) A vessel fitted with a radiotelegraph station 

in accordance with Regulations 130 or 131(2)(a) 
shall, while at sea, carry at least one radio otficer 

or radio operator, and, if not fitted with a 

radiotelegraph auto alarm, such radio otficer or 

radio operator shall, subject to the provisions of 

paragraph (3), listen continuously on the 
radiotelegraph distress frequency using head- 

phones or a loudspeaker. 

(2) (a) While a vessel fitted with a radiotele- 
graph station in accordance with Regulation 130 
and fitted with a radiotelegraph auto alarm ís at 

sea, a radio officer using headphones or a 
loudspeaker shall, subject to the provisions of 

paragraph (3), listen on the radiotelegraph dis- 

tress frequency for at least 8 hours a day in the 

aggregatc. 

(b) While a vessel of less than 75 metres in 

length fitted with a radiotelegraph station in 

accordance with Regulation 131(2)(a) and fitted 

with a radiotelegraph auto alarm is at sea, a radio 
officer or radio operator using headphones or a 

loudspeaker shall, subject to the provisions of 

paragraph (3), listen on the radiotelegraph dis- 

tress frequency during such periods as may be 

determined by the Administration. 
(3) (a) During the period when a radio officer 

or radio operator is required by this Regulation 
to listen on the radiotelegraph distress frequency, 

the radio officer or radio operator may discon- 

tinue such listening during the time when he ís 

handling traffic on other frequencies, or when the 

radio officer is performing other essential radio 
duties, but only if it is impracticable to listen by 

split headphones or loudspeaker. The listening 

watch shall always be maintained by a radio 
officer or radio operator using headphones or 

loudspeaker during the silence periods provided 
for by the Radio Regulations. The term “essen- 

tial radio duties" of the radio officer includes 

urgent repairs of: 

(1) equipment for radiocommunication used for 

safety; and 

(ii) radio navigational equipment by order of the 
skipper.
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b) Að auki má loftskeytamaðurinn um borð í 
skipum, öðrum en fiskiskipum, þar sem loft- 

skeytamenn eru fleiri en einn, í undantekningar- 
tilfellum, t. d. þegar óhentugt er að hlusta með 

heyrnartólum eða hátalara, hætta hlustvörslu að 

skipun skipstjóra, til að annast viðhald, sem þörf 

er á til að koma í veg fyrir yfirvofandi bilanir á: 

1) radíófjarskiptatækjum, sem notuð eru öryggis- 

ins vegna; 
ii) radíósiglingatækjum; og 

ili) öðrum rafeinda-siglingatækjum, þar með tal- 

in viðgerð á þeim, 
með því skilyrði: 
iv) að —loftskeytamaðurinn sé, að mati 

stjórnvalda, fær um að framkvæma þessi 

verk; 

v) að skipið sé búið veljara fyrir viðtæki í 
samræmi við radíóreglugerðina; og 

vi) að hlustunarvarslan sé ávallt haldin af loft- 

skeytamanni, sem notar heyrnartól eða hátal- 
ara, á þagnartímabilunum, sem tilgreind eru í 

radíóreglugerðinni. 
(4) Í sérhverju skipi, sem búið er sjálfvirku 

vekjaratæki fyrir loftskeytastöð, skal það alltaf 

vera í gangi, meðan skipið er á sjó, og engin 

hlustvarsla er höfð samkvæmt 2. og 3. tl. og ætíð 
þegar mögulegt er á meðan miðun er gerð. 

(5) Hlustunartímarnir, sem ákveðnir eru sam- 

kvæmt þessari reglu, að meðtöldum þeim sem 

stjórnvöld ákveða, skulu helst vera á sömu 

tímum og ákveðnir eru fyrir loftskeytaþjónustuna 
(morse-þjónustuna) í radíóreglugerðinni. 

134. regla 
Hlustvaktir talstöðva 

(1) a) Í skipi, sem aðeins er búið talstöð í 
samræmi við 131. reglu, skal af öryggisástæðum 

vera meðan það er úti á sjó stöðug hlustun á 

neyðartíðninni, með viðtæki, sem stillt er á tal- 

stöðva-neyðartíðnina, og er með hátalara, hátal- 
ara með síu eða sjálfvirkt vekjarartæki fyrir 

talstöð. Hlusta skal á þeim stað í skipinu, þaðan 

sem því er venjulega stjórnað. 

b) Skip, sem vísað er til í lið a), skulu hafa 

talstöðvarverði með gild réttindi fyrir talstöðvar- 
þjónustu (þeir mega vera hver sem er af áhöfn- 

inni) í samræmi við eftirfarandi: 

1) skip, sem eru 45 m að lengd eða lengri, minnst 
tvo talstöðvarverði. 

il) skip, sem eru styttri en 45 m, minnst einn 
talstöðvarvörð. 
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(b) In addition, on vessels other than multi- 
radio officer fishing vessels, the radio officer may, 

in exceptional cases, í. e. when it is impractical to 

listen by split headphones or loudspeaker, discon- 

tinue listening by order of the skipper in order to 
carry out maintenance required to prevent immi- 

nent malfunction of: 
(1) equipment for radiocommunication used for 

safety; 

(ii) radio — navigational equipment; and 
(iii) other electronic navigational equipment 

including its repair; 
provided that: 

(iv) the radio officer, at the discretion of the 

Administration, is appropriately qualified 
to perform these duties; 

(v) a receiving selector is fitted which meets the 
requirements of the Radio Regulations; and 

(vi) the listening watch is always maintained by a 
radio  officer using headphones or 
loudspeaker during the silence periods pro- 

vided for by the Radio Regulations. 
(4) In vessels fitted with a radiotelegraph auto 

alarm this radiotelegraph auto alarm shall, while 
the vessel is at sea, be in operation whenever 

there ís no listening watch being maintained 

under paragraphs (2) or (3) and, whenever 

practicable, during direction-finding operations. 
(5) The listening periods provided for by this 

Regulation, including those which are deter- 

mined by the Administration, shall preferably be 

maintained during periods prescribed for the 
radiotelegraph service by the Radio Regulations. 

Regulation 134 
Watches — Radiotelephone 

(1) (a) On a vessel fitted only with a 
radiotelephone station in accordance with Reg- 
ulation 131, a continuous watch shall, for safety 

purposes, while at sea, be maintained on the 

radiotelephone distress frequency in the place on 
board from which the vessel is usually navigated, 

by means of a radiotelephone distress frequency 

watch receiver, using a loudspeaker, a filtered 

loudspeaker or radiotelephone auto alarm. 

(b) A vessel referred to in sub-paragraph (a) 

shall carry radiotelephone operators holding an 
appropriate certificate for radiotelephony (who 

may be any member of the crew) as follows: 

(1) vessels of 45 metres in length and over, at 
least two operators; and 

(ii) vessels of less than 45 metres in length, at 
least one operator. 

cg
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Ef skip hefur talstöðvarvörð, sem eingöngu 
starfar sem slíkur, þá þurfa þeir ekki að vera 
fleiri. 

(2) Á skipi, sem er búið loftskeytastöð í 

samræmi við 130. reglu eða 131. reglu 2. tl. a), 

skal meðan það er úti á sjó hafa stöðuga 

hlustvörslu á talstöðva-neyðartíðninni á þeim 
stað, sem samþykktur er af viðkomandi 

stjórnvöldum. Hlusta skal með viðtæki, stillt á 

talstöðva-neyðartíðnina, og með hátalara, hátal- 
ara með síu eða sjálfvirkt vekjaratæki fyrir 

talstöð. 

135. regla 

Hlustvaktir metrabylgjutalstöðva (VHF) 

(1) Í skipi, sem búið er metrabylgjutalstöð, í 
samræmi við 131. reglu, 2. tl. b), skal vera stöðug 

hlustvarsla á neyðartíðni metrabylgju-þjónust- 

unnar, meðan það er úti á sjó, nema þegar 
talstöðin er í notkun á annarri tíðni. 

(2) Í skipi, sem búið er metrabylgjutalstöð, 
sem krafist er af aðila til þess að auka öryggi við 

siglingar við strendur hans, skal hafa hlustvörslu í 
brúnni svo lengi og á þeim rásum, sem þessi aðili 

krefst. 

HLUTI C — TÆKNIKRÖFUR 

136. regla 

Loftskeytastöðvar 

(1) Loftskeytastöðin skal vera staðsett þannig, 
að utanaðkomandi vélarhávaði eða aðrir 

truflanagjafar trufli ekki móttöku loftskeytanna. 

Loftskeytastöðin skal höfð eins ofarlega í skipi og 
unnt er, til þess að tryggja sem mest Öryggi. 

(2) Loftskeytaklefinn skal vera nægjanlega 

rúmgóður, og með hæfilega loftræstingu svo unnt 

sé að starfrækja loftskeytastöðina fyllilega, og 

ekki skal hann notaður á neinn annan hátt, sem 

truflar starfrækslu loftskeytastöðvarinnar. 

(3) Svefnklefi, að minnsta kosti eins loftskeyta- 

manns, skal hafður eins nálægt loftskeytaklefan- 

um og unnt er. 

(4) Öruggt tvíátta símasamband skal vera milli 
loftskeytaklefans og brúarinnar og eins annars 
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If a vessel carries one radiotelephone operator 

exclusively employed for duties related to 

radiotelephony, a second operator need not be 

carried. 

(2) On a vessel fitted with a radiotelegraph 
station in accordance with Regulations 130 or 

131(2)(a) a continuous watch shall be main- 
tained, while at sea, on the radiotelephone dis- 

tress frequency in a place to be determined by the 
Administration, by means of a radiotelephone 

distress frequency watch receiver, using a 

loudspeaker, a filtered  loudspeaker or 
radiotelephone auto alarm. 

Regulation 135 

Watches — VHF Radiotelephone 

(1) On a vessel fitted with a VHF 

radiotelephone station, in accordance with Reg- 
ulation 131(2)(b), a listening watch shall be 
maintained, while at sea, on the VHF 

radiotelephone distress frequency except when 
the VHF radiotelephone station is engaged in 

communications on a working frequency. 

(2) On a vessel fitted with a VHF 

radiotelephone station required by a Party in 

order to promote the safety of navigation in 
waters near its coast, a listening watch shall be 

maintained in the wheelhouse for such periods 

and on such channels as may be prescribed by 

that Party. 

PART C — TECHNICAL REQUIREMENTS 

Regulation 136 
Radiotelegraph Stations 

(1) The radiotelegraph station shall be so 
located that no harmful interference from 
extraneous mechanical or other noise will be 

caused to the proper reception of radio signals. 

The station shall be placed as high in the vessel as 

is practicable, so that the greatest possible degree 
of safety may be secured. 

(2) The radiotelegraph operating room shall be 

of sufficient size and of adequate ventilation to 

enable the radiotelegraph station to be operated 

etficiently, and shall not be used for any purpose 

which will interfere with the operation of the 

radiotelegraph station. 

(3) The sleeping accommodation of at least one 

radio officer shall be situated as near as practi- 

cable to the radiotelegraph operating room. 
(4) An efficient two-way system for calling and 

voice communication shall be provided between
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staðar, þaðan sem skipinu kann að vera stýrt, og 

skal það vera óháð aðaltalkerfi skipsins. 

(5) Loftskeytastöðinni skal þannig fyrir komið, 

að hún sé varin gegn skaðlegum áhrifum vatns og 
hita. Skal hún vera vel aðgengileg til tafarlausrar 

notkunar í neyðartilvikum og til viðgerðar. 

(6) Í klefanum skal vera áreiðanleg klukka með 

sekúnduvísi á miðri skífunni, sem skal vera 

minnst 125 mm að þvermáli. Á skífuna skulu 
merkt þau þagnartímabil, sem ákveðin eru í 
radíóreglugerðinni fyrir loftskeytaþjónustuna. 

Klukkan skal tryggilega fest og staðsett þannig í 
loftskeytaklefanum að loftskeytamaðurinn eða 

loftskeytamaðurinn með takmörkuð réttindi 
geti auðveldlega séð alla skífuna úr sæti sínu við 
tækin og frá þeim stað þar sem viðtækið fyrir 

sjálfvirka vekjaratækið fyrir loftskeytaröð er 
prófað. 

(7) Í loftskeytaklefanum skal vera áreiðanleg 

neyðarlýsing og skal henni fylgja rafmagnslampi, 

sem er þannig komið fyrir, að hann veiti nægjan- 

lega lýsingu á stjórntæki loftskeytastöðvarinnar 

og á klukkuna, sem krafist er samkvæmt 6. tl. 

Kveikt skal og slökkt á þessum lampa, ef hann 
fær rafmagn frá neyðarorkugjafanum, með tví- 
átta rofum við aðalinnganginn inn í loftskeyta- 
klefann og við stjórntæki loftskeytastöðvarinnar, 
nema fyrirkomulag loftskeytaklefans geri þetta 

óþarft. Þessir rofar skulu greinilega merktir til 

hvers þeir eru. 

(8) Annaðhvort skal hafður í loftskeytaklefan- 
um rafmagnslampi, sem fær rafmagn frá neyðar- 

orkugjafanum og búinn er hæfilega langri raf- 

taug, eða vasaljós. 

(9) Í loftskeytaklefanum skulu vera viðhalds- 

og viðgerðarbækur, varahlutir, verkfæri og mæli- 

tæki, þannig að unnt sé að halda loftskeytastöð- 

inni í nothæfu standi meðan verið er á sjó. Meðal 

mælanna skal að minnsta kosti vera einn laus 

fjölmælir sem mælt getur nákvæmlega riðstraum 

og spennur, jafnstraum og spennur og viðnám, 

sem líklegt er að verði við viðhaldsstörf við 

stöðina. 
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the radiotelegraph operating room and the 
wheelhouse and one other place, if any, from 
which the vessel is navigated and which shall be 

independent of the main communication system 

of the vessel. 

(5) The radiotelegraph station shall be installed 

in such a position that it will be protected against 

the harmful effects of water or extremes of 
temperature. Ít shall be readily accessible both 
for immediate use in case of distress and for 
repair. 

(6) Á reliable clock with a dial not less than 125 

millimetres in diameter and a concentric seconds 

hand, the face of which is marked to indicate the 

silence periods prescribed for the radiotelegraph 
service by the Radio Regulations, shall be pro- 

vided. It shall be securely mounted in the 

radiotelegraph operating room in such a position 

that the entire dial can be easily and accurately 

observed by the radio officer or radio operator 

from the radiotelegraph operating position and 

from the position for testing the radiotelegraph 

auto alarm receiver. 
(7) A reliable emergeney light shall be pro- 

vided in the radiotelegraph operating room, 

consisting of an electric lamp permanently 

arranged so as to provide satisfactory illumina- 

tion of the operating controls of the radiotele- 
graph station and of the clock required by 

paragraph (6). This lamp shall, if supplied from 
the reserve source of energy, be controlled by 

two-way switches placed near the main entrance 
to the radiotelegraph operating room and at the 
radiotelegraph operating position, unless the lay- 
out of the radiotelegraph operating room does 

not warrant it. These switches shall be clearly 

labelled to indicate their purpose. 

(8) Either an electric inspection lamp, oper- 

ated from the reserve source of energy and 

provided with a flexible lead of adequate length, 

or a flashlight shall be provided and kept in the 

radiotelegraph operating room. 

(9) The radiotelegraph station shall be pro- 

vided with such maintenance manuals, spare 

parts, tools and testing equipment as will enable 

the radiotelegraph station to be maintained in 

efficient working condition while at sea. The 

testing equipment shall include at least a portable 
multimeter capable of accurately measuring 

alternating currents and voltages, direct currents 

and voltages, and resistance values likely to be 

encountered in servicing the station.
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(10) Ef sérstakur neyðar-loftskeytastöðvarklefi 

er um borð, þá skulu ákvæði 4., 5., 6., 7. og 8. tl. 

gilda fyrir hann. 

137. regla 

Loftskeytabúnaður 

(1) Eftirtalinn búnaður skal vera fyrir hendi, 
nema annað sé sérstaklega tekið fram í þessari 

reglu: 

a) í skipum, sem ekki eru búin vara-loftskeyta- 
stöð í millibylgjusviðinu (MF) skal loftskeyta- 
stöðin vera aðskilin og óháð, hvað varðar raf- 

straum, talstöðinni, sem greint er frá í 143. reglu; 

b) búnaðurinn skal vera samsettur af sendi- 

tæki, viðtæki og aðalorkugjafa, 
c) aðalloftnet skal haft og vera uppsett, og ef 

það er strengt upp milli festinga, sem geta 

sveiflast, skal það nægjanlega varið gegn því að 

slitna; 

d) fullgert varaloftnet, tilbúið til skjótrar upp- 

setningar, skal vera til staðar; og 

e) nægur loftnetsvír og einangrarar skulu í 
öllum tilvikum vera fyrir hendi, svo unnt sé að 

setja upp hæfilegt loftnet. 

(2) a) Senditæki skal vera unnt að tengja fljótt 
og stilla við aðalloftnetið og varaloftnetið, hafi 
það verið sett upp. 

b) Viðtæki skal vera unnt að tengja fljótt við 
hvert það loftnet, sem þurfa þykir. 

(3) Með senditækinu skal vera unnt að senda út 

á morse-neyðartíðninni með þeirri tegund út- 

geislunar, sem radíóreglugerðin tiltekur fyrir þá 

tíðni. Auk þess skal vera unnt að senda út á 

a. m. k. tveim vinnutíðnum á heimilaða tíðnisvið- 

inu 405 til 535 kHz, með þeirri tegund útgeislunar 

sem tiltekin er fyrir þessar tíðnir í radíóreglugerð- 

inni. 

(4) Ef mótuð útgeislun er fyrirskipuð í radíó- 
reglugerðinni skal senditækið hafa mótunardýpt, 

sem ekki er minni en 70%, og tóntíðni milli 450 
og 1350 Hz. 

(5) Senditækið skal, þegar það er tengt við 

aðalloftnetið, hafa lágmarkslangdrægni við 500 

kHz eins og tilgreind er í þessum tölulið, og geta 

sent út vel skiljanleg merki frá skipi til skips, að 

degi til, við venjuleg skilyrði og undir venjulegum 
kringumstæðum yfir tilgreindar vegalengdir: 
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(10) If a separate emergency radiotelegraph 

operating room is provided the requirements of 

paragraphs (4), (5), (6), (7) and (8) shall apply to 
it. 

Regulation 137 

Radiotelegraph Installations 

(1) Except as otherwise expressly provided in 
this Regulation: 

(a) other than in a vessel fitted with a reserve 

Medium Frequency (MF) radiotelegraph installa- 
tion, the radiotelegraph installation shall be elec- 

trically separate and electrically independent of 

the radiotelephone installation referred to in 
Regulation 143,. 

(b) the installation shall include a transmitter, 
a receiver and a main source of energy; 

(c) a main antenna shall be provided and 

installed and, if suspended between supports 
líable to whipping, shall be suitably protected 
against breakage; 

(d) a spare antenna completely assembled for 
immediate installation shall be carried; and 

(e) sufficient antenna wire and insulators shall 

in all cases be provided to enable a suitable 

antenna to be erected. 
(2) (a) The transmitter shall be capabie of 

being quickly connected with and tuned to the 

main antenna and the spare antenna when 

erected. 

(b) The receiver shall be capable of being 

quickly connected with any antenna with which it 
is required to be used. 

(3) The transmitter shall be capable of trans- 
mitting on the radiotelegraph distress frequency 

using a class of emission assigned by the Radio 

Regulations for that frequency. In addition, the 
transmitter shall be capable of transmitting on at 

least two working frequencies in the authorized 
bands between 405 kilohertz and 535 kilohertz, 

using classes of emission assigned by the Radio 

Regulations for these frequencies. 
(4) The transmitter shall, if modulated emis- 

sion is prescribed by the Radio Regulations, have 

a depth of modulation of not less than 70 per cent 

and a note frequency between 450 hertz and 1350 
hertz. 

(5) The transmitter shall, when connected to 
the main antenna, have a minimum normal range 

on 500 kilohertz as specified in this paragraph 

and shall be capable of transmitting clearly 

perceptible signals from ship to ship by day and 

under normal conditions and circumstances over 
the following minimum normal ranges:
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a) 150 sjómílur frá skipum 75 m að lengd og 
lengri, en styttri en 75 m. 

b) 100 sjómílur frá skipum 45 m að lengd eða 
lengri, en styttri en 75 m. 

c) 50 sjómílur frá skipum styttri en 45 m. 

(Vel skiljanleg merki heyrast venjulega ef virkt 

gildi (Root Mean Square Value) sviðsstyrksins 

við móttökutækið er að minnsta kosti 50 míkró- 

volt á metra). 
(6) a) Viðtækið skal geta tekið á móti á mors- 

neyðartíðninni með þeim tegundum útgeislunar 
sem radíóreglugerðin ákveður fyrir þá tíðni. 

b) Að auki skal viðtækið geta tekið á móti á 
þeim tíðnum og með þeim tegundum útgeislunar 
sem notaðar eru til sendingar tímamerkja, veð- 
urskeyta og annarra slíkra útsendinga, er varða 

öryggi siglinga og stjórnvöld telja nauðsynlegar. 

(7) Viðtækið skal vera nægjanlega næmt til 

þess að gefa merki í heyrnartól eða hátalara, þegar 

inngangsspenna viðtækisins er aðeins 50 míkró- 

volt. 
(8) Nægjanleg raforka skal ætíð vera fyrir 

hendi, meðan skipið er á sjó, til að starfrækja 

loftskeytabúnaðinn, þannig að sú meðallang- 
drægni náist, sem áskilin er í 5. tl. svo og til að 

hlaða þá rafgeyma, sem tilheyra loftskeytastöð- 

inni. Spenna fyrir loftskeytabúnaðinn skal vera, 

þegar um ný skip er að ræða, innan við  10% af 
réttri spennu. Í núverandi skipum skal reynt að 

halda spennunni réttri, og ef mögulegt er innan 

við £ 10%. 

(9) Þar sem komið er fyrir vara-millibylgjuloft- 

skeytastöð eða loftskeytastöð er ætluð sem aðal- 
búnaðurinn samkvæmt ákvæðum 131. reglu, 2. tl. 

a), þar skal vera fyrir hendi varaorkugjafi, sem sé 

í samræmi við 143. reglu, 9., 10., 11. og 12. tl., og 

skal hann hafa nægjanlega orkugetu, til að sjá 

senditæki og viðtæki fyrir orku til látlausrar 

notkunar í a. m. k. 6 klst. 
(10) Meðan skipið er á sjó skal daglega full- 

hlaða rafgeymana. 

(11) Gera verður allar ráðstafanir, sem unnt er 

að gera, til að útiloka og halda niðri í loftskeyta- 

tækjum truflunum frá rafmagnstækjum og öðrum 

tækjum um borð. Ef nauðsynlegt þykir, skal sjá 

til þess, að loftnetin fyrir útvarpsviðtækin valdi 

133 Nr.9 

(a) 150 miles in vessels of 75 metres in length 

and over; 

(b) 100 miles in vessels of a length of less than 
75 metres but of 45 metres and over; and 

(c) 50 miles in vessels of less than 45 metres in 
length. 

(Clearly perceptible signals will normally be 
received if the root mean square value of the field 
strength at the receiver is at least 50 microvolts 
per metre.) 

(6) (a) The receiver shall be capable of receiv- 
ing the radiotelegraph distress frequency and the 
classes of emission assigned by the Radio Regula- 

tions for that frequency. 

(b) In addition, the receiver shall permit the 
reception of such of the frequencies and classes of 
emission used for the transmission of time sig- 

nals, meteorological messages and such other 

communications relating to safety of navigation 

as may be considered necessary by the Admi- 

nistration. 
(7) The receiver shall have sufficient sensitivity 

to produce signals in headphones or by means of 
a loudspeaker when the receiver input is as low as 
50 microvolts. 

(8) There shall be available at all times, while 
the vessel is at sea, a supply of electrical energy 

sufficient to operate the installation over the 

normal range required by paragraph (5) as well as 
for the purpose of charging any batteries forming 
part of the radiotelegraph station. The voltage of 
the supply for the installation shall, in the case of 

new vessels, be maintained within plus or minus 

10 per cent of the rated voltage. In the case of 
existing vessels, it shall be maintained as near the 

rated voltage as possible and, if practicable, 
within plus or minus 10 per cent. 

(9) Where a reserve MF radiotelegraph 
installation is fitted or a radiotelegraph installa- 
tion is fitted as the main installation under the 
provisions of Regulation 131(2)(a), a reserve 

source of energy complying with Regulation 

143(9), (10), (11) and (12), with sufficient capac- 
ity to operate the transmitter and receiver for at 

least 6 hours continuously, shall be provided. 
(10) While the vessel is at sea, accumulator 

batteries shall be brought up to the normal fully 
charged condition daily. 

(11) All steps shall be taken to eliminate so far 
as is possible the causes of, and to suppress, radio 
interference from electrical and other apparatus 

on board. If necessary, steps shall be taken to 
ensure that the antennae attached to broadcast
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ekki truflunum á starfi og afköstum loftskeyta- 

stöðvarinnar. Sérstakan gaum skal gefa að þess- 

um kröfum við hönnun nýrra skipa. 

(12) Að auki möguleika til að handsenda 
morse-vekjaramerkið fyrir loftskeytastöð, skal 

vera sjálfvirkur lyklari fyrir morse-vekjaramerk- 
ið, sem lyklar senditækið þannig að það sendi út 
morse-Vekjaramerkið. Unnt skal vera að taka 

þennan búnað úr sambandi hvenær sem er, svo 

tafarlaust sé unnt að nota senditækið fyrir hand- 

sendingu. Búnaðinn skal vera unnt að nota með 
orku frá vararaforkugjafanum, ef búnaðurinn er 

rafknúinn. 

(13) Allur búnaður tilheyrandi loftskeytatækj- 
unum skal vera áreiðanlegur, og þannig hannað- 
ur, að auðvelt sé að komast að honum til viðhalds 

og viðgerða. 

138. regla 

Sjálfvirk vekjaratæki fyrir loftskeytastöð 

(1) Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir loftskeytastöð 
skal uppfylla eftirfarandi lágmarkskröfur: 

a) Þegar alveg er truflanalaust skal það sjálf- 

krafa taka til starfa, án þess að hönd komi þar að, 

við hvaða vekjaramerki, sem sent er á morse- 

neyðartíðninni frá strandarstöð, neyðarsendi 

skips eða björgunarfari í samræmi við radíóreglu- 

gerðina, að því tilskildu, að styrkleiki vekjara- 
merkisins við inntak viðtækisins sé meiri en 100 

míkróvolt, en minni en 1 volt. 

b) Þegar alveg er truflanalaust skal það taka til 

starfa við annaðhvort þrjú eða fjögur morse-strik 
hvert á eftir öðru, þegar lengd strikanna er 

breytileg frá 3,5 sekúndum í sem næst 6 sekúnd- 

ur, og bilin milli strikanna eru breytileg frá 1,5 

sekúndum niður í lægsta mögulegt bil, helst ekki 
lengra en 10 millisekúndur. 

c) Það skal ekki taka við sér af völdum loft- 
truflana eða annars merkis en morse-vekjara- 

merkisins, að því tilskildu, að móttekin merki 

innihaldi ekki merki, sem er innan marka þeirra, 

sem getið er um í lið b). 
d) Glöggvi sjálfvirka vekjaratækisins skal vera 

slíkt, að næmi sé sem næst jöfn yfir svið, sem 
ekki er minna en 4 kHz og ekki meira en 8 kHz, 

sitt hvorum megin við neyðartíðnina, en næmi 
utan þess sviðs, minnki eins hratt og best er 
tæknilega kostur á. 
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receivers do not cause interference to the effi- 
cient or correct working of the radiotelegraph 

installation. Particular attention shall be paid to 
this requirement in the design of new vessels. 

(12) In addition to a means for manually 
transmitting the radiotelegraph alarm signal, an 

automatic radiotelegraph alarm signal keying 

device shall be provided capable of keying the 

transmitter so as to transmit the radiotelegraph 
alarm signal. The device shall be capable of being 

taken out of operation at any time in order to 
permit immediate manual operation of the trans- 
mitter. If electrically operated, this keying device 
shall be capable of operation from the reserve 

source of energy. 

(13) All items of equipment forming part of the 
radiotelegraph station shall be reliable, and shall 
be so constructed that they are readily accessible 

for maintenance purposes. 

Regulation 138 

Radiotelegraph Auto Alarms 

(1) A radiotelegraph auto alarm shall comply 
with the following minimum requirements: 

(a) in the absence of interference of any kind it 

shall be capable of being actuated, without 
manual adjustment, by any radiotelegraph alarm 

signal transmitted on the radiotelegraph distress 
frequency by any coast station, ship's or vessel's 

emergency or survival craft transmitter operating 

in accordance with the Radio Regulations, pro- 
vided that the strength of the signal at the 
receiver input is greater than 100 microvolts and 
less than Í volt; 

(b) in the absence of interference of any kind it 
shall be actuated by either three or four consecu- 
tive dashes when the dashes vary in length from 

3.5 to as near 6 seconds as possible and the spaces 

vary in length between 1.5 seconds and the lowest 

practicable value, preferably not greater than 10 
milliseconds; 

(c) it shall not be actuated by atmospherics or 
by any signal other than the radiotelegraph alarm 

signal, provided that the received signals do not 

in fact constitute a signal falling within the 
tolerance limits referred to in sub-paragraph (b); 

(d) the selectivity of the radiotelegraph auto 
alarm shall be such as to provide a practically 

uniform sensitivity over a band extending not less 

than á kilohertz and not more than 8 kilohertz on 

each side of the radiotelegraph distress frequency 

and to provide outside this band a sensitivity 

which decreases as rapidly as possible in con- 

formity with the best engineering practice;
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e) Ef mögulegt er, skal sjálfvirka vekjaratækið, 
þegar lofttruflanir eru eða aðrar truflanir, stillast 
sjálfvirkt þannig að innan hæfilega stutts tíma nái 

það þeirri stillingu að það geti sem best greint 

morse-vekjaramerkið. 

f) Þegar sjálfvirka morse-vekjaratækið hefur 

farið í gang sökum þess að það hefur móttekið 

morse-vekjaramerki eða að bilun hefur orðið í 

tækinu, þá skal það gefa frá sér stöðugt viðvör- 

unarhljóð í loftskeytaklefanum, í svefnklefa loft- 
skeytamanns eða loftskeytamanns með takmörk- 

uð réttindi. Ef því verður við komið, þá skal 

einnig gefin viðvörun, ef bilun verður í einhverj- 

um hluta móttökubúnaðarins. Aðeins skal vera 
einn rofi til að stöðva viðvörunina, og skal hann 

vera í loftskeytaklefanum. 

g) Í þeim tilgangi að prófa sjálfvirka morse- 

vekjaratækið reglulega, skal tækið vera búið 
sveifluvaka, faststilltum á morse-neyðartíðnina 
og lykli, sem gefur frá sér morse-vekjaramerkið 
með þeim lágmarksstyrk sem tilgreindur í lið a). 
Búnaðurinn skal einnig gefa möguleika á notkun 
heyrnartóla, svo unnt sé að hlusta á móttekin 

merki í sjálfvirka vekjaratækinu. 

h) Sjálfvirka morse-vekjaratækið skal þola titr- 

ing, raka og hitabreytingar í samræmi við erfiðar 
aðstæður, sem vænta má um borð í skipum á sjó, 

og skal geta starfað við slíkar aðstæður. 

(2) Áður en ný gerð sjálfvirks morse-vekjara- 
tækis er viðurkennd, skulu stjórnvöld hafa öðlast 
fullvissu með raunhæfum prófunum við venju- 
legar aðstæður, að tækið sé í samræmi við 1. tl. 

(3) Í skipum sem búin eru sjálfvirku morse- 
vekjaratæki, skal notkun þess prófuð af loft- 
skeytamanni eða loftskeytamanni með takmörk- 

uð réttindi a. m. k. einu sinni á sólarhring meðan 
skip er á sjó. Ef það er ekki í lagi, skal loft- 
skeytamaðurinn eða loftskeytamaðurinn með 

takmörkuð réttindi tilkynna það skipstjóra eða 

vakthafandi stýrimanni. 

(4) Loftskeytamaður eða loftskeytamaður með 

takmörkuð réttindi skal á vissu millibili prófa 
sjálfvirka morse-vekjaraviðtækið, þegar það er 

tengt venjulega loftnetinu, með því að hlusta á 

merki og bera þau saman við hliðstæð merki á 

morse-neyðartíðninni í aðalviðtækinu. 
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(e) if practicable, it shall, in the presence of 

atmospherics or interfering signals, automatically 
adjust itself so that within a reasonably short time 

it approaches the condition in which it can most 

readily distinguish the radiotelegraph alarm 

signal, 

(f) when actuated by a radiotelegraph alarm 
signal, or in the event of failure of the apparatus, 

it shall cause a continuous audible warning to be 

given in the radiotelegraph operating room, in 

the radio officer's or radio operator's sleeping 
accommodation and in the wheelhouse. lf 
practicable, warning shall also be given in the 

case of failure of any part of the whole alarm 

receiving system. Only one switch for stopping 
the warning shall be provided and this shall be 
situated in the radiotelegraph operating room; 

(g) for the purpose of regularly testing the 

radiotelegraph auto alarm, the apparatus shall 
include a generator pre-tuned to the radiotele- 
graph distress frequency and a keying device by 

means of which a radiotelegraph alarm signal of 
the minimum strength referred to in sub-para- 

graph (a) is produced. Means shall also be 
provided for attaching headphones for the pur- 
pose of listening to signals received on the 
radiotelegraph auto alarm; and 

(h) it shall be capable of withstanding vibra- 
tion, humidity and changes of temperature, 

equivalent to severe conditions experienced on 
board vessels at sea, and shall continue to oper- 

ate under such conditions. 
(2) Before a new type of radiotelegraph auto 

alarm is approved, the Administration shall be 
satisfied, by practical tests made under operating 

conditions equivalent to those obtaining in prac- 
tice, that the apparatus complies with paragraph 

(1). 
(3) In vessels fitted with a radiotelegraph auto 

alarm, its efficiency shall be tested by a radio 

officer or radio operator at least once every 24 

hours while at sea. If it is not in working order, 

the radio officer or radio operator shall report 
that fact to the skipper or officer on watch. 

(4) A radio officer or radio operator shall 

periodically check the proper functioning of the 

radiotelegraph auto alarm receiver, with its nor- 

mal antenna connected, by listening to signals 
and by comparing them with similar signals 
received on the radiotelegraph distress frequency 
on the main installation.
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(5) Ef mögulegt er, skal sjálfvirka morse- 

vekjaratækið, þegar það er tengt loftneti, ekki 

hafa áhrif á nákvæmni miðunarstöðvarinnar. 

139. regla 

Miðunarstöðvar 

(1) a) Miðstöðvar þær, sem krafist er í 153. 
reglu, skulu geta tekið við merkjum með sem 

minnstu suði frá viðtækinu og tekið mið sem 
unnt er að reikna rétta stöðu og stefnu frá. 

b) Unnt skal vera að taka á móti merkjum á 
þeim loftskeytatíðnum, sem heimilaðar eru í 

radíóreglugerðinni, sem neyðar- og miðunartíðn- 
ir, og tíðni siglingavita. 

c) Þegar truflanalaust er skulu miðunarstöðvar 

hafa nægjanlega næmi til að taka nákvæma 

miðun frá merki með sviðstyrk, sem fer allt niður 

í 50 míkróvolt á metra. 

d) Svo sem unnt er, skulu miðunarstöðvar- 
tækin vera þannig staðsett, að eins litlar truflanir 
og mögulegt er, frá vélum og öðrum truflana- 
gjöfum, hafi áhrif á nákvæmni miðananna. 

e) Svo sem unnt er, skal miðunarstöðvar- 

loftnetið vera þannig reist, að sem minnstra 
truflana verði vart frá öðrum nálægum loftnetum, 

járnslám, vírstögum eða öðrum stórum málm- 

hlutum, sem áhrif geta haft á nákvæmni miðan- 

anna. 
f) Öruggt tvíátta talkerfi skal vera milli miðun- 

arstöðvarinnar og brúarinnar. 

g) Allar miðunarstöðvar skulu kvarðaðar, svo 

að fullnægjandi þyki að mati stjórnvalda, þegar 

þær eru settar upp í fyrsta sinn. Kvörðun skal 

vera sannprófuð með prófunarmiðunum eða með 
leiðréttingu, hvenær sem einhverjar breytingar 
eru gerðar á staðsetningu einhvers loftnets eða á 

einhverri byggingu ofanþilja, sem gæti haft ein- 

hver merkjanleg áhrif á nákvæmni miðunarstöðv- 

arinnar. Einstök kvörðunargildi skulu könnuð 
árlega eða eins nærri því og unnt er. Skýrsla skal 

haldin yfir kvarðanir og athuganir, sem gerðar 
eru á nákvæmni þeirra. 

(2) a) Miðunarstöðin og radíóbúnaðurinn til 
miðunar á talstöðvarneyðartíðninni skulu geta 
tekið áreiðanlegar radíómiðanir á þeirri tíðni 

innan 309 geira sitt hvorum megin bógsins. Upp- 

setning og prófun á þessum búnaði skal vera 
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(5) As far as practicable, the radiotelegraph 
auto alarm, when connected to an antenna, shall 

not affect the accuracy of the direction-finder. 

Regulation 139 
Direction Finders 

(1) (a) The direction-finding apparatus 

required by Regulation 153 shall be efficient and 
capable of receiving signals with the minimum of 

receiver noise and of taking bearing from which 
the true bearing and direction may be deter- 
mined. 

(b) It shall be capable of receiving signals on 
the radiotelegraph frequencies assigned by the 

Radio Regulations for the purposes of distress 
and direction-finding and for maritime radio 
beacons. 

(c) In the absence of interference the direction- 

finding apparatus shall have a sensitivity suffi- 
cient to permit accurate bearings being taken on 

a signal having a field strength as low as 50 
microvolts per metre. 

(d) As far as is practicable, the direction- 

finding apparatus shall be so located that as little 

interference as possible from mechanical or other 

noise will be caused to the efficient determination 
of bearings. 

(e) As far as is practicable, the direction- 

finding antennae system shall be erected in such a 
manner that the efficient determination of bear- 
ings will be hindered as little as possible by the 

close proximity of other antennae, derricks, wire 

halyards or other large metal objects. 

(Ð An etficient two-way means of calling and 

voice communication shall be provided between 

the direction-finder and the wheelhouse. 
(g) All direction-finders shall be calibrated to 

the satisfaction of the Administration on first 

installation. The calibration shall be verified by 

check bearings or by a further calibration 
whenever any changes are made in the position of 
any antennae or of any structures on deck which 

might affect appreciably the accuracy of the 

direction-finder. The calibration particulars shall 
be checked at yearly intervals, or as near thereto 

as possible. A record shall be kept of the 

calibrations and of the checks made of their 
accuraCy. 

(2) (a) The direction-finding apparatus and 
radio equipment for homing on the 
radiotelephone distress frequency shall be cap- 
able of taking direction-finding bearings on that 

frequency without ambiguity of sense within an
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fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

b) Allar skynsamlegar ráðstafanir skulu gerðar 
til að tryggja möguleika til stefnuákvörðunar. Þar 
sem, sökum tæknilegra erfiðleika, ekki er unnt að 

hafa möguleika til stefnuákvörðunar, mega 
stjórnvöld undanþiggja einstök skip frá þessum 
kröfum. 

140. regla 
Loftskeytabúnaður sem setja á í vélknúna 

björgunarbáta 

(1) Í loftskeytabúnaðinum, sem krafist er í 123. 
reglu, skal vera senditæki, viðtæki og orkugjafi. 
Hann skal vera þannig hannaður, að óæfður 

maður geti notað hann í neyðartilvikum. 

(2) Senditækið skal geta sent út á morse- 
neyðartíðninni með þeirri tegund útgeislunar sem 
krafist er fyrir þá tíðni í radíóreglugerðinni. 
Senditækið skal einnig geta sent út á þeirri tíðni 
og með þeirri tegund útgeislunar, sem radíóreglu- 
gerðin úthlutar til nota fyrir björgunarför, á 
tíðnisviðunum milli 4000 kHz og 27 500 kHz. 

(3) Senditækið skal, ef mótuð útgeislun er 
tiltekin í radíóreglugerðinni, ekki hafa minni 

mótunardýpt en 70% og tóntíðni milli 450 og 

1350 Hz. 

(4) Til viðbótar handlykli, skal senditækið hafa 
sjálfvirkan lykil til sendingar á vekjara- og 

neyðarmerkjunum á morse. 

(5) Á morse-neyðartíðninni skal sendirinn hafa 
25 sjómílna lágmarkslangdrægni með föstu 
loftneti, samkvæmt $. tl. 137. reglu. 

(6) Viðtækið skal geta tekið á morse-neyðar- 
tíðninni og með þeim tegundum útgeislunar sem 

krafist er fyrir þá tíðni í radíóreglugerðinni. 

(7) Orkugjafinn skal vera rafgeymir með nægj- 
anlegri hleðslu til starfrækslu sendisins í samfleytt 

fjórar klukkustundir við venjulegar aðstæður. Ef 
rafgeymirinn er þannig, að hann þarfnast hleðslu, 

þá skal búnaður vera fyrir hendi til hleðslu hans 
frá orkugjafa skipsins. Að auki skal vera búnaður 

til að hlaða hann eftir að björgunarbáturinn hefur 

verið sjósettur. 

(8) Þegar orkan fyrir loftskeytastöðina og 
leitarljósið, sem krafist er í 123. reglu, er tekin frá 
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arc of 30 degrees on either side of the bow. 

Installation and testing of this equipment shall be 
to the satisfaction of the Administration. 

(b) All reasonable steps shall be taken to 

ensure the homing capability. Where due to 

technical difficulties the homing capability cannot 
be achieved, the Administration may exempt 
individual vessels from this requirement. 

Regulation 140 
Radiotelegraph Installation for Fitting 

in Motor Lifeboats 

(1) The radiotelegraph installation required by 
Regulation 123 shall include a transmitter, a 

receiver and a source of energy. It shall be so 

designed that it can be used in an emergency by 

an unskilled person. 
(2) The transmitter shall be capable of trans- 

mitting on the radiotelegraph distress frequency 
using a class of emission assigned by the Radio 

Regulations for that frequency. The transmitter 
shall also be capable of transmitting on the 
frequency, and of using a class of emission, 

assigned by the Radio Regulations for use by 

survival craft in the bands between 4000 
kilohertz and 27 500 kilohertz. 

(3) The transmitter shall, if modulated emis- 
sion is prescribed by the Radio Regulations, have 

a depth of modulation of not less than 70 per cent 
and a note frequency between 450 hertz and 
1 350 hertz. 

(4) In addition to a key for manual transmis- 
sions the transmitter shall be fitted with an 
automatic keying device for the transmission of 

the radiotelegraph alarm and distress signals. 

(5) On the radiotelegraph distress frequency 
the transmitter shall have a minimum normal 
range as specified in Regulation 137(5) of 25 
miles using the fixed antenna. 

(6) The receiver shall be capable of receiving 
the radiotelegraph distress frequency and the 

classes of emission assigned by the Radio Regula- 
tions for that frequency. 

(7) The source of energy shall consist of an 
accumulator battery with sufficient capacity to 

supply the transmitter for four hours con- 
tinuously under normal working conditions. If 

the battery is of a type that requires charging, 

means shall be available for charging it from the 

vessel's power supply. In addition there shall be a 
means for charging it after the lifeboat has been 
launched. 

(8) When the power for the radiotelegraph 
installation and the searchlight required by Reg-
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sama rafgeymi, skal hann hafa nægjanlegt hleðslu- 
magn fyrir aukaálag leitarljóssins. 

(9) Fast loftnet skal vera fyrir hendi ásamt 
útbúnaði til að halda því í mestu mögulegri hæð. 
Ef framkvæmanlegt er skal auk þess vera fyrir 

hendi drekaloftnet eða loftbelgsloftnet. 

(10) Loftskeytamaður skal vikulega, meðan 

skip er á sjó, prófa senditækið með viðeigandi 
gerviloftneti, og skal hlaða rafgeymana til fulls, ef 

þeir eru af slíkri gerð sem þarfnast hleðslu. 

141. regla 
Færanlegur radíóbúnaður björgunarfara og 

neyðarradíóbaujur (EPIRB, Emergency Position 

Indicating Radio Beacon) 

Stjórnvöld skulu ákveða tæknikröfurnar, við- 

hald og prófanir fyrir færanleg senditæki/viðtæki 

og neyðarradíóbaujur, sem krafist er í 122. reglu. 

142. regla 

Talstöðvar 

(1) Talstöðinni skal valinn staður ofarlega í 
skipinu og henni þannig komið fyrir, að utanað- 
komandi hávaði trufli eins lítið og unnt er rétta 
móttöku skilaboða og merkja. 

(2) Gott samband skal vera milli talstöðvarinn- 
ar og brúarinnar. 

(3) Áreiðanleg klukka skal höfð og skal skífa 
hennar ekki vera minni að þvermáli en 125 mm. 

Skífan skal merkt þagnartímabilum þeim, sem 

ákveðin eru í radíóreglugerðinni fyrir talstöðvar- 
þjónustuna. Klukkan skal tryggilega fest og 
þannig staðsett, að auðvelt sé fyrir talstöðvar- 

manninn að sjá nákvæmlega á alla skífuna. 

(4) Leiðbeiningaspjald um notkun talstöðvar- 
innar í neyðartilfellum skal sett upp og þannig 
staðsett, að sjáist á það allt frá stjórnstað tal- 

stöðvarinnar. 
(5) Áreiðanleg neyðarlýsing skal höfð, óháð 

kerfinu, sem venjulega lýsir við talstöðina, og 
skal henni þannig komið fyrir, að hún veiti sem 

best birtu á stilhhnappa talstöðvarinnar, klukk- 
una og leiðbeiningaspjaldið. 
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ulation 123 are drawn from the same battery, it 

shall have sufficient capacity to provide for the 

additional load of the searchlight. 
(9) A fixed-type antenna shall be provided 

together with means for supporting it at the 
maximum practicable height. In addition an 

antenna supported by a kite or balloon shall be 

provided if practicable. 
(10) At sea a radio officer shall at weekly 

intervals test the transmitter using a suitable 

artificial antenna, and shall bring the battery up 

to full charge if it is of a type which requires 
charging. 

Regulation 141 

Portable Radio Apparatus for Survival Craft and 

Emergency Position-Indicating Radio Beacon 

(EPIRB) 

The Administration shall prescribe the techni- 

cal criteria, maintenance and tests for the port- 

able transmitter/receiver and emergency posi- 
tion-indicating radio beacon, required by Regula- 

tion 122. 

Regulation 142 

Radiotelephone Stations 

(1) The radiotelephone station shall be placed 
in the upper part of the vessel and so located that 

it is sheltered to the greatest possible extent from 

noise which might impair the correct reception of 

messages and signals. 
(2) There shall be efficient communication 

between the radiotelephone station and the 
wheelhouse. 

(3) A reliable clock with a dial not less than 125 
millimetres in diameter, the face of which ís 

marked to indicate the silence periods prescribed 

for the radiotelephone service by the Radio 
Regulations, shall be provided. It shall be 

securely mounted in such a position that the 
entire dial can be easily and accurately observed 
by the operator. 

(4) A card of instructions giving a clear sum- 
mary of the radiotelephone distress procedure 

shall be displayed in full view of the 

radiotelephone operating position. 
(5) A reliable emergency light shall be pro- 

vided, independent of the system which supplies 

the normal lighting of the radiotelephone 

installation and permanently arranged so as to be 

capable of providing adequate illumination of the 
operating controls of the radiotelephone installa- 

tion, the clock and the card of instructions.



4. julí 1986 

(6) Þar sem raforkan til starfrækslunnar er 
fengin frá rafhlöðum, þar skal talstöðin búin 

þannig, að unnt sé að fylgjast með hleðslu 

rafhlaðanna. 

143. regla 
Talstöðvarbúnaður. 

(1) Í talstöðvarbúnaðinum skulu vera tæki til 
sendingar og viðtöku og viðeigandi orkugjafi 
(nefnd í reglu þessari senditækið, viðtækið, til 
hlustunar á talstöðva-neyðartíðninni og orkugjaf- 
inn, eftir því sem við á). 

(2) Senditækið skal geta sent á neyðartíðni 
talstöðva og að minnsta kosti á einni annarri tíðni 

á tíðnisviðunum frá 1605 kHz til 2850 kHz með 

þeim tegundum útgeislunar, sem tilskildar eru 

fyrir þessar tíðnir í radíóreglugerðinni. Við venju- 
legar aðstæður skulu sendingar með tvíhliðar- 

bandi (DSB) eða einhliðarbandi (SSB) með fullri 
burðarbylgju (þ. e. a. s. A3H) hafa mótunardýpt 
a. m. k. 70% við hámarksstyrkleika. Mótun á 

sendingu á einhliðarbandi (SSB) með minnkaðri 
eða deyfðri burðarbylgju (A3A, A3J) skal vera 
þannig, að óæskileg útgeislun fari ekki fram úr 
þeim gildum, sem gefin eru í radíóreglugerðinni. 

(3) a) Senditækið í skipum 45 m að lengd og 
lengri, skal hafa 150 sjómílna lágmarkslangdrægni 

við venjulegar aðstæður og skal það geta sent 
greinilega skiljanleg merki frá skipi til skips að 

degi til og við eðlilegar aðstæður yfir þessa 

vegalengd. (Greinileg, skiljanleg merki munu 
venjulega vera móttekin, ef virkt gildi (Root 
Mean Square) sviðsstyrksins sem myndaður er af 
ómótaðri burðarbylgju við viðtækið er að 
minnsta kosti 25 míkróvolt á metra fyrir A3 og 

A3H sendingar). 
b) Í skipum, styttri en 45 m, skal senditækið 

geta framleitt orku í loftnetið, sem er ekki minni 

en 15 wött fyrir A3 sendingar og 60 wött fyrir 

A3H sendingar. Hvað sem öðru líður þá skal 

senditækið hafa 75 sjómílna lágmarkslangdrægni. 

(4) Búnaður skal vera í senditækinu til sjálf- 
virkrar sendingar talstöðva-vekjaramerkisins, 

þannig hannaður að hann fari ekki í gang vegna 

mistaka. Unnt skal vera að taka búnaðinn úr 

sambandi, hvenær sem er, til tafarlausrar send- 

ingar neyðarkalls. Ráðstafanir skulu gerðar til 

reglubundinnar prófunar á virkni búnaðarins á 
öðrum tíðnum en talstöðva-neyðartíðninni með 
notkun viðeigandi gerviloftnets. 
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(6) Where a source of energy consists of a 
battery or batteries, the radiotelephone station 
shall be provided with a means of assessing the 
charge condition. 

Regulation 143 

Radiotelephone Installations 

(1) The radiotelephone installation shall 

include transmitting and receiving equipment and 
appropriate sources of energy (referred to in this 

Regulation as the transmitter, the receiver, the 

radiotelephone > distress frequency watch 
receiver, and the source of energy respectively). 

(2) The transmitter shall be capable of trans- 
mitting on the radiotelephone distress frequency 

and on at least one other frequency in the bands 

between 1 605 kilohertz and 2 850 kilohertz, 

using the classes of emission assigned by the 
Radio Regulations for these frequencies. In nor- 
mal operation a double sideband transmission or 

a single sideband transmission with full carrier 

(i. e. A3H) shall have a depth of modulation of at 
least 70 per cent at peak intensity. Modulation of 

a single sideband transmission with reduced or 
suppressed carrier (A3A, A3J) shall be such that 

the unwanted emission shall not exceed the 
values given in the Radio Regulations. 

(3) (a) In vessels of 45 metres in length and 
over, the transmitter shall have a minimum 

normal range of 150 miles and shall be capable of 
transmitting clearly perceptible signals from ship 
to ship by day and under normal conditions and 
circumstances over this range. (Clearly percepti- 
ble signals will normally be received if the root 
mean square value of the field strength produced 
at the receiver by an unmodulated carrier is at 
least 25 microvolts per metre for A3 and A3H 
emissions.) 

(b) In vessels of less than 45 metres in length 
the transmitter shall produce a power in the 
antenna of at least 15 watts for A3 emission or 60 

watts for A3H emission. In any case the transmit- 

ter shall have a minimum normal range of at least 

75 miles. 
(4) The transmitter shall be fitted with a device 

for generating the radiotelephone alarm signal by 

automatic means so designed as to prevent actua- 

tion by mistake. The device shall be capable of 

being taken out of operation at any time in order 

to permit the immediate transmission of a distress 

message. Arrangements shall be made to check 
periodically the proper functioning of the device 

on frequencies other than the radiotelephone 
distress frequency using a suitable artificial 
antenna.
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(5) Búnaðurinn, sem krafist er í 4. tl. skal 
fullnægja eftirfarandi kröfum: 

a) Tíðniskekkja hvers tóns má vera mest plús 

eða mínus 1,5%. 

b) Tímaskekkja hvers tóns má vera mest plús 

eða mínus 50 millisek. 
c) Bil milli tóna skal ekki vera lengra en 50 

millisek. 
d) Hlutfallið milli styrkgildis (amplitude) sterk- 

ari og veikari tóna, skal vera á bilinu Í til 1,2. 

(6) Viðtækið, sem krafist er í Í. tl., skal geta 
tekið á móti talstöðva-neyðartíðninni og minnst 
einni annarri tíðni, sem skipatalstöðvar geta not- 
að á tíðnisviðunum milli 1605 og 2850 kHz, með 

þeirri tegund útgeislunar, sem radíóreglugerðin 
tiltekur fyrir þessar tíðnir. Auk þess skal viðtækið 
geta tekið á móti öðrum tíðnum, með þeim 
tegundum útgeislunar, sem radíóreglugerðin til- 
tekur, sem notaðar eru til sendinga veðurskeyta 
með talstöð og öðrum slíkum viðskiptum, sem 
varða Öryggi við siglingar, og stjórnvöld telja 
nauðsynleg. Viðtækið skal vera nægjanlega næmt 
til að gefa merki í hátalara, þegar móttakan er 

aðeins 50 míkróvolt í viðtækið. 

(7) Talstöðvarviðtækið til hlustunar á tal- 
neyðartíðninni skal vera faststillt á þá tíðni. Það 

skal hafa síu eða búnað til að þagga niður í 

hátalaranum, þegar talstöðva-vekjaramerki er 

ekki til staðar. Auðvelt skal vera að kveikja eða 
slökkva á þessum búnaði, þegar aðstæður eru 

slíkar, að mati skipstjórans, að hlustun geti valdið 
truflun við siglingu skipsins. 

(8) Svo unnt sé að skipta fljótt um frá sendingu 
til móttöku, þegar handvirk skipting er gerð, skal 
skiptirofinn vera staðsettur á hljóðnemanum eða 
á talfærinu, ef mögulegt er. 

(9) a) Meðan skip er á sjó, skal ávallt vera til 
nægjanleg orka frá aðalorkugjafa, svo stöðin 
starfi og dragi þá vegalengd sem krafist er í 3. tl. 

b) Varaorkugjafi skal hafður: 

i) ofarlega í skipum 45 m að lengd og lengri, 

ii) eins hátt og mögulegt í skipum styttri en 45 
m. 
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(5) The device required by paragraph (4) shall 
comply with the following requirements: 

(a) the tolerance of the frequency of each tone 

shall be plus or minus 1.5 per cent; 
(b) the tolerance on the duration of each tone 

shall be plus or minus 50 milliseconds; 
(c) the interval between successive tones shall 

not exceed 50 milliseconds; and 

(d) the ratio of the amplitude of the stronger 
tone to that of the weaker shall be within the 
range of 1to1.2. 

(6) The receiver required by paragraph (1) 
shall be capable of receiving the radiotelephone 

distress frequency and at least one other fre- 
quency available for maritime radiotelephone 

stations in the bands between 1 605 kilohertz and 
2 850 kilohertz, using the classes of emission 

assigned by the Radio Regulations for these 

frequencies. In addition the receiver shall permit 
the reception of such other frequencies, using the 

classes of emission assigned by the Radio Regula- 
tions, as are used for the transmission by 

radiotelephony of meteorological messages and 
such other communications relating to the safety 
of navigation as may be considered necessary by 

the Administration. The receiver shall have suffi- 
cient sensitivity to produce signals by means of a 
loudspeaker when the receiver input is as low as 
50 microvolts. 

(7) The radiotelephone distress frequency 

watch receiver shall be pre-set to this frequency. 

It shall be provided with a filtering unit or a 
device to silence the loudspeaker in the absence 

of a radiotelephone alarm signal. The device shall 
be capable of being easily switched in and out and 
may be used when, in the opinion of the skipper, 

conditions are such that maintenance of the 
listening watch would interfere with the safe 

navigation of the vessel. 

(8) To permit rapid change-over from trans- 
mission to reception when manual switching is 
used, the control for the switching device shall, 

where practicable, be located on the microphone 

or the telephone handset. 

(9) (a) While the vessel is at sea, there shall be 
available at all times a main source of energy 
sufficient to operate the installation over the 
normal range required in paragraph (3). 

(b) A reserve source of energy shall be pro- 

vided: 
(i) in the upper part of vessels of 45 metres in 

length and over; and 

(ii) in a position as high as practicable in vessels 

of less than 45 metres in length,
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Varaorkugjafinn skal í öllum tilvikum hafa 
nægjanlega hleðslu fyrir stöðuga notkun sendisins 
og viðtækisins í að minnsta kosti 6 klukkustundir 
við eðlilegar aðstæður. 

c) Ef varaorkugjafinn veitir orku fleiri en einu 
tæki þessa radíóbúnaðar, sem nefndur er í 10. tl., 

skal hleðsla hans nægja til stanslausrar notkunar 
alls sendi- og viðtækjabúnaðarins í a. m. k. 6 

klukkustundir, nema ræsing hvers einstaks tækis 
þessa búnaðar sé möguleg eftir þörfum með 
sameiginlegum skiptirofa. 

d) Varaorkugjafann má nota sem aðalorku- 

gjafann, þó með fyrirvara um að fyrirkomulag 
tækjanna og notkun þeirra sé þannig háttað, að 
þessi ákvæði séu ávallt uppfyllt, þegar skipið er á 

sjó. 
e) Varaorkugjafa er ekki krafist fyrir talstöð- 

ina, ef til staðar er varaloftskeytastöð fyrir milli- 
tíðnisviðið og varaorkugjafi fyrir hana. 

(10) Varaorkugjafann má aðeins nota til að 
knýja: 

a) talstöðina, 
b) loftskeytastöðina eða varaloftskeytastöðina 

ásamt morse-vekjarakerfinu og þann búnað, sem 
krafist er í 12. tl. 137. reglu, til að senda morse- 
vekjaramerki, ef búnaðurinn er rafknúinn; 

c) metrabylgjutalstöðina (VHF); 
d) neyðarljósið, sem krafist er samkvæmt $. tl. 

142. reglu, 

e) búnaðinn, sem krafist er í 4. tl. til sendingar 
á talstöðvavekjaramerkinu. 

(11) Án tillits til ákvæðanna í 10. tl. geta 
stjórnvöld leyft að varaorkugjafinn sé jafnframt 

notaður fyrir miðunarstöð, sé hún höfð, og ýmsan 

eyðslugrannan neyðarbúnað, sem er að öllu leyti 

staðsettur í efra hluta skipsins t. d. neyðarljós við 
sjósetningarstað björgunarfara, en með því skil- 

yrði, að auðvelt sé að aftengja þessi viðbótarkerfi 

og að orkugetan sé nægjanleg fyrir þetta. 

(12) Meðan skipið er á sjó, skal öllum raf- 

geymum, sem fyrir hendi eru, haldið hlöðnum 

samkvæmt ákvæði 9. tl. eða a. m. k. þannig að 

fullhlaða megi þá á minna en 16 klst. 

(13) Fullfrágengið loftnet skal vera um borð. 
Ef loftnetið er strengt milli uppistaða, sem lík- 
legar eru til að sveiflast, skal það vera varið gegn 

því að slitna. Auk þess skal vera fyrir hendi 

fullbúið varaloftnet, tilbúið til uppsetningar, eða 
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which under all circumstances shall have suffi- 
cient capacity to operate the transmitter and 
receiver for at least 6 hours continuously under 
normal working conditions. 

(c) If the reserve source of energy supplies 
several of the radio installations mentioned in 
paragraph (10) its capacity shall be sufficient to 

operate the transmitter and receiver of these 
installations continuously and símultaneously for 
at least 6 hours unless one switchgear permits the 
selective operation of the radio installations. 

(d) The reserve source of energy may also be 

used as the main source of energy, provided that 

the manner of installation and use ís such that 
these requirements are met at all times when the 
vessel is at sea. 

(e) A reserve source of energy is not required 

for the radiotelephone installation if a reserve 
medium frequency radiotelegraph installation 

with a reserve source of energy is fitted. 

(10) The reserve source of energy shall be used 
to supply only: 

(a) the radiotelephone installation; 
(b) the radiotelegraph installation or the 

reserve radiotelegraph installation, including the 

radiotelegraph auto alarm and the device 
required by Regulation 137(12) for keying 
radiotelegraph alarm signals if electrically oper- 

ated; 
(c) the VHF installation; 
(d) the emergencey light required by Regulation 

142(5); and 
(e) the device required by paragraph (4) for 

generating the radiotelephone alarm signal. 

(11) Notwithstanding the provisions of para- 
graph (10), the Administration may authorize the 
use of the reserve source of energy for a direc- 
tionfinder, if fitted, and for a number of low- 

power emergeney circuits which are wholly con- 

fined to the upper part of the vessel such as 

emergency lighting on the embarkation station 

for survival craft, on condition that the additional 

loads can be readily disconnected, and that the 

source of energy is of sufficient capacity to carry 
them. 

(12) While the vessel ís at sea, any battery 

provided shall be kept charged so as to meet the 

requirements of paragraph (9) and in any case 

shall be capable of being brought to a fully 

charged state within a period of 16 hours. 

(13) An antenna shall be provided and in- 

stalled and, if suspended between supports liable 
to whipping, shall be protected against breakage. 

In addition, a spare antenna shall be carried on 
board completely assembled for immediate
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þar, sem þetta er ekki framkvæmanlegt, hæfi- 

legur loftnetsvír og einangrarar, til að geta útbúið 

varaloftnet. Nauðsynleg verkfæri til uppsetningar 
á loftneti skulu einnig vera fyrir hendi. 

144. regla 

Metrabylgjutalstöðvar (VHF) 

(1) Þegar metrabylgjutalstöð er höfð, þá skal 
hún vera faststaðsett ofarlega um borð í skipinu 

og vera Í samræmi við ákvæði þessarar reglu, og 

vera samsett úr senditæki, viðtæki og orkugjafa, 
sem getur drifið tækin með tilætlaðri orku, ásamt 

hæfilegu loftneti til góðrar útsendingar og mót- 
töku merkja á þeim tíðnum, sem stöðin notar. 

(2) Metrabylgjutalstöð skal uppfylla þær kröf- 

ur, sem settar eru fram í radíóreglugerðinni 

varðandi tæki, sem notuð eru í alþjóðaþjónustu 

metrabylgjufarstöðva til sjós (Maritime Mobile 

VFH International Radiotelephone Service) og 
skal hún hafa þær tíðnir, sem tilteknar eru í 

radíóreglugerðinni og einnig þær, sem viðkom- 

andi stjórnvöld geta krafist. 
(3) Sendiorka senditækisins skal a. m. k. vera 

10 wött, sem minnka má í Í watt. Eftir því sem 
framkvæmanlegt er, skal loftnetið hafa óhindraða 

útgeislun til allra átta. 

(4) Unnt skal vera að fylgjast stöðugt með 

metrabylgjurásunum, sem krafist er vegna örygg- 

is siglinga, í brúnni á heppilegum stað við stjórn- 

unarstaðinn og þar sem nauðsynlegt er, skal 

einnig vera unnt að hafa talstöðvaviðskipti af 

brúarvængjunum. 
(5) Þar sem metrabylgjustöð er ætluð sem 

aðaltalstöðin í samræmi við 131. reglu, 2. tl. b), 

skal vera fyrir hendi varaorkugjafi, sem uppfyllir 
ákvæði 9., 10., 11. og 12. tl. 143. reglu, og með 

orkugetu, sem nægir til stanslausrar notkunar 
senditækis og viðtækis í a. m. k. 6 klukkustundir. 

145. regla 

Sjálfvirk vekjaratæki fyrir talstöðvar 

(1) Sjálfvirka vekjaratækið fyrir talstöðina, 
skal vera í samræmi við eftirfarandi lágmarks- 

kröfur: 

a) Tíðnir mestu svörunar á stilltum rásum og 
öðrum tónvalsbúnaði mega hafa mesta skekkju 
plús eða mínus 1,5% í hverju tilviki, og skal 

svörunin á tíðnum, sem eru innan við 3% af 
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replacement or, where this is not practicable, 

sufficient antenna wire and insulators to enable a 
spare antenna to be erected. The necessary tools 

to erect an antenna shall also be provided. 

Regulation 144 

VHF Radiotelephone Stations 

(1) When a VHF radiotelephone station is 

provided it shall be a permanent installation 
situated in the upper part of the vessel and 
include a VHF radiotelephone installation com- 

plying with the provisions of this Regulation and 
comprising a transmitter and receiver, a source of 
power capable of actuating them at their rated 

power levels, and an antenna suitable for effi- 

ciently radiating and receiving signals at the 
operating frequencies. 

(2) Such a VHF installation shall conform to 

the requirements laid down in the Radio Regula- 

tions for equipment used in the Maritime Mobile 
VHF International Radiotelephone Service and 

shall be capable of operation on those channels 

specified by the Radio Regulations and as may be 

required by the Administration concerned. 

(3) The transmitter radio frequency carrier 
power output shall be at least 10 watts with a 

reduction capability to 1 watt. The antenna shall, 

as far asis practicable, have an unobstructed view 

in all directions. 

(4) Control of the VHF channels required for 
navigational safety shall beimmediately available 

in the wheelhouse convenient to the conning 

position and, where necessary, facilities shall also 

be available to permit radiocommunications from 

the wings of the wheelhouse. 

(5) Where a VHF radiotelephone station is 

fitted as the main installation under the provi- 

sions of Regulation 131(2) (b), a reserve source 

of energy shall be provided complyving with 

Regulation 143(9), (10), (11) and (12) with 

sufficient capacity to operate the transmitter and 

receiver for at least 6 hours continuously. 

Regulation 145 

Radiotelephone Auto Alarms 

(1) The radiotelephone auto alarm shall com- 

ply with the following minimum requirements: 

(a) the frequencies of maximum response of 

the tuned circuits, and other tone selecting 
devices, shall be subject to a tolerance of plus or 

minus 1.5 per cent of each instance; and the
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tíðninni ekki vera minni en 50% af mestu svörun. 

b) Þegar engra truflana eða suðs gætir, þá skal 

sjálfvirki viðtökubúnaðurinn fara í gang fyrir 

áhrif vekjaramerkisins innan 4 til 6 sekúndna. 

c) Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal vera næm- 
ur fyrir vekjaramerkinu. þrátt fyrir tímabundnar 

lofttruflanir og truflanir frá sterkum merkjum, 

öðrum en vekjaramerkinu, og helst án þess að 

nokkurrar handstillingar sé þörf meðan búnaður- 
inn er Í gangi. 

d) Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal ekki fara í 

gang vegna lofttruflana eða sterkra merkja, ann- 
ars en vekjaramerkisins. 

e) Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal vera virk- 
ur út fyrir það svæði sem talviðskipti geta talist 
fullnægjandi á. 

f) Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal geta þolað 
titring, raka, hitabreytingar og breytingar á 

vinnuspennu, eins og vænta má við misjafnar 
aðstæður um borð í skipi á sjó, og skal vera áfram 

starfhæfur við þessi skilyrði. 

g) Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal, eftir því 

sem við verður komið, gefa viðvaranir um bilanir 
í tækinu, sem hindra að það starfi eðlilega á 

vöktum. 
(2) Áður en ný gerð sjálfvirks talstöðvar- 

vekjaratækis er viðurkennd, skulu stjórnvöld 
hafa öðlast fullvissu með raunhæfum prófunum, 

við venjulegar aðstæður, um að tækið sé í sam- 

ræmi við 1. tl. 

HLUTI D-RADÍÓDAGBÆKUR 
146. regla 

Radíódagbækur 

(1) Radíódagbókin (dagbók radíóþjónustunn- 
ar), sem krafist er í radíóreglugerðinni að sé í 

skipum, sem búin eru loftskeytastöð samkvæmt 

130. reglu eða 2. tl. 131. reglu, skal geymd í 

loftskeytaklefanum, þegar verið er á sjó. Í dag- 

bókina skulu allir loftskeytamenn eða loftskeyta- 

menn með takmörkuð réttindi, færa nafn sitt, 

tímann, sem þeir koma á og fara af vakt, og allt 

það, sem við ber á þeirra vakt í sambandi við 
radíóþjónustu skipsins og kann að hafa þýðingu 

fyrir Öryggi mannslífa á hafinu. Að auki skal 

eftirtalið fært í dagbókina: 
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response shall not fall below 50 per cent of the 
maximum response for frequencies within 3 per 
cent of the frequency of maximum response; 

(b) in the absence of noise and interference, 

the automatic receiving equipment shall be cap- 
able of operating from the alarm signal in a 
period of not less than 4 and not more than 6 
seconds; 

(c) the automatic receiving equipment shall 
respond to the alarm signal under conditions of 

intermittent interference caused by atmospherics 
and powerful signals other than the alarm signal, 
preferably without any manual adjustment being 

required during any period of watch maintained 

by the equipment; 
(d) the automatic receiving equipment shall 

not be actuated by atmospherics or by powerful 
signals other than the alarm signal; 

(e) the automatic receiving equipment shall be 

effective beyond the range at which speech 
transmission is satisfactory; 

(f) the automatic receiving equipment shall be 

capable of withstanding vibration, humidity, 

changes of temperature and variations in power 

supply voltage equivalent to the severe condit- 

ions experienced on board vessels at sea, and 
shall continue to operate under such conditions; 

and 
(g) the automatic receiving equipment shall, as 

far as practicable, give warning of faults that 

would prevent the apparatus from performing its 
normal functions during watch hours. 

(2) Before a new type of radiotelephone auto 
alarm ís approved, the Administration shall be 

satisfied by practical tests, made under operating 
conditions equivalent to those obtained in prac- 
tice, that the apparatus complies with paragraph 

(1). 

PART D — RADIO LOGS 

Regulation 146 

Radio Logs 

(1) The radio log (diary of the radio service) 
required by the Radio Regulations for a vessel 

which ís fitted with a radiotelegraph station in 

accordance with Regulations 130 or 131(2) (a) 

shall be kept in the radiotelegraph operating 

room while at sea. Every radio officer or radio 

operator shall enter in the log his name, the times 

at which he goes on and off watch, and all 

incidents connected with the radio service which 

occur during his watch which may appear to be of 

importance to safety of life at sea. In addition, 

there shall be entered in the log:



Nr. 9 

a) Færslur, sem krafist er samkvæmt radíó- 

reglugerðinni. 

b) Upplýsingar um viðhald og viðgerðir tækja 
ásamt skrá yfir hleðslu rafgeyma, á þann hátt sem 
stjórnvöld mæla fyrir. 

c) Daglega yfirlýsingu um framkvæmd 10. tl. 

137. reglu. 

d) Hjá skipum, sem eru búin sjálfvirku morse- 

vekjaratæki, upplýsingar um prófanir á tækinu í 
samræmi við 3. tl. 138. reglu. 

e) Upplýsingar um viðhald rafgeymanna, 
ásamt skrá yfir hleðslur þeirra (þar sem slíkt á 

við) í samræmi við 10. tl. 140. reglu og þau atriði 
prófananna, sem krafist er í fyrrnefndum tölulið 

og varða senditækin í vélknúnum björgunar- 

bátum. 
f) Atriði varðandi viðhald og prófanir á færan- 

legum radíóbúnaði björgunarfara og neyðar- 
sendibaujum (EPIRB), samkvæmt kröfum 
stjórnvalda í samræmi við 141. reglu. 

g) Tímann, þegar hlustvarslan er rofin í sam- 
ræmi við 3. tl. 133. reglu, ásamt ástæðunni fyrir 
því, og hvenær hlustvarslan er hafin að nýju. 

(2) Radíódagbókin, sem krafist er í radíóreglu- 

gerðinni fyrir skip, sem búið er talstöð í samræmi 
við 131. reglu, skal geymd þar sem hlustvaktin er 
haldin. Sérhver fullgildur talstöðvarvörður og 

sérhver áhafnarmeðlimur, sem annast hlustvakt í 

samræmi við 134. reglu, skal skrá í dagbókina 

nafn sitt og öll þau atvik, sem eiga sér stað á 

vaktinni og tengd eru radíóþjónustunni og gætu 

skipt máli varðandi öryggi mannslífa á hafinu. Að 

auki skal eftirtalið fært í dagbókina: 

a) Færslur, sem krafist er samkvæmt radíóreglu- 

gerðinni. 

b) Tímann, þegar hlustvarslan hefst við brott- 
för skipsins úr höfn, og hvenær henni lýkur við 
komu skipsins til hafnar. 

c) Tímann, þegar hlustvarslan er af einhverri 

ástæðu rofin, ásamt ástæðunni fyrir því, og hve- 

nær hlustvarslan er hafin að nýju. 

d) Atriði varðandi viðhald rafgeymanna (séu 

þeir hafðir), ásamt skrá yfir hleðslu þeirra sam- 
kvæmt 12. tl. 143. reglu. 

e) Atriði varðandi viðhald og prófanir á færan- 

legum radíóbúnaði björgunarfara og neyðar- 

sendibaujum  (EPIRB) samkvæmt kröfum 
stjórnvalda í samræmi við 141. reglu. 

(3) Radíódagbókin, sem krafist er fyrir skip, sem 

búið er metrabylgjutalstöð (VHF-talstöð) í sam- 
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(a) the details required by the Radio Regula- 
tions; 

(b) details of the maintenance, including a 
record of the charging of the batteries, in such 

form as may be prescribed by the Administra- 
tion; 

(c) a daily statement with regard to the fulfil- 
ment of Regulation 137(10); 

(d) in vessels fitted with a radiotelegraph auto 
alarm, details of tests made under Regulation 
138(3); 

(e) details of the maintenance of the batteries, 
including a record of the charging (if applicable) 
required by Regulation 140(10), and details of 
the tests required by that paragraph in respect of 

the transmitters fitted in motor lifeboats; 

(f) details of the maintenance and tests of 
portable radio apparatus for survival craft and 
EPIRB required by the Administration in 
accordance with Regulation 141; and 

(g) the time at which the listening watch is 
discontinued in accordance with Regulation 
133(3) together with the reason and the time at 
which the listening watch is resumed. 

(2) The radio log required by the Radio 

Regulations for a vessel which ís fitted with a 

radiotelephone station in accordance with Reg- 
ulation 131 shall be kept at the place where the 

listening watch ís maintained. Every qualified 
operator and every crew member carrying out a 

listening watch in accordance with Regulation 

134 shall enter in the log, with his name, the 

details of all ineidents connected with the radio 

service which occur during his watch which may 

appear to be of importance to safety of life at sea. 

In addition, there shall be entered in the log: 

(a) the details required by the Radio Regula- 
tions; 

(b) the time at which the listening watch begins 
when the vessel leaves port, and the time at 

which it ends when the vessel reaches port; 

(c) the time at which the listening watch is for 
any reason discontinued together with the reason 
and the time at which the listening watch ís 

resumed; 

(d) details of the maintenance of the batteries 
(if provided), including a record of the charging 

required by Regulation 143(12); and 
(e) details of the maintenance and tests of 

portable radio apparatus for survival craft and 

EPIRB required by the Administration in 
accordance with Regulation 141. 

(3) The radio log required for a vessel which is 
fitted with a VHF radiotelephone station in
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ræmi við 131. reglu, 2. tl. b), skal geymd þar sem 

hlustvaktin er haldin. Sérhver fullgildur talstöðv- 

arvörður og sérhver áhafnarmeðlimur, sem held- 

ur hlustvakt, skal skrá í dagbókina öll viðskipti, 

sem tengd eru neyðartilvikum. Þar að auki skal 
færa í dagbókina þau atriði, sem viðkomandi 

stjórnvöld krefjast. 

(4) Radíódagbókin skal liggja frammi til athug- 

unar fyrir eftirlitsmenn, sem hlotið hafa til þess 

heimild viðkomandi stjórnvalda. 

KAFLI X — SIGLINGATÆKJABÚNAÐUR 
UM BORÐ 

147. regla 

Undanþágur 

Stjórnvöld geta veitt hvaða skipi sem er undan- 

þágu frá ákvæðum þessa kafla, þegar þau telja að 

eðli siglingar þess eða nálægð þess við land geri 
þessar varúðarráðstafanir ónauðsynlegar. 

148. regla 

Attavitar 

(1) Skip 45 m að lengd og lengri skulu búin: 

a) Venjulegum seguláttavita í nátthúsi staðsett- 

um á miðlínu skipsins, þannig að fullnægjandi sé 
að mati stjórnvalda. 

b) Öðrum seguláttavita í nátthúsi við aðal- 
stjórnstaðinn, fyrir þann sem er við stýrið til að 
stýra eftir. Ef myndinni af venjulega áttavit- 
anum, sem er samkvæmt lið a) varpað eða hún 
endurspegluð til þessara nota, þá skal hinum 
seguláttavitanum komið fyrir á fullnægjandi stað 

að mati stjórnvalda. 

(2) Skip styttri en 45 m skulu búin: 

a) venjulegum seguláttavita í nátthúsi staðsett- 

um á miðlínu skipsins, þannig að vörpuð mynd 

eða endurspegluð af honum sé við aðalstjórnstað- 

inn fyrir stjórnandann við stýrið til að stýra eftir; 

búnaðurinn skal settur upp þannig, að 
fullnægjandi sé að mati stjórnvalda; og 

b) öðrum seguláttavita í nátthúsi við aðal- 

stjórnstaðinn, þar sem ekki er höfð vörpuð eða 

endurspegluð mynd af venjulega áttavitanum 

fyrir stjórnandann við stýrið til að stýra eftir. 

(3) Setja skal upp gýróáttavita, sem er 
fullnægjandi að mati stjórnvalda: 
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accordance with Regulation 131(2) (b) shall be 
kept at the place where the listening watch is 
maintained. Every qualified operator and every 
crew member carrying out a listening watch shall 

enter in the log the details of all communications 
connected with distress. In addition, there shall 

be entered in the log such details as may be 
required by the Administration. 

(4) Radio logs shall be available for inspection 

by the officers authorized by the Administration 

to make such inspection. 

CHAPTER X — SHIPBORNE NAVIGA- 

TIONAL EQUIPMENT 

Regulation 147 

Exemptions 

The Administration may exempt any vessel 
from any of the requirements of this Chapter 
where it considers that the nature of the voyage 

or the vessel's proximity to land, does not war- 
rant such requirements. 

Regulation 148 

Compasses 

(1) Vessels of 45 metres in length and over 

shall be fitted with: 
(a) a standard magnetic compass in a suitable 

binnacle positioned on the vessel's centreline, to 
the satisfaction of the Administration; and 

(b) a second magnetic compass in a suitable 
binnacle adjacent to the main steering position 

for the helmsman to steer by. However, where a 

projected or reflected image of the standard 
compass required in sub-paragraph (a) is pro- 
vided for this purpose the second magnetic com- 
pass shall be fitted in a suitable position to the 

satisfaction of the Administration. 
(2) Vessels of less than 45 metres in length shall 

be fitted with: 
(a) a standard magnetic compass in a suitable 

binnacle positioned on the vessel's centreline 

with a projected or reflected image provided 

adjacent to the main steering position for the 

helmsman to steer by. The installation shall be 

fitted to the satisfaction of the Administration; 

and 
(b) a second magnetic compass in a binnacle at 

the main steering position, where a projected or 

reflected image of the standard compass is not 
provided for the helmsman to steer by. 

(3) A gyro-compass to the satisfaction of the 
Administration shall be fitted: 

Cc 10
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a) í skip 75 m að lengd; og 

b) í skip, sem eru styttri en 75 m og ætluð eru 
til siglinga á breiddargráðum, þar sem láréttur 
segulkraftur jarðarinnar er ónógur til þess að 

seguláttaviti geti veitt nægjanlega stöðuga stefnu. 

Gýróáttaviti samkvæmt kröfum í lið a) eða b) 

skal vera þannig staðsettur, að sá sem er við 
stýrið geti lesið á hann beint eða af aflestrarskífu 

(repeater) við aðaistjórnstaðinn. Auk þess skal 
hann vera búinn einni eða fleiri aflestrarskífum, 

sem unnt er að ákvarða stefnuna með, svo 

fullnægjandi sé að mati stjórnvalda. 

(4) Þar sem gýróáttaviti er um borð, og stjórn- 
andinn við stýrið getur lesið af beint eða af 
aflestrarskífu við aðalstjórnstaðinn, þar þarf ekki 

að setja upp seguláttavitann, sem fjallað er um í 

liðum 1 b) og 2 b), enda sé vörpuð eða endur- 
spegluð mynd af seguláttavitanum fyrir stjórn- 

andann við stýrið til að stýra eftir. 

(5) Gera skal ráðstafanir, svo unnt sé að lesa af 
áttavita bæði í björtu og í myrkri. 

(6) Seguláttavitar skulu vera vandlega leiðréttir 
og tafla og línurit yfir frávik skal vera um borð í 

skipinu. 

(7) Þar sem seguláttaviti með sendimöguleika 
er hafður, skal hann hafa neyðarrafhlöðu, sem er 

fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

(8) Lýsing og búnaður til að breyta ljósstyrk 
skal hafður til að tryggja, að ætíð sé unnt að lesa 
af áttavitanum. Ef lýsingin er frá aðalraforku- 

gjafa skipsins, skal neyðarlýsing vera til staðar. 

(9) Þar sem aðeins einn seguláttaviti er um 
borð, skal vera varaseguláttavitaker, sem má 

skipta um og setja í seguláttavitann um borð. 

(10) Haft skal talrör eða annar hentugur bún- 
aður fyrir talsamband milli þess staðar, þar sem 

venjulegi seguláttavitinn er, og aðalstjórnstaðar 

skipsins eða staðarins, þar sem neyðarstýrið er, 

sé það haft, og skal þessi búnaður vera 

fullnægjandi að mati stjórnvalda. 

149. regla 

Dýptarmælar 

(1) Skip 45 m að lengd og lengri skulu búin 
bergmálsdýptarmæli, sem fullnægjandi er að mati 

stjórnvalda.. 
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(a) in vessels of 75 metres in length and over; 
and 

(b) in vessels of less than 75 metres in length 
intended for operation in latitudes where the 
horizontal component of the earth's total magnet- 

ic force is insufficient to provide adequate direc- 
tional stability to the magnetic compass. 

The gyro-compass required by sub-paragraphs 
(a) or (b) shall be so positioned that it can be read 
by the helmsman, either directly or from a 
repeater at the main steering position, and shall 
be fitted with a repeater or repeaters for taking 
bearings, to the satisfaction of the Administra- 

tion. 
(4) Where a gyro-compass is fitted which can 

be read by the helmsman either directly or from a 
repeater at the main steering position, the second 

magnetic compass referred to in sub-paragraphs 

(1) (b) and (2) (b) need not be fitted, provided 
that the projected or reflected image of the 
standard magnetic compass is available for the 
helmsman to steer by. 

(5) Means shall be provided to enable compass 
bearings to be taken by day and night. 

(6) Magnetic compasses shall be properly com- 

pensated and a list or curve of residual deviations 

provided on board the vessel. 

(7) Where a transmitting magnetic compass 
and repeater is fitted it shall be provided with an 

emergency electrical supply to the satisfaction of 

the Administration. 

(8) Illumination and facilities for dimming shall 
be provided to enable reading of the compass 

card at all times. lf illumination is provided by 
the vessel's main electrical supply. emergency 

illumination shall be available. 
(9) Where only one magnetic compass is car- 

ried, a spare magnetic compass bowl which is 

interchangeable with the magnetic compass shall 

be carried. 
(10) A voice pipe or other adequate means of 

communication between the standard compass 

position and the normal navigation control posi- 

tion or emergency steering position, if fitted, 
shall be provided to the satisfaction of the 

Administration. 

Regulation 149 
Depth Sounding Equipment 

(1) Vessels of 45 metres in length and over 
shall be provided with an echo-sounding device 

to the satisfaction of the Administration.
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(2) Skip styttri en 45 m skulu hafa búnað, sem 

er hæfilegur að mati stjórnvalda, til þess að mæla 
sjávardýpið undir skipinu. 

150. regla 

Ratsjárbúnaður 

(1) Skip, 45 m að lengd og lengri skulu vera 

með ratsjá, sem er fullnægjandi að mati 
stjórnvalda. 

(2) Í skipum styttri en 45 m og með ratsjá skal 
búnaðurinn vera fullnægjandi að mati stjórn- 

valda. 

151. regla 

Siglingaáhöld og útgáfur fyrir siglingar 

Meðferðis skulu vera hentug siglingaáhöld, 

nægjanlegt magn af nýjustu útgáfu viðeigandi 

sjókorta, leiðsögubóka, vitaskráa, tilkynninga til 

sjófarenda, flóðtaflna, ásamt öðrum nauðsyn- 

legum upplýsingum fyrir ráðgerða siglingu, svo 
fullnægjandi sé að mati stjórnvalda. 

152. regla 
Búnaður til merkjasendinga 

(1) Morse-lampi til að gefa merki með að degi 

til, skal vera um borð, og á hann að geta verið 

óháður aðalraforkugjafa skipsins. Meðal orku- 

gjafa lampans skal vera færanleg rafhlaða. 

(2) Skip 45 m að lengd og lengri skulu búin 
öllum merkjaflöggum og veifum, svo unnt sé að 
hafa samband með alþjóðamerkjakerfinu (Inter- 

national Code of Signals). 

(3) Í öllum skipum skal vera gildandi skrá yfir 

alþjóðamerkjakertið. 

153. regla 

Miðunarstöðvar 

Skip 75 m að lengd og lengri skulu vera búin 

radíómiðunarstöð samkvæmt 139. reglu. 

154. regla 

Skriðmælir og vegmælir 

Skip 75 m að lengd og lengri skulu vera búin 

viðeigandi tækjum til að mæla skrið og farna 

vegalengd á sjó. 

147 Nr. 9 

(2) Vessels of less than 45 metres in length shall 
be provided with suitable means to the satisfac- 
tion of the Administration for determining the 

depth of water under the vessel. 

Regulation 150 

Radar Equipment 

(1) Vessels of 45 metres in length and over 
shall be fitted with radar equipment to the 

satisfaction of the Administration. 

(2) In vessels of less than 45 metres in length 

where radar is fitted the installation shall be to 

the satisfaction of the Administration. 

Regulation 151 

Nautical Instruments and Publications 

Suitable nautical instruments, adequate and 
up-to-date charts, sailing directions, lists of 

lights, notices to mariners, tide tables and all 

other nautical publications necessary for the 

intended voyage, to the satisfaction of the Admi- 
nistration, shall be carried. 

Regulation 152 

Signalling Equipment 

(1) A daylight signalling lamp shall be pro- 
vided the operation of which is not solely depen- 

dent upon the main source of electrical power. 
The power supply shall in any case include a 

portable battery. 
(2) Vessels of 45 metres in length and over 

shall be provided with a full complement of flags 

and pennants to enable communications to be 

sent using the International Code of Signals in 

force. 
(3) In all vessels the International Code of 

Signals in force shall be carried. 

Regulation 153 
Direction Finders 

Vessels of 75 metres in length and over shall be 

fitted with radio direction-finding apparatus com- 

plying with the requirements of Regulation 139. 

Regulation 154 

Speed and Distance Indicator 

Vessels of 75 metres in length and over shall be 

fitted with a suitable instrument for measuring 

speed and distance through the water.
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VIÐBÆTIR í 
SKÍRTEINI 

1. Gerð öryggisskírteina fyrir fiskiskip. 

ALÞJÓÐLEGT ÖRYGGISSKÍRTEINI FYRIR FISKISKIP. 

(Ríkisskjaldarmerkið) (Land) 
Gefið út samkvæmt ákvæðum 

TORREMOLINOS-ALÞJÓÐASAMÞYKKTARINNAR UM 

ÖRYGGI FISKISKIPA, 1977. 

  

Skipaskrárnr. eða 

Nafn skips einkennisstafir Heimahöfn Lengd (L)* 

  

          
  

Nýtt/núverandi skip“* 

Dagsetning smíða- eða meiri háttar umsmíðasamnings ................0.0..0..0..00.0 00 

Dagsetning, þegar kjölur var lagður, eða þegar 
smíði skipsins hófst samkvæmt 2. reglu, 1. tl. c) í 

viðaukanum við samþykktina, eða þegar meiri 
háttar umsmíði skipsins hófst. 

Dagsetning afhendingar eða lok meiri háttar um- 
smíði 

Ríkisstjórn (nafn lands) staðfestir 
  

Ég undirritaður (nafn) staðfesti 

I. Að ofannefnt skip hefur verið skoðað samkvæmt ákvæðum 6. reglu í viðaukanum við ofannefnda 
samþykkt, og að skoðunin sýndi, að ástand bolsins, vélanna og búnaðarins, eins og skilgreint er í 

ofannefndri reglu, er að öllu leyti viðunandi, o 

reglum viðaukans við samþykktina. 

g að skipið fullnægði þeim kröfum, sem við eiga í 

II. Að mesta leyfileg djúprista í rekstri í sérhverju hleðslutilviki skipsins, er tilgreind í samþykktum 

gögnum um stöðugleika, sem dagsett eru ........ 

  

eee 19 ............. 

* Lengdin (L) er eins og hún er skilgreind í 5 tl. 2. reglu í viðaukanum við samþykktina. 

** Strikið yfir, svo sem við á.



(Official Seal) 

4. túlí 1986 149 Nr. 9 

APPENDIX 1 
CERTIFICATES 

1. Form of Safety Certificate for Fishing Vessels 

INTERNATIONAL FISHING VESSEL SAFETY CERTIFICATE 
(Country) 

Issued under the provisions of the 

TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 

SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 

  

Distinctive 
Name of Number or Port of Length 

Vessel Letters Registry (L)* 
  

          
  

New /existing vessel** 

Date of building or major conversion CONtra0t....0.0000%00 0... nn nr. 

Date on which keel was laid or of commence- 
ment of construction in accordance with Regula- 
tion 2(1)(c) of the Annex to the Convention or on 
which major conversion was comme€nced........00%0 0000 n sen 

Date of delivery or completion of major con- 
version 

The (Name) Government certifies 

I, the undersigned (Name) certify 
  

  

I. — That the above-mentioned vessel has been duly surveyed in accordance 

with the provisions of Regulation 6 of the Annex to the Convention referred to 

above, and that the survey showed that the condition of the hull, machinery 

and equipment, as defined in the above Regulation was in all respects 

satisfactory and that the vessel complied with the applicable requirements of 

the Annex to the Convention. 

Il. That the maximum permissible operating draught associated with each 

operating condition for this vessel is contained in the approved stability 

booklet dated ..................... 19..... 

  

* Length (L) as definedin Regulation 2(5) of the Annex to the Convention. 

** Delete as appropriate.
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Íil! Að skoðunin sýndi, að björgunarbúnaðurinn er nægjanlegur fyrir að hámarki 

FR manns, sem sé: 

björgunarför fyrir .................... manns (þar með talin ................... vélknúin björgunarför, 

rr björgunarflekar og gúmmíbjörgunarbátar, þar sem krafist er viðurkennds 

sjósetningarbúnaðar, og.... sjálflosa björgunarflekar og gúmmíbjörgunarbátar fyrir 
FER . manns); 

„ léttbátar eru meðtaldir/ekki meðtaldir * í ofangreindum heildarfjölda björgunarfara; 

. björgunarhringir; 

. björgunarvesti. 

IV. Að loftskeytastöð/talstöð skipsins er mönnuð, svo sem hér segir: 

  

Ákvæði reglnanna Hvernig fullnægt 

  

Fjöldi varða 

  

Hlustunartími         
  

Skírteini þetta gildir til ...................................... 
en háð reglubundnum skoðunum samkvæmt 6. reglu í viðaukanum við samþykktina og 

eftirfarandi aukaskoðunum samkvæmt 6. reglu, 1. tl. c). 

Skírteini þessu fylgir/fylgir ekki* undanþáguskírteini. 

Gefið Út hjá (Útgáfustaður skírteinis) 

(Undirskrift fullgilds embættismanns, 

sem gefur út skírteinið) 

(Stimpill útgefanda) 

Gildistími skírteinisins hefur verið framlengdur til... 
samkvæmt ákvæðum 11. reglu í viðaukanum við samþykktina. 

STAÖUF -............ enn 
Dagsetning... 

  

  

* Strikið yfir, svo sem við á.
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IíI. That the survey showed that the life-saving appliances provided for a 
total number of ....... persons and no more, viz: 

survival craft capable of accommodating ....... persons (including 
HARA motor-propelled survival craft, ....... liferafts for which approved 
launching devices are required and ....... float-free liferafts capable of 
accommodating ....... persons); 

rescue boats included /not included* in the total number of survival craft 

shown above; 

lifebuoys; 

life-jackets. 

IV. That the radiðtelegraph/radiotelephone station of the vessel is manned 
as follows: 

  

Requirements of Actual 
Regulations provisions 
  

Number of operators 
  

Hours of listening         
  

This Certificateis valid until ...............2.20200 0000 ern 
subject to periodical surveys in accordance with Regulation 6 of the Annex to 
the Convention and the following intermediate surveys required in accordance 
with Regulation 6(1)(0)........0.00%0 000. nnnn nn 

This Certificate is/is not* subject to an Exemption Certificate. 

Issuedat .............220.00 0. (place of issue of certificate) 

(Signature of duly authorized 
official issuing the certificate) 

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate) 

The validity of the Certificate has been extended until..............0...... 
in accordance with the provisions of Regulation 11 of the Annex to the 

Convention. 

Place............0. 0... Signed...........0.00 0000 

  
* Deleteas appropriate.
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2. Gerð undanþáguskírteinis. 

ALÞJÓÐLEGT UNDANÞÁGUSKÍRTEINI FYRIR FISKISKIP. 

(Ríkisskjaldarmerkið) (Land) 

Gefið út samkvæmt ákvæðum 

TORREMOLINOS-ALÞJÓÐASAMÞYKKTARINNAR UM 
ÖRYGGI FISKISKIPA, 1977. 

  

  

          
  

  

Skipaskrárnr. eða 
Nafn skips einkennisstafir Heimahöfn Lengd (L)* 

Ríkisstjórn (Nafn lands) staðfestir 

Ég undirritaður (Nafn) staðfesti 

Að framangreint skip er, samkvæmt ákvæðum ......................... reglu í viðaukanum við ofannefnda 

samþykkt, undanþegið ákvæðum“ |...........)).))........ samþykktarinnar. 

Færið hér inn skilmálana, 

ef einhverjir eru, fyrir veitingu 

undanþáguskírteinis. 

Þetta undanþáguskírteini gildir til „............................... re 

Útgefið hjá ...........nn (útgáfustaður skírteinis) 

(Stimpill útgefanda) 

Gildistími þessa undanþáguskírteinis hefur verið framlengdur til 

ræmi við ákvæði 11. reglu í viðaukanum við samþykktina. 

Staður 

  

* Lengdin (L) er eins og hún er skilgreind í 5 tl. 2. reglu í viðaukanum við samþykktina. 

** Færið hér inn tilvísanir til reglna, tilgreinið viðeigandi töluliði.
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2. Form of Exemption Certificate 

INTERNATIONAL FISHING VESSEL EXEMPTION CERTIFICATE 

(Official Seal) (Country) 

Issued under the provisions of the 
TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 

SAFETY OF FISHING VESSEL, 1977 

  

  

            
    

Distinctive 
Name of Number or Port of Length 
Vessel Letters Registry (L)* 

The (Name) Government certifies 

I, the undersigned (Name) certify 

That the above-mentioned vessel ís, under the authority conferred by 
Regulation ....... of the Annex to the Convention referred to above, exempted 
from the requirements of** ...............0000 00 
of the Convention. 

Insert here the 
conditions, if 

any, on which 
the exemption 
certificate is 
granted. 

This Exemption Certificate is valid until................00.0. 00... 

Íssuedat ..............0.20.2 0. (place of issue of certificate) 

(Signature of duly authorized 
official issuing the certificate) 

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate) 

The validity of this Exemption Certificate has been extended until........... 
in accordance with the provisions of Regulation 11 of the Annex to the 
Convention. 

Place.........0.00 00... Signed..........0.0... BE BRONS 
(Signature of duly authorized official) 

Date ......0.0.00000 00 

  

* Length (L) as definedin Regulation 2(5) of the Annex to the Convention. 
#* Insert here references to Regulations, specifying particular paragraphs.
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VIÐBÆTIR 2 
ÁKVÆÐI UM BJÖRGUNARBÚNAÐ 

1. Gerðir björgunarbáta 

1.1 Stinnir björgunarbátar 

1.1.1 Björgunarbátar skulu hafa stinnan byrð- 

ing, og aðeins vera með innbyrðis fleytigetu. 
Stjórnvöld geta samþykkt björgunarbáta með 

stinnu skýli, að því tilskildu, að auðvelt sé að 
opna það, bæði innan- og utan frá og það sé ekki 
til hindrunar við að fara fljótt um borð og frá 

borði, né hái sjósetningu og meðhöndlun björg- 
unarbátsins. 

1.1.2 Björgunarbátar skulu ekki vera styttri en 

7,3 m, nema stjórnvöld telji, sökum stærðar 

skipsins, eða annarra ástæðna, það óraunhæft 

eða óframkvæmanlegt. Enginn björgunarbátur 
skal vera styttri en 4,9 m. 

1.1.3 Enginn björgunarbátur skal samþykktur 

fyrir meiri þunga en 20 300 kg, fullhlaðinn fólki 
og búnaði, né fyrir fleiri en 150 manns, útreiknað 

samkvæmt ákvæðum 3. tl. 112. reglu. 

1.1.4 Björgunarbátar samþykktir fyrir fleiri en 

60 manns skulu vera vélknúnir og uppfylla 
ákvæði í lið 2.1 þessa viðbætis. 

1.1.5 Björgunarbátar skulu vera nægjanlega 
sterkbyggðir, svo þeir þoli með öryggi að vera 

sjósettir, fullhlaðnir fólki og búnaði, og hljóti 
ekki varanlega formbreytingu, þó þeir séu yfir- 

hlaðnir um 25%. 

1.1.6 Björgunarbátar skulu hafa meðalstafnris 
a. m. k. 4% af lengd sinni. Stafnrisið skal vera 

nokkurn veginn „parabóla.“ 

1.1.7 Björgunarbátar skulu búa yfir eigin 

fleytigetu eða vera búnir vatnsþéttum lofthylkj- 

um eða öðrum jafngildum, ótæranlegum flotefn- 
um, sem olía eða olíukennd efni hafa ekki mikil 

áhrif á og sem eru nægjanleg til þess að fleyta 

björgunarbátnum og búnaði hans, þegar báturinn 

er fullur af sjó og óvarinn fyrir ágangi sjávar. Auk 

þess skal björgunarbáturinn búinn vatnsþéttum 

lofthylkjum eða öðrum jafngildum, ótæranlegum 

flotefnum, sem olía og olíukennd efni hafa ekki 

mikil áhrif á og eru jafngildi að minnsta kosti 1/10 

hluta rúmmáls björgunarbátsins. Stjórnvöld geta 
leyft, að vatnsþétt flothylki séu fyllt með ótæran- 

legu flotefni, sem olía og olíukennd efni hafa ekki 
mikil áhrif á. 

1.1.8 Þóftur og hliðarsæti skulu höfð eins 

neðarlega í björgunarbátunum og mögulegt er. 
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APPENDIX 2 

SPECIFICATION FOR 

LIFE-SAVING APPLIANCES 

1. Construction of Lifeboats 

1.1 Rigid Lifeboats 

1.1.1 Lifeboats shall have rigid sides and 
internal buoyancy only. The Administration may 

approve lifeboats with a rigid shelter, provided 

that it may be readily opened from both inside 
and outside, and does not impede rapid embarka- 

tion and disembarkation or the launching and 

handling of the lifeboat. 

1.1.2 Lifeboats shall be not less than 7.3 
metres in length except where owing to the size of 
the vessel, or for other reasons, the Administra- 

tion considers the carriage of such lifeboats 

unreasonable or impracticable. No lifeboat shall 
be less than 4.9 metres in length. 

1.1.3 No lifeboat shall be approved the mass 
of which when fully laden with persons and 

equipment exceeds 20 300 kilogrammes or which 

has a carrying capacity calculated in accordance 

with Regulation 112(3) of more than 150 persons. 
1.1.4 Lifeboats permitted to carry more than 

60 persons shall be motor lifeboats complying 

with the requirements of Section 2.1 of this 

Appendix. 

1.1.5 Lifeboats shall be of sufficient strength to 

enable them to be safely lowered into the water 
with their full complement of persons and equip- 
ment and will not suffer residual deflection 1f 
subjected to an overload of 25 per cent. 

1.1.6. Lifeboats shall have a mean sheer at 

least equal to 4 per cent of their length. The sheer 
shall be approximately parabolic in form. 

1.1.7. Lifeboats shall have inherent buoyancy, 

or shall be fitted with watertight air cases or other 
equivalent non-corrodible buoyant material 
which shall not be adversely affected by oil or oil 
products, sufficient to float the lifeboat and its 

equipment when the lifeboat is flooded and open 

to the sea. An additional volume of watertight air 
cases or other equivalent non-corrodible buoyant 
material, which shall not be adversely affected by 
oil or oil products, equal to at least one tenth of 

the cubic capacity of the lifeboat shall be pro- 

vided. The Administration may permit the water- 
tight air cases to be filled with a non-corrodible 

buoyant material which shall not be adversely 

affected by oil or oil products. 
1.1.8 Thwarts and side seats shall be fitted as 

low in the lifeboat as practicable.
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1.1.9 „Blokkstuðull“ rúmmáls, eins og hann er 

skilgreindur í 3. lið þessa viðbætis, nema planka- 

byggðra trébáta skal ekki vera minni en 0,64. Þó 

mega þessir björgunarbátar hafa minni „blokk- 

stuðul“ en 0,64, ef stjórnvöld telja, að mið- 

punktshæð (metacentric height) og fríborð séu 

fullnægjandi, þegar björgunarbáturinn er full- 
hlaðinn fólki og búnaði. 

1.1.10 Séð skal fyrir hæfilegu sæti og öruggri 

festingu fyrir loftnetið og færanlega talstöðvar- 
búnaðinn, sem greint er frá í 122. reglu, á þeim 

stað, þar sem þau á að nota. 

1.2 Slöngubjörgunarbátar 

1.2.1 Fleytigeta björgunarbátsins skal gerð úr 
a. m. k. tveimur uppblásnum slöngum, sem eru 

hvor ofan á annarri, hvor á sinni hlið björgunar- 

bátsins. 
1.2.2 Flotslöngurnar skulu vera gerðar úr 

viðurkenndu efni. 
1.2.3 a) Þvermál flotslangnanna skal ekki vera 

minna en: 
1) 350 mm fyrir björgunarbáta, sem sam- 

þykktir eru fyrir 15 manns eða færri; og 
1) 400 mm fyrir björgunarbáta, sem sam- 

þykktir eru fyrir fleiri en 15 manns. 

b) Þegar flotslöngurnar eru með mismunandi 

þvermáli, þá skal slangan með stærra þvermálið 

vera undir hinni. 

1.2.4 Fleytigetu björgunarbátsins skal þannig 

fyrir komið með sundurhólfun að tryggt sé, að 

hann sé stöðugur og haldi nægilega lögun sinni til 

að mynda fullnægjandi rými fyrir alla, sem rúmast 
eiga um borð, þegar hann er fullhlaðinn fólki og 

búnaði og eftir að hann hefur misst 50% af 
fleytigetu sinni í einhverjum hluta eða hlutum 

flotslangnanna. Unnt skal að blása upp hvert hólf 

sérstaklega. 

1.2.5 Björgunarbátar skulu þannig byggðir, að 

þeir haldi lögun sinni og styrkleika við öll hleðslu- 
og starfsrækslutilvik. 

1.2.6 Björgunarbátar skulu þannig byggðir, að 

þeir þoli að vera á floti í 30 daga við öll skilyrði til 

sjós og að þeir séu nægjanlega varanlegir, svo 

tryggt sé að hæfni þeirra og geta breytist ekki, 

þótt þeir séu geymdir á opnu þilfari milli eðlilegra 

skoðana. 

1.2.7 Botninn í björgunarbátum skal vera 
vatnsheldur og veita nægjanlegt athafnasvæði, 
með fullnægjandi styrk til að þola allt það álag, 
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1.1.9 The block coefficient of the cubic capac- 

íty, as determined in accordance with Section 3 of 

this Appendix, of lifeboats, except wooden life- 
boats made of planks, shall be not less than 0.64 
provided that any such lifeboat may have a block 

coefficient of less than 0.64 if the Administration 
is satisfied that the metacentric height and 

freeboard are adequate when the lifeboat ís 
loaded with its full complement of persons and 

equipment. 

1.1.10 Arrangements shall be provided for 

adequately siting and securing in the operating 
position the antenna provided with the portable 
radio equipment referred to in Regulation 122. 

1.2 Inflated Lifeboats 

1.2.1 The lifeboat's buoyaney shall consist of at 
least two inflated tubes arranged one on top of 
the other on both sides of the lifeboat. 

1.2.2 The buoyancey tubes shall be made of 

approved material. 
1.2.3 (a) The minimum diameter of the 

buoyancy tubes shall not be less than: 
(i) 350 millimetres for lifeboats certified to 

carry not more than 15 persons; and 
(ii) 400 millimetres for lifeboats certified to 

carry more than 15 persons. 

(b) Where the buoyaney tubes are of different 

diameters the tube with the larger diameter shall 

be the lower tube. 
1.2.4 The buoyaney of the lifeboat, when 

loaded with the full complement of persons and 
equipment, shall be so arranged as to ensure by 

division into a number of separate compartments 

that, after a loss of 50 per cent of its buoyancy in 

any part or parts of its buoyaney tubes, the 

lifeboat remains stable and maintains adequately 
its shape to provide sufficient space for its full 
complement of persons. Each compartment shall 

be capable of being inflated separately. 

1.2.5 Lifeboats shall be so constructed as to 

maintain their shape and rigidity in all operating 
and loading conditions. 

1.2.6 Lifeboats shall be so constructed as to be 

capable of withstanding exposure for 30 days 
afloat in all sea conditions and have a sufficient 
margin of durability to ensure that their perfor- 
mance will not be affected by being stowed on an 
exposed deck during the period between normal 

inspections. 

1.2.7 The floor of lifeboats shall be waterproof 

and provide an efficient working platform of 

adequate strength capable of withstanding all
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sem hann getur orðið fyrir við öll starfstilvik, þar 
á meðal sjósetningu björgunarbátsins, full- 
hlöðnum fólki og búnaði. 

1.2.8 Stöðugleiki björgunarbáts skal vera 
fullnægjandi og jákvæður, þegar hann er fullhlað- 
inn fólki og búnaði. 

1.2.9 Hlutfall milli lengdar og breiddar björg- 
unarbáts skal ekki fara yfir 2,2, nema stjórnvöld 
séu þess fullviss, að frávik frá þessu hlutfalli skaði 
ekki sjóhæfni björgunarbátsins. 

1.2.10 Björgunarbátar skulu nægjanlega sterk- 
byggðir, svo þeir þoli með öryggi að vera sjósett- 

ir, fullhlaðnir fólki og búnaði. Þeir skulu vera 

nógu sterkir til þess að þola prófun með 25% 
yfirhleðslu, án verulegrar aflögunar eða nokkurr- 

ar varanlegrar breytingar. 

1.2.11 Efni, sem notuð eru í björgunarbáta, 
skulu þola olíu og olíukennd efni og hafa mikið 

viðnám gegn útfjólubláu ljósi. Björgunarbátar 
skulu vera nothæfir við hitastig milli plús 66? og 
mínus 30%C. 

1.2.12 Róðrar- og setþóftur skulu staðsettar 
eins neðarlega í bátnum og mögulegt er. Nægi- 

legum fjölda af vel staðsettum sekkjum til varnar 
því að bátnum hvolfi (anti-capsizing bags) skal 
komið fyrir, nema stjórnvöld séu þess fullviss, að 
án þeirra sé stöðugleiki og sjóhæfni björgunar- 
bátsins fullnægjandi. 

1.2.13 Hentugt tjald skal vera í bátnum, til að 
verja áhöfnina gegn kulda og vosbúð. Tjaldið og 
efri flotslangan skulu vera í mjög áberandi lit. 

1.2.14 Hæfilegum fjölda af sterkum festingum 
skal komið fyrir í bátnum, til að festa við búnað 
og tæki. 

1.2.15 Slitborðar skulu settir undir botn bátsins 

og utan á neðri flotslönguna. 

1.2.16 Séð skal fyrir hæfilegu sæti og öruggri 

festingu fyrir loftnetið og færanlega talstöðvar- 

búnaðinn, sem greint er frá í 122. reglu, á þeim 
stað, þar sem þau á að nota. 

2. Vélknúnir björgunarbátar 

Ákvæði þessa liðar eru til viðbótar ákvæðum í 
1. lið þessa viðbætis. 

2.1 Stinnir, vélknúnir björgunarbátar 

2.1.1 Vélknúnir björgunarbátar skulu búnir 

díselvél, sem skal þannig haldið við, að hún sé 
ætíð tilbúin til notkunar og fljótlegt sé að 
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stresses to which it may be subjected in all 

operating conditions, including lowering of the 
lifeboat loaded with its full complement of per- 

sons and equipment. 
1.2.8 The stability of a lifeboat shall be adequ- 

ate and positive when loaded with its full comple- 
ment of persons and equipment. 

1.2.9 The ratio of length to width of a lifeboat 
shall not exceed 2.2, unless the Administration is 

satisfied that departure from this ratio will not 
impair the seaworthiness of the lifeboat. 

1.2.10 Lifeboats shall be of sufficient strength 
to enable them to be safely lowered into the 
water with their full complement of persons and 

equipment. They shall be strong enough to 

withstand a 25 per cent overload test without 
significant distortion or any resultant permanent 

deformation. 

1.2.11 Materials used in the construction of 
lifeboats shall be unaffected by oil or oil products 
and be highly resistant to ultra-violet light. The 
lifeboat shall be capable of operating throughout 
a temperature range of plus 66 degrees celsius to 
minus 30 degrees celsius. 

1.2.12 Rowing and seating thwarts shall be 

arranged as low as possible in the lifeboat. An 
adequate number of suitably positioned anti- 
capsizing bags shall be fitted, unless the Admi- 

nistration is satisfied that the stability and sea- 

worthiness of the lifeboat when not fitted with 
anti-capsizing bags ís sufficient. 

1.2.13 A suitable cover for protecting the 

occupants against injury from exposure shall be 
provided. The cover and the upper buoyancy 

tube shall be of a highly visible colour. 
1.2.14 An adequate number of strong patches 

shall be provided for attaching fittings and secur- 
ing equipment. 

1.2.15 Rubbing strips shall be fitted under- 
neath the bottom of the boat and along the lower 

buoyancey tube. 
1.2.16 Arrangements shall be provided for 

adequately siting and securing in the operating 

position the antenna provided with the portable 

radio equipment referred to in Regulation 122. 

2. Motor Lifeboats 
The provisions of this Section are in addition to 

the provisions of Section 1 of this Appendix. 

2.1 Rigid Motor Lifeboats 

2.1.1 Motor lifeboats shall be fitted with a 
compression ignition engine which shall be kept 
so as to be at all times ready for use and be
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gangsetja hana við allar aðstæður, í bátnum skal 
vera nægilegt eldsneyti til a. m. k. sólarhrings 

stöðugrar keyrslu vélarinnar á þeim hraða, sem 

nánar er tiltekinn í líð 2.1.3. 
2.1.2 Vélin og fylgibúnaður hennar skulu vera 

vel umlukin til þess að tryggja notkun vélarinnar 
við óhagstæð veðurskilyrði, og skal vélarreisnin 
vera eldhamlandi. Bakkgír skal vera á vélinni. 

2.1.3 Framdrif vélknúins björgunarbáts skal 

á sléttum sjó vera a. m. k. 6 hnútar, þegar hann 

er fullhlaðinn fólki og búnaði. 

2.1.4 Umhverfis skrúfuna skal vera full- 

nægjandi vörn, vegna manna Í sjónum. 

2.1.5 Rúmmál innbyggða fleytibúnaðarins í 

vélknúnum björgunarbát skal aukið umfram það 

rúmmál sem krafist er í líð 1.1.7 þessa viðbætis, 
um það rúmmál, ef nokkurt, sem rúmmál inn- 

byggða fleytibúnaðarins til þess að fleyta vélinni, 

fylgihlutum hennar og einnig, sé báturinn búinn 

þessum tækjum, ljóskastaranum, loftskeytastöð- 
inni og fylgihlutum þeirra, er stærra en rúmmál 

fleytibúnaðarins þarf að vera til að fleyta þeim 

viðbótarmönnum, miðað við 0,0283 rúmmetra 

fyrir hvern mann, sem björgunarbáturinn gæti 
rúmað, ef vélin ásamt fylgihlutum hennar, og sé 

báturinn búinn slíku, einnig ljóskastarinn, loft- 
skeytastöðin og búnaður hennar, væru tekin úr“ 

bátnum. 

2.1.6 Loftskeytastöðvarbúnaðinum, sem kraf- 

ist er í 137. reglu, skal komið fyrir í nægjanlega 

stórum klefa til að rúma búnaðinn og þann mann, 
sem notar hann. Fyrirkomulagið skal vera þann- 

ig, að vélin, meðan hún er í gangi, hafi ekki áhrif 
á virka notkun sendis og móttakara, hvort sem 

rafhlaða er í hleðslu eða ekki. Stöðvarrafhlöðuna 

skal ekki nota til að veita orku til ræsivélar eða 

kveikjukerfis. Vélknúin björgunarbátur skal bú- 
inn rafal til að endurhlaða stöðvarrafhlöðuna og 

til annarra nota. 

2.1.7 Ljóskastarinn, sem krafist er í 123. reglu, 

skal vera samsettur af lampa, góðum spegli og 

orkugjafa, sem getur gefið næga lýsingu á ljós- 

leitan hlut, sem er um 18 m á breidd og í um 180 

m fjarlægð, í samtals 6 klukkustundir og skal geta 
lýst samfellt í 3 klukkustundir. 

2.2 Vélknúnir slöngubjörgunarbátar 

2.2.1 Vélknúinn slöngubjörgunarbátur skal 
búinn #díselvél velrestri í björgunarbátinn, 
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capable of being readily started in all conditions, 
sufficient fuel for at least 24 hours continuous 
operation at the speed specified in paragraph 

2.1.3 of this Section shall be provided. 

2.1.2 The engine and its accessories shall be 
suitably enclosed to ensure operation under 

adverse weather conditions, and the engine casing 
shall be fire-resisting. Provision shall be made for 

going astern. 

2.1.3 The speed ahead of the motor lifeboat in 

smooth water when loaded with its full comple- 

ment of persons and equipment shall be at least 6 

knots. 
2.1.4 Adequate protection from the propeller 

shall be provided for persons in the water. 
2.1.5 The volume of the internal buoyancy 

appliances of a motor lifeboat shall be increased 

above that required by paragraph 1.1.7 of this 

Appendix by the amount, if any, by which the 

volume of the internal buoyancy appliances 

required to support the engine and its accessor- 

ies, and, if fitted, the searchlight and radiotele- 
graph installation and their accessories, exceeds 

the volume of the internal buoyancy appliances 

required, at the rate of 0.0283 cubic metres per 
person, to support the additional persons which 
the lifeboat could accommodate if the motor and 
its accessories, and, if fitted, the searchlight and 

radiotelegraph installation and their accessories, 

were removed. 
2.1.6 The radio installation required by Reg- 

ulation 137 shall be installed in a cabin large 

enough to accommodate both the equipment and 

the person using it. The arrangements shall be 

such that the efficient operation of the transmit- 
ter and receiver shall not be interfered with by 

the engine while it ís running, whether a battery 

is on charge or not. The radio battery shall not be 

used to supply power to any engine starting 
motor or ignition system. The motor lifeboat 
engine shall be fitted with a dynamo for recharg- 
ing the radio battery, and for other services. 

2.1.7 The searchlight required by Regulation 
123 shall include a lamp, an efficient reflector and 

a source of power which will give effective 

illumination of a light-coloured object having a 

width of about 18 metres at a distance of 180 
metres for a total period of 6 hours and shall be 
capable of working for at least 3 hours con- 

tinuously. 

2.2 Inflated Motor Lifeboats 
2.2.1 An inflated motor lifeboat shall be fitted 

with a compression ignition motor permanently
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Vélinni skal þannig haldið við, að hún sé ætíð 

tilbúin til notkunar og fljótlegt sé að gangsetja 
hana við allar aðstæður; í bátnum skal vera 

nægilegt eldsneyti til a. m. k. sólarhrings stöð- 
ugrar keyrslu vélarinnar, á þeim hraða, sem 

nánar er tiltekinn í lið 2.2.3. 

2.2.2 Vélin og fylgibúnaður hennar skulu vera 

þannig gerð, að tryggð sé notkun hennar við 

óhagstæð veðurskilyrði. Bakkgír skal vera á vél- 

inni. Umhverfis skrúfuna skal vera fullnægjandi 
vörn Vegna manna í sjónum. 

2.2.3 Framdrif vélknúna björgunarbátsins 
skal á sléttum sjó vera a. m. k. 6 hnútar, þegar 
hann er fullhlaðinn fólki og búnaði. 

2.2.4 Vara-fleytimagnið skal aukið fram yfir það, 

sem krafist er í lið 1.2.4 þessa viðbætis, nægilega 

mikið til þess að fleyta vélinni og fylgihlutum 

hennar. 

3. Rúmtak stinnra björgunarbáta 

3.1 Rúmtak björgunarbáts í rúmmetrum, 

reiknað út með aðstoð Stirling-reglu, gefur eftir- 

farandi regla: 

L í ({A #28 1 4C) 

þar sem L, er lengd björgunarbátsins í metrum, 

mæld frá innri brún súðarinnar við framstefni að 
samsvarandi stað á afturstefni. Ef um björgunar- 

bát með skutgafl er að ræða, skal lengdin mæld 
að innri brún gaflsins; og A, B og C tákna hver 
um sig flatarmál þverskurðanna við fjórðung 
lengdarinnar að framan, miðskips og fjórðung 

lengdarinnar að aftan og falla saman við þá þrjá 

punkta, sem fást með því að deila lengdinni L, í 

fjóra jafna hluta. (Flatarmál beggja enda björg- 
unarbátsins eru metin vera óveruleg.) 

Flatarmál A, B og C skulu reiknuð út í 

fermetrum samkvæmt eftirfarandi reglu, við 

hvern af þverskurðunum þremur: 

í (at 4b #20 dd te); 

þar sem h er dýptin mæld í metrum frá innri brún 

súðar við kjöl að efri brún hástokks, eða, í vissum 

tilvikum, að lægri mörkum eins og skilgreint er 

hér á eftir; og a, b, c, d, e tákna láréttar breiddir 

björgunarbátsins í metrum, mældar við efri og 
neðri mörk dýptarinnar og í þremur punktum, 
sem fást með því að deila h í fjóra jafna hluta (a 
og e eru breiddirnar við endamörkin, og c í miðju 
dýptarinnar h). 
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attached to the lifeboat. The motor shall be kept 

at all times ready for use and be capable of being 

readily started in all conditions; sufficient fuel for 

at least 24 hours continuous operation at a speed 
specified in paragraph 2.2.3 of this Section shall 

be provided. 

2.2.2 The motor and its accessories shall be of 

such construction as to ensure operation under 

adverse weather conditions. Provisions shall be 

made for going astern. Adequate protection from 
the propeller shall be provided for persons in the 
water. 

2.2.3 The speed ahead of the motor lifeboat in 

smooth water when loaded with its full comple- 
ment of persons and equipment shall be at least 6 

knots. 

2.2.4 The reserve buoyancy shall be increased 

above that required by paragraph 1.2.4 of this 

Appendix by an amount sufficient to support the 

motor and its accessories. 

3. Capacity of Rigid Lifeboats 

3.1 The capacity in cubic metres of a lifeboat 
calculated by the aid of Stirling's Rule may be 

considered as given by the following formula: 

R (4A 28 #40) 

where L, is the length of the lifeboat in metres 
from the inside of the planking or plating at the 

stem to the corresponding point at the stern post; 

in the case of a lifeboat with a square stern, the 

length is measured to the inside of the transom; 

and A, B and C denote respectively the areas of 

the cross sections at the quarter-length forward, 
amidships, and the quarter-length aft, which 

correspond to the three points obtained by divid- 
ing L, into four equal parts. (The areas corre- 

sponding to the two ends of the lifeboat are 

considered negligible). 

The areas A, B and C shall be deemed to be 

given in square metres by the successive applica- 

tion of the following formula to each of the three 
cross sections: 

í> (a Hb #20 Ade) 

where h is the depth measured in metres inside 
the planking or plating from the keel to the level 

of the gunwale, or, in certain cases, to a lower 

level as determined hereafter; and a, b, c, d, e, 

denote the horizontal breadths of the lifeboat 

measured in metres at the upper and lower points 

of the depth and at the three points obtained by 

dividing h into four equal parts (a and e being the 
breadths at the extreme point, and c at the 

middle point of h).
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3.2 Ef stafnris hástokksins, mælt í fjórðungi 
lengdarinnar frá báðum endum björgunarbátsins, 

fer fram yfir 1% af lengd bátsins, skal dýptin, sem 

notuð er til útreiknings á flatarmáli þverskurð- 

anna Á og C, ákveðin, sem dýptin miðskipa að 
viðbættu 1% af lengd björgunarbátsins. 

3.3 Ef dýpt björgunarbátsins miðskipa fer fram 
yfir 45% af breiddinni skal dýptin, sem notuð er 
til útreiknings á flatarmáli miðskipsþverskurðar- 

ins B, ákveðin sem 45% af breiddinni og dýptin, 

sem notuð er til útreiknings á flatarmáli fjórð- 

ungslengdar-þverskurðanna Á og C, fæst með því 

að auka síðast nefndu dýptina um jafngildi 1% af 
lengd björgunarbátsins, að því tilskildu, að í 

engum tilfellum má dýptin, sem notuð er við 

útreikningana vera meiri en raunveruleg dýpt á 
þessum mælistöðum. 

3.4 Ef dýpt björgunarbátsins er meiri en 1,22 
m, skal þeim fjölda manna, sem ákveðinn er 

samkvæmt þessum viðbæti á þann hátt, sem 

skilgreint er í 112. reglu, fækkað í hlutfallinu 1,22 

á móti raunverulegri dýpt, þar til björgunarbátur- 

inn hefur verið tryggilega prófaður á floti, með 

þennan fjölda manna um borð, alla í björgunar- 

vestum af viðurkenndri gerð. 

3.5 Stjórnvöld skulu setja, með hæfilegri for- 

múlu, hámörk þess fjölda manna, sem leyfður er í 

björgunarbáta með mjög þunna enda og í björg- 

unarbáta með mikinn bol. 
3.6 Stjórnvöld geta fallist á, að rúmmál björg- 

unarbáta, sem byggðir eru úr tré, sé margfeldi 
lengdar, breiddar, dýptar og 0,6, ef auðsýnt er, 
að það gefi ekki meira rúmmál heldur en ofan- 
nefnd aðferð. Stærðirnar skulu þá vera mældar á 

eftirfarandi hátt: 

Lengd: Frá skurðpunkti ytri brúnar súðar við 

framstefnið og að samsvarandi stað við aftur- 

stefnið. Ef um skutgafi er að ræða, skal mælt á 

ytri brún gaflsins. 
Breidd: Frá ytri brún súðar, þar sem breidd 

bátsins er mest. 

Dýpt: Miðskipa frá innri brún súðar við kjöl að 
láréttri hæð efri brúnar hástokksins, en dýptin, 

sem notuð er við útreikning á rúmmálinu, má 

aldrei fara yfir 45% af breiddinni. 

Í öllum tilfellum hefur eigandi skipsins rétt til 
að krefjast þess, að rúmmál björgunarbátsins 

skuli ákveðið með nákvæmum mælingum. 

3.7 Rúmmál vélknúins björgunarbáts skal 
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3.2 If the sheer of the gunwale, measured at 

the two points situated at a quarter of the length 

of the lifeboat from the ends, exceeds 1 per cent 

of the length of the lifeboat, the depth employed 

in calculating the area of the cross sections Á or C 

shall be deemed to be the depth amidships plus 1 

per cent of the length of the lifeboat. 
3.3 If the depth of the lifeboat amidships 

exceeds 45 per cent of the breadth, the depth 

employed in calculating the area of the amidship 

cross section B shall be deemed to be equal to 45 

per cent of the breadth, and the depth employed 

in calculating the areas of the quarter-length 

sections Á and C ís obtained by increasing this 

last figure by an amount equal to Í per cent of the 

length of the lifeboat, provided that in no case 

shall the depths employed in the calculation 

exceed the actual depths at these points. 

3.4 If the depth of the lifeboat is greater than 

1.22 metres the number of persons given by the 

application of this Appendix in the manner 

specified in Regulation 112 shall be reduced in 

proportion to the ratio of 1.22 metres to the 
actual depth until the lifeboat has been satisfac- 

torily tested afloat with that number of persons 

on board, all wearing life-jackets of an approved 

type. 
3.5 The Administration shall impose, by suit- 

able formulae, a limit for the number of persons 

allowed in lifeboats with very fine ends and in 

lifeboats very full in form. 
3.6 The Administration may assign to a life- 

boat constructed of wooden planks a capacity 

equal to the product of the length, the breadth 
and the depth multiplied by 0.6 if it is evident that 
this formula does not give a greater capacity than 

that obtained by the above method. The dimen- 
sions shall then be measured in the following 

manner: 
Length: From the intersection of the outside of 

the planking with the stem to the corresponding 

point at the stem post or, in the case of a square- 
sterned boat, to the afterside of the transom. 

Breadth: From the outside of the planking at 
the point where the breadth of the boat is 

greatest. 

Depth: Amidships inside the planking from the 
keel to the level of the gunwale, but the depth 
used in calculating the cubic capacity may not in 

any case exceed 45 per cent of the breadth. 

In all cases the owner of the vessel has the right 

to require that the cubic capacity of the lifeboat 

shall be determined by exact measurement. 

3.7 The cubic capacity of a motor lifeboat shall 

C11
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fengið með því að draga frá brúttórúmmálinu 

rúmmál sem jafngilt er því, sem vélin og fylgihlut- 
ir hennar taka og, ef um borð eru, loftskeytastöð- 

in og ljóskastarinn ásamt fylgihlutum þeirra. 

4. Björgunarflekar og gúmmíbjörgunarbátar 

4.1 Stinnir björgunarflekar 

4.1.1 Björgunarfleki skal þannig gerður, að 

flothylki eða fleytihólf hans séu höfð eins nærri 

hliðum flekans og unnt er. 

4.1.2 Gólfflötur björgunarflekans skal hafður 

innan þess hluta flekans þar sem skjól er fyrir þá, 

sem um borð eru. Gerð gólfflatarins skal vera 

þannig, að hann hindri eins og kostur er, að sjór 
komist inn og að hann haldi þeim, sem um borð 

eru, vel upp úr sjó. 

4.1.3 Björgunarflekinn skal hafa tjald eða 
jafngildan búnað með mjög áberandi lit, er veiti 
þeim, sem um borð eru, skjól gegn kulda og 
vosbúð, sama á hvorri hlið flekinn flýtur. 

4.1.4 Heildarþungi björgunarflekans ásamt 

öllum útbúnaði skal ekki vera yfir 180 kg, þó má 

fara yfir þetta hámark, þar sem búnaður er fyrir 

hendi til að setja flekann í sjó frá báðum hliðum 
skipsins, eða ef vélrænn búnaður er hafður, sem 

gerir kleift að sjósetja flekann frá báðum hliðum 

skipsins. 

4.1.5 Björgunarflekinn skal hafa fasttengda 
fangalínu og velfesta griplínu í bugðum kring um 

flekann að utanverðu. Einnig skal höfð griplína 

allan hringinn að innanverðu. 

4.1.6 Björgunarflekinn skal hafa, þar sem farið er 
um borð, búnað, sem auðveldar mönnum í sjónum 

að komast um borð. 

4.1.7 Björgunarflekinn skal þannig gerður, að 

hvorki olía né olíukennd efni hafi áhrif á hann. 

4.1.8 Flothæft ljós, sem fær raforkuna frá 

rafhlöðu, skal fest við flekann með línu. 

4.1.9 Björgunarflekinn skal hafa búnað, svo 

taka megi hann strax í tog. 

4.1.10 Björgunarflekanum skal þannig komið 
fyrir, að hann fljóti laus, ef skipið sekkur. 

4.1.11 Séð skal fyrir hæfilegu sæti og öruggri 
festingu fyrir loftnetið og færanlega talstöðvar- 

búnaðinn, sem greint er frá í 122. reglu, á þeim 

stað, sem þau á að nota. 

4.1.12 Björgunarfleki, sem ætlaður er til notk- 

unar með losunarútbúnaði, skal réttilega gerður 

fyrir þá notkun og hafa nægilegan styrk, svo 

óhætt sé að setja hann í sjó með öllum útbúnaði 
og þeim fjölda manna innanborðs, sem honum er 

ætlað að bera. 
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be obtained from the gross capacity by deducting 

a volume equal to that occupied by the motor and 
its accessories and, when carried, the radiotele- 
graph installation and searchlight with their acces- 

sories. 

4. Liferafts 

d.1 Rigid Liferafts 

4.1.1 A liferaft shall be so constructed that its 

air cases or buoyant material are placed as near 

as possible to its sides. 

4.1.2 The deck area of the liferaft shall be 
situated within that part of the liferaft which 
affords protection to its occupants. The nature of 

the deck shall be such as to prevent so far as 

practicable the ingress of water and it shall 

effectively support the occupants out of the 
water. 

4.1.3 The liferaft shall be fitted with a cover or 
equivalent arrangement of a highly visible colour, 

which shall be capable of protecting the occu- 

pants against injury from exposure whichever 
way up the liferaft ís floating. 

4.1.4 The total mass of a liferaft and its 

equipment shall not exceed 180 kilogrammes 

except that such total weight may be exceeded 

where the liferaft is capable of being launched 

from both sides of the vessel or if means are 

provided for putting it into the water mecha- 

nically on either side of the vessel. 

4.1.5 The liferaft shall have a painter attached 

and a lifeline securely becketed round the out- 

side. Á lifeline shall also be fitted round the 

inside of the liferaft. 
4.1.6 The liferaft shall be fitted at each opening 

with efficient means to enable persons in the 

water to climb on board. 

4.1.7 The liferaft shall be so constructed as not 

to be affected by oil or oil products. 

4.1.8 A buovant light of the electric battery 

type shall be attached to the liferaft by a lanyard. 

4.1.9 The liferaft shall be fitted with arrange- 

ments enabling it to be readily towed. 

4.1.10 The liferaft shall be so stowed as to float 
free in the event of the vessel sinking. 

4.1.11 Arrangements shall be provided for 
adequately siting and securing in the operating 

position the antenna provided with the portable 

radio equipment referred to in Regulation 122. 

4.1.12 A liferaft designed for use with a 

launching appliance shall be properly constructed 

for the purpose for which it is intended and shall 

be of sufficient strength to permit it to be safely 

lowered into the water when loaded with its full 
complement of persons and equipment.
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4.2 Gúmmíbjörgunarbátar 

4.2.1 Gúmmíbjörgunarbátur skal vera þannig 

gerður, að þegar hann er uppblásinn og tjaldið 
reist, þá sé hann stöðugur í sjógangi. 

4.2.2 Gúmmiíbjörgunarbátur skal vera þannig 
gerður, að sé hann látinn falla í sjó úr 18 m hæð, 
þá skal hvorki hann né búnaður hans skaddast. 

Eigi að geyma gúmmíbjörgunarbátinn á stað, sem 

er hærra en 18 m ofan við sjó, þá skal hann vera 

af gerð, sem hefur verið fullnægjandi fallprófuð 

úr a.m.k. hæð, sem er jöfn hæðinni, sem 

báturinn á að geymast í. 
4.2.3 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal þannig 

gerður, að á honum sé tjald, sem sjálfkrafa reisist, 

þegar gúmmíbjörgunarbáturinn er blásinn upp. 

Þetta tjald skal veita þeim, sem um borð eru, 
skjól gegn kulda og vosbúð. Einnig skal vera á 

tjaldinu búnaður til söfnunar á regnvatni. Efst á 
tjaldinu utanverðu skal vera ljós, sem fær orku 
frá sjórafhlöðu og líkt ljós skal einnig vera inni í 
bátnum. Litur tjaldsins skal vera mjög áberandi. 

4.2.4 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal hafa 
fasttengda fangalínu og vel festa griplínu í bugð- 

um kring um sig að utanverðu. Einnig skal höfð 

griplína allan hringinn að innanverðu. 
4.2.5 Einum manni skal vera unnt að rétta 

fljótlega við gúmmíbjörgunarbátinn, ef hann blæs 

út á hvolfi. 
4.2.6 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal hafa við 

hvern inngang búnað, sem auðveldar mönnum í 
sjónum að komast um borð. 

4.2.7 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal geymdur í 
geymsluhylki, sem þolir þá meðferð og það álag. 

sem fylgir sjósókn. Gúmmíbjörgunarbáturinn í 

geymsluhylki sínu skal hafa næga flothæfni. 

4.2.8 Fleytigetu gúmmíbjörgunarbátsins skal 
þannig skipað, með jafnri skiptingu í aðskilin 

flothólf, þar sem helmingur hólfanna tryggir nægj- 

anlega fleytigetu fyrir þann fjölda manna, sem 

bátnum er ætlað að bera, eða á annan jafngildan 

hátt, að tryggð sé næg fleytigeta ef báturinn 
skemmist eða blæs aðeins út að hluta. 

4.2.9  Heildarþungi  gúmmíbjörgunarbátsins 

ásamt geymsluhylki og búnaði, skal ekki fara yfir 

180 kg. 

4.2.10 Botn gúmmíbjörgunarbátsins skal vera 
vatnsþéttur og skal geta veitt nægjanlega einangr- 

un gegn kulda. 

4.2.11 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal blásinn 
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4.2 Inflatable Liferafts 
4.2.1 Á lferaft shall be so constructed that, 

when fully inflated and floating with the cover 

uppermost, it shall be stable in a seaway. 

4.2.2 The liferaft shall be so constructed that if 

it is dropped into the water from a height of 18 
metres, neither the liferaft nor its equipment will 

be damaged. If the liferaft is to be stowed on the 

vessel at a height above the water of more than 18 
metres, it shall be of a type which has been 

satisfactorily drop-tested from a height at least 
equal to the height at which it is to be stowed. 

4.2.3 The construction of the liferaft shall 

include a cover which shall automatically be set in 

place when the liferaft is inflated. This cover shall 

be capable of protecting the occupants against 

injury from exposure, and means shall be pro- 

vided for collecting rain. The top of the cover 

shall be fitted with a lamp which derives its 
luminosity from a sea-activated cell and a similar 

lamp shall also be fitted inside the liferaft. The 

cover of the liferaft shall be of a highly visible 

colour. 

4.2.4 The liferaft shall be fitted with a painter 
and shall have a line securely becketed round the 

outside. Á lifeline shall also be fitted around the 
inside of the liferaft. 

4.2.5 The liferaft shall be capable of being 

readily righted by one person if it inflates in an 
inverted position. 

4.2.6 The liferaft shall be fitted at each opening 
with efficient means to enable persons in the 

water to climb on board. 

4.2.7 The liferaft shall be contained in a valise 
or other container so constructed as to be capable 

of withstanding hard wear under conditions met 

with at sea. The liferaft in its valise or other 

container shall be inherently buoyant. 
4.2.8 The buovaney of the liferaft shall be so 

arranged as to ensure by a division into an even 

number of separate compartments, half of which 

shall be capable of supporting out of the water 

the number of persons which the liferaft is permit- 

ted to accommodate, or by some other equally 
efficient means, that there ís a reasonable margin 

of buoyaney if the liferaft is damaged or partially 

fails to inflate. 

4.2.0 The total mass of the liferaft, its valise or 

other container and its equipment shall not 

exceed 180 kilogrammes. 

4.2.10 The floor of the liferaft shall be water- 

proof and shall be capable of being sufficiently 

insulated against cold. 
4.2.11 The liferaft shall be inflated by gas
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upp með lofttegund, sem er ekki skaðleg fyrir þá, 

sem um borð eru, og hann skal þenjast sjálkrafa 

út, annaðhvort við að tekið er í línu eða á jafn 
einfaldan og virkan hátt. Búnaður skal vera fyrir 
hendi svo unnt sé að nota loftdæluna, sem krafist 

er í lið 6.5.7 þessa viðbætis, til þess að viðhalda 

loftþrýstingi. 

4.2.12 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal vera úr 
viðurkenndu efni og af viðurkenndri gerð og svo 
vel gerður, að hann þoli að vera í 30 daga á floti 

við öll skilyrði til sjós. 
4.2.13 Efni, sem notuð eru við gerð gúmmií- 

björgunarbáts, skulu þola olíu eða olíukennd 
efni. Gúmmíbjörgunarbátur skal vera nothæfur 
við hitastig milli plús 66" og mínus 30%C. 

4.2.14 Gúmmíbjörgunarbáturinn skal hafa 

búnað, svo taka megi hann strax í tog. 
4.2.15. Séð skal fyrir hæfilegu sæti og öruggri 

festingu fyrir loftnetið og færanlega talstöðvar- 
búnaðinn, sem greint er frá í 122. reglu á þeim 

stað, sem þau á að nota. 

4.2.16 Gúmmíbjörgunarbátur, sem ætlaður er 

til notkunar með losunarútbúnaði, skal réttilega 

gerður fyrir þá notkun og hafa nægjanlegan styrk, 

svo óhætt sé að setja hann í sjó með öllum 
útbúnaði og þeim fjölda manna innanborðs, sem 

honum er ætlað að bera. 

5. Léttbátar 

5.1 Stinnir léttbátar 
5.1.1 Léttbátar skulu vera opnir og gerðir 

með stinnum hliðum. Stjórnvöld geta viðurkennt 
hjálparbáta með stinnum skýlum, að því tilskildu, 

að auðvelt sé að opna þau bæði innan og utan frá 

og þau séu ekki til hindrunar við notkun bátsins, 
við að fara um borð eða frá borði eða sjósetn- 

ingu, meðhöndlun eða töku bátsins um borð. 

S.1.2 Þóftur og hliðarsæti skulu höfð eins 

neðarlega í léttbátnum og hentugt þykir og 

plittaborð höfð í botninn. 

5.1.3 Innbyrðis fleytibúnaður skal hafður og 

vera þannig komið fyrir, að hann tryggi stöðug- 

leika þegar léttbáturinn er fullhlaðinn, í 
vondu veðri. 

5.1.4 Innbyrðis fleytibúnaður skal hafður og 

vera annaðhvort gerður úr lofthylkjum eða 

fleytihæfu efni, sem verður ekki fyrir áhrifum frá 
olíu eða olíukenndum efnum, og hefur heldur 

ekki veruleg áhrif á sjálfan léttbátinn. 
5.1.5 Heildarrúmmál innbyrðis fleytibúnaðar- 

ins verður a. m.k. vera jafnt og samanlagt 

rúmmál: 
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which is not injurious to the occupants and the 
inflation shall take place automatically either on 

the pulling of a line or by some equally simple 
and efficient method. Means shall be provided 
whereby the topping-up pump or bellows 

required by paragraph 6.5.7 of this Appendix 

may be used to maintain pressure. 

4.2.12 The liferaft shall be of approved mate- 

rial and construction, and shall be so constructed 

as to be capable of withstanding exposure for 30 
days afloat in all sea conditions. 

4.2.13 Materials used in the construction of 
liferafts shall be unaffected by oil or oil products. 
The liferaft shall be capable of operating over a 

temperature range of plus 66 degrees celsius to 

minus 30 degrees celsius. 

4.2.14 The liferatt shall be fitted with arrange- 
ments enabling it to be readily towed. 

4.2.15 Arrangements shall be provided for 
adequately siting and securing in the operating 

position the antenna provided with the portable 
radio equipment referred to in Regulation 122. 

4.2.16 A liferaft designed for use with a 

launching appliance shall be properly constructed 
for the purpose for which it is intended and shall 
be of sufficient strength to permit it to be safely 
lowered into the water when loaded with its full 
complement of persons and equipment. 

5. Rescue Boats 

5.1 Rigid Rescue Boats 
5.1.1 Rescue boats shall be open and con- 

structed with rigid sides. The Administration may 
approve rescue boats with a rigid shelter, pro- 

vided that it may be readily opened from inside 

and outside and does not impede the function of 

the rescue boat, its rapid embarkation and 
disembarkation, or the launching, handling and 

recovering of the rescue boat. 

5.1.2 Thwarts and side seats shall be fitted as 

low as practicable in the rescue boat and bottom 

boards shall be fitted. 

5.1.3 Internal buoyancy appliances shall be 

fitted which shall be so placed as to secure 

stability when the rescue boat is fully laden under 

adverse weather conditions. 

5.1.4 Internal buoyancy appliances shall be 

fitted which shall consist either of air cases or 

buoyant material which shall not be adversely 

affected by oil or oil products and which shall not 
adversely affect the rescue boat. 

5.1.5 The total volume of the internal 

buoyancy appliances shall be such that it will be 

at least equal to the sum of the volume of:
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a) þess fleytibúnaðar, sem þarf til þess að fleyta 

léttbátnum og öllum búnaði hans, þegar 

léttbáturinn er fullur af sjó og óvarinn fyrir 

ágangi sjávar, þannig að mið-hástokkurinn fari 

ekki í kaf; og 
b) þess, sem er jafnt og 7,5% af rúmtaki 

léttbátsins og ákveðið er á sama hátt og lýst er 

í 112. reglu fyrir björgunarbáta. 

5.1.6 Þar sem vél er höfð, skal fullnægjandi 

vörn vera umhverfis skrúfuna vegna manna Í 

sjónum. 

5.1.7 Vélknúinn léttbátur skal búinn dísel- 

vél, sem skal þannig haldið við, að hún sé ætíð 

tilbúin til notkunar og að fljótlegt sé að gangsetja 

hana við allar aðstæður. Framdrif vélknúins 

léttbáts skal á sléttum sjó vera a.m.k. 6 
hnútar, þegar hann er fullhlaðinn þeim fjölda 

manna, sem hann á að bera. 

5.2 Slönguléttbátar 

5.2.1 Slönguléttbáturinn skal vera svo gerður, að 

hann þoli að vera í 30 daga á floti við öll skilyrði 

til sjós. 
5.2.2 Slönguléttbáturinn skal vera nothæfur við 

hitastig milli plús 66*og mínus 30%C. 

5.2.3 Efni, hlutir og tæki, sem notuð eru Í 

framleiðslu á slönguléttbátum, skulu öll vera viður- 

kennd og þola raka, lífræn áhrif og olíukennd efni 

og þola mjög vel útfjólubláa geisla og vera 
nægjanlega varanlegir, svo tryggt sé, að hæfni 

þeirra og geta breytist ekki, þótt þeir séu geymdir 

á opnu þilfari milli eðlilegra skoðana, án annars 

viðhalds en þess sem áhöfnin getur framkvæmt. 

5.2.4 Fleytihólfin, sem mynda úthliðar slöngulétt- 

bátsins, skulu útblásin hafa a. m. k. 0,17 m? 

rúmmál fyrir hvern mann, sem báturinn á að 

bera. Þvermál aðalfleytihólfsins í einnar slöngu 
slönguléttbáti, skal vera minnst 400 mm. 

5.2.5 Fleytigeta skal tryggð með nokkrum 

aðskildum hólfum, þannig að loftútstreymi úr 

einhverju þeirra hafi ekki áhrif á eðlilega notkun- 

argetu slönguléttbátsins. 

5.2.6 Sérhvert fleytihólf skal vera búið ein- 

streymis-loka svo handblása megi upp hólfið og 

búnaði til að hleypa úr því lofti. Öryggis-út- 
streymisventill skal einnig hafður, nema 

stjórnvöld telji, að sá búnaður sé óþarfur. 

5.2.7 Þar, sem fleiri en einni fleytislöngu er 
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(a) that required to float the rescue boat and its 
full equipment when the rescue boat is flooded 
and open to the sea so that the top of the gunwale 
amidships ís not submerged; and 

(b) that equal to 7.5 per cent of the cubic 
capacity of the rescue boat which shail be deter- 

mined in the same manner as that prescribed for 
lífeboats in Regulation 112. 

5.1.6 Where an engine is fitted adequate pro- 

tection from the propeller shall be provided for 
persons in the water. 

5.1.7 Motor rescue boats shall be fitted with a 

compression ignition engine which shall be kept 
so as to be at all times ready for use and be 

capable of being readily started in all conditions. 
The speed ahead of the motor rescue boat in 
smooth water when loaded with its full comple- 
ment of persons shall be at least 6 knots. 

5.2 Inflatable Rescue Boats 

5.2.1 The rescue boat shall be so constructed as 

to be capable of withstanding exposure for 30 

days afloat in all sea conditions. 

5.2.2 The rescue boat shall be capable of 

operating throughout a temperature range of plus 
66 degrees celsius to minus 30 degrees celsius. 

5.2.3 Materials, components and accessories 

sed in the construction of rescue boats shall be 

approved and resistant to the effect of humidity, 

biological action and oil or oil products and 
highly resistant to ultra-violet light and have 

sufficient margin of durability to ensure that their 
performance will not be affected by being stowed 
on an exposed deck during the period between 

normal inspections without other maintenance 
than the vessel's crew can carry out. 

5.2.4 The buoyancy compartments forming the 
boundary of the rescue boat shall on inflation 

provide at least 0.17 cubic metres of volume for 

each person the rescue boat is certified to 

accommodate. The diameter of the main 

buoyancy compartment of a single-tube rescue 

boat shall be at least 400 millimetres. 

5.2.5 Buovancy shall be provided by a number 
of separate compartments in such a manner that 
the deflation of any one compartment does not 

impair the effective function of the rescue boat. 

5.2.6 Each buoyancy compartment shall be 
fitted with a non-return valve for manual infla- 

tion and means for deflation. A safety relief valve 
shall also be fitted unless the Administration is 

satisfied that such an appliance is not necessary. 
5.2.7 Where more than one tube is fitted the
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komið fyrir, má rúmmál engrar slöngu vera yfir 
60% af heildarrúmmálinu. 

5.2.8 Slönguléttbátur, sem knúinn er áfram með 

árum, verður að hafa ræði og þóftur. Þóftur skulu 

hafðar eins neðarlega í bátnum og hentugt þykir. 
5.2.9 Botn slönguléttbátsins skal vera vatnsþéttur 

og veita hæfilegt athafnasvæði. 

5.2.10 Neðan á botninn og á slithættum stöðum 

á bátnum utanverðum, skulu hafðir slitlistar svo 

sem stjórnvöld telja nauðsynlegt. 

5.2.11 Þar sem gafl er settur, skal hann ekki 

vera innar en 25% af heildarlengd bátsins. 

5.2.12 Hafi slönguléttbáturinn ekki gott stafnris, 
skal haft stafnskýli, sem sé minnst 15% af 

heildarlengd bátsins. 

5.2.13 Efri hluti bátsins eða skýli hans skal vera í 

mjög áberandi lit. 

5.2.14 Hæfilegar festingar skulu hafðar, sem 

festa má fangalínum við að framan og að aftan og 

griplínum í kringum bátinn að utan- og innan- 

verðu. 

$.2.15 Þar sem vél er höfð, skal fullnægjandi 

vörn vera umhverfis skrúfuna vegna manna í 

sjónum. 

5.2.16 Slönguléttbátnum skal ætíð haldið fullupp- 

blásnum, nema viðurkenndur búnaður sé hafður 

til þess að blása hann upp skjótlega, og verja 

gegn skaða, þegar hann er óuppblásinn. 

5.2.17 Slönguléttbátnum skal vera unnt að koma 

skjótt á réttan kjöl, ef hann flýtur á hvolfi. 

6. Tækjabúnaður björgunarfara og léttbáta 

Tækjabúnaðurinn, að undanskildum krók- 

stjökum, sem verða að vera handbærir til notkun- 

ar, skal geymdur og vera vel frágenginn í björg- 

unarfarinu eða bátnum. Festibúnaðinum skal svo 

komið fyrir, að hann tryggi örugga geymslu 

tækjabúnaðarins og hindri ekki að skjótt sé unnt 
að fara um borð í bátinn og meðhöndla hann, 

þegar hann er sjósettur. Smáhlutir skulu varð- 

veittir í poka eða íláti, sem er fest við björgunar- 

farið eða bátinn eða í sérhólfi greinilega merktu. 
Á störrum björgunarflekum skal tækjabúnaður- 

inn hafður þannig, að hann sé jafn aðgengilegur 

hvor hlið flekans sem snýr upp. Allir hlutir 

tækjabúnaðarins skulu vera eins smáir og léttir og 

unnt er. 
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volume of either tube shall not exceed 60 per cent 

of the total volume. 
5.2.8 A rescue boat propelled by oars shall be 

provided with rowlocks and thwarts. Thwarts 
shall be fitted as low as practicabie in the boat. 

5.2.9 The floor of the rescue boat shall be 
waterproof and shall provide an efficient working 

platform. 

5.2.10 Underneath the bottom and on vulner- 

able places on the outside of the rescue boat, 

rubbing strips shall be provided to the satisfaction 

of the Administration. 
5.2.11 Where a transom is fitted it shall not be 

inset by more than 25 per cent of the overall 
length of the rescue boat. 

5.2.12 Unless the rescue boat has adequate 

sheer a bow cover extending for at least 15 per 

cent of the overall length of the boat shall be 
provided. 

5.2.13 The upper part of the rescue boat or a 
bow cover shall be of a highly visible colour. 

5.2.14 Suitable patches shall be provided for 
securing the painters fore and aft and the beck- 

eted lifelines inside and outside the rescue boat. 

5.2.15 Where an engine ís fitted adequate 
protection from the propeller shall be provided 
for persons in the water. 

5.2.16 The rescue boat shall be maintained at 
all times in a fully inflated condition unless 
approved means for rapidly inflating the resue 

boat and for protecting the uninflated rescue boat 

against damage ís provided. 

5.2.17 The rescue boat shall be capable of 

being readily righted if floating in an inverted 

position. 

6. Equipment for Survival Craft and Rescue 
Boats 

The equipment, with the exception of any boat 

hooks which shall be kept ready for fending 

purposes, shall be secured within the craft or 

boat. The fastening devices shall be so arranged 
as to ensure safe stowage of the equipment and to 

prevent any obstruction for a rapid embarkation 
and handling during the launching operation. 

Small items of equipment shall be kept in a bag or 

container fastened to the cratt or boat or in a 
locker conspicuously marked. In rigid liferafts 

the equipment shall be so stowed as to be readily 
available whichever way up the raft is floating. 

All items of equipment should be as small and 
light as practicable.
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6.1 Tækjabúnaður stinnra björgunarbáta 

6.1.1 Eitt sett af flothæfum árum ásamt 
tveimur flothæfum varaárum og einni flothæfri 

stýrisár, eitt og hálft sett af ræðum, sem fest eru 
við bátinn með taug eða keðju. 

6.1.2 Krókstjaki. 
6.1.3 Tvær neglur fyrir hvert neglugat (neglur 

eru ekki nauðsynlegar, þar sem sjálfvirkir lokar 
eru), festar með taug eða keðju við bátinn. 

6.1.4 Austurtrog og tvær fötur úr viðurkenndu 

efni. 

6.1.5 Stýri áfast við bátinn og stýrissveif. 
6.1.6 Sigla eða siglur með ryðvörðum (galvani- 

seruðum) stögum og rauðgulum seglum. 

6.1.7 Líflína fest í bugðum utan um bátinn. 

Viðurkenndur búnaður fyrir menn til að halda sér 
í bátinn, ef hann er á hvolfi þ. e. veltikilir eða 

griplistar, ásamt griplínum festum frá borði til 
borðs undir kjölinn, eða annar viðurkenndur 

búnaður. 
6.1.8 Tvær axir, sín í hvorum enda bátsins. 

6.1.9 Olíulampi með nægri olíu fyrir 12 klst. 

notkun. 
6.1.10 Tveir eldspýtnastokkar með „vindeld- 

spýtum“ í vatnsþéttum umbúðum. 

6.1.11 Góður áttaviti í nátthúsi, sem má lýsa 

upp, eða búinn viðeigandi ljósgjafa. 

6.1.12 Rekakkeri af viðurkenndri stærð með 

nægilega langa og sterka línu. 

6.1.13 Tvær nægilega langar og sterkar fanga- 

línur. Önnur skal fest við bátinn að framan með 

lykkju og þolla, svo að hún sé losanleg í skyndi, 

en hin skal tryggilega fest í stefni bátsins og vera 

tilbúin til notkunar. 

6.1.14 Bárufleygur með 4,5 lítrum af jurta-, 

físki- eða dýraolíu og þannig gerður, að hann 

dreifi innihaldinu auðveldlega á yfirborð sjávar- 

ins og skal hann vera festanlegur við rekakkerið. 

6.1.15 Fjögur fallhlífablys af viðurkenndri 

gerð, sem geta gefið frá sér skærrautt ljós í mikilli 
hæð, sex neyðar-handblys af viðurkenndri gerð, 

sem geta gefið frá sér skærrautt ljós. 

6.1.16 Tvær reykbaujur af viðurkenndri gerð 

(til dagnota), sem geta gefið frá sér rauðgulan 

reyk. 

6.1.17 Viðurkenndur, vatnsþéttur sjúkrakassi 
með gögnum fyrir skyndihjálp. 

6.1.18 Vatnsþétt rafljós, sem gefa má Morse- 

merki með, ásamt setti af vararafhlöðum og 
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6.1 Equipment for Rigid Lifeboats 

6.1.1 A single banked complement of buoyant 
oars, two spare buoyant oars, and a buoyant 

steering oar; a set and a half of crutches or thole 

pins attached to the boat by lanyard or chain. 

6.1.2 A boat hook. 
6.1.3 Two plugs for each plug hole (plugs are 

not required when proper automatic valves are 
fitted) attached to the boat by lanyards or chains. 

6.1.4 A bailer and two buckets of approved 
material. 

6.1.5 A rudder attached to the boat and a tiller. 
6.1.6 A mast or masts with galvanized wire 

stays together with orange coloured sails. 

6.1.7 A lifeline becketed round the outside of 
the boat; an approved means to enable persons to 

cling to the boat if upturned in the form of bilge 

keels or keeil rails, together with grab lines 

secured from gunwale to gunwale under the keel; 

or other approved arrangements. 

6.1.8 Two hatchets, one at each end of the 

boat. 
6.1.9 A lamp with oil sufficient for 12 hours. 

6.1.10 A watertight container with two boxes 

of matches not readily extinguishable by wind. 

6.1.11 An efficient compass in binnacle, to be 

luminized or fitted with suitable means of 

illumination. 
6.1.12 A sea anchor of approved size with a 

line of adequate strength and length. 
6.1.13 Two painters of adequate length and 

strength. One shall be secured to the forward end 
of the boat with a strop and toggle so that it can 
be readily released and the other shall be firmly 
secured to the stem of the boat and be ready for 

use. 
6.1.14 A vessel containing 4.5 litres of veget- 

able, fish or animal oil, capable of easily 

distributing oil on the water surface and capable 
of being attached to the sea anchor. 

6.1.15 Four parachute distress signals of an 

approved type capable of giving a bright red light 

at a high altitude and six hand-held distress flare 

signals of an approved type capable of giving a 

bright red light. 
6.1.16 Two buovant smoke signals of an 

approved type (for daytime use) capable of giving 

off a volume of orange coloured smoke. 

6.1.17 An approved first-aid outfit in a water- 

tight case. 
6.1.18 A waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling, together with a spare set of
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varaperu í vatnsþéttum umbúðum. 

6.1.19 Merkjaspegill, af viðurkenndri gerð, til 

dagnota. 

6.1.20 Vasahnífur með dósahníf, festur við 

bátinn með taug. 
6.1.21 Tvær léttar flot-kastlínur. 
6.1.22 Handdæla af viðurkenndri gerð. 
6.1.23 Flauta eða jafngildur hljóðgjafi. 

6.1.24 Viðurkenndur ratsjárspegill. 

6.1.25 Handfæri fullbúið með önglum og 
sökkum. 

6.1.26 Yfirbreiðsla af viðurkenndri gerð með 

áberandi lit, og getur varið gegn kulda og vosbúð. 

6.1.27 Eintak af viðeigandi neyðarmerkjaskrá. 
6.1.28 Leiðbeiningar um það, hvernig komast 

megi af í bátnum. 
6.1.29 Búnaður sem auðveldar mönnum í sjón- 

um að komast um borð. 
6.1.30 Matarskammtar, sem eru að minnsta 

kosti 8000 kilojoule (hitaeiningar) á hvern mann, 

sem báturinn á að bera. Þeir skulu geymdir í 
loftþéttum umbúðum í vatnsþéttum kassa. 

6.1.31 Vatnsþétt ílát með 3 lítra af ferskvatni á 

hvern mann, sem báturinn á að bera, eða vatns- 

þétt ílát með 2 lítra af ferskvatni á hvern mann 

ásamt viðurkenndu tæki til að vinna ferskvatn úr 

sjó, sem afkastar 1 lítra á mann á dag. Ryðfrí ausa 
í taug og ryðfrítt drykkjarker með mælikvarða 
(skammtara). 

6.2 Búnaður stinnra, vélknúinna björgunarbáta 

6.2.1 Allur búnaðurinn, sem upp er talinn í lið 

6.1 þessa viðbætis, nema að vélknúnir björgunar- 

bátar þurfa ekki að hafa siglu eða segl, né meira 

en helming áranna, en um borð skulu vera 2 

krókstjakar. 

6.2.2 Handslökkvitæki af viðurkenndri gerð, 

sem gefur frá sér froðu eða annað jafnhæft efni til 
að slökkva olíu-eld. 

6.2.3 Tækin, sem rætt er um í 122. reglu, ef þau 

eiga við. 

6.3 Búnaður slöngubjörgunarbáta 

6.3.1 Eitt sett af flothæfum árum ásamt 
tveimur til vara og einni flothæfri stýrisár; eitt sett 

af ræðum og stýrisárræði vel festu við bátinn. 

6.3.2 Krókstjaka með kúlu á endanum. 
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batteries and a spare bulb in a watertight con- 

tainer. 
6.1.19 A daylight signalling mirror of an 

approved type. 

6.1.20 Á jack-knife fitted with a tin-opener to 

be kept attached to the lifeboat with a lanyard. 
6.1.21 Two light buoyant heaving lines. 

6.1.22 A manual pump of an approved type. 

6.1.23 A whistle or equivalent sound signal. 
6.1.24 An approved radar reflector. 
6.1.25 A set of fishing tackle. 

6.1.26 An approved cover of a highly visible 
colour capable of protecting the occupants 

against injury from exposure. 

6.1.27 A copy of a suitable rescue signal table. 

6.1.28 Instructions on how to survive in the 
boat. 

6.1.29 Means to enable persons in the water to 

climb into the boat. 
6.1.30 A food ration totalling not less than 

8 000 kilojoules for each person the boat is 
certified to carry, to be kept in airtight recepta- 

cles within a watertight container. 

6.1.31 Watertight receptacles containing 3 
litres of fresh water for each person the boat is 

certified to carry, or watertight receptacles con- 

taining 2 litres of fresh water for each person 
together with an approved de-salting apparatus 

capable of providing | litre of fresh water per 
person; a rustproof dipper with lanyard; a 

rustproof graduated drinking vessel. 

6.2 Equipment for Rigid Motor Lifeboats 

6.2.1 All the equipment listed in Section 6.1 of 

this Appendix; however, motor lifeboats need 
not carry a mast or sails or more than half the 

complement of oars, but they shall carry two boat 

hooks. 

6.2.2 Portable fire-extinguishing equipment of 
an approved type capable of discharging foam or 

other suitable substance for extinguishing oil 
fires. 

6.2.3 The equipment referred to in Regulation 

122 if applicable. 

6.3 Equipment for Inflated Lifeboats 

6.3.1 A single banked complement of buoyant 

oars, two spare buoyant oars and a buoyant 

steering oar; a set of rowlocks and a steering 
rowlock firmly attached to the boat. 

6.3.2 ÁA boat hook with ball point.
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6.3.3 Tvær neglur fyrir hvert neglugat (neglur 
eru ekki nauðsynlegar, þar sem viðeigandi sjálf- 

virkir lokar eru), festar með taugum við bátinn. 
6.3.4 Svampur, austurtrog og tvær fötur úr 

viðurkenndu efni. 
6.3.5 Líflína fest í bugðum utan um bátinn á 

efriflotslönguna og einnig að innan á efri flot- 
slönguna, ásamt griplínum frá borði til borðs 

undir kjölinn, eða annar viðurkenndur útbún- 
aður. 

6.3.6 Lampi með næga olíu fyrir 12 klst. 

notkun. 
6.3.7 Tveir eldspýtnastokkar með „vindeld- 

spýtum“, í vatnsþéttum umbúðum. 
6.3.8 Góður áttaviti í nátthúsi, sem má lýsa 

upp, eða búinn viðeigandi ljósgjafa. 

6.3.0 Rekakkeri af viðurkenndri stærð með 

nægilega langa og sterka línu. 
6.3.10 Tvær nægilega langar og sterkar fanga- 

línur. Önnur skal fest við bátinn að framan með 

lykkju og þolla, svo að hún sé losanleg í skyndi, 

en hin skal tryggilega fest í stefni bátsins og vera 
tilbúin til notkunar. 

6.3.11 Bárufleygur með 4,5 lítra af jurta-, 
fiski- eða dýraolíu og þannig gerður, að hann 
dreifi innihaldinu auðveldlega á yfirborð sjávar- 

ins og skal hann vera festanlegur við rekakkerið. 

6.3.12 Fjögur fallhlífablys af viðurkenndri 

gerð, sem geta gefið frá sér skærrautt ljós í mikilli 

hæð; sex neyðar-handblys af viðurkenndri gerð, 
sem geta gefið frá sér skærrautt ljós. 

6.3.13 Tvær reykbaujur af viðurkenndri gerð 

(til dagnota), sem geta gefið frá sér rauðgulan 
reyk. 

6.3.14 Viðurkenndur, vatnsþéttur sjúkrakassi 
með gögnum fyrir skyndihjálp. 

6.3.15 Vatnsþétt rafljós, sem gefa má Morse- 

merki með, ásamt setti af vararafhlöðum og 

varaperu í vatnsþéttum umbúðum. 

6.3.16 Merkjaspegill af viðurkenndri gerð, til 

dagnota. 

6.3.17 Öryggishnífur festur við bátinn með 

taug. 

6.3.18 Tvær léttar flot-kastlínur. 

6.3.19 Flauta eða jafngildur hljóðgjafi. 

6.3.20 Viðurkenndur ratsjárspegill. 

6.3.21 Handfæri fullbúið með önglum og 

sökkum. 

6.3.22 Yfirbreiðsla af viðurkenndri gerð með 

áberandi lit, og getur varið gegn kulda og vosbúð. 

169 Nr. 9 

6.3.3 Two plugs for each plug hole (plugs are 
not required when proper automatic valves are 

fitted) attached by lanyards to the boat. 

6.3.4 A sponge, a bailer and two buckets of 
approved material. 

6.3.5 A lifeline becketed round the outside of 
the upper tube and a lifeline becketed round the 
inside of the upper tube of the boat together with 
grab lines secured from gunwale to gunwale 

under the keel or other approved arrangements. 
6.3.6 ÁA lamp with oil sufficient for 12 hours. 

6.3.7 A watertight container with two boxes of 

matches not readily extinguishable by wind. 

6.3.8 An efficient compass in binnacle, to be 
luminized or fitted with suitable means of 
illumination. 

6.3.9 A sea anchor of approved size with a line 
of adequate strength and length. 

6.3.10 Two painters of adequate length and 
strength. One shall be secured to the forward end 

of the boat with a strop and toggle so that it can 
be readily released and the other shall be firmly 
secured to the stem of the boat and be ready for 
use. 

6.3.11 A vessel containing 4.5 litres of veget- 
able, fish or animal oil capable of easily distribut- 

ing oil on the water surface and capable of being 
attached to the sea anchor. 

6.3.12 Four parachute distress signals of an 
approved type capable of giving a bright red light 

at a high altitude; six hand-held distress flare 

signals of an approved type giving a bright red 
light. 

6.3.13 Two buoyant smoke signals of an 

approved type (for daytime use) capable of 

releasing a volume of orange coloured smoke. 
6.3.14 An approved first-aid outfit in a water- 

tight case. 
6.3.15 A waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling together with a spare set of 

batteries and a spare bulb in a watertight con- 
tainer. 

6.3.16 A daylight signalling mirror of an 

approved type. 

6.3.17 A safety knife to be kept attached by a 

lanyard to the boat. 
6.3.18 Two light buoyant heaving lines. 
6.3.19 A whistle or equivalent sound signal. 
6.3.20 An approved radar reflector. 
6.3.21 A set of fishing tackle. 

6.3.22 An approved cover of a highly visible 
colour capable of protecting the occupants 

against injury from exposure.
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6.3.23 Eintak af viðeigandi neyðarmerkjaskrá. 

6.3.24 Leiðbeiningar um það, hvernig komast 

megi af í bátnum. 

6.3.25 Viðurkennt viðgerðasett til viðgerða á 
lofthólfunum. 

6.3.26 Loftdæla eða belgur til að fylla í flot- 

hólfin. 
6.3.27 Lotftþrýstingsmælir til þess að mæla með 

loftþrýstinginn í lofthólfunum. 

6.3.28 Búnaður, sem auðveldar mönnum í 

sjónum að komast um borð. 

6.3.29 Búnaður svo taka megi bátinn strax í 
tog. 

6.3.30 Matarskammtar, sem eru að minnsta 

kosti 8000 kilojoule (hitaeiningar) á hvern mann, 
sem báturinn á að bera. Þeir skulu geymdir í 

loftþéttum umbúðum í vatnsþéttum kassa. 
6.3.31 Vatnsþétt ílát með 3 lítra af ferskvatni á 

hvern mann, sem báturinn á að bera, eða vatns- 

þétt ílát með 2 lítra af ferskvatni á hvern mann 

ásamt viðurkenndu tæki til að vinna ferskvatn úr 

sjó, sem afkastar 1 lítra á mann á dag. Ryðfrí ausa 

í taug og ryðfrítt drykkjarker með mælikvarða 
(skammtara). 

6.3.32 Þrír Öryggis-dósahnífar. 

6.4 Búnaður slöngubjörgunarbáta 

6.4.1 Allur búnaður, sem talinn er í lið 6.3 

þessa viðbætis. 

6.4.2 Handslökkvitæki af viðurkenndri gerð, 

sem gefur frá sér froðu eða annað jafnhæft efni til 

að slökkva olíu-eld. 

6.4.3 Tækin, sem rætt er um í 122. reglu, ef þau 

eiga við. 

6.5 Búnaður björgunarfleka og gúmmíbjörg- 

unarbáta 

6.5.1 Tvær spaðaárar. 

6.5.2 Flothæfur björgunarkasthringur með 
áfastri a. m. k. 30 metra langri flotlínu. 

6.5.3 Einn öÖryggishníf og eitt austurtrog í 

þá sem taka færri en 12 menn, en tveir Öryggis- 
hnífar og tvö austurtrog í þá sem taka 13 menn 

eða fleiri. 

6.5.4 Tveir svampar. 
6.5.5 Tvö rekakkeri, annað varanlega fest við 

björgunarflekann eða gúmmíbjörgunarbátinn, 

hitt til vara ásamt línu. 

6.5.6 Viðgerðarsett svo gera megi við lekagöt 

á fleytihólfum, nema þeir séu í samræmi við lið 
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6.3.23 A copy of a suitable rescue signal table. 

6.3.24 Instructions on how to survive in the 

boat. 

6.3.25 An approved repair outfit for reparing 

punctures in buoyaney compartments. 
6.3.26 A topping-up pump or bellows. 

6.3.27 Á pressure gauge for controlling the 
filling pressure. 

6.3.28 Means to enable persons in the water to 
climb into the boat. 

6.3.29 Arrangements to enable the boat to be 
readily towed. 

6.3.30 A food ration totalling not less than 

8 000 kilojoules for each person the boat ís 

certified to carry, to be kept in airtight recepta- 
cles within a watertight container. 

6.3.31 Watertight receptacles containing 3 

litres of fresh water for each person the boat is 

certified to carry, or watertight receptacles con- 
taining 2 litres of fresh water for each person 
together with an approved de-salting apparatus 

capable of providing Í litre of fresh water per 
person; a rustproof dipper with lanyard; a 

rustproof graduated drinking vessel. 

6.3.32 Three safety tin-openers. 

6.4 Equipment for Inflated Motor Lifeboats 

6.4.1 All the equipment listed in Section 6.3 of 
this Appendix. 

6.4.2 Portable fire-extinguishing equipment of 
an approved type capable of discharging foam or 
other suitable substance for extinguishing oil 
fires. 

6.4.3 The equipment referred toin Regulation 
122, if applicable. 

6.5 Equipment for Liferafts 

6.5.1 Two paddles. 

6.5.2 A buoyant rescue quoit, attached to at 

least 30 metres of buoyant line. 
6.5.3 For liferafts which are permitted to 

accommodate not more than 12 persons: a safety 
knife and one bailer. For liferafts which are 
permitted to accommodate 13 persons or more: 
two safety knives and two bailers. 

6.5.4 Two sponges. 
6.5.5 Two sea anchors, one permanently 

attached to the liferaft and a spare with line. 

6.5.6 A repair outfit capable of repairing 

punctures in buoyancy compartments unless the
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4.1 í þessum viðbæti. 

6.5.7 Loftdæla eða belgur til að fylla í lofthólf- 
in, nema þeir séu í samræmi við lið 4.1 í þessum 

viðbæti. 

6.5.8 Þrír öryggis-dósahnífar. 

6.5.9 Viðurkenndur, vatnsþéttur sjúkrakassi 

með gögnum fyrir skyndihjálp. 

6.5.10 Vatnsþétt rafljós, sem gefa má Morse- 

merki með, ásamt setti af vararafhlöðum og 

varaperu í vatnsþéttum umbúðum 

6.5.11 Merkjaspegill, af viðurkenndri gerð, til 
dagnota og flauta. 

6.5.12 Tvö fallhlífarblys af viðurkenndri gerð, 

sem geta gefið frá sér skærrautt ljós í mikilli hæð. 

6.5.13 Sex neyðarhandblys af viðurkenndri 
gerð, sem geta gefið frá sér skærrautt ljós. 

6.5.14 Handfæri fullbúið með önglum og 
sökkum. 

6.5.15 Matarskammtar, sem eru að minnsta 

kosti 8000 kilojoule (hitaeiningar) á hvern mann, 
sem báturinn á að bera. Þeir skulu geymdir í 

loftþéttum umbúðum. 

6.5.16 Vatnsþétt ílát með 1,5 lítra af ferskvatni 

á hvern mann er gúmmíbjörgunarbátnum er 

heimilt að bera, en í staðinn fyrir 0,5 lítra af þessu 

magni, má hafa tæki til að vinna ferskvatn úr sjó, 

sem afkastar 0,5 lítrum á mann á dag. Ryðfrítt 

drykkjarker með mælikvarða (skammtara). 

6.5.17 Sex sjóveikitöflur eða viðurkennt 

jafngilt meðal gegn sjóveiki, fyrir hvern mann, 

sem bátnum er heimilt að bera. 

6.5.18 Leiðbeiningar um það, hvernig komast 

megi af á björgunarflekum og í gúmmíbjörgun- 

arbátum. 

6.5.19 Eintak af viðeigandi neyðarmerkjaskrá. 

6.6 Búnaður í stinna léttbáta 

6.6.1 Eitt sett af flothæfum árum, og ein 
varaár, en minnst þrjár árar; eitt sett af ræðum, 

sem fest eru við bátinn með taug eða keðju. 

6.6.2 Krókstjaki. 

6.6.3 Tvær neglur fyrir hvert neglugat (neglur 

eru ekki nauðsynlegar, þar sem viðeigandi sjálf- 

virkir lokar eru), festar við bátinn með taugum 
eða keðjum. 

6.6.4 Austurtrog og fata. 

6.6.5 Stýri áfast við bátinn og stýrissveif. 
6.6.6 Líflína fest í bugðum utan um bátinn. 

Búnaður fyrir menn til að halda sér í bátinn, ef 

hann er á hvolfi, þ. e. veltikilir eða griplistar. 
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liferaft complies with the requirements of Section 

4.1 of this Appendix. 

6.5.7 A topping-up pump or bellows, unless 

the liferaft complies with Section 4.1 of this 

Appendix. 

6.5.8 Three safety tin-openers. 
6.5.9 An approved first-aid outfit in a water- 

proof case. 

6.5.10 ÁA waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling, together with a spare set of 

batteries and a spare bulb in a watertight con- 

tainer. 
6.5.11 A daylight signalling mirror of an 

approved type and a signalling whistle. 

6.5.12 Two parachute distress signals of an 

approved type capable of giving a bright red light 
at a high altitude. 

6.5.13 Six hand-held distress flare signals of an 

approved type capable of giving a bright red 

light. 
6.5.14 A set of fishing tackle. 

6.5.15 A food ration totalling not less than 
8 000 kilojoules for each person the liferaft is 

permitted to carry, to be kept in airtight recepta- 

cles. 

6.5.16 Watertight receptacles containing 1.5 
litres of fresh water for each person the liferaft is 

permitted to accommodate, of which 0.5 litre per 
person may be replaced by a suitable de-salting 
apparatus capable of producing an equal amount 

of fresh water, and a rustproof graduated drink- 
ing vessel. 

6.5.17 Six anti-seasickness tablets or approved 
equivalent medicine for each person which the 
liferaft is permitted to accommodate. 

6.5.18 Instructions on how to survive in the 
liferaft. 

6.5.19 A copy of a suitable rescue signal table. 

6.6 Equipment for Rigid Rescue Boats 

6.6.1 Á single banked complement of buoyant 
oars and a spare buoyant oar but not less than 

three oars; a set of thole pins or crutches attached 
to the boat by lanyard or chain. 

6.6.2 A boat hook. 

6.6.3 Two plugs for each plug hole (plugs are 

not required when proper automatic valves are 

fitted) attached to the boat by lanyards or chains. 

6.6.4 A bailer and a bucket. 
6.6.5 A rudder attached to the boat and a tiller. 

6.6.6 A lifeline becketed round the outside of the 
boat. Means to enable persons to cling to the 
boat if upturned in the form of bilge keels or keel 

rails.
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6.6.7 Fangalína, hæfilega löng og sterk, fest í 
framhluta bátsins með lykkju og þolla þannig að 

losa megi hana skyndilega. 

6.6.8 Vatnsþétt rafljós, sem gefa má Morse- 

merki með, ásamt setti af vararafhlöðum og 

varaperu í vatnsþéttum umbúðum. 

6.6.9 Létt öxi. 
6.6.10 Tveir flothæfir björgunarkasthringir, 

hvor með áfastri a. m. k. 30 metra langri flotlínu. 
6.6.11 Rekakkeri af viðurkenndri stærð með 

nægilega langa og sterka línu. 
6.6.12 Flauta eða jafngildur hljóðgjafi. 
6.6.13 Vasahnífur. 
6.6.14 Viðurkennt leitarljós, nema stjórnvöld 

telji að merkjalampinn (Morse-lampi) til að gefa 

merki með að degi til, samanber 152. reglu, sé 
handbær og nægjanlegur. 

6.7 Búnaður í slönguléttbáta 

6.7.1 Minnst 4 flothæfar árar eða spaðaárar. 
6.7.2 Negla, þar sem þörf er, fest við bátinn 

með taug. 
6.7.3 Austurtrog og 2 svampar. 
6.7.4 Líflína í bugðum utan um bátinn og eins 

að innanverðu í bátnum. 

6.7.5 Ræði eða stýrisárræði á þvergaflinum, sé 
hann hafður. 

6.7.6. Tvær fangalínur hæfilega langar og 

sterkar. 

6.7.7 Tveir flothæfir björgunarkasthringir, 

hvor með áfastri 30 metra langri flotlínu. 
6.7.8 Rekakkeri af viðurkenndri stærð með 

nægilega langa og sterka línu. 

6.7.9 Vatnsþétt rafljós, sem gefa má Morse- 

merki með, ásamt setti af vararafhlöðum og 
varaperu í vatnsþéttum umbúðum. 

6.7.10 Öryggishnífur. 
6.7.11 Flauta eða jafngildur hljóðgjafi. 

6.7.12 Viðgerðarsett í hentugum umbúðum, til 

viðgerðar á lekagötum á fleytihólfum. 

6.7.13 Loftdæla eða belgur til að fylla með í 

flothólfin. 
6.7.14 Viðurkennt leitarljós, nema stjórnvöld 

telji, að merkjalampinn (Morse-lampi) til að gefa 

merki með að degi til, samanber 152. reglu, sé 

handbær og nægjanlegur. 

6.8 Undantekningar á búnaði björgunarfara 

Þar sem skip eru í ferðum og lengd ferðanna og 

aðstæður eru þannig, að mati stjórnvalda, að 
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6.6.7 A painter of adequate length and 
strength secured to the forward end of the boat 
with a strop and toggle so that it can be readily 

released. 
6.6.8 A waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling, together with a spare set of 

batteries and a spare bulb in a watertight con- 
tainer. 

6.6.9 A hatchet. 
6.6.10 Two buoyant rescue quoits 

attached to 30 metres of light buoyant line. 

6.6.11 A sea anchor of approved size with a 

line of adequate strength and length. 
6.6.12 A whistle or equivalent sound signal. 
6.6.13 Á jack knife. 
6.6.14 An approved searchlight, unless the 

Administration is satisfied that the daylight 

signalling lamp prescribed by Regulation 152 is 

portable and suitable for this purpose. 

each 

6.7 Equipment for Inflatable Rescue Boats 

6.7.1 At least four buoyant oars or paddles. 

6.7.2 A drain plug where necessary attached to 
the boat by a lanyard. 

6.7.3 A bailer and two sponges. 
6.7.4 A lifeline becketed round the outside of 

the boat and a lifeline becketed round the inside 

of the boat. 
6.7.5 A crutch or steering grommet in the 

transom where fitted. 
6.7.6 Two painters of adequate length and size. 

6.7.7 Two buoyant rescue quoits each attached 
to 30 metres of light buoyant line. 

6.7.8 Á sea anchor of approved size with a line 
of adequate strength and length. 

6.7.9 A waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling, together with a spare set of 
batteries and a spare bulb in a watertight con- 
tainer. 

6.7.10 A safety knife. 

6.7.11 A whistle or equivalent sound signal. 
6.7.12 A repair outfit in a suitable container for 

repairing punctures. 

6.7.13 A topping-up pump or bellows. 

6.7.14 An approved searchlight, unless the 
Administration is satisfied that the daylight 

signalling lamp prescribed by Regulation 152 is 
portable and suitable for this purpose. 

6.8 Dispensation in respect of Survival Craft 

Equipment 

Where vessels are engaged on voyages of such 
duration and in such conditions that, in the
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hluti búnaðar björgunarfaranna sé óþarfur, geta 

stjórnvöld fellt niður hluta búnaðarins, sem til- 

greindur er í lið 6 í þessum viðbæti, samkvæmt 
eftirfarandi: 

a) í stinnum björgunarbátum, búnað í líðum 

6.1.6, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.24, 6.1.29 og 6.1.30. 
b) í slöngubjörgunarbátum, búnað í liðum 

6.3.16, 6.3.20, 6.3.29 og 6.3.30. 
c) í björgunarflekum og gúmmíbjörgunarbátum 

nokkuð af búnaðinum, sem talinn er upp í lið 6.5. 

1. Kröfur um geymslu og bátsuglur björgun- 

arfara 

7.1 Sé ekki annar sjósetningarbúnaður notað- 
ur, skulu bátsuglur hafðar, svo sem hér segir: 

a) Snúnings- eða fallsbátsuglur gerðar fyrir 

björgunarbáta, sem ekki eru yfir 2300 kg að 

þyngd, fullhlaðnir við sjósetningu. 
b) Fallsbátsuglur gerðar fyrir björgunarbáta 

yfir 2300 kg að þyngd fullhlaðnir við sjósetningu. 

1.2 Bátsuglur, falir („hlauparar“), blakkir og 

allur annar búnaður skal vera svo traustur, að 

tveim sjósetningarmönnum sé unnt að snúa 
björgunarbátunum út og síðan lækka örugglega 

niður með þeim fjölda manna og búnaði um 

borð, sem hann á að bera, þótt skipið hallist í 15 

gráður á annað hvort borðið og með 10 gráðu 

stafnhalla. 

7.3 Þar sem vélknúinn búnaður er notaður til 

þess að ná um borð aftur björgunarförum, skal 
einnig vera handknúinn búnaður. Þar sem báts- 

uglur eru teknar aftur inn með vélknúnum fölum, 

skal komið fyrir öryggisútbúnaði, sem á sjálf- 
virkan hátt rýfur vélaraflið áður en bátsuglurnar 

koma í lokastöðu, til þess að forða yfirálagi á 
vírfalina eða bátsuglurnar. 

7.4 Við björgunarbáta, björgunarfléka og 
gúmmíbjörgunarbáta, sem sjósettir eru með báts- 

uglum, skal nota vírfali („vírmanillu“) og vindur af 

viðurkenndri gerð. Stjórnvöld geta leyft „manillu- 

fali“ eða fali úr öðru viðurkenndu efni með eða 

án vindna fyrir hjálparbáta, þar sem fjarlægðin 
frá bátaþilfari að yfirborði sjávar á tómu skipi er 
ekki yfir 4,5 m eða í öðrum tilvikum, þar sem þau 

eru þess fullviss, að „manillufalir“ eða falir úr 

öðru viðurkenndu efni séu fullnægjandi. 

1.5 Rennibrautir eða annar hentugur búnaður 
skal vera fyrir hendi, til þess að sjósetja með 

björgunarbáta á móti 15 gráðu halla. 

7.6 Búnaður skal vera fyrir hendi til þess að 

halda björgunarbátum, björgunarflekum og 
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opinion of the Administration, items of the 

survival craft equipment specified in section 6 of 
this Appendix are unnecessary, the Administra- 

tion may allow them to be dispensed with as 
foilows: 

(a) for rigid lifeboats, items referred to in 

paragraphs 6, 19, 20, 24, 29 and 30 of Section 6,1; 

(b) for inflated lifeboats, items referred to in 
paragraphs 16, 20, 29 and 30 of Section 6.3; 

(c) for liferafts, some of the items of Section 
6.5. 

7. Stowage and Davit Requirements for Survi- 

val Craft 

7.1 Except where an alternative launching 
appliance is approved, davits shall be as follows: 

(a) luffing or gravity tvpe davits for operating 
lifeboats having a mass of not more than 2 300 

kilogrammes in their turning out condition; 
(b) gravity type davits for operating lifeboats 

having a mass of more than 2 300 kilogrammes in 
their turning out condition. 

1.2 Davits, falls, blocks and all other gear shall 

be of such strength that the lifeboats can be 
turned out manned by a launching crew of two 

persons and then safely lowered with the full 
complement of persons and equipment, with the 
vessel listed to 15 degrees either way and with a 

10 degrees trim. 

7.3 Where mechanically powered appliances 
are fitted for the recovery of survival craft, 

efficient hand gear shall also be provided. Where 
davits are recovered by action of the falls by 
power, safety devices shall be fitted which will 
automatically cut off the power before the davits 

come against the stops in order to avoid over- 

stressing the wire rope falls or davits. 
7.4 Lifeboats and davit launched liferafts shall 

be serviced by wire rope falls together with 

winches of an approved type. The Administra- 

tion may permit manilla rope falls or falls of 

another approved material with or without win- 

ches in the case of rescue boats where the 
distance from the deck to the waterline of the 
vessel in the lightest operating condition in not 

more than 4.5 metres and in other cases where 
they are satisfied that manilla rope falls or falls of 

another approved material are adequate. 
1.5 Skates or other suitable means shall be 

provided to facilitate launching or lifeboats 

against a list of 15 degrees. 

7.6 Means shall be provided for bringing life- 

boats or davit launched liferafts against the
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gúmmíbjörgunarbátum, sem sjósettir eru með 
bátsuglum, við skipshlið, þannig að menn komist 

örugglega um borð í þá. 

1.1 Minnst tvær björgunarlínur skulu vera á 

strengnum milli bátsuglanna og skulu björgunar- 

línurnar og falirnir („hlaupararnir“) vera nægi- 

lega löng til þess að ná ofan í sjó, miðað við tómt 

skip og 15 gráðu halla á hvora hliðina sem er. 

Lægri blakkirnar skulu útbúnar hentugum hring 

eða löngum hlekk til festingar á bátskrókunum, 

nema viðurkenndur losunarútbúnaður sé hafður. 

1.8 Björgunarbátar, sem tengdir eru við báts- 

uglur, skulu hafa falina („„hlauparana“) tilbúna til 
notkunar og skal vera unnt að losa björgunarbát- 

inn fljótt, þó ekki endilega samstundis, frá föl- 

unum (,„hlaupurunum“). Tenging björgunarbát- 

anna við falina skal vera í þeirri hæð ofan við 

borðstokkinn, sem tryggi fullan stöðugleika, þeg- 

ar bátarnir eru sjósettir. 

8. Kröfur um björgunarvesti og björgunar- 

hringi 

8.1 Björgunarvesti 
8.1.1 Þau skulu vönduð að gerð og gæðum. 

8.1.2 Þau skulu svo gerð, að sem minnst hætta 

sé á að menn setji þau ranglega á sig, nema þó 

þannig, að hafa má þau úthverf. 

8.1.3 Þau skulu geta haldið andliti örmagna 
eða meðvitundarlauss manns upp úr sjó, og 

þannig að líkaminn hallist aftur á bak. 

8.1.4 Þau skulu geta snúið líkama manns í sjó 
úr hvaða stöðu sem er, í örugga legu, og þannig 
að líkaminn hallist aftur á bak. 

8.1.5 Þau skulu ekki verða fyrir áhrifum frá 

olíu eða olíukenndum efnum. 

8.1.6 Þau skulu vera í mjög áberandi lit. 
8.1.7 Þau skulu hafa viðurkennda flautu, vel 

festa með taug. 

8.1.8 Fleytigeta björgunarvestis, eins og hér að 

framan er gerð krafa um, má ekki rýrna um meira 
en 5% eftir sólarhring á kafi í ferskvatni. 

8.1.9 Björgunarvesti, sem hafa loft sem fleyti- 
kraft, skulu: 

a) hafa tvö aðskilin lofthólf, 

b) vera blásin upp bæði með loftdælu og 

munni, 

c) vera í samræmi við líði 8.1.1 til8.1.8 í þessum 
viðbæti, með annað hvort lofthólfið uppblásið. 
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vessel's side and there holding them so that 

persons may be safely embarked. 

1.7 At least two lifelines shall be fitted to the 

davit span and the falls and lifelines shall be long 
enough to reach the water with the vessel in its 

lightest operating condition and listed to 15 

degrees either way. Lower fall blocks shall be 
fitted with a suitable ring or long link for 

attaching to the sling hooks unless an approved 
type of disengaging gear is fitted. 

1.8 Lifeboats attached to davits shall have the 
falls ready for service and arrangements shall be 
made for speedily, but not necessarily simul- 

taneously, detaching the lifeboats from the falls. 

The point of attachment of the lifeboats to the 

falls shall be at such height above the gunwale as 
to ensure stability when lowering the lifeboats. 

8. Requirements for Life-jackets and Lifebuoys 

8.1 Life-jackets 

8.1.1 They shall be constructed with proper 
workmanship and materials. 

8.1.2 They shall be so constructed as to elimin- 

ate so far as possible all risk of their being put on 
incorrectly, except that they shall be capable of 

being worn inside out. 
8.1.3 They shall be capable of lifting the face of 

an exhausted or unconscious person out of the 

water and holding it above the water with the 
body inclined backwards from its vertical posi- 

tion. 
8.1.4 They shall be capable of turning the body 

in the water from any position to a safe floating 
position with the body inclined backwards from 
its vertical position. 

8.1.5 They shall not be adversely affected by 

oil or oil products. 

8.1.6 They shall be of a highly visible colour. 

8.1.7 They shall be fitted with an approved 

whistle, firmly secured by a cord. 
8.1.8 The buovaney of the life-jackets required 

to provide the foregoing performance shall not be 
reduced by more than 5 per cent after 24 hours 

submergence in fresh water. 

8.1.9 Life-jackets, the buoyancy of which 

depends on inflation, shall: 

(a) have two separate inflatable compartments; 
(b) be capable of being inflated both mecha- 

nically and by mouth; and 

(c) comply with the requirements of para- 
graphs 8.1.1 to 8.1.8 of this Appendix with either 

compartment inflated separately.
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8.1.10 Björgunarvesti skulu prófuð, þannig að 
stjórnvöld telji fullnægjandi. 

8.2 Björgunarhringir 

8.2.1 Þeir skulu gerðir úr þéttum korki eða 
öðru jafngildu efni. 

8.2.2 Þeir skulu geta fleytt í sólarhring í fersku 

vatni, minnst 14,5 kg af járni. 

8.2.3 Þeir skulu ekki verða fyrir verulegum 
áhrifum frá olíu eða olíukenndum efnum. 

8.2.4 Þeir skulu vera í mjög áberandi lit. 
8.2.5 Á þá skal skrá með prentstöfum nafn og 

heimahöfn eða einkennisstafi og tölur skipsins, 
sem þeir eru frá. 

8.2.6 Björgunarhringir gerðir úr plastefni eða 

öðrum gerviefnum, skulu halda floteiginleikum 
sínum og varanleika í sjó eða í olíukenndum 

efnum eða við breytilegt hitastig eða loftslags- 
breytingar eins og eiga sér stað við siglingar á 
opnu hafi. 

8.2.7 Sérhver björgunarhringur skal hafa grip- 

línu, sem gerð er úr góðu efni sem kiprast ekki 

og fest er með jöfnum millibilum á fjórum 

stöðum og myndar fjórar bugður á línuna. 
8.2.8 Heildarþungi björgunarhrings skal ekki 

vera meiri en 6,15 kg þegar hann er nýr. Bjarg- 
hringir búnir sjálfkveikjandi ljósum og sjálfvirk- 

um reykmerkjum skulu ekki vera léttari en 4 kg. 

8.2.9 Björgunarhringir skulu ekki fylltir með 

mylsnu, korkspónum eða korkmulningi eða öðru 

lausu, muldu efni og flothæfni þeirra, skal ekki 
byggjast á lofthólfum, sem þarf að blása út. 
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8.1.10 Life-jackets shall be tested to the 
satisfaction of the Administration. 

8.2 Lifebuoys 

8.2.1 They shall be of solid cork or any other 

equivalent material. 

8.2.2 They shall be capable of supporting in 

fresh water for 24 hours at ieast 14.5 kilogrammes 

of iron. 
8.2.3 They shall not be adversely affected by 

oil or oil products. 

8.2.4 They shall be of a highly visible colour. 
8.2.5 They shall be marked in block letters with 

the name and port of registry or fishing letters 
and numbers of the vessel in which they are 

carried. 
8.2.6 Lifebuoys made of plastic or other syn- 

thetic compounds shall be capable of retaining 
their buoyant properties and durability in contact 
with sea water or oil products, or under variation 

of temperature or climatic changes prevailing in 
open sea voyages. 

8.2.7 Every lifebuoy shall be fitted with grab 

lines which shall be of good quality unkinkable 
line and well secured at four equidistant points, 
providing four loops of line. 

8.2.8 The mass of a lifebuoy shall not exceed 
6.15 kilogrammes when newly constructed. Life- 
buoys provided with self-igniting líghts and self- 
activating smoke signals shall have a mass of not 
less than 4 kilogrammes. 

8.2.9 Lifebuoys shall not be filled with rushes, 

cork shavings, granulated cork or any other loose 
granulated material, and their buoyancy shall not 

depend upon air compartments which require to 

be inflated.
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AUGLÝSING 
um breytingu á samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, 

einkum fyrir fuglalíf. 

Hinn 11. júní 1986 var bókun um breytingu á samþykkt frá 2. febrúar 1971 um votlendi sem hafa 

alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf, undirrituð fyrir hönd Íslands, án fyrirvara um fullgildingu. 
Bókunin var gerð í París 3. desember 1982. Hún öðlast gildi 1. október 1986. 

Bókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 4. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Fylgiskjal. 

BÓKUN 

um breytingu á samþykkt um votlendi sem hafa 

alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf. 

Samningsaðilar, 

sem telja að fjölga verði aðilum að samþykkt 

um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum 

fyrir fuglalíf, er gerð var að Ramsar 2. febrúar 

1971 (hér eftir nefnd „samþykktin“), svo hún hafi 

tilætluð áhrif; 

sem gera sér ljóst að með jafngildum textum á 
fleiri tungumálum megi auðvelda fleiri ríkjum 

þátttöku; 

sem einnig hafa í huga að í texta samþykktar- 

innar er ekki mælt fyrir um hvernig henni skuli 

breytt, og að það geri erfitt fyrir um þær breyting- 
ar á texta hennar sem talið kann að vera nauðsyn- 

legt að gera; 
hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 

Eftirfarandi grein skal felld inn á milli 10. gr. 

og 11. gr. samþykktarinnar: 

„10. gr. bis. 

1. Samþykkt þessari má breyta á fundi samn- 

ingsaðilanna sem efnt er til í því skyni samkvæmt 

grein þessari. 
2. Sérhver samningsaðili getur gert tillögur um 

breytingar á samþykktinni. 

  

Ingvi S. Ingvarsson. 

PROTOCOL 

to Amend the Convention on Wetlands of 

International Importance especially as Waterfowl 

Habitat 
The Contracting Parties, 
CONSIDERING that for the effectiveness of 

the Convention on Wetlands of International Im- 

portance especially as Waterfowl Habitat, done 
at Ramsar on 2nd February:1971 (hereinafter 

referred to as “the Convention"), it ís indis- 

pensable to increase the number of Contracting 
Parties; 

AWARE that the addition of authentic lan- 

guage versions would facilitate wider participa- 
tion in the Convention; 

CONSIDERING furthermore that the text of 

the Convention does not provide for an amend- 

ment procedure, which makes it difficult to 
amend the text as may be considered necessary; 

HAVE AGREFED as follows: 

Article 1 

The following Article shall be added between 

Article 10 and Article 11 of the Convention: 

“Article 10 bis 
1. This Convention may be amended at a 

meeting of the Contracting Parties convened for 
that purpose in accordance with this Article. 

2. Proposals for amendment may be made by 
any Contracting Party.
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3. Tilkynna skal stofnun þeirri eða ríkisstjórn, 

sem annast skrifstofuhald samkvæmt samþykkt- 

inni (hér eftir nefnd „skrifstofan“), texta allra 

breytingatillagna og ástæður fyrir þeim, og skal 

skrifstofan þegar tilkynna þetta til allra samnings- 

aðila. Allar athugasemdir samningsaðila við text- 
ann skulu tilkynntar skrifstofunni innan þriggja 

mánaða frá þeim degi er skrifstofan tilkynnti 

þeim um breytingarnar. Skrifstofan skal þegar er 
frestur til athugasemda er liðinn tilkynna 
samingsaðilum um allar athugasemdir sem henni 
hafa borist til þess dags. 

4. Ef þriðjungur samningsaðila fer fram á það 
skriflega skal skrifstofan boða til fundar 
samningsaðila til að fjalla um breytingar sem 
tilkynnt er um samkvæmt 3. mgr. Skrifstofan skal 
hafa samráð við samningsaðila um fundartíma og 
fundarstað. 

5. Breytingar skulu teljast samþykktar með 

atkvæðum tveggja þriðju hluta þeirra samnings- 

aðila sem viðstaddir eru og atkvæði greiða. 
6. Breyting sem samþykkt er skal taka gildi 

gagnvart þeim samningsaðilum, sem hafa staðfest 

hana, á fyrsta degi fjórða mánaðar eftir þann dag 

er tveir þriðju hlutar samningsaðilanna hafa af- 
hent vörsluaðila staðfestingarskjöl sín. Gagnvart 
samningsaðila, sem afhendir staðfestingarskjal 
sitt eftir þann dag er tveir þriðju hlutar samnings- 

aðilanna hafa afhent staðfestingarskjöl sín, skal 
breytingin taka gildi á fyrsta degi fjórða mánaðar 
eftir að staðfestingarskjal hans hefur verið 

afhent.“ 

2. gr. 

Í lokaákvæði því sem fylgir 12. gr. samþykktar- 

innar skulu orðin „Séu þau ósamhljóða skal enski 

textinn gilda“ felld niður, en í stað þeirra komi 

orðin „Allir textar skulu jafngildir“. 

3. gr. 

Endurskoðaður texti hinnar upphaflegu 
frönsku útgáfu samþykktarinnar fylgir bókun 

þessari sem viðbætir." 

1. Ekki birtur hér. 
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3. The text of any proposed amendment and 

the reasons for it shall be communicated to the 
Organization or government performing the con- 

tinuing bureau duties under the Convention 

(hereinafter referred to as “the Bureau") and 
shall promptly be communicated by the Bureau 
to all Contracting Parties. Any comments on the 

text by the Contracting Parties shall be communi- 

cated to the Bureau within three months of the 
date on which the amendments were communi- 
cated to the Contracting Parties by the Bureau. 
The Bureau shall, immediately after the last day 

for submission of comments. communicate to the 
Contracting Parties all comments submitted by 
that day. 

4. A meeting of Contracting Parties to consid- 
er an amendment communicated in accordance 
with paragraph 3 shall be convened by the 

Bureau upon the written request of one third of 
the Contracting Parties. The Bureau shall consult 
the Parties concerning the time and venue of the 

meeting. 

5. Amendments shall be adopted by a two- 
thirds majority of the Contracting Parties present 

and voting. 
6. An amendment adopted shall enter into 

force for the Contracting Parties which have 
accepted it on the first day of the fourth month 

following the date on which two thirds of the 

Contracting Parties have deposited an instrument 
of acceptance with the Depositary. For each 

Contracting Party which deposits an instrument 

of acceptance after the date on which two thirds 
of the Contracting Parties have deposited an 
instrument of acceptance, the amendment shall 
enter into force on the first day of the fourth 

month following the date of the deposit of its 
instrument of acceptance." 

Article 2 

In the testimonium following Article 12 of the 

Convention, the words “in any case of divergency 

the English text prevailing"“ shall be deleted and 

replaced by the words “all texts being equally 

authentic". 

Article 3 

The revised text of the original French version 
of the Convention is reproduced in the Annex to 

this Protocol." 

  

1. Not reproduced here.
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4. gr. 

Bókun þessi skal liggja frammi til undirritunar í 

aðalstöðvum Menningar- og vísindastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna í París frá 3. desember 1982 
að telja. 

5. gr. 

1. Sérhvert ríki, sem getið er um í 2. mgr. 9. gr. 

samþykktarinnar, getur gerst aðili að bókun 
þessari með 

a. undirritun án fyrirvara um fullgildingu, 
viðurkenningu eða samþykki, 

b. undirritun með fyrirvara um fullgildingu, 
viðurkenningu eða samþykki, ásamt síðari 
fullgildingu, viðurkenningu eða samþykki, eða 

c. yfirlýsingu um aðild. 

2. Fullgilding, viðurkenning, samþykki eða 

yfirlýsing um aðild skal fara fram með afhendingu 
fullgildingar-, viðurkenningar-, samþykkis- eða 

aðildaryfirlýsingarskjals til aðalritara Menningar- 

og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (hér 
eftir nefndur „vörsluaðili“). 

3. Sérhvert ríki, sem gerist aðili að samþykkt- 
inni eftir að bókun þessi hefur tekið gildi, skal 

talið aðili að samþykktinni eins og henni er breytt 

með bókun þessari, nema því sé lýst yfir við 

undirritun eða afhendingu skjals, sem tilgreint er 

í 9. gr. samþykktarinnar, að ætlunin sé önnur. 

4. Sérhvert ríki, sem gerist aðili að bókun 
þessari án þess að vera aðili að samþykktinni, 

skal talið aðili að samþykktinni, eins og henni er 

breytt með bókun þessari, frá þeim degi er bókun 

þessi tekur gildi gagnvart því ríki. 

6. gr. 

1. Bókun þessi skal taka gildi á fyrsta degi 
fjórða mánaðar eftir þann dag er tveir þriðju 

hlutar þeirra ríkja, sem aðilar eru að samþykkt- 

inni á þeim degi er bókun þessi er lögð fram til 

undirritunar, hafa undirritað hana án fyrirvara 

um fullgildingu, viðurkenningu eða samþykki, 
eða hafa fullgilt hana, viðurkennt eða samþykkt, 

eða lýst yfir aðild sinni að henni. 

2. Gagnvart ríki, sem gerist aðili að bókun 
þessari á þann hátt sem lýst er í 1. og 2. mgr. S. 

gr. hér að ofan eftir gildistökudag hennar, skal 

hún taka gildi á þeim degi sem hún er undirrituð 
án fyrirvara um fullgildingu, viðurkenningu eða 
samþykki, eða hún er fullgilt, viðurkennd eða 

samþykkt, eða aðild lýst yfir. 
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Article 4 

This Protocol shall be open for signature at 
Unesco headquarters in Paris from 3 December 
1982. 

Article 5 
1. Any State referred to in Article 9, para- 

graph 2, of the Convention may become a 

Contracting Party to this Protocol by: 

a) signature without reservation as to ratifica- 
tion, acceptance or approval; 

b) signature subject to ratification, acceptance or 
approval, followed by ratification, accept- 

ance or approval; 

c) accession. 
2. Ratification, acceptance, approval or ac- 

cession shall be effected by the deposit of an 
instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession with the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cul- 
tural Organization (hereinafter referred to as 
“the Depositary“). 

3. Any State which becomes a Contracting 
Party to the Convention after the entry into force 

of this Protocol shall, failing an expression of a 
different intention at the time of signature or of 
the deposit of the instrument referred to in 

Article 9 of the Convention, be considered as a 
Party to the Convention as amended by this 
Protocol. 

4. Any State which become a Contracting 
Party to this Protocol without being a Contrac- 

ting Party to the Convention, shall be considered 

as a Party to the Convention as amended by this 

Protocol as of the date of entry into force of this 
Protocol for that State. 

Article 6 

1. This Protocol shall enter into force the first 

day of the fourth month following the date on 
which two thirds of the States which are Contrac- 

ting Parties to the Convention on the date on 

which this Protocol is opened for signature have 

signed it without reservation as to ratification, 

acceptance or approval, or have ratified, 

accepted, approved or acceded to it. 

2. With regard to any State which becomes a 

Contracting Party to this Protocol in the manner 
described in paragraph 1 and 2 of Article 5 

above, after the date of its entry into force, this 

Protocol shall enter into force on the date of its 

signature without reservation as to ratification, 

acceptance, or approval, or of its ratification, 

acceptance, approval or accession.
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3. Gagnvart ríki, sem gerist aðili að bókun 
þessari á þann hátt sem lýst er í 1. og 2. mgr. 5. 

gr. hér að ofan á tímabilinu frá þeim degi er hún 

er lögð fram til undirritunar og þar til hún tekur 

gildi, skal hún taka gildi á þeim degi sem til- 

greindur er í 1. mgr. hér að ofan. 

1. gr. 

1. Frumrit bókunar þessarar, á enskri og 

franskri tungu, skal afhent vörsluaðila og eru 
báðir textar jafngildir. Vörsluaðili skal senda 
staðfest afrit beggja texta til allra ríkja sem hafa 
undirritað bókun þessa eða afhent aðildaryfirlýs- 

ingarskjal vegna hennar. 

2. Vörsluaðili skal svo fljótt sem auðið er 

tilkynna öllum aðilum að samþykktinni og öllum 
ríkjum sem undirritað hafa bókun þessa eða lýst 

yfir aðild að henni um 

a. undirritanir bókunar þessarar, 

b. afhendingar undirritunar-, fullgildingar- og 
viðurkenningarskjala vegna bókunar þessarar, 

c. afhendingar aðildaryfirlýsingarskjala vegna 

bókunar þessarar, og 

d. gildistökudag bókunar þessarar. 
3. Þegar bókun þessi hefur tekið gildi skal 

vörsluaðili láta skrásetja hana hjá aðalskrifstofu 

Sameinuðu þjóðanna samkvæmt ákvæðum 102. 

gr. stofnskrárinnar. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess 

hafa fullgilt umboð, undirritað bókun þessa. 

Gjört í París 3. desember 1982. 

4. júlí 1986 
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3. With regard to any State which becomes a 
Contracting Party to this Protocol in the manner 

described in paragraph 1 and 2 of Article $ 

above, during the period between the date on 

which this Protocol is opened for signature and its 
entry into force, this Protocol shall enter into 

force on the date determined in paragraph | 
above. 

Article 7 

1. The original of this Protocol, in the English 
and French languages, each version being equally 
authentic, shall be deposited with the Deposi- 
tary. The Depositary shall transmit certified 

copies of each of these versions to all States that 

have signed this Protocol or deposited instru- 

ments of accession to it. 

2. The Depositary shall inform all Contracting 

Parties of the Convention and all States that have 

signed and acceded to this Protocol as soon as 

possible of: 

a) signatures to this Protocol; 

b) deposits of instruments of ratification, ac- 
ceptance, or approval of this Protocol; 

c) deposits of instruments of accession to this 
Protocol; 

d) the date of entry into force of this Protocol. 

3. When this Protocol has entered into force, 

the Depositary shall have it registered with the 

Secretariat of the United Nations in accordance 
with Article 102 of the Charter. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 

being duly authorized to that effect, have signed 
this Protocol. 

Done at Paris on 3 December 1982 

Nr. 11 

AUGLÝSING 
um samning um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar. 

Hinn 13. júní 1986 var framkvæmdastjóra Alþjóðahugverkastofnunarinnar afhent fullgildingar- 

skjal Íslands vegna samnings um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar sem gerður var í Stokkhólmi 

14. júlí 1967 og undirritaður fyrir Íslands hönd sama dag. Alþingi hafði með ályktun 17. apríl 1986 

heimilað ríkisstjórninni að fullgilda samninginn. Samningurinn öðlast gildi að því er Ísland varðar 13. 

september 1986. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 4. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar. 

Samningsaðilar, 

sem vilja stuðla að auknum skilningi og sam- 

vinnu ríkja í milli til sameiginlegra hagsbóta 
þeirra á grundvelli virðingar fyrir fullveldi þeirra 

og jafnrétti, 
sem vilja stuðla að vernd eignarréttinda á sviði 

hugverka hvarvetna í heiminum, í þeim tilgangi 

að örva skapandi starfsemi, 

sem vilja gera stjórnun sambanda þeirra sem 

stofnuð hafa verið til verndar eignarréttindum á 

sviði iðnaðar og til verndar bókmenntum og 
listaverkum nútímalegri og virkari, enda verði 
sjálfstæði sérhvers sambands virt að fullu, 

hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 

Stofnsetning stofnunarinnar. 

Alþjóðahugverkastofnunin er hér 

stofnuð. 

með 

2. gr. 

Skilgreiningar. 

Í samningi þessum merkir 
i. „stofnunin“ Alþjóðahugverkastofnunina 

(WIPO), 
i. „alþjóðaskrifstofan“ alþjóðaskrifstofuna 

fyrir eignarréttindi á sviði hugverka, 

þá
 

iii. „Parísarsamningurinn“ samninginn um 

vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar sem 

undirritaður var 20. mars 1883, ásamt sér- 

hverjum síðari breytingum á honum, 
iv. „Bernarsáttmálinn“ sáttmálann til verndar 

bókmenntum og listaverkum sem undirrit- 

aður var 9. september 1886, ásamt sérhverj- 

um síðari breytingum á honum, 
v. „Parísarsambandið“ alþjóðasambandið sem 

stofnað var með Parísarsamningnum, 

vi. „Bernarsambandið“ alþjóðasambandið sem 

stofnað var með Bernarsáttmálanum, 

vii. „samböndin“  Parísarsambandið, sérsam- 

böndin og samningana sem stofnað hefur 
verið til í tengslum við það samband, 

Bernarsambandið og sérhvern annan 
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CONVENTION 

Establishing the World Intellectual Property 

Organization 

The Contracting Parties, 
Desiring to contribute to better understanding 

and cooperation among States for their mutual 
benefit on the basis of respect for their 

sovereignty and equality, 

Desiring, in order to encourage creative activ- 

ity, to promote the protection of intellectual 

property throughout the world, 

Desiring to modernize and render more effi- 

cient the administration of the Unions estab- 

lished in the fields of the protection of industrial 
property and the protection of literary and artis- 

tic works, while fully respecting the indepen- 
dence of each of the Unions, 

Agree as follows: 

Article 1 

Establishment of the Organization 

The World Intellectual Property Organization 

is hereby established. 

Article 2 
Definitions 

For the purposes of this Convention: 
(1) “Organization" shall mean the World Intel- 

lectual Property Organization (WIPO); 
(ii) “International Bureau" shall mean the 

International Bureau of Intellectual Prop- 

erty; 
(iii) “Paris Convention" shall mean the Con- 

vention for the Protection of Industrial 

Property signed on March 20, 1883, includ- 

ing any of its revisions; 

(iv) *Berne Convention" shall mean the Con- 

vention for the Protection of Literary and 

Artistic Works signed on September 9, 
1886, including any of its revisions; 

(v) “Paris Union" shall mean the International 

Union established by the Paris Conven- 
tion; 

(vi) “Berne Union" shall mean the Internation- 

al Union established by the Berne Conven- 

tion; 

(vii) “Unions" shall mean the París Union, the 
Special Unions and Agreements estab- 

lished in relation with that Union, the 
Berne Union, and any other international
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alþjóðasamning sem ætlað er að stuðla að 
vernd eignarréttinda á sviði hugverka og 
stofnunin hefur skv. 4. gr. iii. tekið að sér 

að framkvæma, 
viii. „eignarréttindi á sviði hugverka“ meðal ann- 

ars réttindi varðandi 
— verk á sviði bókmennta, lista og vísinda. 

— túlkun listflytjanda, hljóðritun og út- 

sendingar, 

— uppgötvanir á sérhverju sviði mann- 

legrar viðleitni, 

— vísindalegar uppgötvanir, 

— iðnteikningar og iðnlíkön, 
— vörumerki, þjónustumerki, firmanöfn 

og verslunarauðkenni, 
— vernd gegn óréttmætri samkeppni, 
og öll önnur réttindi sem rekja má til hug- 
verkasamstarfsemi á sviði iðnaðar, vísinda, 

bókmennta og lista. 

3. gr. 

Markmið stofnunarinnar. 

Markmið stofnunarinnar eru: 
i. að stuðla að vernd eignarréttinda á sviði 

hugverka hvarvetna í heiminum með sam- 

vinnu milli ríkja og þar sem við á í samráði 
við sérhverja aðra alþjóðastofnun, 

ii. að tryggja samstarf sambandanna um stjórn- 
unarmál. 

4. gr. 
Starfssvið. 

Stofnunin, til þess að ná markmiðum þeim sem 
lýst er í 3. gr., og fyrir milligöngu viðeigandi 

stofnunar að því tilskildu að það falli undir 

valdsvið hvers sambands: 
i. skal stuðla að ráðstöfunum sem ætlað er að 

greiða fyrir vernd eignarréttinda á sviði 
hugverka hvarvetna í heiminum og sam- 

ræma löggjöf ríkja á þessu sviði, 

ii. skal annast stjórnunarstörf fyrir Parísar- 

sambandið, sérsamböndin sem stofnuð hafa 

verið í tengslum við það samband og 

Bernarsambandið, 
iii. getur fallist á að annast eða taka þátt Í 

stjórnunarmálum varðandi sérhvern annan 
alþjóðasamning sem ætlað er að stuðla að 

vernd eignarréttinda á sviði hugverka, 
iv. skal hvetja til þess að gerðir séu alþjóða- 

samningar sem ætlað er að stuðla að vernd 

eignarréttinda á sviði hugverka, 
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agreement designed to promote the pro- 
tection of intellectual property whose 
administration is assumed by the Organiza- 
tion according to Article 4 (iii); 

(viii) “intellectual property" shall include the 
rights relating to: 

— literary, artistic and scientific works, 

-—— performances of performing artists, 

phonograms, and broadcasts, 

— inventions in all fields of human 

endeavor, 

— scientific discoveries, 

— industrial designs, 
— trademarks, service marks, and com- 

mercial names and designations, 

— protection against unfair competition, 
and all other rights resulting from intellec- 
tual activity in the industrial, scientific, 

literary or artistic fields. 

Article 3 
Objectives of the Organization 

The objectives of the Organization are: 
(i) to promote the protection of intellectual 

property throughout the world through 

cooperation among States and, where 
appropriate, in collaboration with any other 
international organization, 

(ii) to ensure administrative cooperation among 

the Unions. 

Article 4 

Functions 

In order to attain the objectives described in 

Article 3, the Organization, through its appropri- 

ate organs, and subject to the competence of 

each of the Unions: 

(1) shall promote the development of mea- 
sures designed to facilitate the efficient 

protection of intellectual property 

throughout the world and to harmonize 

national legislation in this field; 

(ii) shall perform the administrative tasks of 

the Paris Union, the Special Unions estab- 

líshed in relation with that Union, and the 

Berne Union; 

(iii) may agree to assume, or participate in, the 
administration of any other international 

agreement designed to promote the pro- 

tection of intellectual property; 

(iv) shall  encourage the conclusion of 
international agreements designed to 

promote the protection of intellectual 

property;
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v. skal bjóða samvinnu sína þeim ríkjum sem 
biðja um lagalega og tæknilega aðstoð varð- 

andi eignarréttindi á sviði hugverka, 

skal safna og dreifa upplýsingum um vernd 

eignarréttinda á sviði hugverka, fram- 

kvæma og stuðla að rannsóknum á þessu 

sviði og birta niðurstöður slíkra rannsókna, 

vi. 

vii. skal veita þjónustu sem greiðir fyrir alþjóð- 

legri vernd eignarréttinda á sviði hugverka 

og, eftir því sem við á, sjá um skrásetningu 
á þessu sviði og birtingu gagna sem skrá- 

setninguna varðar, 

viii. skal annast öll önnur viðeigandi störf. 

5. gr. 

Aðild. 
1. Sérhvert ríki sem aðili er að einhverju þeirra 

sambanda sem skilgreind eru í 2. gr. vii. getur 

gerst aðili að stofnuninni. 

2. Sérhvert ríki sem ekki er aðili að neinu 
sambandanna getur einnig gerst aðili að stofnun- 
inni ef: 

1. það er aðili að Sameinuðu þjóðunum, ein- 

hverri sérstofnananna í tengslum við Sam- 

einuðu þjóðirnar, eða Alþjóðakjarnorku- 

málastofnuninni, eða er aðili að samþykkt- 

um Alþjóðadómstólsins, eða 

íi. allsherjarþingið býður því að gerast aðili að 

samningi þessum. 

6. gr. 

Allsherjarþingið. 

1. a. Allsherjarþing skal skipað ríkjunum sem 
aðilar eru að samningi þessum og aðilar eru að 
einhverju sambandanna. 

b. Fyrir ríkisstjórn hvers ríkis er einn fulltrúi 

sem má hafa sér til aðstoðar varafulltrúa, ráð- 
gjafa og sérfræðinga. 

c. Kostnað við sendinefnd greiðir sú ríkisstjórn 
sem hefur skipað hana. 

2. Allsherjarþingið skal: 

i. skipa framkvæmdastjóra samkvæmt tilnefn- 

ingu samræmingarnefndarinnar, 

ii. athuga og samþykkja skýrslur framkvæmda- 

stjóra um stofnunina og gefa honum öll 

nauðsynleg fyrirmæli, 

athuga og samþykkja skýrslur og störf sam- 

rærningarnefndarinnar og gefa henni fyrir- 

mæli, 

li. 
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(v) shall offer its cooperation to States reques- 

ting legal technical assistance in the field of 

intellectual property; 

(vi) shall assemble and disseminate information 

concerning the protection of intellectual 
property, carry out and promote studies in 

this field, and publish the results of such 

studies; 

(vii) shall maintain services facilitating the 
international protection of intellectual 

property and, where appropriate, provide 

for registration in this field and the 
publication of the data concerning the 

registrations; 

(viii) shall take all other appropriate action. 

Article 5 

Membership 

(1) Membership in the Organization shall be 
open to any State which is a member of any of the 

Unions as defined in Article 2 (vii). 
(2) Membership in the Organization shall be 

equally open to any State not a member of any of 

the Unions, provided that: 

(1) it is a member of the United Nations, any of 
the Specialized Agencies brought into 
relationship with the United Nations, or the 

International Atomic Energy Agency, or is a 

party to the Statute of the International 

Court of Justice, or 
(ii) it is invited by the General Assembly to 

become a party to this Convention. 

Article 6 

General Assembly 

(1) (a) There shall be a General Assembly 

consisting of the States party to this Convention 

which are members of any of the Unions. 

(b) The Government of each State shall be 

represented by one delegate, who may be 

assisted by alternate delegates, advisors, and 

experts. 
(c) The expenses of each delegation shall be 

borne by the Government which has appointed 

it. 

(2) The General Assembly shall: 
(1) appoint the Director General upon 

nomination by the Coordination Com- 

mittee; 

(ii) review and approve reports of the Director 

General concerning the Organization and 

give him all necessary instructions; 

(íii) review and approve the reports and activi- 
ties of the Coordination Committee and 
give instructions to such Committee;
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 . samþykkja fjárlög til þriggja ára í senn 

vegna sameiginlegra útgjalda —sam- 
bandanna, 

v. samþykkja aðgerðir sem framkvæmdastjóri 
leggur til um stjórnunarmál vegna alþjóða- 

samninga er um getur í Á. gr. iii, 

vi. setja fjárhagsreglur stofnunarinnar, 

vii. ákveða starfstungumál skrifstofunnar þar 
sem tillit sé tekið til venju Sameinuðu 

þjóðanna, 

viii. bjóða ríkjum er um getur í 5. gr. 2. tl. ii. að 

gerast aðilar að samningi þessum, 

ix. ákveða hvaða ríkjum utan stofnunarinnar og 
hvaða stofnunum sem ríki eru aðilar að og 

alþjóðastofnunum sem ríki eru ekki aðilar 

að skuli leyft að hafa áheyrnarfulltrúa á 

fundum þess, 

x. vinna Önnur þau störf sem við eiga sam- 
kvæmt samningi þessum. 

3. a. Hvert ríki fer með eitt atkvæði á allsherj- 

arþinginu, hvort sem það er aðili að einu eða 

fleiri sambandanna. 
b. Helmingur ríkja þeirra er aðilar eru að 

allsherjarþinginu myndar lögmætan fund. 

c. Allsherjarþingið getur samþykkt ákvarðanir 
þrátt fyrir ákvæði b-liðar ef færri sækja fund en 

helmingur fulltrúa ríkja sem aðilar eru að alls- 
herjarþinginu en þriðjungur þeirra eða fleiri, en 

allar slíkar ákvarðanir, að undanskildum ákvörð- 
unum um eigin fundarsköp, skulu því aðeins taka 

gildi að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt. Al- 
þjóðaskrifstofan skal tilkynna þessar ákvarðanir 

ríkjum sem aðilar eru að allsherjarþinginu og 

ekki áttu fulltrúa á fundi og gefa þeim kost á að 
greiða atkvæði eða sitja hjá við atkvæðagreiðslu 
skriflega innan þriggja mánaða frá dagsetningu 

tilkynningarinnar. Nái fjöldi þeirra ríkja sem 
þannig hafa greitt atkvæði eða setið hjá innan 

nefnds frests þeim fjölda sem á vantaði til þess að 

fundurinn hefði verið lögmætur taka slíkar 

ákvarðanir gildi enda sé tilskildum meirihluta 

jafnframt náð. 

d. Ákvarðanir allsherjarþingsins skulu teknar 

með tveimur þriðju hlutum greiddra atkvæða, sbr. 

þó e- og f-lið. 

183 Nr. 11 

(iv) adopt the triennial budget of expenses 
common to the Unions, 

(v) approve the measures proposed by the 

Director General concerning the admin- 

istration of the international agreements 
referred to in Article 4 (11); 

(vi) adopt the financial regulations of the 
Organization; 

(vii) determine the working languages of the 
Secretariat, taking into consideration the 
practice of the United Nations; 

(viii) invite States referred to under Article 5 (2) 

(ii) to become party to this Convention; 

(ix) determine which States not Members of the 
Organization and which intergovernmental 
and international non-governmental or- 

ganizations shall be admitted to its meet- 
ings as observers; 

(x) exercise such other functions as are 

appropriate under this Convention. 
(3) (a) Each State, whether member of one or 

more Unions, shall have one vote in the General 

Assembly. 

(b) One-half of the States members of the 

General Assembly shail constitute a quorum. 

(c) Notwithstanding the provisions of subpar- 

agraph (b), if, in any session, the number of States 

represented is less than one-half but equal to or 
more than one-third of the States members ot the 

General Assembly, the General Assembly may 
make decisions but, with the exception of deci- 

sions concerning its own procedure, all such 

decisions shall take effect only if the following 

conditions are fulfilled. The International Bureau 
shall communicate the said decisions to the States 

members of the General Assembly which were 

not represented and shall invite them to express 
in writing their vote or abstention within a period 

of three months from the date of the communica- 
tion. If, at the expiration of this period, the 

number of States having thus expressed their vote 

or abstention attains the number of States which 
was lacking for attaining the quorum in the 

session itself, such decisions shall take effect 

provided that at the same time the required 

majority still obtains. 

(d) Subject to the provisions of subparagraphs 

(e) and (f), the General Assembly shall make its 

decisions by a majority of two-thirds of the votes 

cast.
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e. Til samþykkis ákvarðana um framkvæmd 

alþjóðasamninga er um getur í 4. gr. iii. þarf þrjá 

fjórðu hluta greiddra atkvæða. 

f. Til samþykkis samnings við Sameinuðu þjóð- 

irnar skv. 57. og 63. gr. sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna þarf níu tíundu hluta greiddra atkvæða. 

g. Til skipunar framkvæmdastjórans (2. gr. 1.), 

samþykkis aðgerða er framkvæmdastjórinn 

leggur til um stjórnunarmál vegna alþjóðasamn- 

inga (2. gr. v.) og flutnings aðalstöðvanna (10. 
gr.) þarf ekki aðeins tilskilinn meirihluta á alls- 

herjarþinginu heldur einnig á þingi Parísarsam- 

bandsins og þingi Bernarsambandsins. 

h. Það teljast ekki greidd atkvæði ef setið er 
hjá. 

i. Fulltrúi getur aðeins komið fram og greitt 

atkvæði fyrir eitt ríki. 

4. a. Allsherjarþingið skal koma saman þriðja 
hvert almanaksár til reglulegs þingfundar þegar 

framkvæmdastjórinn kallar það saman. 

b. Allsherjarþingið skal koma saman til sér- 

staks þingfundar þegar framkvæmdastjórinn kall- 

ar það saman að beiðni samræmingarnefndarinn- 
ar eða eins fjórða þeirra ríkja sem aðilar eru að 
allsherjarþinginu. 

c. Fundir skulu haldnir í aðalstöðvum stofnun- 

arinnar. 

5. Ríkjum þeim, sem aðilar eru að samningi 

þessum en ekki eru aðilar að neinu samband- 

anna, er heimilt að sækja fundi allsherjarþingsins 

sem áheyrnarfulltrúar. 
6. Allsherjarþingið setur sér eigin þingsköp. 

7. gr. 

Ráðstefnan. 

1. a. Ráðstefna skal skipuð ríkjunum sem aðil- 

ar eru að samningi þessum hvort sem þau eru 

aðilar að einhverju sambandanna eða ekki. 
b. Fyrir ríkisstjórn hvers ríkis er einn fulltrúi 

sem má hafa sér til aðstoðar varafulltrúa, ráð- 

gjafa og sérfræðinga. 

c. Kostnað við sendinefnd greiðir sú ríkisstjórn 
sem hefur skipað hana. 

2. Ráðstefnan skal: 
i. ræða almenn hagsmunamál varðandi eignar- 

réttindi á sviði hugverka og má samþykkja 
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(e) The approval of measures concerning the 

administration of international  agreements 

referred to in Article 4 (iii) shall require a 
majority of three-fourths of the votes cast. 

(f) The approval of an agreement with the 

United Nations under Articles 57 and 63 of the 
Charter of the United Nations shall require a 
majority of nine-tenths of the votes cast. 

(g) For the appointment of the Director Gen- 

eral (paragraph (2) (i)), the approval of measures 

proposed by the Director General concerning the 

administration of international agreements (para- 

graph (2) (v)), and the transfer of headquarters 

(Article 10), the required majority must be 

attained not only in the General Assembly but 

also in the Assembly of the Paris Union and the 

Assembly of the Berne Union. 

(h) Abstentions shall not be considered as 

votes. 

(i) A delegate may represent, and vote in the 

name of, one State only. 

(4) (a) The General Assembly shall meet 

once in every third calendar year in ordinary 

session, upon convocation by the Director 
General. 

(b) The General Assembly shall meet in 
extraordinary session upon convocation by the 

Director General either at the request of the 
Coordination Committee or at the request of 
one-fourth of the States members of the General 
Assembly. 

(c) Meetings shall be held at the headquarters 
of the Organization. 

(5) States party to this Convention which are 
not members of any of the Unions shall be 

admitted to the meetings of the General Assem- 

bly as observers. 

(6) The General Assembly shall adopt its own 

rules of procedure. 

Article 7 

Conference 

(1) (a) There shall be a Conference consisting 

of the States party to this Convention whether or 

not they are members of any of the Unions. 

(b) The Government of each State shall be 

represented by one delegate, who may be 

assisted by alternate delegates, advisors, and 

experts. 
(c) The expenses of each delegation shall be 

borne by the Government which has appointed 

it. 

(2) The Conference shall: 
(1) discuss matters of general interest in the 

field of intellectual property and may adopt
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ályktanir um slík mál þar sem tillit sé tekið 
til valdsviðs og sjálfstæðis sambandanna, 

ii. samþykkja fjárlög ráðstefnunnar til þriggja 

ára Í senn, 

ili. ákvarða innan ramma fjárlaga ráðstefnunn- 
ar þriggja ára áætlun um lagalega og tækni- 

lega aðstoð, 

iv. samþykkja breytingar á samningi þessum 

skv. 17. gr., 

v. ákveða hvaða ríkjum utan stofnunarinnar og 
hvaða stofnunum sem ríki eru aðilar að og 

alþjóðastofnunum sem ríki eru ekki aðilar 

að skuli leyft að hafa áheyrnarfulltrúa á 
fundum þess, 

vi. vinna önnur þau störf sem við eiga sam- 
kvæmt samningi þessum. 

3. a. Hvert ríki fer með eitt atkvæði á ráðstefn- 
unni. 

b. Einn þriðji aðildarríkja myndar lögmætan 
fund. 

c. Ákvarðanir ráðstefnunnar skulu teknar með 
tveimur þriðju hluta greiddra atkvæða, sbr. þó 
17. gr. 
d. Upphæð fjárframlaga ríkja sem aðilar eru að 

samningi þessum en ekki eru aðilar að neinu 

sambandanna skal ákvörðuð í atkvæðagreiðslu 

þar sem aðeins fulltrúar þessara ríkja hafa at- 
kvæðisrétt. 

e. Það teljast ekki greidd atkvæði ef setið er 
hjá. 

f. Fulltrúi getur aðeins komið fram og greitt 

atkvæði fyrir eitt ríki. 

4. a. Ráðstefnan skal koma saman til reglulegs 

fundar þegar framkvæmdastjórinn kallar hana 
saman á sama tíma og á sama stað og allsherjar- 
þingið. 
b. Ráðstefnan skal koma saman til sérstaks 

fundar að beiðni meirihluta aðildarríkjanna. 

5. Ráðstefnan setur sér eigin þingsköp. 

8. gr. 

Samræmingarnefnd. 

1. a. Samræmingarnefnd skal skipuð ríkjum 

sem aðilar eru að samningi þessum og fram- 

kvæmdanefnd Parísarsambandsins eða fram- 

kvæmdanefnd Bernarsambandsins eða báðum. 

Sé hins vegar önnur hvor þessara framkvæmda- 

nefnda skipuð meira en einum fjórða hluta þeirra 

ríkja sem aðilar eru að þinginu sem kaus hana þá 

skal sú framkvæmdanefnd tilnefna úr hópi aðila 

sinna þau ríki sem verða skulu aðilar í samræm- 

ingarnefndinni þannig að fjöldi þeirra fari ekki 
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recommendations relating to such matters, 

having regard for the competence and 
autonomy of the Unions; 

(ii) adopt the triennial budget of the Confer- 
ence; 

(ii) within the límits of the budget of the Confer- 

ence, establish the triennial program of 
legal-technical assistance; 

(iy) adopt amendments to this Convention as 

provided in Article 17; 

(v) determine which States not Members of the 
Organization and which intergovernmental 
and international non-governmental organi- 
zations shall be admitted to its meetings as 
observers; 

(vi) exercise such other functions as 
appropriate under this Convention. 

(3) (a) Each Member State shall have one 
vote in the Conference. 

(b) One-third of the Member States shall con- 

stitute a quorum. 

(c) Subject to the provistons of Article 17, the 

Conference shall make its decisions by a majority 

of two-thirds of the votes cast. 

(d) The amounts of the contributions of States 

party to this Convention not members of any of 

the Unions shall be fixed by a vote in which only 
the delegates of such States shall have the right to 
vote. 

(e) Abstentions shall not be considered as 

votes. 

(f) A delegate may represent, and vote in the 

name of, one State only. 

(4) (a) The Conference shall meet in ordinary 

session, upon convocation by the Director Gen- 

eral, during the same period and at the same 
place as the General Assembly. 

(b) The Conference shall meet in extraordi- 

nary session, upon convocation by the Director 

General, at the request of the majority of the 

Member States. 

(5) The Conference shall adopt its own rules 

of procedure. 

ar€ 

Article 8 

Coordination Committee 

(1) (a) There shall be a Coordination Com- 

mittee consisting of the States party to this 

Convention which are members of the Executive 

Committee of the Paris Union, or the Executive 

Committee of the Berne Union, or both. 

However, if either of these Executive Commit- 

tees ís composed of more than one-fourth of the 

number of the countries members of the Assem- 

bly which elected it, then such Executive Com- 

mittee shall designate from among its members
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fram úr fjórða hluta þeim er að framan greinir, 

enda sé ríkið sem á landsvæðið þar sem aðal- 

stöðvar stofnunarinnar eru ekki talið með í 

nefndum einum fjórða hluta. 

b. Fyrir ríkisstjórn hvers ríkis sem aðili er að 

samræmingarnefndinni er einn fulltrúi sem má 

hafa sér til aðstoðar varafulltrúa, ráðgjafa og 
sérfræðinga. 

c. Þegar samræmingarnefndin tekur til athug- 

unar annaðhvort mál sem varða beint áætlunina 
eða fjárlög ráðstefnunnar og dagskrá hennar eða 

tillögur um breytinga á samningi þessum sem 

myndi hafa áhrif á réttindi eða skyldur ríkja sem 

aðilar eru að samningi þessum en ekki eru aðilar 

að neinu sambandanna skal einn fjórði þessara 

ríkja taka þátt í fundum samræmingarnefndarinn- 

ar með sömu réttindum og aðilar þeirrar nefndar. 

Skal ráðstefnan á sérhverju reglulegu þingi til- 
nefna þessi ríki. 

d. Kostnað við sendinefnd greiðir sú ríkisstjórn 
sem hefur skipað hana. 

2. Óski önnur sambönd sem stofnunin fer með 

stjórnunarmál fyrir að eiga fulltrúa sem slík í 

samræmingarnefndinni skal tilnefna fulltrúa 

þeirra úr hópi þeirra ríkja sem aðilar eru að 

samræmingarnefndinni. 
3. Samræmingarnefndin skal: 

i. vera ráðgefandi fyrir stofnanir samband- 
anna, allsherjarþingið, ráðstefnuna og 
framkvæmdastjórann varðandi öll 
stjórnunarmál, fjármál og önnur sameigin- 

leg hagsmunamál tveggja eða fleiri 
sambandanna, eða eins eða fleiri sambanda 
og stofnunarinnar, og sérstaklega varðandi 

fjárlög vegna sameiginlegra útgjalda sam- 
bandanna, 

ii. gera drög að dagskrá fyrir allsherjarþingið, 

ili. gera drög að dagskrá og drög að áætlun og 

fjárlögum ráðstefnunnar, 

iv. ákvarða samsvarandi árleg fjárlög og áætl- 

anir á grundvelli þriggja ára fjárlaga vegna 
sameiginlegra útgjalda sambandanna og 

þriggja ára fjárhagsáætlun ráðstefnunnar 

svo og á grundvelli þriggja ára áætlunarinn- 

ar um lagalega og tæknilega aðstoð, 

v. þegar kjörtímabil framkvæmdastjórans er 

um það bil að renna út eða þegar staða 
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the States which will be members of the 

Coordination Committee, in such a way that their 

number shall not exceed the one-fourth referred 

to above, it being understood that the country on 

the territory of which the Organization has its 

headquarters shall not be included in the com- 
putation of the said one-fourth. 

(b) The Government of each State member of 

the Coordination Committee shall be repre- 
sented by one delegate, who may be assisted by 

alternate delegates, advisors, and experts. 
(c) Whenever the Coordination Committee 

considers either matters of direct interest to the 

program or budget of the Conference and its 
agenda, or proposals for the amendment of this 

Convention which would affect the rights or 

obligations of States party to this Convention not 

members of any of the Unions, one-fourth of 

such States shall participate in the meetings of the 

Coordination Committee with the same rights as 

members of that Committee. The Conference 
shall, at each of its ordinary sessions, designate 

these States. 
(d) The expenses of each delegation shall be 

borne by the Government which has appointed 

it. 
(2) If the other Unions administered by the 

Organization wish to be represented as such in 

the Coordination Committee, their representa- 

tives must be appointed from among the States 
members of the Coordination Committee. 

(3) The Coordination Committee shall: 
(i) give advice to the organs of the Unions, the 

General Assembly, the Conference, and 
the Director General, on all administrative, 

financial and other matters of common 

interest either to two or more of the 

Unions, or to one or more of the Unions 

and the Organization, and in particular on 

the budget of expenses common to the 

Unions; 

(ii) prepare the draft agenda of the General 

Assembly; 
(ii1) prepare the draft agenda and the draft 

program and budget of the Conference; 

on the basis of the triennial budget of 

expenses common to the Unions and the 

triennial budget of the Conference, as well 

as on the basis of the triennial program of 

legal-technical assistance, establish the cor- 

responding annual budgets and programs; 

(v) when the term of office of the Director 

General is about to expire, or when there is 

(iv)
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framkvæmdastjóra er laus tilnefna fram- 

bjóðanda er allsherjarþingið skipi í stöð- 
una. Skipi allsherjarþingið ekki þann sem 

hún tilnefnir skal hún tilnefna annan fram- 

bjóðanda. Þetta skal endurtekið þar til 

allsherjarþingið hefur skipað þann fram- 

bjóðanda er síðast var tilnefndur, 

vi. verði staða framkvæmdastjórans laus milli 

tveggja þingfunda allsherjarþingsins skipa 

starfandi framkvæmdastjóra fyrir þann tíma 

þar til nýr framkvæmdastjóri tekur við 

embætti, 
vii. vinna önnur þau störf sem henni eru falin 

samkvæmt samningi þessum. 

4. a. Samræmingarnefndin skal koma saman til 

reglulegs fundar einu sinni á ári þegar fram- 

kvæmdastjórinn kallar hana saman. Hún skal að 
jafnaði koma saman í aðalstöðvum stofnunar- 

innar. 
b. Samræmingarnefndin skal koma saman til 

sérstaks fundar þegar framkvæmdastjórinn kallar 

hana saman annað hvort að eigin frumkvæði eða 

að beiðni formanns hennar eða eins fjórða nefnd- 
armanna. 

5. a. Sérhvert ríki fer með eitt atkvæði í sam- 

ræmingarnefndinni, hvort sem það er aðili að 
annarri eða báðum framkvæmdanefndunum sem 
greinir í 1. tl. a. 

b. Helmingur nefndarmanna  samræmingar- 

nefndarinnar myndar lögmætan fund. 

c. Fulltrúi getur aðeins komið fram og greitt 

atkvæði fyrir eitt ríki. 

6. a. Samræmingarnefndin skal álykta og taka 

ákvarðanir með einföldum meirihluta greiddra 

atkvæða. Það teljast ekki greidd atkvæði ef setið 
er hjá. 

b. Jafnvel þótt einföldum meirihluta sé náð má 

sérhver nefndarmaður samræmingarnefndarinnar 

þegar eftir atkvæðagreiðsluna fara fram á að 

atkvæði verði endurtalin sérstaklega á eftirfar- 
andi hátt: Gerðir skulu tveir aðskildir listar, 
annar með nöfnum ríkja sem aðilar eru að 
framkvæmdanefnd Parísarsambandsins og hinn 
með nöfnum ríkja sem aðilar eru að fram- 

kvæmdanefnd Bernarsambandsins. Atkvæði sér- 
hvers ríkis skal innfært gegnt nafni þess í listanum 

sem það er á. Komi fram við þessa sérstöku end- 

urtalningu að einföldum meirihluta hafi ekki 

verið náð á báðum listunum telst tillagan ekki 

samþykkt. 
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a vacancy in the post of the Director 
General, nominate a candidate for appoint- 

ment to such position by the General 

Assembly; if the General Assembly does 
not appoint its nominee, the Coordination 

Committee shall nominate another candi- 
date; this procedure shall be repeated until 
the latest nominee is appointed by the 
General Assembly; 

(vi) if the post of the Director General becomes 
vacant between two sessions of the General 

Assembly, appoint an Acting Director 

General for the term preceding the assum- 

ing of otfice by the new Director General; 

(vii) perform such other functions as are allo- 
cated to it under this Convention. 

(4) (a) The Coordination Committee shall 
meet once every year in ordinary session, upon 
convocation by the Director General. It shall 

normally meet at the headquarters of the 
Organization. 

(b) The Coordination Committee shall meet in 

extraordinary session, upon convocation by the 

Director General, either on his own initiative, or 

at the request of its Chairman or one-fourth of its 
members. 

(5) (a) Each State, whether a member of one 

or both of the Executive Committees referred to 
in paragraph (1) (a), shall have one vote in the 
Coordination Committee. 

(b) One-half of the members of the Coordina- 

tion Committee shall constitute a quorum. 
(c) A delegate may represent, and vote in the 

name of, one State only. 

(6) (a) The Coordination Committee shall 

express its opinions and make its decisions by a 
simple majority of the votes cast. Abstentions 

shall not be considered as votes. 
(b) Even if a simple majority is obtained, any 

member of the Coordination Committee may, 

immediately after the vote, request that the votes 
be the subject of a special recount in the follow- 
ing manner: two separate lists shall be prepared, 

one containing the names of the States members 

of the Executive Committee of the Paris Union 

and the other the names of the States members of 
the Executive Committee of the Berne Union; 
the vote of each State shall be inscribed opposite 

its name in each list in which it appears. Should 

this special recount indicate that a simple major- 

ity has not been obtained in each of those lists, 
the proposal shall not be considered as carried.
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7. Sérhvert aðildarríki stofnunarinnar sem ekki 

er aðili að samræmingarnefndinni má hafa 
áheyrnarfulltrúa á fundum nefndarinnar sem rétt 

eiga á að taka þátt í umræðum en hafa ekki 

atkvæðisrétt. 

8. Samræmingarnefndin setur sér eigin fundar- 
sköp. 

9. gr. 

Alþjóðaskrifstofan. 

1. Alþjóðaskrifstofan er skrifstofa stofnunar- 

innar. 

2. Alþjóðaskrifstofunni stjórnar framkvæmda- 

stjórinn og hefur hann sér til aðstoðar tvo eða 
fleiri aðstoðarframkvæmdastjóra. 

3. Framkvæmdastjórinn skal skipaður til ákveð- 

ins tíma sem skal ekki vera skemmri en sex ár. 

Hann má endurskipa til ákveðins tíma. Fyrsti 
embættistími hans og hugsanlegur síðari embætt- 

istími skulu ákveðnir af allsherjarþinginu, svo og 

aðrir skilmálar skipunarinnar. 

4. a. Framkvæmdastjórinn er æðsti embættis- 

maður stofnunarinnar. 

b. Hann kemur fram fyrir hönd stofnunarinnar. 
c. Hann skal gefa allsherjarþinginu skýrslu um 

og fara eftir fyrirmælum þess um innri og ytri 

málefni stofnunarinnar. 
5. Framkvæmdastjórinn skal gera drög að áætl- 
unum og fjárlögum og gefa reglulega skýrslu um 

starfsemina. Hann skal senda þær ríkisstjórnum 

þeirra ríkja sem hagsmuna eiga að gæta og 

lögbærum stofnunum sambandanna og stofnun- 

arinnar. 
6. Framkvæmdastjórinn og starfsmenn sem 

hann tilnefnir skulu taka þátt án atkvæðisréttar í 
öllum fundum allsherjarþingsins, ráðstefnunnar, 
samræmingarnefndarinnar og sérhverrar ann- 

arrar nefndar eða vinnuhóps. Framkvæmdastjór- 
inn eða starfsmaður sem hann hefur tilnefnt skal 
ex officio vera ritari þessara stofnana. 

7. Framkvæmdastjórinn skipar það starfslið 
sem nauðsynlegt er til þess að vinna störf alþjóða- 

skrifstofunnar á fullnægjandi hátt. Hann skipar 

aðstoðarframkvæmdastjórana að fengnu sam- 

þykki  samræmingarnefndarinnar. #Starfskjör 
skulu ákveðin í starfsreglum sem samræmingar- 

nefndin samþykkir að tillögu framkvæmdastjór- 

ans. Höfuðatriðið við ráðningu starfsmanna og 
ákvörðun um starfskjör skal vera nauðsyn þess að 

tryggja að ströngustu skilyrði um dugnað, hæfni 
og heiðarleika séu uppfyllt. Taka skal tilhlýðilega 

tillit til þess að mikilvægt er að ráða starfsmenn 
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(7) Any State Member of the Organization 

which ís not a member of the Coordination 

Committee may be represented at the meetings 

of the Committee by observers having the right to 
take part in the debates but without the right to 
vote. 

(8) The Coordination Committee shall estab- 
lísh its own rules of procedure. 

Article 9 

International Bureau 

(1) The International Bureau shall be the 
Secretariat of the Organization. 

(2) The International Bureau shall be directed 

by the Director General, assisted by two or more 

Deputy Directors General. 

(3) The Director General shall be appointed 
for a fixed term, which shall be not less than six 

years. He shall be eligible for reappointment for 
fixed terms. The periods of the initial appoint- 

ment and possible subsequent appointments, as 

well as all other conditions of the appointment, 

shall be fixed by the General Assembly. 

(4) (a) The Director General shall be the 

chief executive of the Organization. 

(b) He shall represent the Organization. 

(c) He shall report to, and conform to the 

instructions of, the General Assembly as to the 
internal and external affairs of the Organization. 

(5) The Director General shall prepare the 
draft programs and budgets and periodical 
reports on activities. He shall transmit them to 

the Governments of the interested States and to 

the competent organs of the Unions and the 

Organization. 

(6) The Director General and any staff mem- 

ber designated by him shall participate, without 

the right to vote, in all meetings of the General 

Assembly, the Conference, the Coordination 

Committee, and any other committee or working 

group. The Director General or a staff member 

designated by him shall be ex officio secretary of 

these bodies. 

(7) The Director General shall appoint the 
staff necessary for the efficient performance of 
the tasks of the International Bureau. He shall 
appoint the Deputy Directors General after 
approval by the Coordination Committee. The 

conditions of employment shall be fixed by the 

staff regulations to be approved by the Coordina- 

tion Committee on the proposal of the Director 

General. The paramount consideration in the 
employment of the staff and in the determination 
of the conditions of service shall be the necessity 

of securing the highest standards of efficiency,
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eins víða að og unnt er. 

8. Eðli þeirrar ábyrgðar er á framkvæmdastjór- 

anum og starfsliðinu hvílir er algerlega alþjóð- 

legt. Við framkvæmd skyldustarfa sinna skulu 
þeir ekki leita fyrirmæla né taka við fyrirmælum 

frá nokkurri ríkisstjórn né nokkru öðru 

stjórnvaldi utan stofnunarinnar. Þeir skulu forð- 

ast að hafast nokkuð það að er varpað getur rýrð 
á stöðu þeirra sem alþjóðlegra embættismanna. 

Sérhvert aðildarríki skuldbindur sig til þess að 
virða óskipt alþjóðlegt eðli skyldna framkvæmda- 
stjórans og starfsliðsins og freista þess ekki að 

hafa áhrif á þá er þeir rækja skyldur sínar. 

10. gr. 

Aðalstöðvarnar. 

1. Aðalstöðvar stofnunarinnar skulu vera í 

Genf. 

2. Flutning þeirra má ákveða skv. 6. gr. 3. tl. d 
og g. 

11. gr. 

Fjármál. 

1. Stofnunin skal hafa tvenn aðskilin fjárlög: 
fjárlög vegna sameiginlegra útgjalda samband- 

anna og fjárlög ráðstefnunnar. 

2. a. Fjárlög vegna sameiginlegra útgjalda 

sambandanna skulu gera ráð fyrir útgjöldum sem 
varða mörg sambönd. 

b. Þessi fjárlög skulu fjármögnuð af eftirfarandi 
stofnum: 

i. framlögum frá samböndunum enda skal 
upphæð framlags hvers sambands ákveðið 
af þingi þess sambands með tilliti til 

hagsmuna sambandsins í sameiginlegu út- 

gjöldunum, 

ii. gjöldum sem tekin eru fyrir þjónustu sem 

alþjóðaskrifstofan lætur í té og ekki tengjast 

neinu sambandanna beint né tekin eru fyrir 

þjónustu sem alþjóðaskrifstofan lætur í té á 

sviði lagalegrar og tæknilegrar aðstoðar, 

iii. sölu á ritum eða ritlaunum fyrir rit sem 
alþjóðaskrifstofan gefur út og ekki tengist 

neinu sambandanna beint, 

iv. gjöfum, áheitum og styrkjum sem gefin eru 

stofnuninni að þeim undanskildum sem um 

getur í 3. tl. b. iv., 
v. leigugjöldum, vöxtum og ýmsum Öðrum 

tekjum stofnunarinnar. 
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competence, and integrity. Due regard shall be 

paid to the importance of recruiting the staff on 
as wide a geographical basis as possible. 

(8) The nature of the responsibilities of the 
Director General and of the staff shall be exclu- 

sively international. In the discharge of their 
duties they shall not seek or receive instructions 

from any Government or from any authority 

external to the Organization. They shall refrain 
from any action which might prejudice their 

position as international officials. Each Member 

State 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 
duties. 

Article 10 
Headquarters 

(1) The headquarters of the Organization shall 
be at Geneva. 

(2) Its transfer may be decided as provided for 
in Article 6 (3) (d) and (g). 

Article 11 

Finances 

(1) The Organization shall have two separate 

budgets: the budget of expenses common to the 
Unions, and the budget of the Conference. 

(2) (a) The budget of expenses common to 
the Unions shall include provision for expenses of 
interest to several Unions. 

(b) This budget shall be financed from the 

following sources: 

(i) contributions of the Unions, provided that 
the amount of the contribution of each 

Union shall be fixed by the Assembly of that 
Union, having regard to the interest the 

Union has in the common expenses; 

(ii) charges due for services performed by the 
International Bureau not in direct relation 

with any of the Unions or not received for 

services rendered by the International 

Bureau in the field of legal-technical assis- 
tance; 

(iii) sale of, or royalties on, the publications of 

the International Bureau not directly con- 

cerning any of the Unions:; 
(iv) gifts, bequests, and subventions, given to 

the Organization, except those referred to 

in paragraph (3) (6) (iv); 
(v) rents, interests, and other miscellaneous 

income, of the Organization.
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3. a. Fjárlög ráðstefnunnar skulu gera ráð fyrir 

kostnaði af þinghaldi ráðstefnunnar og útgjöldum 
vegna áætlunarinnar um lagalega og tæknilega 

aðstoð. 

b. Þessi fjárlög skulu fjármögnuð af eftirfarandi 

stofnum: 
i. framlögum ríkja sem aðilar eru að samningi 

þessum og ekki eru aðilar að neinu sam- 
bandanna, 

ii. fjárhæðum sem samböndin leggja fram til 

fjárlaga þessara enda skal upphæð fjárhæð- 
ar er hvert samband leggur fram ákveðin af 

þingi þess sambands og skal sérhverju sam- 

bandi frjálst að leggja ekki neitt til um- 

ræddra fjárlaga, 

iii. fjárhæðum sem fengnar eru fyrir þjónustu 

sem alþjóðaskrifstofan lætur í té á sviði 

lagalegrar og tæknilegrar aðstoðar, 
iv. gjöfum, áheitum og styrkjum sem stofnun- 

inni eru gefin í þeim tilgangi sem um getur í 

a-lið. 
4. a. Til þess að ákveða framlag til fjárlaga 

ráðstefnunnar skal sérhverju ríki sem er aðili að 
samningi þessum en er ekki aðili að neinu sam- 
bandanna skipað í flokk og skal það greiða árlegt 
framlag á grundvelli fjölda eininga sem þannig 

eru ákveðnar: 
A-flokkur 0... 10 

B-flokktr ............. 3 

C-flokkur „0... 1 

b. Sérhvert þessara ríkja skal, jafnframt því sem 

það aðhefst eins og tilskilið er í 1. tl. 14. gr., gefa 
til kynna í hvaða flokki það óskar að vera. 
Sérhvert þessara ríkja má skipta um flokk. Kjósi 
ríkið lægri flokk verður það að tilkynna það 

ráðstefnunni á reglulegum fundum hennar. Sér- 

hver slík breyting tekur gildi í byrjun almanaks- 

ársins eftir fundinn. 

c. Árlegt framlag sérhvers þessara ríkja skal 

vera fjárhæð í sama hlutfalli í heildarupphæðinni 
og öll þessi ríki skulu leggja fram til ráðstefnunn- 

ar og fjöldi eininganna er í heildareiningum allra 

umræddra ríkja. 

d. Framlög skal greiða hinn 1. janúar ár hvert. 

e. Hafi fjárlögin ekki verið samþykkt fyrir upp- 

haf nýs fjárlagatímabils skulu fjárlögin vera hin 

sömu og fjárlög síðastliðins árs í samræmi við 

fjárhagsreglurnar. 

5. Sérhvert ríki sem aðili er að samningi þessum 

en ekki að neinu sambandanna sem skuldar 

fjárframlög samkvæmt þessari grein og sérhvert 

ríki sem aðili er að samningi þessum og aðili að 
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(3) (a) The budget of the Conference shall 

include provision for the expenses of holding 

sessions of the Conference and for the cost of the 
legal-technical assistance program. 

(b) This budget shall be financed from the 

following sources: 

(1) contributions of States party to this Conven- 
tion not members of any of the Unions; 

(ii) any sums made available to this budget by 
the Unions, provided that the amount of the 

sum made available by each Union shall be 

fixed by the Assembly of that Union and 

that each Union shall be free to abstain 

from contributing to the said budget; 

(iii) sums received for services rendered by the 

International Bureau ín the field of legal- 

technical assistance; 

(iv) gifts, bequests, and subventions, given to 
the Organization for the purposes referred 

to in subparagraph (a). 

(4) (a) For the purpose of establishing its 
contribution towards the budget of the Confer- 
ence, each State party to this Convention not 

member of any of the Unions shall belong to a 

class, and shall pay its annual contributions on 

the basis of a number of units fixed as follows: 
Class A 2... 10 

Class B 2... 3 

Class C 20... 1 

(b) Each such State shall, concurrently with 

taking action as provided in Article 14 (1), 

indicate the class to which it wishes to belong. 

Any such State may change class. If it chooses a 

lower class, the State must announce it to the 

Conference at one of its ordinary sessions. Any 

such change shall take effect at the beginning of 
the calendar vear following the session. 

(c) The annual contribution of each such State 

shall be an amount in the same proportion to the 

total sum to be contributed to the budget of the 

Conterence by all such States as the number of its 

units is to the total of the units of all the said 

States. 

(d) Contributions shall become due on the 

first of January of each year. 

(e) If the budget is not adopted before the 

beginning of a new financial period, the budget 

shall be at the same level as the budget of the 

previous year, in accordance with the financial 

regulations. 

(5) Any State party to this Convention not 

member of anv of the Unions which is in arrears 

in the payment of its financial contributions 

under the present Article, and any State party to
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einhverju sambandanna sem skuldar framlög til 

einhvers sambandanna skal ekki hafa atkvæðis- 
rétt í neinum stofnunum stofnunarinnar sem það 

er aðili að sé upphæð skuldarinnar jöfn eða hærri 

en framlög þau er því bar að greiða fyrir tvö 

undanfarin ár. Samt sem áður getur hver þessara 

stofnana heimilað þessu ríki að njóta áfram 
atkvæðisréttar síns í þeirri stofnun ef hún er, og 

svo lengi sem hún er, fullviss um að seinkun á 
greiðslu sé vegna óvenjulegra og óhjákvæmilegra 

aðstæðna. 

6. Framkvæmdastjórinn skal ákveða upphæð 

þóknunar og gjalda fyrir þjónustu sem alþjóða- 
skrifstofan lætur í té á sviði lagalegrar og tækni- 

legrar aðstoðar og tilkynna samræmingarnefnd- 

inni þar um. 

1. Stofnunin má með samþykki samræmingar- 

nefndarinnar taka við gjöfum, áheitum og styrkj- 

um beint frá ríkisstjórnum, opinberum stofnun- 

um og einkastofnunum, félögum og einstakl- 
ingum. 

8. a. Stofnunin skal hafa vinnufjármagnssjóð 

sem samböndin og sérhvert ríki sem aðili er að 

samningi þessum en ekki að neinu sambandanna 

skulu stofna með eingreiðslu. Sé ekki nægilegt fé í 
sjóðnum skal hann aukinn. 

b. Upphæð eingreiðslu hvers sambands og 

hugsanleg hlutdeild þess í aukningu skal ákveðin 
af þingi þess. 

c. Upphæð eingreiðslu hvers ríkis sem aðili er 

að samningi þessum en ekki er aðili að neinu 

sambandanna og hlutur þess í aukningu skal vera 
hlutfall af framlagi þess ríkis fyrir það ár sem 

sjóðurinn er stofnaður eða aukningin ákveðin. 
Hlutfallið og greiðsluskilmálar skulu ákveðin af 
ráðstefnunni samkvæmt tillögu framkvæmda- 

stjórans að fengnu áliti samræmingarnefndar- 

innar. 

9. a. Í samningi um aðalstöðvarnar sem gerður 

er við það ríki sem á landsvæðið þar sem stofnun- 

in hefur aðalstöðvar sínar skal kveðið svo á að 

hvenær sem ekki er nægilegt fé í vinnufjármagns- 

sjóðnum skuli það ríki inna af hendi fyrirfram- 

greiðslur. Upphæð fyrirframgreiðslna og skil- 

málar sem þær eru veittar með skal háð sér- 

stökum samningum í hverju tilviki milli umrædds 

ríkis og stofnunarinnar. Meðan umrætt ríki hefur 

skyldu til þess að inna af hendi fyrirframgreiðslur 

skal það eiga sæti ex officio í samræmingarnefnd- 

inni. 
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this Convention member of any of the Unions 
which is in arrears in the payment of its contribu- 
tions to any of the Unions, shall have no vote in 

any of the bodies of the Organization of which it 
is a member, if the amount of its arrears equals or 
exceeds the amount of the contributions due 

from it for the preceding two full vears. 

However, any of these bodies may allow such a 
State to continue to exercise its vote in that body 

if, and as long as, it ís satisfied that the delay in 

payment arises from exceptional and unavoidable 

circumstances. 

(6) The amount of the fees and charges due for 
services rendered by the International Bureau in 

the field of legal-technical assistance shall be 
established, and shall be reported to the 

Coordination Committee, by the Director 

General. 
(7) The Organization, with the approval of the 

Coordination Committee, may receive gifts, 

bequests, and subventions, directly from Govern- 
ments, public or private institutions, assoclations 
or private persons. 

(8) (a) The Organization shall have a working 

capital fund which shall be constituted by a single 

payment made by the Unions and by each State 

party to this Convention not member of any 

Union. If the fund becomes insufficient, it shall 
be increased. 

(b) The amount of the single payment of each 

Union and its possible participation in any 
increase shall be decided by its Assembly. 

(c) The amount of the single payment of each 
State party to this Convention not member of any 

Union and its part in any increase shall be a 
proportion of the contribution of that State for 
the year in which the fund ís established or the 
increase decided. The proportion and the terms 

of payment shall be fixed by the Conference on 
the proposal of the Director General and after it 

has heard the advice of the Coordination Com- 

mittee. 

(9) (a) In the headquarters agreement con- 

cluded with the State on the territory of which the 
Organization has its headquarters, it shall be 

provided that, whenever the working capital fund 

is insufficient, such State shall grant advances. 

The amount of these advances and the conditions 
on which they are granted shall be the subject of 
separate agreements, in each case, between such 
State and the Organization. Ás long as it remains 

under the obligation to grant advances, such 

State shall have an ex officio seat on the 
Coordination Committee.
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b. Ríki það er greinir í a-lið og stofnunin skulu 
hvort um sig hafa rétt til þess að segja upp 

skuldbindingunni um að inna af hendi fyrirfram- 

greiðslur með skriflegri tilkynningu. Uppsögn 

skal taka gildi þremur árum eftir lok þess árs 

þegar hún var gefin. 

10. Endurskoðun reikninga skal framkvæmd af 

einu eða fleiri aðildarríkjanna eða af utanaðkom- 
andi endurskoðendum eins og kveðið er á um í 

fjárhagsreglunum. Þeir skulu tilnefndir með sam- 

þykki þeirra af allsherjarþinginu. 

12. gr. 

Gerhæfi; forréttindi og friðhelgi. 

1. Stofnunin skal njóta á landsvæði hvers að- 

ildarríkis í samræmi við lög þess ríkis þess gerhæf- 

is sem nauðsynlegt kann að vera til að ná 

markmiðum sínum og vinna störf sín. 

2. Stofnunin skal gera samning um aðalstöðvar 

við sambandsríkið Sviss og hvert það ríki annað 
sem aðalstöðvarnar kunna síðar að vera staðsett- 
ar Í. 

3. Stofnunin má gera tvíhliða eða marghliða 
samninga við önnur aðildarríki í þeim tilgangi að 
stofnunin, embættismenn hennar og fulltrúar að- 

ildarríkjanna njóti þeirra forréttinda og friðhelgi 

sem nauðsynleg kann að vera til að ná mark- 
miðum sínum og framkvæma störf sín. 

4. Framkvæmdastjórinn má leita samninga og 

að fengnu samþykki samræmingarnefndarinnar 

gera og undirrita fyrir hönd stofnunarinnar samn- 

inga þá sem um getur í 2. og 3. tl. 

13. gr. 

Samskipti við aðrar stofnanir. 

1. Stofnunin skal, þar sem það á við, stofna til 

starfssamskipta og samvinnu við aðrar stofnanir. 
sem ríkisstjórnir eru aðilar að. Sérhver almennur 

samningur sem gerður er í þessum tilgangi við 

slíka stofnun skal gerður af framkvæmda- 

stjóranum að fengnu samþykki samræmingar- 

nefndarinnar. 

2. Stofnunin má innan valdsviðs síns gera við- 

hlítandi samkomulag um að hafa samráð og 
samvinnu við alþjóðastofnanir sem ríkisstjórnir 

eiga ekki aðild að og með samþykki hlutað- 
eigandi ríkisstjórna við stofnanir innanlands, op- 

inberar eða ekki. Slíkt samkomulag skal 
framkvæmdastjórinn gera að fengnu samþykki 

samræmingarnefndarinnar. 
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(b) The State referred to in subparagraph (a) 
and the Organization shall each have the right to 

denounce the obligation to grant advances, by 
written notification. Denunciation shall take 
effect three years after the end of the year in 
which it has been notified. 

(10) The auditing of the accounts shall be 

effected by one or more Member States, or by 
external auditors, as provided in the financial 

regulations. They shall be designated, with their 
agreement, by the General Assembly. 

Article 12 
Legal Capacity; Privileges and Immunities 

(1) The Organization shall enjoy on the terri- 

tory of each Member State, in conformity with 
the laws of that State, such legal capacity as may 

be necessary for the fulfilment of the Organiza- 

tion's objectives and for the exercise of its 

functions. 
(2) The Organization shall conclude a 

headquarters agreement with the Swiss Con- 
federation and with any other State in which the 
headquarters may subsequently be located. 

(3) The Organization may conclude bilateral 
or multilateral agreements with the other Mem- 

ber States with a view to the enjoyment by the 

Organization, its officials, and representatives of 

all Member States, of such privileges and 
immunities as may be necessary for the fulfilment 
of its objectives and for the exercise of its 

functions. 

(4) The Director General may negotiate and, 
after approval by the Coordination Committee, 

shall conclude and sign on behalf of the 

Organization the agreements referred to in para- 
graphs (2) and (3). 

Article 13 

Relations with Other Organizations 

(1) The Organization shall, where appropri- 
ate, establish working relations and cooperate 

with other intergovernmental organizations. Any 

general agreement to such effect entered into 

with such organizations shall be concluded by the 
Director General after approval by the Coordina- 

tion Committee. 

(2) The Organization may, on matters within 
its competence, make suitable arrangements for 
consultation and cooperation with international 

non-governmental organizations and, with the 
consent of the Governments concerned, with 

national organizations, governmental or non- 

governmental. Such arrangements shall be made 

by the Director General after approval by the 

Coordination Committee.
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14. gr. 

Aðild að samningnum. 

1. Ríki þau sem um getur í $. gr. geta orðið 

aðilar að samningi þessum og aðilar að stofnun- 

inni með: 
i. undirskrift án fyrirvara um fullgildingu, eða 

ii. undirskrift með fyrirvara um fullgildingu og 

síðari afhendingu fullgildingarskjals til 

vörslu, eða 

iii. afhendingu aðildarskjals til vörslu. 
2. Þrátt fyrir ákvæði samnings þessa má ríki sem 

aðili er að Parísarsamningnum, Bernarsáttmálan- 
um eða báðum því aðeins gerast aðili að samningi 

þessum að það fullgildi jafnframt eða gerist aðili 
að eða því aðeins eftir að það hefur fullgilt eða 

gerst aðili að: 

annaðhvort Stokkhólmsgerð Parísarsamnings- 

ins í heild eða eingöngu með þeim takmörk- 
unum sem um getur í 20. gr. 1. tl. b. i. hennar, 
eða Stokkhólmsgerð Bernarsáttmálans í heild 

eða eingöngu með þeim takmörkunum sem um 

getur í 28. gr. 1. tl. b. 1. hennar. 

3. Fullgildingar- og aðildarskjölum skal komið 
til vörslu hjá framkvæmdastjóranum. 

IS. gr. 

Gildistaka samningsins. 

1. Samningur þessi skal öðlast gildi þremur 

mánuðum eftir að tíu ríki sem aðilar eru að 
Parísarsambandinu og sjö ríki sem aðilar eru að 
Bernarsambandinu hafa aðhafst svo sem kveðið 
er á um í 1. tl. 14. gr. enda sé ríki talið í báðum 

hópunum sé það aðili að báðum samböndunum. 
Á þessum degi skal samningur þessi sömuleiðis 

öðlast gildi gagnvart ríkjum, sem eru aðilar að 
hvorugu sambandanna, er hafa aðhafst svo sem 
kveðið er á um í 1. tl. 14. gr. þremur mánuðum 

fyrir þann dag eða fyrr. 

2. Samningur þessi skal öðlast gildi gagnvart 

sérhverju öðru ríki þremur mánuðum eftir þann 

dag sem umrætt ríki aðhefst svo sem kveðið er á 

um í 1. tl. 14.gr. 

16. gr. 

Fyrirvarar. 

Ekki er heimilt að gera fyrirvara við samning 
þennan. 

17. gr. 

Breytingar. 

1. Tillögur um breytingar á samningi þessum 

getur sérhvert aðildarríki, samræmingarnefndin 

og framkvæmdastjórinn haft frumkvæði að. 
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Article 14 

Becoming Party to the Convention 

(1) States referred to in Article 5 may become 

party to this Convention and Member of the 

Organization by: 

(1) signature without reservation as to ratifica- 

tion, or 

(ii) signature subject to ratification followed by 
the deposit of an instrument of ratification, 

or 
(iii) deposit of an instrument of accession. 

(2) Notwithstanding any other provision of 

this Convention, a State party to the Paris 

Convention, the Berne Convention, or both 

Conventions, may become party to this Conven- 
tion only if it concurrently ratifies or accedes to, 

or only after it has ratified or acceded to: 

either the Stockholm Act of the Paris Conven- 

tion in its entirety or with only the limitation 
set forth in Article 20 (1) (b) (i) thereof, 

or the Stockholm Act of the Berne Convention 

in its entirety or with only the limitation set 

forth in Article 28 (1) (b) (i) thereof. 

(3) Instruments of ratification or accession 

shall be deposited with the Director General. 

Article 15 

Entry into Force of the Convention 

(1) This Convention shall enter into force 

three months after ten States members of the 

Paris Union and seven States members of the 

Berne Union have taken action as provided in 

Article 14 (1), it being understood that, if a State 

is a member of both Unions, it will be counted in 

both groups. On that date, this Convention shall 
enter into force also in respect of States which, 

not being members of either of the two Unions, 

have taken action as provided in Article 14 (1) 

three months or more prior to that date. 

(2) In respect to any other State, this Conven- 

tion shall enter into force three months after the 

date on which such State takes action as provided 

in Article 14 (1). 

Article 16 

Reservations 

No reservations to this Convention are per- 

mitted. 

Article 17 

Amendments 

(1) Proposals for the amendment of this Con- 

vention may be initiated by any Member State, 

by the Coordination Committee, or by the Direc- 
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Framkvæmdastjórinn skal senda aðildarríkjunum 
slíkar tillögur að minnsta kosti sex mánuðum 

áður en ráðstefnan tekur þær fyrir. 

2. Breytingar skulu samþykktar af ráðstefn- 
unni. Hvenær sem breytingar mundu hafa áhrif á 

réttindi og skyldur ríkja þeirra sem aðilar eru að 
samningi þessum en ekki eru aðilar að neinu 
sambandanna skulu þessi ríki einnig greiða at- 
kvæði. Eingöngu ríki sem aðilar eru að samningi 

þessum og aðilar eru að einhverju sambandanna 

skulu greiða atkvæði um aðrar breytingartillögur. 

Breytingar skulu samþykktar með einföldum 
meirihluta greiddra atkvæða enda skal ráðstefnan 

aðeins greiða atkvæði um breytingartillögur sem 
þing Parísarsambandsins og þing Bernarsam- 

bandsins hafa þegar samþykkt samkvæmt gild- 
andi reglum þeirra hvors um sig um samþykki 

breytinga við stjórnunarákvæði samninga þeirra. 

3. Sérhver breyting skal taka gildi einum mán- 

uði eftir að framkvæmdastjóranum hefur borist 

skrifleg tilkynning um samþykki í samræmi við 

stjórnskipunarhætti þeirra hvers um sig frá þrem- 

ur fjórðu ríkja þeirra sem aðilar eru að stofnun- 

inni og heimilt er að greiða atkvæði um breyting- 

artillögu samkvæmt 2. tl. á þeim tíma sem ráð- 

stefnan samþykkti breytinguna. Sérhver breyting 

sem þannig er samþykkt skal vera skuldbindandi 

fyrir öll þau ríki sem aðilar eru að stofnuninni á 

þeim tíma er breytingin tekur gildi eða gerast 

aðilar síðar, þó skal breyting sem eykur fjárhags- 

skuldbindingar aðildarríkja aðeins vera skuld- 

bindandi fyrir þau ríki sem hafa tilkynnt að þau 

samþykki slíka breytingu. 

18. gr. 

Uppsögn. 

1. Sérhvert aðildarríki má segja upp samningi 

þessum með tilkynningu sem send skal fram- 

kvæmdastjóranum. 
2. Uppsögn tekur gildi sex mánuðum eftir þann 

dag sem framkvæmdastjóranum berst tilkynn- 

ingin. 

19. gr. 

Tilkynningar. 

Framkvæmdastjórinn skal tilkynna ríkisstjórn- 

um allra aðildarríkja um: 

i. þann dag sem samningur þessi öðlast gildi, 

ii. undirskriftir og afhendingu fullgildingar- og 

aðildarskjala, 
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tor General. Such proposals shall be communi- 

cated by the Director General to the Member 

States at least six months in advance of their 
consideration by the Conference. 

(2) Amendments shall be adopted by the Con- 
ference. Whenever amendments would affect the 

rights and obligations of States party to this 

Convention not members of any of the Unions, 

such States shall also vote. On all other amend- 
ments proposed, only States party to this Con- 

vention members of any Union shall vote. 

Amendments shall be adopted by a simple major- 

ity of the votes cast, provided that the Confer- 
ence shall vote only on such proposals for amend- 

ments as have previously been adopted by the 

Assembly of the Paris Union and the Assembly 

of the Berne Union according to the rules appli- 

cable in each of them regarding the adoption of 

amendments to the administrative provisions of 

their respective Conventions. 

(3) Any amendment shall enter into force one 
month after written notifications of acceptance, 

effected in accordance with their respective con- 
stitutional processes, have been received by the 

Director General from three-fourths of the States 
Members of the Organization, entitled to vote on 
the proposal for amendment pursuant to para- 
graph (2), at the time the Conference adopted 
the amendment. Any amendments thus accepted 
shall bind all the States which are Members of the 
Organization at the time the amendment enters 
into force or which become Members at a subse- 
quent date, provided that any amendment 
increasing the financial obligations of Member 
States shall bind only those States which have 
notified their acceptance of such amendment. 

Article 18 

Denuneiation 

(1) Any Member State mav denounce this 
Convention by notification addressed to the 
Director General. 

(2) Denunciation shall take effect six months 

after the day on which the Director General has 

received the notification. 

Article 19 

Notifications 

The Director General shall notify the Govern- 

ments of all Members States of: 

(1) the date of entry into force of the Conven- 

tion, 

(ii) signatures and deposits of instruments of 

ratification or accession,
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iii. samþykki á breytingu við samning þennan 

og þann dag sem breytingin tekur gildi, 

iv. uppsagnir á samningi þessum. 

20. gr. 

Lokaákvæði. 

1. a. Samning þennan skal undirrita í einu 

eintaki á ensku, frönsku, rússnesku og spænsku 

og eru allir textarnir jafngildir og skal þeim 

komið til vörslu hjá ríkisstjórn Svíþjóðar. 

b. Samningur þessi skal liggja frammi til undir- 

ritunar í Stokkhólmi til 13. janúar 1968. 

2. Framkvæmdastjórinn skal gera opinbera 

texta á þýsku, ítölsku, portúgölsku og á öðrum 
þeim tungumálum sem ráðstefnan tiltekur að 
höfðu samráði við þær ríkisstjórnir sem 
hagsmuna hafa að gæta. 

3. Framkvæmdastjórinn skal senda tvö réttilega 

staðfest afrit samnings þessa og sérhverrar 

breytingar sem samþykkt er af ráðstefnunni ríkj- 
um þeim sem aðilar eru að Parísarsambandinu 

eða Bernarsambandinu, ríkisstjórn sérhvers ann- 
ars ríkis þegar það gerist aðili að samningi þessum 
og ríkisstjórn sérhvers ríkis sem þess óskar. Afrit 

hins undirritaða texta samningsins sem send eru 

ríkisstjórnum skulu staðfest af ríkisstjórn Sví- 
þjóðar. 

4. Framkvæmdastjórinn skal skrásetja samning 

þennan hjá skrifstofu Sameinuðu þjóðanna. 

21. gr. 

Bráðabirgðaákvæði. 

1. Þar til fyrsti framkvæmdastjórinn tekur við 
embætti skulu tilvísanir í samningi þessum til 

alþjóðaskrifstofunnar eða framkvæmdastjórans 

skoðast sem tilvísanir til sameinuðu alþjóðaskrif- 
stofunnar til verndar eignarréttinda á sviði iðnað- 
ar, bókmennta og listaverka (einnig nefnd sam- 

einaða alþjóðaskrifstofan til verndar eignarrétt- 

inda á sviði hugverka (BIRPI)). eða fram- 

kvæmdastjóra hennar eftir því sem við á. 

2. a. Ríki sem aðilar eru að einhverju sam- 

bandanna en ekki hafa gerst aðilar að samningi 
þessum mega í fimm ár frá gildistökudegi samn- 

ings þessa njóta, óski þau þess, sömu réttinda og 

þau hefðu væru þau aðilar að samningi þessum. 

Sérhvert ríki sem óskar þess að njóta þessara 

réttinda skal tilkynna framkvæmdastjóranum það 

skriflega. Tilkynning þessi skal taka gildi þann 

dag sem hún er móttekin. Umrædd ríki skulu 

talin aðilar að allsherjarþinginu og ráðstefnunni 
til loka nefnds tímabils. 
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(iii) acceptances of an amendment to this Con- 
vention, and the date upon which the 
amendment enters into force, 

(iv) denunciations of this Convention. 

Article 20 

Final Provisions 

(1) (a) This Convention shall be signed in a 

single copy in English, French, Russian and 

Spanish, all texts being equally authentic, and 

shall be deposited with the Government of 

Sweden. 
(b) This Convention shall remain open for 

signature at Stockholm until January 13, 1968. 

(2) Official texts shall be established by the 

Director General, after consultation with the 

interested Governments, in German, ltalian and 

Portuguese. and such other languages as the 

Conference may designate. 

(3) The Director General shall transmit two 

duly certified copies of this Convention and of 
each amendment adopted by the Conference to 

the Governments of the States members of the 

Paris or Berne Unions, to the Government of any 

other State when it accedes to this Convention, 

and, on request, to the Government of any other 
State. The copies of the signed text of the 
Convention transmitted to the Governments 
shall be certified by the Government of Sweden. 

(4) The Director General shall register this 
Convention with the Secretariat of the United 

Nations. 

Article 21 

Transitional Provisions 

(1) Until the first Director General assumes 

office, references in this Convention to the 

International Bureau or to the Director General 

shall be deemed to be references to the United 

International Bureaux for the Protection of 

Industrial, Literary and Artistic Property (also 
called the United International Bureaux for the 

Protection of Intellectual Property (BIRPI)), or 
its Director, respectively. 

(2) (a) States which are members of any of the 

Unions but which have not become party to this 

Convention may, for five years from the date of 

entry into force of this Convention, exercise, 1f 

they so desire, the same rights as if they had 

become party to this Convention. Any State 

desiring to exercise such rights shall give written 

notification to this effect to the Director General; 

this notification shall be effective on the date of 

its receipt. Such States shall be deemed to be 

members of the General Assembly and the 

Conference until the expiration of the said 

period.
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b. Við lok fimm ára tímabilsins hafa umrædd 

ríki ekki atkvæðisrétt á allsherjarþinginu, ráð- 
stefnunni né í samræmingarnefndinni. 

c. Umrædd ríki fá aftur atkvæðisrétt sinn þegar 

þau gerast aðilar að samningi þessum. 

3. a. Meðan ríki sem aðilar eru að Parísarsam- 
bandinu eða Bernarsambandinu hafa ekki gerst 

aðilar að samningi þessum skulu alþjóðaskrif- 
stofan og framkvæmdastjórinn einnig annast störf 
sameinuðu  alþjóðaskrifstofunnar til verndar 
eignarréttinda á sviði iðnaðar, bókmennta og 

listaverka, og framkvæmdastjóra hennar, eftir því 
sem við á. 

b. Starfslið í þjónustu nefndrar alþjóðaskrif- 

stofu við gildistöku samnings þessa skal á bráða- 

birgðatímabili því sem um getur í a-lið einnig talið 

í þjónustu alþjóðaskrifstofunnar. 

4. a. Þegar öll ríki sem aðilar eru að Parísar- 

sambandinu hafa gerst aðilar að stofnuninni 
skulu réttindi, skyldur og eignir skrifstofu þess 

sambands flytjast til alþjóðaskrifstofu stofnunar- 
innar. 
b. Þegar öll ríki sem aðilar eru að Bernarsam- 

bandinu hafa gerst aðilar að stofnuninni skulu 
réttindi, skyldur og eignir skrifstofu þess sam- 
bands flytjast til skrifstofu stofnunarinnar. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir, 
sem til þess hafa fullt umboð, 

undirritað samning þennan. 

GJÖRT í Stokkhólmi, 14. júlí 1967. 
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(b) Upon expiration of this five-year period, 
such States shall have no right to vote in the 
General Assembly, the Conference, and the 

Coordination Committee. 

(c) Upon becoming party to this Convention, 
such States shall regain such right to vote. 

(3) (a) Aslong as there are States members of 
the Paris or Berne Unions which have not 

become party to this Convention, the 
International Bureau and the Director General 

shall also function as the United International 

Bureaux for the Protection of Industrial, Literary 

and Artistic Property, and its Director, respec- 

tively. 

(b) The staff in the employment of the said 
Bureaux on the date of entry into force of this 

Convention shall, during the transitional period 
referred to in subparagraph (a), be considered as 
also employed by the International Bureau. 

(4) (a) Once all the States members of the 
Paris Union have become Members of the 
Organization, the rights, obligations, and prop- 
erty, of the Bureau of that Union shall devolve 

on the International Bureau of the Organization. 
(b) Once all the States members of the Berne 

Union have become Members of the Organiza- 
tion, the rights, obligations, and property, of the 
Bureau of that Union shall devolve on the 
International Bureau of the Organization. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 

being duly authorized thereto, 
have signed this Convention. 

DONE at Stockholm, on July 14, 1967.
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AUGLÝSING 
um gildistöku alþjóðapóstsamninga. 

Hinn 1. júlí 1986 var svissneska utanríkisráðuneytinu afhent fullgildingarskjal Íslands vegna 
eftirtaldinna alþjóðapóstsamninga sem gerðir voru í Hamborg 27. júlí 1984 og undirritaðir fyrir Íslands 

hönd sama dag: 

1. Þriðja viðbótarbókun við stofnskrá Alþjóðapóstsambandsins. 
2. Almenn reglugerð 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 samnings um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
12. Samningurinn um póstfærslur. 
13. Starfsreglugerð samningsins um póstfærslur. 
14. Samningurinn um póstkröfusendingar. 

15. Starfsreglugerð samningsins um póstkröfusendingar. 

Gildistaka samninganna miðast við 1. júlí 1986. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 4. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

4. júlí 1986 Nr. 13 

AUGLÝSING 
um alþjóðafjarskiptasamninginn. 

Hinn 3. júlí 1986 var skrásett hjá skrifstofu Alþjóðafjarskiptasambandsins fullgildingarskjal 

Íslands vegna alþjóðafjarskiptasamningsins sem gerður var í Nairóbí 6. nóvember 1982 og undirritaður 

fyrir Íslands hönd sama dag. 
Samningurinn öðlaðist gildi 3. júlí 1986. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 4. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

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

á sviði landbúnaðar (MONAP 86—87). 

Hinn 16. júlí 1986 var undirritaður í Maputo samningur milli ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, 
Íslands, Noregs og Svíþjóðar og ríkisstjórnar Mósambík um þróunaraðstoð á sviði landbúnaðar 

(MONAP 86—87). 
Samningurinn öðlaðist gildi til bráðabirgða 1. janúar 1986 og kom í stað samnings frá 7. Júní 1985, 

sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 4/1985. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 20. júlí 1986. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

AGREEMENT 

on support to the MONAP programme 1986— 1987 

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 1 

Scope of the Agreement 

1. Under the auspices of the “Mozambique — Nordic Agricultural Programme" MONAP 86—87 
(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, in 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



20. júlí 1986 199 Nr. 14 

Article I 
The Nordic Contribution 

1. The Nordic Governments shall make available funds, goods and personnel to the Mozambican 

Government for the period January 1, 1986 — December 31, 1987 to a total value not exceeding 

seventyfive million Swedish Crowns (SEK 75 000 000) per year (hereinafter referred to as the Nordic 
Contribution). 

2. Qut of the Nordic Contribution an amount not exceeding two millionfourhundredthousand 
Swedish Crowns (SEK 2 400 000) per year shall cover the cost of SIDA for administration of the 
Programme. SIDA shall present an estimation of such costs. 

3. 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. 

Article HI 
The Mozambican Contribution 

1. The Mozambican Government will assure funds, and make available goods and personnel for 
the period mentioned under Article 11 to a total annual value not exceeding MT 500 000 000 for the 
Programme in accordance with the budget agreed upon between the Parties as set forth in Article V 

below. 
2. Each project shall have financial autonomy for disbursements in local currency in conformity 

with the budget agreed upon. 

Article ÍV 

Delegation of competence 

1. The Ministry of Agriculture of the Mozambican Government through DNEA (hereinafter 

referred to as the Ministry) and the Swedish International Development Authority (hereinafter 

referred to as SIÐA) 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 

SIDA 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 through the Coordination Unit for 

the MONAP programme in accordance with the project document as revised from time to time and an 

annual work plan and budget for each project. 

2. Each work plan shall identify major activities to be undertaken during the forthcoming year 

and shall include plans for disbursements, recruitment of personnel and procurement of goods and 

services. The budget shall relate to the work plan and in detail specify all necessary costs indicating the 

financial source (Nordic or Mozambican contributions). 

3. 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 personnei, procurement and technical 

services. Any such agreement between the Mozambican Government and FAO shall be made in 

consultation with SIDA. 
4. The Mozambican Government shall appoint project managers for each of the projects included 

in the Programme. 

5. Expatriate personnel may not be assigned to other duties and equipment may not be used for 

other purposes than those indicated in agreed workplans without prior consultations between the 

Parties.
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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 shall be elaborated and agreed upon at the joint reviews referred to 
in Article XI below. 

2. Each contractor shall administer the personnel recruited by him and shall promptly initiate 
recruitment for posts as agreed. The Ministry of Agriculture shall within one month after reception of 
candidate proposals including curricula vitae state its opinion on the candidate presented. Prolonga- 

tion of individual contracts shall be made by each contractor after consultations with the Ministry of 
Agriculture. Such consultations shall be held in due time before the expiry of the contract. 

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. 

4. Housing for expatriate personnel shall be furnished by the Mozambican Government in 
accordance with Annex 1Il item 4.1 of the Agreement on Terms and Procedures between the 

Government of Mozambique and the Government of Sweden dated 25 May, 1983. 

Article VIII 
Procurement of goods 

I. The Parties shall at the joint reviews 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 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, 

— alist 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 approval will be regarded as a condition for disbursement 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 

basis. 

Article IX 

Procurement of consultancy services 

The Parties shall at the joint reviews referred to in Article XI below elaborate and agree on a plan 

for the supply of consultancy services to be financed out of the Nordic Contribution. 

Prior to the procurement of such services, the Ministry shall for each case consult with SÍÐA and 
agree on to what extent, if any, SIÐA shall take responsibility for the procurement.
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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 joint reviews 
referred to in Article XI below. The disbursement plan is subject to revision during the quarterly 
consultations in conformity with the progress of activities for each project, availability of local and 

foreign personnel and local currency. 

However, as regards financing of contract referred to in Article VIII disbursements may be made 
separately. 

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

the Programme. 

3. SIÐA 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. Á joint review shall be held before May 1986 and 1987 between representatives of the Ministry 
and SIDA in order to prepare for further cooperation. For this review the Ministry shall prepare in a 

draft form before March 1, 1986 and 1987 respectively a work plan and budget for each of the projects 

for the forthcoming year. After the review the documents shall be submitted to the Nordic 

Governments for general approval in June. Actions may then be taken for recruitment of personnel 
and procurement as agreed between the Ministry and SIDA. Final documents shall be agreed on at a 
joint review in November after approval by the Nordic countries. These should include 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. 

SIDA delegations can include representatives of the Nordic Project Committee. 

Mozambican delegations can include representatives of the Mozambican Planning Authorities. 

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 SIÐA in order to review the progress of ongoing activities within the Programme in 

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

disbursement, 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. 

Article XII 
Reporting and evaluation 

1. Before March 31 each year the Ministry shall submit to SIDA, with a copy to FAO, an annual 
report containing information on (a) progress of the Programme 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. 

The statement shall for each project identify relevant cost items. 

2. Before August 31, each year the Ministry shall submit a semiannual report giving information 
in brief with regard to the points mentioned under para Í above. 

3. Furthermore, before the end of April and October, the Ministry shall submit to SIDÐA 

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

4. An evaluation on the Programme shall be carried out during 1987 by experts appointed by the 
Parties.
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Article XIII 

Transitional provision, entry into force and duration 

1. This Agreement supersedes the Agreement of June 7, 1985 between the Parties with regard to 

support to the MONAP Programme. Funds remaining after the expiry of that agreement shall be used 

as additional funds for projects covered by this Agreement. 

2. This Agreement shall enter into force provisionally on January 1, 1986 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, 1988. 

3. The Agreement may be terminated by either Party upon the serving of written notice to 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 July 16, 1986 

For the Governments of For the Government of 
Denmark, Finland, Iceland, the People's Republic 
Norway and Sweden of Mozambique 

Bo Kálfors J. dos Santos Ferreira 

Nr. 15 18. desember 1986 

AUGLÝSING 
um samning við Bandaríkin til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs 

ríkjanna. 

Hinn 24. september 1986 var undirritaður í New York samningur milli lýðveldisins Íslands og 

Bandaríkja Ameríku til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna. Jafnframt var undirritað 

samkomulag milli lýðveldisins Íslands og Bandaríkja Ameríku varðandi samning til að auðvelda 

framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna. 

Með ályktun 28. október 1986 heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að fullgilda samninginn og var 

skipst á fullgildingarskjölum 31. október 1986. Samningurinn og samkomulagið tóku gildi þann dag, 

sbr. 2. gr. samningsins og 2. tl. samkomulagsins. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal Í með auglýsingu þessari og samkomulagið sem fylgiskjal 2. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal 1. 

SAMNINGUR 

milli lýðveldisins Íslands og Bandaríkja Ameríku 

til að auðvelda framkvæmd 

varnarsamstarfs ríkjanna. 

Ríkisstjórnir lýðveldisins Íslands og Bandaríkja 
Ameríku, 

minnugar þess að ríkisstjórn lýðveldisins Íslands 
og ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku hafa með 
varnarsamningi milli lýðveldisins Íslands og 

Bandaríkja Ameríku á grundvelli Norður-Atlants- 
hafssamningsins, sem undirritaður var 5. maí 1951 

(„varnarsamningurinn“), um langt skeið gert ráð- 
stafanir varðandi notkun aðstöðu á Íslandi til 
varnar landinu og þar með einnig til varnar svæði 
því sem Norður-Atlantshafssamningurinn tekur 
til; 

taka mið af mikilvægi varnarsamningsins fyrir 
samskipti Íslands og Bandaríkjanna, svo og ein- 

stæðu gildi hans fyrir Norður-Atlantshafsbanda- 
lagið, 

viðurkenna þörfina á því að Ísland og Banda- 
ríkin beri skyldur og njóti réttinda samkvæmt 
varnarsamningnum með sanngjörnum hætti; 

taka tillit til langvarandi þátttöku skipa, sem 

gerð hafa verið út af íslenskum skipafélögum, og 
bandarískra skipa í flutningum á hervarningi milli 
Bandaríkjanna og Íslands í þágu varnarráðstafana 

á grundvelli varnarsamningsins; 

viðurkenna að sanngjörn þátttaka skipa beggja 

landanna í vöruflutningum vegna varnarsamn- 
ingsins muni treysta samskipti aðilanna og bæta 
samvinnu á nauðsynlegum sviðum varnarmála; 

viðurkenna þá höfuðnauðsyn að fullnægjandi 

sjóflutningar milli Íslands og Bandaríkjanna með 
skipum, sem gerð eru út af íslenskum skipa- 

félögum, og bandarískum skipum verði tryggðir 

meðan varnarsamningurinn er í gildi; 

árétta skerf Íslands til hinna nauðsynlegu sam- 

gangna á sjó er tengja aðila Norður-Atlantshafs- 
bandalagsins; 

hafa orðið ásáttar um eftirfarandi: 
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TREATY 

between the Republic af Iceland and the 

United States of America to Facilitate 

their Defense Relationship 

The Government of the Republic of Iceland 

and the Government of the United States of 
America, 

Considering that the Government of the 
Republic of Iceland and the Government of the 

United States of America have, by the Defense 
Agreement Pursuant to the North Atlantic 
Treaty between the Republic of Iceland and the 
United States of America, signed on May 5, 1951 

(“Defense Agreement"), long  maintained 
arrangements for the use of facilities in Iceland in 

defense of Iceland and thus also the North 
Atlantic Treaty area; 

Noting the significance of the Defense Agree- 

ment in Icelandic-United States relations as well 
as its unique importance to the North Atlantic 
Treaty Organization; 

Recognizing the need for equitable participa- 
tion by Iceland and the United States in the 

burdens and benefits of the Defense Agreement; 
Taking into account the historic participation 

of vessels operating for Icelandic shipping com- 

panies and vessels of the United States in the car- 
riage of military cargo between the United States 

and Iceland in support of the defense arrange- 

ments established pursuant to the Defense 
Agreement; 

Recognizing that equitable participation of 

vessels of both countries in the carriage of 
cargoes for purposes of the Defense Agreement 

will strengthen the relations of the Parties and 
further mutual cooperation in essential areas of 

defense; 

Acknowledging the vital importance of secur- 
ing adequate ocean transportation services 
between Iceland and the United States with 

vessels operating for Icelandic shipping com- 

panies and vessels of the United States during the 
period of the Defense Agreement; 

Reaffirming the contribution of Iceland to the 

vital sea link that binds the members of the North 
Atlantic Treaty Organization; 

Have agreed as follows:
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1. gr. 

Flutningaþjónusta á sjó milli Íslands og Banda- 
ríkjanna með varning vegna varnarsamningsins 

skal látin í té af bandarískum skipum og skipum, 
sem íslensk skipafélög gera út, á grundvelli sam- 

keppni samkvæmt grein þessari milli flytjenda er 
sigla undir Bandaríkjafána og íslenskra skipafél- 
aga. Slík samkeppni skal leiða til samninga er 
tryggi að bæði flytjendum er sigli undir Banda- 

ríkjafána og íslenskum skipafélögum verði unnt 
að taka virkan þátt í flutningunum. Þessum 

markmiðum verði náð með því að Bandaríkin og 
Ísland komi sér saman um hlutfallsskiptingu 
varnings, sem flytja skal sjóleiðis vegna varnar- 
samningsins, milli skipa, sem gerð eru út af 
íslenskum skipafélögum, og bandarískra skipa á 

grundvelli slíkrar samkeppni. 

2. gr. 

Samningur þessi er háður fullgildingu ríkis- 

stjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar 

Bandaríkja Ameríku í samræmi við stjórnskipun- 

arreglur ríkjanna. Hann tekur gildi þegar skipst 

hefur verið á fullgildingarskjölum í Reykjavík. 

3. gr. 

(1) Samningur þessi skal gilda meðan varnar- 
samningurinn eða samningur, sem kemur í hans 

stað, er í gildi. Hvor aðili um sig getur hvenær 

sem er tilkynnt hinum að hann hyggist segja 

samningi þessum upp. Uppsögn tekur gildi 12 
mánuðum eftir dagsetningu slíkrar tilkynningar. 

(2) Samningur þessi skal ekki hindra ráðstafan- 

ir sem hvor aðili um sig telur nauðsynlegar til 

verndar brýnum öryggishagsmunum sínum. 

4. gr. 

Ákvæði samnings þessa og sérhvers samkomu- 

lags um framkvæmd hans, sem gert er samkvæmt 

1. gr., skulu ganga fyrir ákvæðum sérhverra eldri 
laga eða reglugerða lýðveldisins Íslands eða 
Bandaríkja Ameríku sem ekki samrýmast þeim. 
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ARTICLE 1 
Transportation services for cargo transported 

by sea between Iceland and the United States for 

purposes of the Defense Agreement shall be 
provided by vessels of the United States and 

vessels operated by Icelandic shipping companies 
on the basis of competition between United 

States flag carriers and Icelandic shipping com- 

panies pursuant to this Article. Any such com- 

petition shall result in contract awards that 

ensure that both United States flag carriers and 

Icelandic shipping companies are able to main- 
tain a viable presence in the trade. To ensure 

achievement of these objectives, the percentage 

of cargo transported by sea for purposes of the 

Defense Agreement that ís allocated between 
vessels operated by Icelandic shipping companies 

and vessels of the United States on the basis of 
such competition shall be determined by agree- 

ment between the United States and Iceland. 

ARTICLE H 
This Treaty shall be ratified by the Govern- 

ment of the Republic of Iceland and the Govern- 
ment of the United States of America in accord- 
ance with their respective constitutional proces- 
ses. Tt shall enter into force upon the exchange of 
instruments of ratification at Reykjavik. 

ARTICLE HI 
(1) This Treaty shall remain in force as long as 

the Defense Agreement or a successor agreement 

remains in force. Either Party may, at any time, 
give notice to the other of its intention to 
terminate this Treaty. Termination shall take 
effect 12 months from the date of such notice. 

(2) This Treaty shall not preclude the applica- 

tion of measures deemed necessary by either 

Party to protect its essential security interests. 

ARTICLE IV 
The provisions of this Treaty and any 

implementing arrangements concluded pursuant 

to Article Í shall apply notwithstanding any prior 
inconsistent law or regulation of the Republic of 

Iceland or the United States of America.
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ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir, sem 
til þess hafa fullt umboð, undirritað samning 
þennan. 

GJÖRT í New York hinn 24. september 1986 í 
tvíriti á ensku. Ríkisstjórn lýðveldisins Íslands 
mun láta í té opinbera þýðingu samningsins á 

íslensku fyrir milligöngu utanríkisþjónustu land- 

anna. 

FYRIR RÍKISSTJÓRN 
LÝÐVELDISINS ÍSLANDS: 

Matthías Á. Mathiesen 

FYRIR RÍKISSTJÓRN 
BANDARÍKJA AMERÍKU: 

George P. Shultz 

Fylgiskjal 2. 

SAMKOMULAG 

milli lýðveldisins Íslands og Bandaríkja 

Ameríku varðandi samning til að auðvelda 

framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna. 

Ríkisstjórnir lýðveldisins Íslands og Bandaríkja 

Ameríku 

hafa vegna samnings milli lýðveldisins Íslands 
og Bandaríkja Ameríku til að auðvelda fram- 
kvæmd varnarsamstarfs ríkjanna sem undirritað- 

ur var í New York hinn 24. september 1986 

orðið ásáttar um eftirfarandi: 

1. Flutningaþjónusta á sjó milli Íslands og 

Bandaríkjanna með varning vegna varnarsamn- 

ingsins skal látin í té af bandarískum skipum og 

skipum, sem íslensk skipafélög gera út, á grund- 

velli samkeppni sem með víssu millibili verði efnt 
til milli flytjenda er sigla undir Bandaríkjafána og 

íslenskra skipafélaga. Skulu hverju sinni gerðir 
samningar við bæði íslenskt skipafélag og flytj- 

anda er siglir undir Bandaríkjafána, þannig að 

lægstbjóðandi flytji allt að 65 af hundraði varn- 

ingsins og sá frá hinu landinu, sem átti tilboð næst 

tilboði lægstbjóðanda, flytji afganginn; þó skal 

ekkert vera því til fyrirstöðu að lægstbjóðandi 
flytji meiri varning ef bjóðandinn frá hinu 

landinu er ekki til reiðu. Ef hið næstlægsta tilboð 
er frá flytjanda er siglir undir Bandaríkjafána og 

hið bandaríska stjórnvald, sem annast samnings- 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 

being duly authorized for this purpose, have 
signed this Treaty. 

DONE at New York, this 24th day of September, 
1986, in duplicate in the English language. The 
Government of the Republic of Iceland shall pro- 

vide through diplomatic channels the official trans- 

lation of the Treaty in the Icelandic language. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF ICELAND: 

Matthías Á. Mathiesen 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA: 

George P. Shultz 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between the Republic of Iceland and the 

United States of America in Implementation 

of the Treaty to Facilitate 

their Defense Relationship 

The Government of the Republic of Iceland 
and the Government of the United States of 

America, 

In implementation of the Treaty between the 
Republic of Iceland and the United States of 
America to Facilitate their Defense Relationship, 

signed at New York on September 24, 1986, 

Have agreed as follows: 

1. Transportation services for cargo trans- 
ported by sea between Iceland and the United 
States for purposes of the Defense Agreement 

shall be provided by vessels of the United States 

and vessels operated by Icelandic shipping com- 

panies on the basis of periodic competitions 

between United States flag carriers and Icelandic 

shipping companies. Each competition shall 

result in contract awards to both an Icelandic 
shipping company and a United States flag car- 

rier such that not to exceed 65 percent of the 

cargo shall be carried by the lowest bidder and 
the remainder shall be carried by the next lowest 
bidder of the other country, provided that the 
lowest bidder shall not be precluded from car- 
rying additional cargo if the next lowest bidder of 
the other country is unavailable. However, in the
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gerð, tilkynnir honum að það telji tilboð hans 
Óréttmætt skal hann þó láta í té öll gögn um 

kostnað hans við flutningana. Hið bandaríska 
stjórnvald skal kanna gögn þessi og gera síðan 

samning um réttmætt flutningsgjald sem tekur 
viðunandi tillit til kostnaðar skipafélagsins, mið- 
að við eðlilega hagkvæmni í rekstri, auk sann- 
gjarns hagnaðar. Ef hið næstlægsta tilboð er frá 

íslensku skipafélagi og hið bandaríska stjórnvald, 
sem annast samningsgerð, telur tilboðið órétt- 

mætt skulu aðilar að samkomulagi þessu hafa 
með sér samráð í því skyni að ákvarða réttmætt 

flutningsgjald. 

2. Samkomulag þetta tekur gildi á gildistöku- 
degi samnings milli lýðveldisins Íslands og 

Bandaríkja Ameríku til að auðvelda framkvæmd 
varnarsamstarfs ríkjanna sem undirritaður var 

hinn 24. september 1986. Gildistími samkomu- 
lags þessa skal vera hinn sami og samningsins. 

3. Aðilar skulu árlega endurskoða framkvæmd 
þessa samkomulags í því skyni að efla samkeppni 
og tryggja raunhæfa þátttöku skipafélaga frá 
báðum löndunum í flutningunum. Samkomulagi 
þessu má breyta hvenær sem aðilar verða ásáttir 

um það. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir, sem 
til þess hafa fullt umboð, undirritað samkomulag 
þetta. 

GJÖRT í New York hinn 24. september 1986 í 
tvíriti á ensku. Ríkisstjórn lýðveldisins Íslands 

mun láta í té opinbera þýðingu samkomulagsins á 

íslensku fyrir milligöngu utanríkisþjónustu land- 

anna. 

FYRIR RÍKISSTJÓRN 
LÝÐVELDISINS ÍSLANDS: 

Matthías Á. Mathiesen 

FYRIR RÍKISSTJÓRN 
BANDARÍKJA AMERÍKU: 

George P. Shultz 
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event that the next lowest bidder is a United 

States flag carrier and the United States contrac- 

ting authority notifies that carrier that it believes 

that the carrier's bid is unreasonable, the carrier 

shall submit all data pertinent to its costs of 

carriage. These data shall be reviewed by the 
United States contracting authority, which shall 

award this contract at a fair rate that adequately 
covers the carrier's costs, assuming normal effi- 

ciencies of operation, plus a reasonable profit. If 

the next lowest bidder is an Icelandic shipping 
company and the United States contracting 

authority believes that its bid is unreasonable, the 

Parties shall consult with a view to establishing a 

reasonable rate for the contract. 

2. This Memorandum of Understanding shall 

enter into force on the date of entry into force of 

the Treaty between the Republic of Iceland and 

the United States of America to Facilitate their 

Defense Relationship, signed on September 24, 

1986. This Memorandum of Understanding shall 

remain in force as long as that Treaty remains in 

force. 
3. The Parties shall review on an annual basis 

the operation of this Memorandum of Under- 

standing with a view to enhancing competition 

and ensuring the viability of the carriers of both 

countries operating in the trade. This Memoran- 

dum of Understanding may be amended by 

mutual agreement of the Parties at any time. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, be- 
ing duly authorized for this purpose, have signed 

this Memorandum of Understanding. 

DONE at New York, this 24th day of September, 
1986, in duplicate in the English language. The 

Government of the Republic of Iceland shall 

provide through diplomatic channels the official 

translation of the Memorandum of Understand- 
ing in the Icelandic language. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF ICELAND: 

Matthías Á. Mathiesen 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

UNITEÐ STATES OF AMERICA: 
George P. Shultz
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AUGLÝSING 
um viðbótarbókun við samninginn við Efnahagsbandalag Evrópu vegna 

aðildar Spánar og Portúgals að bandalaginu. 

Hinn 14. júlí 1986 var undirrituð í Brussel viðbótarbókun við samninginn frá 22. júlí 1972 milli lýð- 
veldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins 

Portúgals að bandalaginu, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 2/1973. Viðbótarbókunin öðlast 
gildi 1. janúar 1987 í samræmi við 18. gr. hennar. Alþingi hafði með ályktun 27. febrúar 1986 heimilað 

ríkisstjórninni að fullgilda bókunina. 

Viðbótarbókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías A. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

VIÐBÓTARBÓKUN 
við samninginn milli lýðveldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu vegna 

aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að bandalaginu. 

EFNAHAGSBANDALAG EVRÓPU 

annars vegar 

og 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND 

hins vegar, 

SEM HAFA HLIÐSJÓN AF samningnum milli Efnahagsbandalags Evrópu og lýðveldisins 

Íslands sem undirritaður var í Bruxelles 22. júlí 1972 og hér á eftir verður nefndur 
„samningurinn“, 

HAFA HLIÐSJÓN AF aðild konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að Evrópu- 

bandalögunum 1. janúar 1986 og 

HAFA Í HUGA að 19. desember 1985 gerðu bandalagið og lýðveldið Ísland með sér 
samkomulag um reglur varðandi viðskipti milli Íslands annars vegar og Spánar og Portúgals 

hins vegar á tímabilinu 1. janúar — 28. febrúar 1986, 

HAFA ÁKVEÐIÐ með samkomulagi sín á milli að gera breytingar á og setja aðlögunar- 

ákvæði í samninginn vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að 

Efnahagsbandalagi Evrópu. 

og AÐ GERA BÓKUN ÞESSA:
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I HLUTI 

BREYTINGAR 

1. gr. 

Texta samningsins, viðaukanna og bókananna sem eru óaðskiljanlegur hluti hans, 

lokabókunarinnar og hjálagðra yfirlýsinga skal þýða á spænsku og portúgölsku og skulu þeir 
textar vera jafngildir frumtextunum. Sameiginlega nefndin skal samþykkja spænska og 

portúgalska textann. 

2. gr. 

Vörur, sem samningurinn nær til og upprunnar eru á Íslandi, skulu við innflutning til 

Kanaríeyja, Ceuta eða Melilla að öllu leyti njóta sömu tollfríðinda og veitt eru vörum sem 

upprunnar eru á tollsvæði bandalagsins, m. a. að því er tekur til „arbitrio insular“ gjaldsins 
sem á er lagt á Kanaríeyjum. 

Lýðveldið Ísland skal við innflutning vara, sem samningurinn nær til og upprunnar 

eru á Kanaríeyjum, í Ceuta eða í Melilla, veita þeim sömu tollfríðindi og veitt eru vörum sem 
fluttar eru inn frá Spáni og upprunnar þar. 

Il. HLUTI 

AÐLÖGUNARÁKVÆÐI VARÐANDI SPÁN ANNARS VEGAR 

OG ÍSLAND HINS VEGAR 
3. gr. 

1. Að því er varðar þær vörur sem samningurinn nær til og í samræmi við ákvæði 4. gr. 

A og 5. gr. skal við innflutning til Íslands og Spánar afnema í áföngum tolla á vörum, sem 
upprunnar eru í þessum löndum, í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun: 

— 1. mars 1986 verður hver tollur lækkaður í 90,0% af grunntolli, 

„janúar 1987 verður hver tollur lækkaður í 77,5% af grunntolli, 

. janúar 1988 verður hver tollur lækkaður í 62,5% af grunntolli, 

. janúar 1989 verður hver tollur lækkaður í 47,5% af grunntolli, 

. Janúar 1990 verður hver tollur lækkaður í 35,0% af grunntolli, 

„ janúar 1991 verður hver tollur lækkaður í 22,5% af grunntolli, 

„ janúar 1992 verður hver tollur lækkaður í 10,0% af grunntolli, 
. Janúar 1993 verða þau 10%, sem eftir standa, afnumin. 

2. Tolltaxtann, sem reiknaður er samkvæmt 1. tl., skal nota þannig að stytt er í fyrsta 

aukastaf með því að fella niður annan aukastaf. 

þa
 

a
 

4. gr. 

1. Að því er varðar hverja vöru skal grunntollurinn, sem áfangalækkanirnar samkvæmt 

3. gr. miðast við, vera sá tollur sem gilti í reynd í viðskiptum Íslands og Spánar 1. janúar 

1985, sbr. þó ákvæði 2.-4. tl. 

2. Hafi tollur verið lækkaður eftir þann dag en áður en aðild tekur gildi skal lægri 

tollurinn þó teljast grunntollur. 
3. Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í 1. viðauka skal grunntollurinn, sem 

Spánn leggur á, vera sá tollur sem tilgreindur er fyrir hverja vöru. 

4. Að því er varðar óhreinsaðar jarðolíur eða olíur, fengnar úr tjörukenndum 

steinefnum, sem falla undir nr. 27.09 í sameiginlegu tollskránni, skal grunntollurinn, sem 

Spánn leggur á, vera 0.
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4. gr. A 
Á vörunum, sem bókun nr. 6 við samninginn nær til, skal konungsríkið Spánn afnema 

mismuninn milli 
a. grunntollsins sem gilti í reynd á Spáni 1. janúar 1985 við innflutning á þeim vörum sem 

upprunnar voru á Íslandi og 

b. tollsins sem um ræðir í bókun nr. 6 við samninginn og gildir í bandalaginu fyrir sömu 
vörur og fluttar eru inn frá Íslandi og upprunnar þar 

í samræmi við tímaáætlunina sem tilgreind er í I. viðauka A. 

5. gr. 

1. Breytilega gjaldið (breytilegi þátturinn), er konungsríkið Spánn getur í samræmi við 

1. gr. bókunar nr. 2 við samninginn lagt á vissar vörur sem skráðar eru í töflu I við þá bókun 

og upprunnar eru á Íslandi, skal jafnað með uppbótum sem gilda í viðskiptum milli 

bandalagsins, eins og það var 31. desember 1985, og Spánar. 
2. Á vörunum, sem skráðar eru í töflu I við bókun nr. 2 við samninginn, skal 

konungsríkið Spánn í samræmi við tímaáætlunina, sem um ræðir í 3. gr., afnema mismuninn 
milli: 
— grunntollsins sem Spánn leggur á samkvæmt 4. gr. og 

— tollsins (þó ekki breytilega þáttarins) sem tilgreindur er í aftasta dálki töflu I við bókun 

nr. 2. 
3. Á vörunum, sem skráðar eru í töflu II við bókun nr. 2 við samninginn, skal lýðveldið 

Ísland í samræmi við tímaáætlunina, sem um ræðir í 3. gr., afnema mismuninn milli: 

— grunntollsins sem Ísland leggur á samkvæmt 4. gr. Og 

— tollsins (þó ekki breytilega þáttarins) sem tilgreindur er í aftasta dálki töflu IH við bókun 
nr. 2. 

6. gr. 
Felli konungsríkið Spánn niður eða lækki tolla á vörum sem fluttar eru inn frá 

bandalaginu eins og það var 31. desember 1985 skal það einnig fella niður eða lækka um 
sama hundraðshluta innflutningstolla á vörum sem upprunnar eru á Íslandi. 

1. gr. 

1. Ef konungsríkið Spánn veitir þriðja landi tollkvóta, sem giltu í reynd 1. janúar 1985, 
skulu vörur, sem fluttar eru inn frá Íslandi, hljóta sömu meðferð og vörur sem fluttar eru inn 
frá bandalaginu eins og það var 31. desember 1985 svo lengi sem slíkir kvótar eru í gildi. 

2. Ef tollkvótar eru ekki ákveðnir skal konungsríkið Spánn leggja á vörur, sem fluttar 
eru inn frá Íslandi, þá tolla sem lagðir eru á í þeim tilvikum er slíkir kvótar eru ákveðnir. Það 

magn eða verðmæti, sem þessir tollar eru lagðir á, skal takmarkast við hámark þess sem flutt 

var Í reynd inn frá Íslandi samkvæmt sömu kvótum og ákveðnir voru 1. janúar 1985. 

8. gr. 

1. Ef konungsríkið Spánn beitir magntakmörkunum á innflutningi frá bandalaginu eins 

og það var 31. desember 1985: 

— til 31. desember 1988 á vörum sem um ræðir í II. viðauka, 

— til31. desember 1989 á vörum sem um ræðir í Ill. viðauka, 

skal það einnig beita magntakmörkunum á sömu vörum sem upprunnar eru á Íslandi. 

2. Magntakmarkanirnar, sem um ræðir hér að ofan, skulu vera í formi allsherjarkvóta 

sem gilda einnig gagnvart innflutningi vara sem upprunnar eru í hinum EFTA-löndunum. 

Alllsherjarkvótar fyrir 1986 eru skráðir í 11. og III. viðauka. 

3. Hlutfall áfangahækkana fyrir kvóta, sem um ræðir í IH. viðauka, og fyrir kvóta nr. 1— 
C 14
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5 og 10—14, sem um ræðir í IlI. viðauka, skal vera 25% í byrjun hvers árs að því er varðar 

kvóta, sem tilgreindir eru í evrópskum gjaldeyriseiningum (ECU), og 20% í byrjun hvers árs 

að því er varðar kvóta sem tilgreindir eru í magntölum. Hækkuninni skal bætt við hvern 

kvóta og næsta hækkun reiknuð af samtölunni sem þannig fæst. 

Að því er varðar kvóta nr. 6—9 sem skráðir eru í III. viðauka skal árleg áfangahækkun 

vera sem hér segir: 
fyrsta árið: 13% 
annað árið: 18% 
þriðja árið: 20% 
fjórða árið: 20%. 

4. Komi í ljós að innflutningur til Spánar á vöru, sem skráð er í Il. og III. viðauka, hefur 

tvö ár í röð numið minna en 90% af kvótanum skal konungsríkið Spánn, frá byrjun næsta árs 

að liðnum þessum tveim árum, setja þá vöru á frílista sé hún upprunnin á Íslandi eða í 
löndum þeim sem um ræðir í 2. tl. enda sé varan þá á frílista gagnvart bandalaginu eins og 

það var 31. desember 1985. 
5. Setji konungsríkið Spánn á frílista vöru, sem skráð er í Il. eða HI. viðauka og flutt er 

inn frá bandalaginu eins og það var 31. desember 1985, eða hækki kvóta umfram lágmarkið 

sem Í gildi er gagnvart bandalaginu eins og það var á ofangreindum degi skal það einnig setja 

á frílista slíka vöru, sem upprunnin er á Íslandi, eða hækka allsherjarkvótann hlutfallslega. 

6. Við stjórnun ofangreindra kvóta skal konungsríkið Spánn beita sömu reglum og 

venjum og beitt er um slíkar innfluttar vörur sem upprunnar eru í bandalaginu eins og það 

var 31. desember 1985. 

8. gr. Á 

Sem frávik frá 13. gr. samningsins og til 31. desember 1992 skal innflutningur á 

tilteknum sjávarafurðum, tilgreindum í 1. gr. bókunar nr. 6, sem upprunnar eru á Íslandi, 

fluttar inn til konungsríkisins Spánar og skráðar í HI. viðauka A, vera háður 

magntakmörkunum. 

Þessar takmarkanir skulu gilda innan þeirra marka og samkvæmt þeim skilyrðum sem 

greint er frá hér að neðan. Grunnmagnstölur fyrir 1986 skulu vera þær sem skráðar eru í ll. 

viðauka A. 
Stjórnunartímabil þessara kvóta skulu vera þrír mánuðir í senn. 

Fyrir tímabilið 1. janúar 1987-31. desember 1992 skulu grunnárskvótar ákveðnir 

a. m. k. jafnháir og magntölurnar sem um ræðir hér að ofan. 
Innflutningur á þessum vörum til bandalagsins getur því aðeins notið forréttindatolls að 

verð „frítt við landamæri“ á viðkomandi vörum, staðfest af aðildarríkjunum samkvæmt 21. 

gr. reglugerðar (EBE) nr. 3796/81, sé a. m. k. jafnhátt og viðmiðunarverðið sem bandalagið 

ákveður fyrir viðkomandi vörur eða vöruflokka. 
Innflutningur til Spánar á vörum, sem falla undir nr. 15.04 í sameiginlegu tollskránni, 

skal háður magntakmörkunum í fimm ár. 

IHI. HLUTI 

AÐLÖGUNARÁKVÆÐI VARÐANDI PORTÚGAL ANNARS VEGAR 

OG ÍSLAND HINS VEGAR 
9. gr. 

1. Að því er varðar þær vörur sem samningurinn nær til og í samræmi við ákvæði 10. gr. 

A og 12. gr. skal við innflutning til Portúgals afnema í áföngum tolla á vörum, sem 

upprunnar eru á Íslandi, í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun: 

— 1. mars 1986 verður hver tollur lækkaður í 90,0% af grunntolli, 
— 1. janúar 1987 verður hver tollur lækkaður í 80% af grunntolli,
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— 1. janúar 1988 verður hver tollur lækkaður í 65% af grunntolli, 

— 1. janúar 1989 verður hver tollur lækkaður í 50% af grunntolli, 

— 1. janúar 1990 verður hver tollur lækkaður í 40% af grunntolli, 

— 1. janúar 1991 verður hver tollur lækkaður í 30% af grunntolli, 

— tvær síðustu lækkanirnar, 15% hvor, skulu verða 1. janúar 1992 og 1. Janúar 1993. 

2. Tolltaxtann, sem reiknaður er samkvæmt 1. tl., skal nota þannig að stytt er í fyrsta 

aukastaf með því að fella niður annan aukastaf. 

10. gr. 

1. Að því er varðar hverja vöru skal grunntollurinn, sem áfangalækkanirnar samkvæmt 
9. gr. miðast við, vera sá tollur sem gilti í reynd í lýðveldinu Portúgal 1. janúar 1985 í 

viðskiptum við Ísland, sbr. þó ákvæði 2—-4. tl. 
2. Hafi tollur verið lækkaður eftir þann dag en áður en aðild tekur gildi skal lægri 

tollurinn þó teljast grunntollur. 

3. Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í IV. viðauka skal grunntollurinn, sem 

Portúgal leggur á, vera sá tollur sem tilgreindur er fyrir hverja vöru. 

4. Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í V. viðauka, svo og eldspýtur og tundur, 

skulu grunntollarnir vera þeir tollar sem tilgreindir eru í greindum viðauka. 

10. gr. A 

Á vörum, sem bókun nr. 6 við samninginn nær til, skal lýðveldið Portúgal afnema 

mismuninn milli 

a. grunntollsins sem gilti í reynd í Portúgal 1. janúar 1985 við innflutning á þeim vörum 

sem upprunnar voru á Íslandi eða, í þeim tilvikum er hann var hærri, tollsins sem lagður 

var á innflutning á sömu vörum frá bandalaginu og 

b. tollsins sem um ræðir í bókun nr. 6 við samninginn og gildir í bandalaginu fyrir sömu 
vörur og fluttar eru inn frá Íslandi og upprunnar þar 

í samræmi við tímaáætlunina sem tilgreind er í VII. viðauka. 

11. gr. 

1. Eftirtalin gjöld, sem Portúgal leggur á í viðskiptum við Ísland, skal afnema í 

áföngum í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun: 

a. 0,4% verðgjald, lagt á vörur sem fluttar eru inn tímabundið, endurinnfluttar vörur (þó 

ekki gáma) og vörur sem fluttar eru inn samkvæmt reglum um innanlandsaðvinnslu og 
einkennast af því að tollar, sem á þær voru lagðir við innflutning, eru endurgreiddir eftir 
útflutning þeirrar vöru sem til varð við aðvinnsluna (endurgreiðsluvörur), skal lækkað í 

0,2% 1. janúar 1987 og afnumið 1. janúar 1988; 

b. 0,9% verðgjald, lagt á vörur sem fluttar eru inn til innanlandsnotkunar, skal lækkað í 
0,6% 1. janúar 1989, í 0,3% 1. janúar 1990 og afnumið 1. janúar 1991. 

2. Að því er varðar lakkrísextrakt, sem inniheldur ekki meira en 10% af sakkarósa 

miðað við þyngd en ekki önnur aukaefni og fellur undir nr. 17. 04 A í sameiginlegu toll- 

skránni, skal lýðveldið Portúgal afnema í áföngum 5 eskúdóa fjáröflunargjald á kíló í 

samræmi við tímaáætlunina sem um ræðir í 9. gr. 

12. gr. 

1. Breytilega gjaldið (breytilegi þátturinn), er lýðveldið Portúgal getur í samræmi við 1. 
gr. bókunar nr. 2 við samninginn lagt á vissar vörur sem skráðar eru í töflu Í við þá bókun og 

upprunnar eru á Íslandi, skal jafnað með uppbótum sem gilda í viðskiptum milli 
bandalagsins, eins og það var 31. desember 1985, og Portúgals.
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2. Á vörunum, sem skráðar eru í töflu Í við bókun nr. 2 við samninginn, skal lýðveldið 

Portúgal í samræmi við tímaáætlunina, sem um ræðir í 1. tl. 9. gr., afnema mismuninn milli: 

— grunntollsins sem Portúgal leggur á samkvæmt 10. gr. og 

— tollsins (þó ekki breytilega þáttarins) sem tilgreindur er í aftasta dálki töflu 1 við bókun 

nr. 2. 

3. Öllum tilvikum þegar lágmarkstollur (fast gjald) er lagt á gagnvart bandalaginu, svo 
sem tilgreint er í VI. viðauka, skal sami lágmarkstollur lagður á gagnvart Íslandi ef 

útreikningurinn vegna skiptingarinnar leiðir gagnvart Íslandi til lægri tolls en lágmarks- 
tollsins sem lagður er á gagnvart bandalaginu. 

4. Á vörunum, sem skráðar eru í töflu 11 við bókun nr. 2 við samninginn, skal lýðveldið 

Ísland í samræmi við tímaáætlunina, sem um ræðir í 9. gr., afnema mismuninn milli: 

— tollanna sem giltu í reynd í lýðveldinu Íslandi 1. janúar 1985 og 

— tollsins (þó ekki breytilega þáttarins) sem tilgreindur er í aftasta dálki töflu II við bókun 

nr. 2. 

13. gr. 

Felli lýðveldið Portúgal niður eða lækki tolla eða gjöld, sem um ræðir í 11. gr., af vörum 
sem fluttar eru inn frá bandalaginu eins og það var 31. desember 1985 skal það einnig fella 

niður eða lækka um sama hundraðshluta þá tolla eða gjöld af vörum sem upprunnar eru á 
Íslandi. 

14. gr. 

1. Lýðveldið Portúgal mun til 31. desember 1987 halda magntakmörkunum á 

innfluttum ökutækjum innan marka innflutningskvótakertis. 
2. Setji lýðveldið Portúgal á frílista viðkomandi ökutæki, sem flutt eru inn frá 

bandalaginu eins og það var 31. desember 1985, eða hækki kvóta umfram það mark sem í 

gildi er gagnvart bandalaginu eins og það var á ofangreindum degi skal það einnig setja á 

frílista vöruna, sem um ræðir, sé hún upprunnin á Íslandi, eða hækka kvótann fyrir það land 

hlutfallslega. 

14. gr. Á 

Sem frávik frá 13. gr. samningsins og til 31. desember 1992 skal innflutningur á 
tilteknum sjávarafurðum, tilgreindum í 1. gr. bókunar nr. 6, sem upprunnar eru á Íslandi, 
fluttar inn til lýðveldisins Portúgals og skráðar í III. viðauka A, vera háður 
magntakmörkunum. 

Þessar takmarkanir skulu gilda innan þeirra marka og samkvæmt þeim skilyrðum sem 

greint er frá hér að neðan. Grunnmagnstölur fyrir 1986 skulu vera þær sem skráðar eru í 111. 

viðauka A. 

Stjórnunartímabil þessara kvóta skulu vera þrír mánuðir í senn. 
Fyrir tímabilið 1. janúar 1987-31. desember 1992 skulu grunnárskvótar ákveðnir 

a. m. k. jafnháir og magntölurnar sem um ræðir hér að ofan. 

Innflutningurinn á þessum vörum til bandalagsins getur því aðeins notið forréttindatolls 

að verð „frítt við landamæri“ á viðkomandi vörum, staðfest af aðildarríkjunum samkvæmt 

21. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3796/81, sé a. m. k. jafnhátt og viðmiðunarverðið sem 
bandalagið ákveður fyrir viðkomandi vörur eða vöruflokka. 

Innflutningur til Portúgals á vörum, sem falla undir nr. 15.04 í sameiginlegu tollskránni, 
skal háður magntakmörkunum í fimm ár. 

15. gr. 

Lýðveldið Portúgal skal afnema mismuninn milli endurgreiðsluhlutfalls tryggingastofn- 

ana á lyfjavörum, sem framleiddar eru í Portúgal, og endurgreiðsluhlutfalls á lyfjavörum,
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sem fluttar eru inn frá Íslandi. Skal það gerast í þremur árlegum þrepum, jafnstórum, á 

eftirfarandi dögum: 
— Í. janúar 1987 

— Í. janúar 1988 
— 1. janúar 1989. 

IV. HLUTI 

ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

16. gr. 

Sameiginlega nefndin skal gera þær breytingar á upprunareglunum sem nauðsynlegar 

kunna að vera vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að Evrópu- 
bandalögunum. 

17. gr. 

Viðaukarnir við bókun þessa eru óaðskiljanlegur hluti hennar. Bókun þessi er 
óaðskiljanlegur hluti samningsins. 

18. gr. 

Samningsaðilarnir skulu samþykkja bókun þessa samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá 

hvorum aðila um sig. Skal hún ganga í gildi 1. mars 1986 að því tilskildu að samningsaðilarnir 

hafi fyrir þann tíma tilkynnt hvor öðrum að hún hafi hlotið þá meðferð sem nauðsynleg er til 

að svo megi verða. Eftir þetta tímamark skal bókunin ganga í gildi á fyrsta degi annars 

mánaðar, talið frá þessari tilkynningu. 

19. gr. 

Bókun þessi er gerð í tvíriti, á dönsku, ensku, frönsku, grísku, hollensku, íslensku, 

ítölsku, portúgölsku, spænsku og þýsku, og eru allir þessir textar jafngildir. 

Gjört í Brussel fjórtánda dag júlí árið nítján hundruð áttatíu og sex. 

Fyrir lýðveldið Ísland, 
Tómas A. Tómasson 

Fyrir Efnahagsbandalag Evrópu, 

David Hanney 

G. Giola
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I. viðauki. 

GRUNNTOLLAR Á SPÁNI 1. JANÚAR 1986 (FASTAÞÁTTUR)! 

  

Númer í 

sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 
  

17.04 Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 

B. Tyggigúmmí, með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar 

einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
I. Minna en 60% 

II. 60% eða meira 
C. Hvítt súkkulaði 
D. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 
miðað við þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 

b) Með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar einsykr- 
ur sem teljast með sakkarósa): 

1. 5% eða meira en minna en 30% 
2. 30% eða meira en minna en 40% 
3. 40% eða meira en minna en 50%: 

aa) Sem inniheldur enga sterkju 

bb) Annað 

4. 50% eða meira en minna en 60% 
5. 60% eða meira en minna en 70% 
6. 70% eða meira en minna en 80% 
7. 80% eða meira en minna en 90% 
8. 90% eða meira 

Il. Annað: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
b) Með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar einsykr- 

ur sem teljast með sakkarósa): 
1. 5% eða meira en minna en 30% 
2. 30% eða meira en minna en 50% 
3. 50% eða meira en minna en 70% 
4. 70% eða meira 

18.06 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 
A. Kakaóduft, aðeins sykrað með því að bæta í það sakkarósa, með 

sakkarósainnihaldi miðað við þyngd: 
I. Minna en 65% 

II. 65% eða meira en minna en 80% 
III. 80% eða meira 

B. Rjómaís (þó ekki rjómaísduft) og annar ís: 

I. Seminniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 3% af slíkri fitu miðað 

við þyngd 

1I. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
a) 3% eða meira en minna en 7% 

b) 7% eða meira 

9,30  bþ 
7,74 : bþ 
0,00  bþ 

11,67 * bþ 

17,51 * bþ 
14,93  bþ 

11,06  bþ 
10,23  bþ 
8,29  bþ 
5.94  bþ 
6,49  bþ 
3,91  bþ 
4,59 4 bþ 

0,00  bþ 

5,81 * bþ 
0,00  bþ 
0,00 -* bþ 
6,00  bþ 

10.06 * bþ 
0 # bþ 
0 * bþ 

0 # bþ 

0 * bþ 
0 * bþ 

" Hinn 1.3.1986 skulu þessir tollar lækka í fyrsta sinn um 10% eins og kveðið er á um í 3. gr. viðbótarbókunar- 

innar.
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Númer í 

sameiginlegu 
tollskránni Vörulýsing 

18.06 C. Súkkulaði og súkkulaðivörur, einnig fylltar; sykurvörur og sykurvörulíki 

(frh.) sem innihalda kakaó: 
I. Sem innihalda engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 3,91 t bþ 

II. Annað: 
a) Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd og með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Minna en 50% 14,6.* bþ 

2. 50% eða meira 9,75 * bþ 

b) Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

1. 1,5% eða meira en minna en 3% 3,44  bþ 
2. 3% eða meira en minna en 4,5% 4.55 t bþ 

3. 4,5% eða meira en minna en 6% 3,01 * bþ 

4. 6% eða meira 0 * bþ 

D. Annað: 
I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd: 

a) Í smásöluumbúðum sem innihalda 500 g nettó eða minna 0 * bþ 

b) Annað 0 * bþ 

Il. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 1,5% eða meira til og með 6,5% 0 * bþ 

b) Meira en 6,5% en minna en 26% 0 4 bþ 

c) 26% eða meira 0 * bþ 
19.02 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: 
A. Maltextrakt: 

I. Með 90% þurrextraktsinnihaldi eða meira miðað við þyngd 19,5 t bþ 

TI. Annað 19,5 * bþ 

B. Annað: 
I. Sem inniheldur maltextrakt og er með 30% innihaldi eða meira, 

miðað við þyngd, af umbreytingarsykri sem telst með maltsykri 17,3 * bþ 

II. Annað: 

a) Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd: 
1. Með minna en 14% sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 
teljast með sakkarósa) 17,3 * bþ 

bb) Annað 17,3 * bþ 

2. Með sterkjuinnihaldi 14% eða meira en minna en 32% miðað 

við þyngd 17,3 * bþ 

3. Með sterkjuinnihaldi 32% eða meira en minna en 45% miðað 
við þyngd 17,3 * bþ 

4. Með sterkjuinnihaldi 45% eða meira en minna en 65% miðað 

við þyngd: 

aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 
teljast með sakkarósa) 17,3 * bþ 

bb) Annað 17,3 * bþ 

ið
 . Með sterkjuinnihaldi 65% eða meira en minna en 80% miðað 

við þyngd:
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19.02 aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

(frh.) sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 

teljast með sakkarósa) 17,3 * bþ 

bb) Annað 17,3 * bþ 

6. Með sterkjuinnihaldi 80% eða meira en minna en 85% miðað 

við þyngd: 

aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 
teljast með sakkarósa) 17,3 * bþ 

bb) Annað 17,3 * bþ 
7. Með sterkjuinnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd 17,3 * bþ 

b) Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
1. 1,5% eða meira en minna en 5% 17,3 * bþ 

2. 5% eða meira 17,3 * bþ 

19.03 Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur: 
A. Sem í eru egg 18,1 * bþ 

B. Annað: 
I. Sem inniheldur ekki venjulegt hveitimjöl 18,1 t bþ 

II. Annað 18,1 * bþ 

19.04 Tapíókagrjón (sagógrjón), þar með talið tapíókalíki, unnið úr kartöflumjöli: 

— Úr júkku eða manjok 19,2 * bþ 

— Úr kartöflumjöli 11,4 * bþ 
— Annað 14,3  bþ 

19.05 Neysluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo sem 

„puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur: 

A. Unnar úr maís 16,8 t bþ 

B. Unnar úr rís 16,8 * bþ 

C. Annað 16,8 * bþ 

19.07 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, hunangs, 
eggja, feiti, osts eða ávaxta; altarisbrauð, hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, 
rísþynnur og þess konar vörur: 
A. Hrökkbrauð 6,1 * bþ 
B. Ósýrt brauð 6,1 * bþ 
C. Altarisbrauð, hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur og þess konar 

vörur 6,1 * bþ 

19.08 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að meira 
eða minna leyti: 

A. Kryddkökur (hunangskökur og piparkökur), með sakkarósainnihaldi 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

I. Minna en 30% 10 * bþ 

11. 30% eða meira en minna en 50% 10 * bþ 

III. 50% eða meira 10 * bþ 
B. Annað: 

I. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað við 

þyngd, með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar 

einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

a) Minna en 70%: 

- Án sykurs eða kakaós 8,7 * bþ 

—- Annað 10 í bþ 

b) 70% eða meira 10  bþ 

II. Með sterkjuinnihaldi 5% eða meira en minna en 32% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa):
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19.08 — Án sykurs eða kakaós 8,7 bþ 
(frh.) — Annað 10  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 10 * bþ 
2. Annað 10 * bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 40% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 10 * bþ 
2. Annað 10 * bþ 

d) Með sakkarósainnihaldi 40% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd 10 * bþ 

2. Annað 10 * bþ 
III. Með sterkjuinnihaldi 32% eða meira en minna en 50% miðað við 

þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd: 

— Án sykurs eða kakaós 8,7t bþ 
— Annað 10 * bþ 

2. Annað: 

— Án sykurs eða kakaós 8,7t bþ 
— Annað 10 * bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 20% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 10  bþ 

2. Annað 10 * bþ 
c) Með sakkarósainnihaldi 20% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd: 10 * bþ 
2. Annað 10 * bþ 

IV. Með sterkjuinnihaldi 50% eða meira en minna en 65% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd: 

— Án sykurs eða kakaós 8,74 bþ 

— Annað 10 * bþ 
2. Annað: 

— Án sykurs eða kakaós 8,7t bþ 
— Annað 10  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd 10 * bþ 

2. Annað 10 * bþ
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19.08 V. Með sterkjuinnihaldi 65% eða meira miðað við þyngd: 
(frh.) a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakk- 

arósa): 
— Án sykurs eða kakaós 8,7 * bþ 
— Annað 10 * bþ 

b) Annað 10  bþ 

21.02 C. Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki: 

1I. Annað 13,71 * bþ 

D. Extraktar úr brenndum síkoríurótum og öðru brenndu kaffilíki: 

II. Annað 16,87 * bþ 

21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 

A. Náttúrulegt ger, lifandi: 

II. Brauðger: 

a) Þurrkað 4,5 * bþ 

b) Annað 5 tbþ 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 

A. Kornvörur, Ómalaðar eða í öxum, forsoðnar eða tilreiddar á annan hátt: 

I. Maís 16,8  bþ 

Il. Rís 16,8 t bþ 

III. Annað 16,8 t bþ 

B. Ravíolí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, ófylltar, soðnar; 

sömu vörur fylltar, soðnar eða ósoðnar: 

I. Ravíolí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, ófylltar, soðnar: 

a) Þurrkaðar 16,8 * bþ 

b) Annað 16,8 t bþ 

Il. Ravíólí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, fylltar: 

a) Soðnar 16,8  bþ 

b) Annað 16,8 * bþ 

C. Rjómaís (þó ekki rjómaísduft) og annar ís: 

I. Seminniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 3% af slíkri fitu miðað 
við þyngd 16,8  bþ 

II. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 3% eða meira en minna en 7% 16,8 t bþ 

b) 7% eða meira 16,3 * bþ 

D. Tilreitt yógurt (súrmjólk); tilreitt mjólkurduft fyrir börn, sjúka eða annars 

til matargerðar: 

I. Tilreitt yógurt: 

a) I duftformi, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

1. Minna en 1,5% 16,8 * bþ 

2. 1,5% eða meira 16,8 * bþ 

b) Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
1. Minna en 1,5% 16,8 t bþ 

2. 1,5% eða meira en minna en 4% 16,8 t bþ 

3. 4% eða meira 16,8  bþ 

II. Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
a) Minna en 1,5% og með mjólkurpróteininnihaldi miðað við þyngd 

(köfnunarefnisinnihaldi x 6,38): 
1. Minna en 40% 16,8 * bþ 

2. 40% eða meira en minna en 55% 16,8 * bþ 

3. 55% eða meira en minna en 70% 16,8  bþ 

4. 70% eða meira 16,8 * bþ 

b) 1,5% eða meira 168 < bþ
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21.07 E. Ostabráð („fondu“) 16,8  bþ 
(frh.) — G. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 
miðað við þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd: 
— Samsett áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til fram- 

leiðslu á drykkjarvörum 9,8 t bþ 
— Blanda á jurtum til framleiðslu á drykkjarvörum 1,3 bþ 

— Hýdrólýsöt og seyði úr eggjahvítuefnum 0,4 * bþ 

— Samsett eggjahvítuefni 0,7 * bþ 
— Annað 16,8 <t bþ 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8  bþ 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 16,8 t bþ 
cc) 45% eða meira 16,8  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 

við þyngd (þar sem taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 * bþ 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8 < bþ 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 16,8 *t bþ 
cc) 45% eða meira 16,8 t bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 t bþ 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8 t bþ 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 16,8 * bþ 

cc) 45% eða meira 16,8 t bþ 
d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 16,8 tbþ 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8 t bþ 

bb) 32% eða meira 16,8 t bþ 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira en minna en 85% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju 16,8  bþ 

2. Annað 16,8 t bþ 

f) Með sakkarósainnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8 * bþ 

Il. Með mjólkurfituinnihaldi 1,5% eða meira en minna en 6% miðað við 

þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en $% af sterkju miðað 
við þyngd 16,8  bþ
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21.07 2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
(frh.) aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8  bþ 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 16,8 < bþ 
ce) 45% eða meira 16,8 t bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi $% eða meira en minna en 15% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 t bþ 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8  bþ 
bb) 32% eða meira 16,8 t bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 t bþ 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 16,8 < bþ 

bb) 32% eða meira 16,8  bþ 
d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,3 “ bþ 

2. Annað 16,8 t bþ 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8  bþ 

III. Með mjólkurfituinnihaldi 6% eða meira en minna en 12% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 * bþ 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) 5% eða meira en minna en 32% miðað við þyngd 16,8  bþ 

bb) 32% eða meira 16,8 * bþ 
b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 * bþ 
2. Annað 16,8 t bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1.Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8  bþ 
2. Annað 16,3  bþ 

d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1.Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 16,8 t bþ 

2. Annað 16,8 t bþ 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8 “ bþ 

IV. Með mjólkurfituinnihaldi 12% eða meira en minna en 18% miðað við 

þyngd: Í 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa):
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21.07 1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

(frh.) við þyngd 16,8 - bþ 

2. Annað 16,8 * bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 t bþ 
2. Annað 16,8 “* bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8  bþ 

V. Með mjólkurfituinnihaldi 18% eða meira en minna en 26% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 16,8 t bþ 

2. Annað 16,8 * bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8 * bþ 

VI. Með mjólkurfituinnihaldi 26% eða meira en minna en 45% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8  bþ 

2. Annað 16,8  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 25% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 16,8 * bþ 

2. Annað 16,8 t bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 25% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 16,8 * bþ 

VII. Með mjólkurfituinnihaldi 45% eða meira en minna en 65% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 * bþ 

2. Annað 16,8  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 16,8 * bþ 

2. Annað 16,8  bþ 

VIII. Með mjólkurfituinnihaldi 65% eða meira en minna en 85% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 16,8 < bþ 
b) Annað 16,8 t bþ 

IX. Með mjólkurfituinnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd 16,8 * bþ
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22.02 Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar drykkjar- 

vörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi er telst til nr. 20.07: 
B. Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

I. Minna en 0,2% 0  bþ 

11. 0,2% eða meira en minna en 2% 0 * bþ 

Il. 2% eða meira 0 * bþ 

29.04 C. Fleirgild alkóhól (pólyalkóhól): 
II. D-mannitól (mannitól) 0 tbþ 

III. D-glúsítól (sorbitól): 
a) Í vatnsupplausn: 

1. Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 
reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 8,7  bþ 

2. Annað 0 * bþ 

b) Annað: 

1. Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 8,7 * bþ 

2. Annað 0  bþ 

35.05 Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkjuklístur: 
A. Dextrín; uppleysanleg eða brennd sterkja 15.88  bþ 

B. Klístur úr dextríni eða sterkju, með innihaldi af þessum efnum miðað við 

þyngd: 
I. Minna en 25% 25,74 * bþ 

II. 25% eða meira en minna en 55% 24,4 s bþ 

II. 55% eða meira en minna en 80% 21,3 * bþ 

IV. 80% eða meira 10,94 * bþ 
38.12 Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða 

leðuriðnaði og skyldum iðngreinum: 

A. Steining og bæs: 
I. Unnið úr sterkju, með innihaldi af þessum efnum miðað við þyngd: 

a) Minna en 55% 11,32 * bþ 

b) 55% eða meira en minna en 70% 6,87 í bþ 
c) 70% eða meira en minna en 83% 3,24  bþ 

d) 83% eða meira 0 * bþ 
38.19 T. D-glúsítól (sorbitól), þó ekki, það sem telst til nr. 29.04 C II: 

I. Í vatnsupplausn: 

a) Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 10,8 * bþ 
b) Annað 10,8 * bþ 

Il. Annað: 

a) Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 
reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 10,8 * bþ 

b) Annað | 10,8 * bþ
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Innflutningstollar á Spáni á eftirtöldum vörum, sem upprunnar eru á Íslandi, skulu vera 
sem hér segir: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

03.01 C 03.02 C 
úr 03.01 BIh)22) 

Tíma- 03.01 Blij)2 
áætlun úr 03.01 BIf)2!)  03.01 BIk)2 03.01 BIIb) Fryst Ný/kæld Hrogn Annað — 03.03 AlVa) 

1. 3. 1986 11,8 12,0 11,6 11,6 0 9,2 1,5 6,4 
1. 1. 1987 10,4 10,8 9,9 9,9 0 7,9 1,3 5,5 
1. 1. 1988 9,0 9,6 8,3 8,3 0 6,6 11 4,6 

1. 1. 1989 7,6 8,5 6,6 6,6 0 5,3 0,9 3,7 
1. 1. 1990 6,2 7,3 5,0 5,0 0 4,0 0,7 2,7 

1. 1. 1991 4,8 6,1 3,3 3,3 0 2,7 0,5 1,8 

1. 1. 1992 3,4 4,9 1,7 1,7 0 1,4 0,3 0,9 

1. 1. 1993 2,0 3,7 0 0 0 0 0 0 

Tíma- 16.04 CI 16.04 CII 16.05 A 
áætlun 16.04 A 16.04 GI úr 16.04 GI) úr 16.05 BY úr 16.05B5) 23.01 B 

1. 3. 1986 12,1 12,1 13,3 6,7 5,3 0,6 

1. 1. 1987 10,4 10,4 12,9 5,7 4,6 0,5 

1. 1. 1988 8.6 8,6 12,4 4,8 3,8 0,4 

1. 1. 1989 6,9 6,9 11,9 3,8 3,1 0,3 
1. 1. 1990 5,2 5,2 11,4 2.9 2,3 0,2 

1. 1. 1991 3,5 3,5 11,0 1,9 1,5 0,2 

1. 1. 1992 1,7 1,7 10,5 1,0 0,8 0,1 

1. 1. 1993 0 0 10 0 0 0 

1. 

úr 03.01 BIh)1?) 
Tímaáætlun úr 03.01 BIh)1) 03.01 BIij)1 

03.01 BIk)1 

1. 3. 1986 2 3,7 
  

Virða skal gildandi viðmiðunarverð. 

1) Karfi (stóri) (Sebastes marinus) 
2) Þorskur (Gadus morhua) 
3) Þó ekki niðurlagður, reyktur ufsi (sjólax) 

4) Lindýr 
5) Krabbadýr
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1. 02.04C1 Hvalkjöt 0 1. 1. 1986 

Il. 15.04 A Ta) 15.04 A T6)15,04 A 1L)15.04 A ITb) 15,04B Ta) 15.04B1b) 15.04B1L 154Cla) 1504C1b) 154CIL úr152A úr15.12B 

1. 1.1985 0 55) 0 55) 15 0 55) 15 0 5,5) 184 184 
1.1.1991 0 4,6 0 46 13 0 4,6 1,3 0 4,6 (153 153 
1.1.1992 0 3,7 0 37 10 0 37 1,0 0 37 123 123 
1.1.199 0 28 0 28 08 0 28 08 0 2,8 92 92 
1.1.1994 0 1,8 0 18 05 0 18 05 0 1,8 61 ól 
1.1.1995 0 0,9 0 09 03 0 09 03 0 0,9 30 30 
1. 1. 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1) Meðalalýsi 
1. 1. 1985 1,5 
1. 1. 1991 1,3 
1. 1. 1992 1,0 
1. 1. 1993 0,8 
1. 1. 1994 0,5 
1. 1. 1995 0,3 
1. 1. 1996 0
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GRUNNKVÓTAR FYRIR VÖRUR SEM HÁÐAR ERU MAGNTAKMÖRKUNUM VIÐ 
INNFLUTNING TIL SPÁNAR TIL 31. DESEMBER 1988 

  

Númer í 

Kvóta- sameiginlegu 
númer tollskránni Vörulýsing Grunnkvóti 

  

85.15 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 

móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með innbyggð- 
um hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarpsmyndavélar; 
útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjarstýritæki: 
A. Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 

móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með 
innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarps- 

myndavélar: 

III. Móttökutæki, einnig með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóð- 

flutningstækjum: 

b) Önnur: 
úr 2. Önnur: 

— Litsjónvarpstæki þar sem hornalína á skermi mælist: 
— Meira en 42 sm til og með 52 sm 

— Meira en $2 sm 
87.01 Dráttarvélar (aðrar en teljast tilnr. 87.07) með eða án aflúttaks, vindu eða 

reimhjóls: 

úr B. Landbúnaðardráttarvélar (þó ekki göngudráttarvélar) og skógrækt- 
ardráttarvélar, á hjólum: 

— Með vélarstærð 4000 sm? eða minna 

650 stk. 

40 stk.
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GRUNNKVÓTAR FYRIR VÖRUR SEM HÁÐAR ERU MAGNTAKMÖRKUNUM VIÐ 

INNFLUTNING TIL SPÁNAR TIL 31. DESEMBER 1989 

  

Númer í 

Kvóta- sameiginlegu 

  

númer tollskránni Vörulýsing Grunnkvóti 

1 25.03 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur eða 1200 tonn 
hlaupkenndur (colloidal) 

2 29.03 Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrída: 420 tonn 
B. Nítró- og nítrósóderivatar: 

úr 1. Trínítrótólúen og dínítrónaftalen: 

— Trínítrótóluen 
36.01 Púður 
36.02 Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður 

úr 36.04 Kveikiþráður; sprengiþráður; hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni 

til notkunar við sprengingar: 

— Þó ekki rafknúið 
36.05 Flugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur 

36.06 Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) 

3 39.02 Efni orðin til fyrir pólymeriseringu og kópólymeriseringu (t.d. pólyetylen, 150 tonn 
pólytetrahalógenetylen, pólyísóbútylen, pólystyren, pólyvinylklóríd, póly- 
vinylacetat, pólyvinylklórídacetat og aðrir pólyvinylderivatar, pólyacryl- 
sýru- og pólymetacrylsýruderivatar; kúmarónindenharpix): 
C. Annað: 

I. Pólvetylen: 

úr b) Annað: 
— Úrgangur og rusl 

úr HH. Pólytetrahalógenetylen: 

— Úrgangur og rusl 

úr II. Pólysúlfóhalógenetylen: 

— Úrgangur og rusl 
úr IV. Pólyprópylen: 

— Úrgangur og rusl 

úr V. Pólvísobútylen: 

— Úrgangur og rusl 
VI. Pólystyren og kópólymerar þess: 

úr b) Annað: 

— Úrgangur og rusl 

VII. Pólyvinylklóríd: 

úr b) Annað: 

— Úrgangur og rusl 

úr VIII. Pólyvinylidenklóríd: kópólymerar vinylidenklóríds með vinyl- 

klórídi 

— Úrgangur og rusl 

úr IX. Pólyvinylacetat: 

— Úrgangur og rusl 
úr X. Kópólymerar vinylklóríds með vinylacetati: 

— Úrgangur og rusl 

úr XI. Pólyvinylalkóhól, acetöl og eterar: 

— Úrgangur og rusl 
úr XII. Acrylpólymerar, metacrylpólymerar og acrylo — metacrylkó- 

pólymerar: 

— Úrgangur og rusl
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39.02 úr XIII. Kúmarónharpix, indenharpix og kúmarónindenharpix: 

(frh.) — Úrgangur og rusl 
XIV. Önnur efni orðin til fyrir pólymeriseringu eða kópólymeriser- 

ingu: 

úr b) Annað: 

— Úrgangur og rusl 

4 39.07 Vörur úr efnum sem teljast til nr. 39.01-39.06: 320 000 

evrópskar 

gjaldeyris- 

B. Annað: einingar 

I. Úr endurunnum sellulósa (ECU) 

HI. Úr hertu próteíni 

V. Úr öðrum efnum: 
a) Spólur, kefli og áþekkar uppistöður fyrir ljósmynda- og 

kvikmyndafilmur, eða fyrir bönd, filmur og þess háttar sem 
telst til nr. 92.12 

c) Lífstykkjateinar og áþekkar uppistöður fyrir fatnað og 
hlutir til fatnaðar 

úr d) Annað: 

— Þó ekki loftþéttur fatnaður til varnar gegn geislun eða 

geislavirkri mengun, án öndunartækja 

5 úr $8.01 Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), hnýtt, einnig fullfrá- 10 tonn 

gengin, þó ekki handunnin 

58.02 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig fullgerð, 
kelím-, sumak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, einnig fullgerð: 

A. Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur) 

6 úr 58.04 Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær er teljast til nr. 55.08 5,5 tonn 

og 58.05): 

Úr baðmull 
58.09 Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; hand- 

og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli sem ræmur eða mótíl: 
B. Laufaborðar: 

úr Í. Handgerðir: 
— Þó ekki laufaborðar úr baðmull, ull og tilbúnum spunatrefj- 

um 
II. Vélgerðir 

60.01 Prjónavoð og hekivoð, ekki teyjanleg eða gúmmíborin: 
C. Úr öðrum spunaefnum: 

I. Úr baðmull 

7 60.04 Nærfatnaður prjónaður eða heklaður, ekki teygjanlegur eða gúmmí- 2 tonn 

borinn: 

A. Fatnaður smábarna og telpna, til og með stærð 86: 
I. T-bolir: 

a) Úr baðmull 

11. Léttar fínprjónaðar rúllukragapeysur: 

a) Úr baðmull 

Ill. Annað: 

b) Úr baðmull 

60.04 B. Annað: 

I. T-bolir: 

a) Úr baðmull 

II. Léttar fínprjónaðar rúllukragapeysur: 

a) Úr baðmull 

IV. Annað: 

d) Úr baðmull
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60.05 Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki teyjanlegar eða 
gúmmiíbornar: 

A. Ytri fatnaður og hlutir til fatnaðar: 

II. Annar: 

úr a) Ytri fatnaður úr prjónavoð eða heklvoð sem telst til nr. 
59.08: 
— Úr baðmull 

b) Annar: 

1. Fatnaður smábarna og telpna til og með stærð 86: 

cc. Úr baðmull 
2. Sundbolir og sundskýlur 

bb) Úr baðmull 
3. Íþróttagallar: 

bb) Úr baðmull 

4. Annar ytri fatnaður: 

aa) Blússur og skyrtublússur handa kvenmönnum, telp- 

um og smábörnum: 

55. Úr baðmull 
bb) Peysur, treyjur, tvísett, vesti og náttjakkar, þó ekki 

Jakkar sem teljast til nr. 60.05 A II b) 4 hh) 
11. Handa karlmönnum og drengjum: 

eee) Úr baðmull 

22. Handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 

fff) Úr baðmull 
cc) Kjólar: 

44. Úr baðmull 
dd) Pils, einnig skipt pils: 

33. Úr baðmull 
ee) Buxur: 

úr 33. Úr öðrum spunaefnum: 
— Úr baðmull 

ff) Jakkaföt og samstæð föt (þó ekki skíðaföt) handa 

karlmönnum og drengjum: 

úr 22. Úr öðrum spunaefnum: 
— Úr baðmull 

gg) Dragtir og samstæð föt (þó ekki skíðaföt) og jakka- 

kjólar handa kvennmönnum, telpum og smábörnum: 

44. Úr baðmull 
Frakkar, jakkar (þó ekki úlpur, vindjakkar, mittis- 

úlpur o.þ.h.) og sportjakkar: 
44. Úr baðmull 

ijij) Úlpur, vindjakkar, mittisúlpur o.þ.h.: 
úr 11. Úr ull eða fíngerðu dýrahári, baðmull eða 
tilbúnum spunatrefjum: 

— Úr baðmull 
Skíðaföt í tveimur eða þremur hlutum: 

úr 11. Úr ull eða fíngerðu dýrahári, baðmull eða 
tilbúnum spunatrefjum: 
— Úr baðmull 

11) Annar ytri fatnaður: 

44. Úr baðmull 
5. Hlutir til fatnaðar: 

úr cc) Úr öðrum spunaefnum: 
— Úr baðmull 

hh ss
 

kk — 

B. Annars: 
úr III. Úr öðrum spunaefnum: 

— Úr baðmull
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8 61.01 Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum: 15 tonn 
A. Kúrekaföt o.þ.h. fatnaður til skemmtunar eða leiks undir stærð 158: 

Fatnaður úr spunaefnum sem teljast til nr. 59.08, 59.11 eða 59.12: 

II. Annað: 
úr a) Frakkar 

— Úr baðmull 
úr b) Annað: 

— Úr baðmull 
B. Annar: 

1. Iðnaður — og vinnuföt: 

a) Samfestingar, einnig katlagallar, smekkir og svuntur: 

1. Úr baðmull 
b) Annað: 

1. Úr baðmull 
II. Sundföt: 

úr b) Úr öðrum spunaefnum: 
— Úr baðmull 

HI. Baðkápur, sloppar, reykjakkar o.þ.h. innanhússfatnaður: 
b) Úr baðmull 

TV. Hettuúlpur, úlpur, vindjakkar, mittisúlpur o.þ.h.: 
b) Úr baðmull 

V. Annað: 

a) Jakkar (þó ekki mittisúlpur) og sportjakkar: 
3. Úr baðmull 

b) Yfirfrakkar, regnfrakkar og aðrir frakkar; yfirhafnir og slár: 

3. Úr baðmull 
c) Jakkaföt og samstæð föt (þó ekki skíðaföt): 

3. Úr baðmull 
d) Stuttbuxur: 

3. Úr baðmull 
e) Buxur: 

3. Úr baðmull 
f) Skíðaföt í tveimur eða þremur hlutum: 

úr 1. Úr ull eða fíngerðu dýrahári, baðmull eða tilbúnum 
spunatrefjum: 
— Úr baðmull 

g) Annar fatnaður: 
3. Úr baðmull 

61.02 Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 
A. Fatnaður handa smábörnum og telpum til og með stærð 86, kúrekaföt 

o.þ.h. fatnaður til skemmtunar eða leiks undir stærð 158: 

I. Fatnaður handa smábörnum og telpum til og með stærð 86: 

a) Úr baðmull 
B. Annar: 

I. Fatnaður úr spunaefnum sem teljast til nr. 59.08, 59.11 eða 59.12: 
úr a) Kápur: 

— Úr baðmull 
úr b) Annað: 

— Úr baðmull 
II. Annað: 

a) Svuntur, samfestingar, gallar og önnur iðnaðar- eða vinnuföt 
(einnig hæf til heimanota): 
1. Úr baðmull 

b) Sundföt: 

úr 2. Úr öðrum spunaefnum: 
— Úr baðmull
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61.02 c) Baðkápur, sloppar, náttjakkar o.þ.h. innanhússfatnaður: 

(frh.) 2. Úr baðmull 
d) Hettuúlpur, úlpur, vindjakkar, mittisúlpur o.þ.h.: 

2. Úr baðmull 

e) Annað: 

1. Jakkar (þó ekki mittisúlpur) og sportjakkar: 
cc) Úr baðmull 

2. Kápur og regnkápur, yfirhafnir og slár: 
cc) Úr baðmull 

3. Dragtir og samstæð föt (þó ekki skíðaföt) og jakkakjólar: 
cc) Úr baðmull 

4. Kjólar: 

cc) Úr baðmull 

5. Pils, einnig skipt pils: 
cc) Úr baðmull 

6. Buxur: 
cc) Úr baðmull 

7. Blússur og skyrtublússur: 
cc) Úr baðmull 

8. Skíðaföt í tveimur eða þremur hlutum: 
úr aa) Úr ull eða fíngerðu dýrahári, baðmull eða tilbúnum 

spunatrefjum: 
— Úr baðmull 

9. Annar fatnaður: 

cc) Úr baðmull 
9 61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir flibbar, 

skyrtur og ermalín): 

A. Skyrtur: 

I. Úr baðmull 
B. Náttfatnaður: 

II. Úr baðmull 
C. Annar: 

II. Úr baðmull 
61.04 Nærfatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 

A. Fatnaður handa smábörnum og telpum til og með stærð 86: 
I. Úr baðmull 

B. Annar: 

I. Náttföt og náttkjólar: 

b) Úr baðmull 
II. Annað: 

b) Úr baðmull 
10 84.41 Saumavélar, húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar; saumavéla- 

nálar: 

A. Saumavélar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar: 

I. Saumavélar (aðeins með læstu spori) með framhluta sem vegur ekki 
yfir 16 kg án hreyfils eða 17 kg að meðtöldum hreyfli; framhlutar 
saumavéla (aðeins með læstu spori) sem vega ekki yfir 16 kg án 
hreyfils eða 17 kg með hreyfli: 

a) Saumavélar að verðmæti (rammar, borð eða húsgögn ekki 

meðtalin) yfir 65 evrópskar gjaldeyriseiningar (ECU) hver 

b) Aðrar 

11 85.15 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal: sendi- og 

móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með innbyggð- 

um hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarpsmyndavélar; 

útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjarstýritæki: 

200 kg 

200 stk. 

100 stk.
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85.15 A. Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 

(frh.) móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með 
innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarps- 

myndavélar: 
Il. Móttökutæki, einnig með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóð- 

flutningstækjum: 
b) Önnur: 

úr 2. Önnur: 

— Litsjónvarpstæki þar sem hornalína á skermi mælist 

42 sm eða minna 
12 87.01 Dráttarvélar (aðrar en teljast til nr. 87.07) með eða án aflúttaks, vindu eða 10 stk. 

reimhjóls: 

A. Göngudráttarvélar til landbúnaðar, með hreyfli fyrir neistakveikju 
eða þrýstikveikju 

13 93.02 Skammbyssur sem eru skotvopn 1 000 000 

evrópskar 

gjaldeyris- 
einingar 

(ECU) 
93.04 Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, línubyssur og 

annað þess háttar: 

úr A. Sport- og skotmarksbyssur, rifflar og karbínbyssur: 

— Þó ekki einhleyptar, rifflaðar sport- og skotmarksbyssur og 
karbínbyssur, og aðrar en hringskota, að verðmæti yfir 200 
evrópskar gjaldeyriseiningar (ECU) 

93.05 Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað þess háttar 

93.06 Hlutar til vopna, þar með talin hlaup, en ekki hlutar er teljast til nr. 93.01 

14 93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð vopn, flug- 30 tonn 

skeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; skotfæri og hlutar til 

þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl
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Magn (tonn) Spánn Portúgal 

03.01 BIh)1 Þorskur, nýr eða kældur ................. 0 — 

03.01 B I h)2 Þorskur, frystur .........00..0000 00... — 12 

03.01 B 1 ij)2 Ufsi (Pollachius virens), frystur .......... — 10 

03.01 BI k)2 Ýsa (Melanogrammus aeglefinus), fryst ... — 10 

03.01 B IH b)1 Þorskflök, fryst ........0.0000.0 0000. — 10 

03.01 B II b)3 Ýsuflök, fryst (Melanogrammus aeglefinus) — 10 

03.01 B II b)9 Lýsingsflök, fryst (Merluccius, ýmis afbrigði) 0 0 

03.01 B IN b)11 Kolaflök, fryst (Pleuronectes platessa) .... — 4 

03.01 B II b)12 Lúðuflök, fryst (Platichthys flesus) ....... — 4 

03.03 A IV, úr a) Rækjur af pandalus-ætt, frystar — 10
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17.04 Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 
B. Tyggigúmmí, með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar 

einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

I. Minna en 60% 55,42 t bþ 
II. 60% eða meira 54,31 t bþ 

C. Hvítt súkkulaði 54,08  bþ 
D. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 
miðað við þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa) 57,24 t bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar einsykr- 
ur sem teljast með sakkarósa): 

1. 5% eða meira en minna en 30% 62,26 * bþ 
2. 30% eða meira en minna en 40% 53,35 * bþ 

3. 40% eða meira en minna en 50%: 
aa) Sem inniheldur enga sterkju 59,20 * bþ 

bb) Annað 56,71 * bþ 
4. 50% eða meira en minna en 60% 44,65  bþ 

5. 60% eða meira en minna en 70% 51,90 * bþ 
6. 70% eða meira en minna en 80% 52,74  bþ 
1. 80% eða meira en minna en 90% 36,46 * bþ 
8. 90% eða meira 58,13 * bþ 

II. Annað: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 35,05  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar einsykr- 
ur sem teljast með sakkarósa): 
1. 5% eða meira en minna en 30% 46,08  bþ 
2. 30% eða meira en minna en 50% 47,71 * bþ 

3. 50% eða meira en minna en 70% 39,08 t bþ 

4. 70% eða meira 44,80 t bþ 

18.06 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 
A. Kakaóðduft, aðeins sykrað með því að bæta í það sakkarósa, með 

sakkarósainnihaldi miðað við þyngd: 
1. Minna en 65% 14,00 -* bþ 

11. 65% eða meira en minna en 80% 14,00 * bþ 

III. 80% eða meira 14,00  bþ 
B. Rjómaís (þó ekki rjómaísduft) og annar ís: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 3% af slíkri fitu miðað 
við þyngd 0,00 * bþ 

II. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 3% eða meira en minna en 7% 0,00  bþ 

b) 7% eða meira 0,00  bþ 

) Hinn 1.3.1986 skulu þessir tollar lækka í fyrsta sinn um 10% eins og kveðið er á um í 9. gr. viðbótarbókunar- 

innar.
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18.06 

(frh.) 

19.02 

C. Súkkulaði og súkkulaðivörur, einnig fylltar; sykurvörur og sykurvörulíki 
sem innihalda kakaó: 

I. Sem innihalda engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

II. Annað: 
a) Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd og með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Minna en 50% 
2. 50% eða meira 
Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

1. 1,5% eða meira en minna en 3% 

2. 3% eða meira en minna en 4,5% 

3. 4,5% eða meira en minna en 6% 

4. 6% eða meira 

b = 

D. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 
miðað við þyngd: 
a) Í smásöluumbúðum sem innihalda 500 g nettó eða minna 
b) Annað 

II. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 1,5% eða meira til og með 6,5% 

b) Meira en 6,5% en minna en 26% 
c) 26% eða meira 

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: 

A. Maltextrakt: 
I. Með 90% þurrextraktsinnihaldi eða meira miðað við þyngd 

II. Annað 
B. Annað: 

I. Sem inniheldur maltextrakt og er með 30% innihaldi eða meira, 
miðað við þyngd, af umbreytingarsykri sem telst með maltsykri 

Il. Annað: 
a) Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd: 

1. Með minna en 14% sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 
teljast með sakkarósa) 

bb) Annað 

2. Með sterkjuinnihaldi 14% eða meira en minna en 32% miðað 

við þyngd 

3. Með sterkjuinnihaldi 32% eða meira en minna en 45% miðað 

við þyngd 

4. Með sterkjuinnihaldi 45% eða meira en minna en 65% miðað 

við þyngd: 
aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 

teljast með sakkarósa) 
bb) Annað 

5. Með sterkjuinnihaldi 65% eða meira en minna en 80% miðað 
við þyngd: 

i4,00 * bþ 

1,44  bþ 
14,00  bþ 

14,00  bþ 
14,00 = bþ 
14,00  bþ 
14,00  bþ 

14,00 * bþ 
14,00  bþ 

14,00 # bþ 
14,00  bþ 

0,00  bþ 

11,00  bþ 
11,00  bþ 

12,00  bþ 

12,00  bþ 
12,00 # bþ 

12.00  bþ 

12,00  bþ 

12,00  bþ 
12,00  bþ
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19.02 aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af 
(frh.) sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 

teljast með sakkarósa) 

bb) Annað 

6. Með sterkjuinnihaldi 80% eða meira en minna en 85% miðað 

við þyngd: 
aa) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af 

sakkarósa miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem 

teljast með sakkarósa) 

bb) Annað 

1. Með sterkjuinnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd 

b) Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
1. 1,5% eða meira en minna en 5% 
2. 5% eða meira 

19.03 Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur: 
A. Sem í eru egg 
B. Annað: 

I. Sem inniheldur ekki venjulegt hveitimjöl 

Il. Annað 
19.04 Tapíókagrjón (sagógrjón), þar með talið tapíókalíki, unnið úr kartöflumjöli 
19.05 Neysluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo sem 

„puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur: 

A. Unnar úr maís 

B. Unnar úr rís 

C. Annað 
19.07 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, hunangs, 

eggja, feiti, osts eða ávaxta; altarisbrauð, hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, 

rísþynnur og þess konar vörur: 

A. Hrökkbrauð 
B. Ósýrt brauð 
C. Altarisbrauð, hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur og þess konar 

vörur 

D. Annað, með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
I. Minna en 50% 

Il. 50% eða meira 
19.08 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að meira 

eða minna leyti: 
A. Kryddkökur (hunangskökur og piparkökur), með sakkarósainnihaldi 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

I. Minna en 30% 
II. 30% eða meira en minna en 50% 

III. 50% eða meira 

B. Annað: 
I. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað við 

þyngd, með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar með taldar 

einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
a) Minna en 70% 

b) 70% eða meira 

Il. Með sterkjuinnihaldi 5% eða meira en minna en 32% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 

12,00  bþ 
12,00  bþ 

12,00  bþ 
12,00 * bþ 
12,00  bþ 

12.00  bþ 
12,00  bþ 

35,00 = bþ 

35,00  bþ 
35,00 = bþ 
0,00 * bþ 

38,87 * bþ 
0,00  bþ 
0,00  bþ 

0,00  bþ 
0,00 = bþ 

0,00  bþ 

35,00  bþ 
0,00  bþ 

57,93 # bþ 
56,85 t bþ 
52,09  bþ 

5440  bþ 
45,03  bþ 

63,97  bþ
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19.08 b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 30% miðað 

(frh.) við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 56,02 t bþ 
2. Annað 44,82  bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 40% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd 54,45 t bþ 

2. Annað 43,26 * bþ 
d) Með sakkarósainnihaldi 40% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 52,09  bþ 

2. Annað 40,89  bþ 

III. Með sterkjuinnihaldi 32% eða meira en minna en 50% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 
fitu miðað við þyngd 48,81 * bþ 

2. Annað 35,00 * bþ 
b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 20% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 54,42 t bþ 
2. Annað 43,83  bþ 

c) Með sakkarósainnihaldi 20% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 50,70 t bþ 

2. Annað 42,65  bþ 
IV. Með sterkjuinnihaldi 50% eða meira en minna en 65% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (bar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 49,63 t bþ 
2. Annað 40,51  bþ 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri 

fitu miðað við þyngd 48,76 t bþ 

2. Annað 37,38 t bþ 
V. Með sterkjuinnihaldi 65% eða meira miðað við þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa) 46,59 * bþ 

b) Annað 46,71 * bþ 
21.02 C. Brenndar síkoríurætur og annað brennt katfilíki: 

II. Annað 11,00 * bþ 
D. Extraktar úr brenndum síkoríurótum og öðru brenndu kaffilíki: 

II. Annað 0,00  bþ
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21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
A. Náttúrlegt ger, lifandi: 

II. Brauðger: 

a) Þurrkað 0,00  bþ 
b) Annað 4,18  bþ 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 
A. Kornvörur, ómalaðar eða í öxum, forsoðnar eða tilreiddar á annan hátt: 

I. Maís 0,00  bþ 
II. Rís 11,00 * bþ 

III. Annað 0,00  bþ 
B. Ravíolí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, ófylltar, soðnar; 

sömu vörur fylltar, soðnar eða ósoðnar: 
I. Ravíolí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, ófylltar, soðnar: 

a) Þurrkaðar 45,20 t bþ 

b) Annað 45,92 * bþ 
Il. Ravíólí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, fylltar: 

a) Soðnar 56,46  bþ 

b) Annað 39,90 t bþ 
C. Rjómaís (þó ekki rjómaísduft) og annar ís: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 3% af slíkri fitu miðað 

við þyngd 11,00  bþ 
Il. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 3% eða meira en minna en 7% 0,00 t bþ 

b) 7% eða meira 0,00  bþ 
D. Tilreitt yógurt (súrmjólk); tilreitt mjólkurduft fyrir börn, sjúka eða annars 

til matargerðar: 

1. Tilreitt yógurt: 
a) Í duftformi, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

1. Minna en 1,5% 0,00  bþ 

2. 1,5% eða meira 0,00 * bþ 
b) Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

1. Minna en 1,5% 2,34 t bþ 

2. 1,5% eða meira en minna en 4% 0,00  bþ 

3. 4% eða meira 0,00  bþ 

H. Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 
a) Minna en 1,5% og með mjólkurpróteininnihaldi miðað við þyngd 

(köfnunarefnisinnihaldi X 6,38): 

1. Minna en 40% 0,00  bþ 

2. 40% eða meira en minna en 55% 0,00 * bþ 

3. 55% eða meira en minna en 70% 0,00  bþ 

4. 70% eða meira 0,00  bþ 

b) 1,5% eða meira 0,00  bþ 

E. Ostabráð („fondu“) 0,00  bþ 

G. Annað: 
I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 
sakkarósa): 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) 5% eða meira en minna en 32% 61,36 t bþ 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 59,67 * bþ 

cc) 45% eða meira 50,60 * bþ
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21.07 b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 

(frh.) við þyngd (þar sem taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1l. 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) 5% eða meira en minna en 32% 
bb) 32% eða meira en minna en 45% 
cc) 45% eða meira 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 
bb) 32% eða meira en minna en 45% 
cc) 45% eða meira 

d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 
bb) 32% eða meira 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira en minna en 85% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju 
2. Annað 

f) Með sakkarósainnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

Með mjólkurfituinnihaldi 1,5% eða meira en minna en 6% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 

cc) 45% eða meira 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

aa) 5% eða meira en minna en 32% 
bb) 32% eða meira 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) 5% eða meira en minna en 32% 

bb) 32% eða meira 
d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

62,72 # bþ 

59,16 * bþ 
1800  bþ 
46,37 - bþ 

61,67 * bþ 

53,95  bþ 
52,38  bþ 
50,11 * bþ 

55,24  bþ 

60,01 * bþ 
53.64 # bþ 

50,14  bþ 
54,37 * bþ 

50,67 * bþ 

46.82 # bþ 

35,00  bþ 
35,00 # bþ 
35.00  bþ 

35.00  bþ 

35.00 = bþ 
35,00  bþ 

39.57 * bþ 

39,01 = bþ 
35.00 * bþ
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21.07 1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

(frh.) við þyngd 42,57  bþ 
2. Annað 35,00  bþ 

lll. 

V. 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

Með mjólkurfituinnihaldi 6% eða meira en minna en 12% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 
aa) 5% eða meira en minna en 32% miðað við þyngd 
bb) 32% eða meira 

Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 
við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 

2. Annað 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira en minna en 30% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5$% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Annað 

d) Með sakkarósainnihaldi 30% eða meira en minna en 50% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Annað 

e) Með sakkarósainnihaldi 50% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

ie
} 

- Með mjólkurfituinnihaldi 12% eða meira en minna en 18% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Annað 

b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 15% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 

2. Annað 

c) Með sakkarósainnihaldi 15% eða meira miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

Með mjólkurfituinnihaldi 18% eða meira en minna en 26% miðað við 

þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Annað 
b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

42,26 * bþ 

36,47  bþ 

52,79 * bþ 
36,00 -* bþ 

36,07  bþ 
35,00 = bþ 

35,00  bþ 
35,00 * bþ 

43,64  bþ 
35,00 - bþ 

35,00  bþ 

45,22  bþ 
43,89 # bþ 

35,00  bþ
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21.07 VI. Með mjólkurfituinnihaldi 26% eða meira en minna en 45% miðað við 
(frh.) þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 
við þyngd 

2. Annað 
b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira en minna en 25% miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Annað 

c) Með sakkarósainnihaldi 25% eða meira miðað við þyngd (þar 
með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

VII. Með mjólkurfituinnihaldi 45% eða meira en minna en 65% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 
1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2. Annað 
b) Með sakkarósainnihaldi 5% eða meira miðað við þyngd (þar með 

taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

1. Seminniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju miðað 

við þyngd 
2. Annað 

VIII. Með mjólkurfituinnihaldi 65% eða meira en minna en 85% miðað við 

þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
b) Annað 

IX. Með mjólkurfituinnihaldi 85% eða meira miðað við þyngd 

22.02 Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar drykkjar- 
vörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi er telst til nr. 20.07: 

B. Annað, með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

I. Minna en 0,2% 

II. 0,2% eða meira en minna en 2% 

III. 2% eða meira 
29.04 C. Fleirgild alkóhól (pólyalkóhól): 

II. D-mannitól (mannitól) 
II1. D-glúsítól (sorbitól): 

a) Í vatnsupplausn: 
1. Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 

2. Annað 
b) Annað: 

1. Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 
2. Annað 

35.05 Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkjuklístur: 

A. Dextrín; uppleysanleg eða brennd sterkja 

35,00  bþ 
35,00 = bþ 

35,00 * bþ 
35,00  bþ 

35,00 = bþ 

35,00  bþ 
35,00  bþ 

35,00 # bþ 
35,00 # bþ 

35,00 * bþ 
35,00 - bþ 
35,00  bþ 

0,00  bþ 
0,00 # bþ 
0,00 * bþ 

0,00 tbþ 

0,00  bþ 
0,00  bþ 

0,00 # bþ 
0,00  bþ 

0,00  bþ
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35.05 B. Klístur úr dextríni eða sterkju, með innihaldi af þessum efnum miðað við 

(frh.) þyngd: 
úr I. Minna en 25% 

— Sterkjuklístur 12,00  bþ 

— Annað 0,00  bþ 

úr II. 25% eða meira en minna en $5% 

— Sterkjuklístur 12,00 -bþ 
— Annað 0,00  bþ 

úr III. 55% eða meira en minna en 80% 

— Sterkjuklístur 12,00  bþ 

— Annað 0,00  bþ 
úr IV. 80% eða meira: 

— Sterkjuklístur 12,00 * bþ 
— Annað 0,00 * bþ 

38.12 Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða 

leðuriðnaði og skyldum iðngreinum: 
A. Steining og bæs: 

I. Unnið úr sterkju, með innihaldi af þessum efnum miðað við þyngd: 

a) Minna en 55% 0,00 * bþ 
b) 55% eða meira en minna en 70% 0,00 * bþ 
c) 70% eða meira en minna en 83% 0,00  bþ 

d) 83% eða meira 0,00 * bþ 
38.19 T. D-glúsítól (sorbitól), þó ekki það sem telst til nr. 29.04 C MI: 

I. Í vatnsupplausn: 

a) Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 0,00 * bþ 
b) Annað 0,00  bþ 

II. Annað: 

a) Sem inniheldur 2% D-mannitól eða minna miðað við þyngd, 

reiknað af innihaldi af D-glúsítóli 0,00 * bþ 
b) Annað 0,00  bþ 

C 16
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V. viðauki. 

GRUNNTOLLAR Í PORTÚGAL Á TILTEKNUM VÖRUM 

1. Að því er varðar neðanskráðar vörur skulu, grunntollarnir, sem lýðveldið Portúgal á að 
lækka í áföngum skv. 9. gr., vera þeir tollar sem tilgreindir eru aftan við vöruheitið: 

  

Númer í 
sameiginlegu Grunn- 

tollskránni Vörulýsing tollur (%) 
  

úr 34.02 Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og ræsti- 

efni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 

— Natríum dodecan-l-yl súlfat 20 

— Tríetanólamín dodecan-l-yl súlfat 20 

— Sulfonsýra, natríum alkylbensensúlfónat og ammoníum alkylbensen- 

súlfónat 20 

— Blöndur og framleiðsla úr natríum súlfati, dodecan-l-yl og tríetanóla- 

mín súlfati 20 

38.19 Kemísk framleiðsla og samsettar vörur kemísks iðnaðar og skyldra 

iðngreina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangsefni 

kemískrar framleiðslu og skyldra iðngreina, enda séu vörur þessar ekki 

taldar annars staðar: 

Q. Kjarnabindiefni (fyrir mótasand) að meginefni úr tilbúnum harpix- 

efnum 

úrX. Önnur: 

— Elidföst yfirborðsefni til nota í málmsteypum til að bæta yfirborð 

smíðajárnsstykkja. 20 

— Efni til varnar storknun og áþekk efni fyrir katla og til 

meðferðar á kælivatni til iðnaðar 20 

39.01 Efni orðin til fyrir þéttingu (condensation), fjölþéttingu (polycondensa- 

tion) og fjölaukningu (polyaddition), hvort sem þau eru umbreytt með 

blöndum annarra efna („modifiseruð“) eða pólymeriseruð og hvort sem 

þau eru þráðlaga (linear) eða greind (t.d. fenóplast, amínóplast, alkyd, 

Pólyallylester og önnur ómettuð pólyester; silíkon): 

C. Annað: 

Il. Amínóplast: 

úr a) Í einhverju því formi sem getið er um í a- og b-lið 3. 

athugasemdar við þennan kafla: 

— Þvagefni, harpixar, aðlagað með furfuryl alkóhóli, í 

eterupplausnum, til nota í málmsteypum 20 

III. Alkyd og önnur polyester: 

úr b) Annað: 

— Mettað póly (etylen tereftalat), þó ekki svartir 

pólymerar, í einhverju því formi sem getið er um í a- 

og b-lið 3. athugasemdar við þennan kafla, gert fyrir 

mótun eða þrykkingu 20 

— Í duftformi, með aukaefnum og litarefnum, notað 

til að heitfesta yfirborðsefni eða málningu 20
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39.01 úr VIN. Annað: 

(frh.) — Epoxy (etoxylín) harpixar, með aukaefnum og litarefnum, 

notað til að heitfesta yfirborðsefni eða málningu 20 

39.02 Efni notað til fyrir pólymeriseringu og kópólymeriseringu (t.d. pólyetylen, 

pólytetrahalógenetylen, pólyísóbútylen, pólystyren, pólyvinylklóríd, póly- 

vinylacetat, pólyvinylklórídacetat og aðrir pólyvinylderivatar, pólyacryl- 

sýru- og pólymetacrylsýruderivatar; kúmarónidenharpix): 

C. Annað: 

VII. Pólyvinylklóríd: 

úr a) Í einhverju því formi sem getið er um í a- og b-lið 3. 

athugasemdar við þennan kafla: 

— Í „mikrosuspension“ 20 

úr X. Kópólymerar vinvlklóríds með vinylacetati: 

— Framleiðsla til mótunar á hljómplötum 20 

40.06 Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí, þar með talið gúmmií- 

latex annars konar lögunar eða í öðru ástandi (t.d. stengur, pípur og snið 

— prófílar — upplausnir og jafnblöndur); vörur úr óvúlkaniseruðu 

náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmíi (t.d. húðaður eða gegndrevptur 

spunaþráður; hringir og skífur): 

úr B. Annað: 

— Bætur til viðgerðar á slöngum og dekkjum 20 

40.07 Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spunagarn, 

gegndreypt eða þakið með toggúmmiíi: 

úr A. Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum: 

— Þræðir, óþaktir, með hringlaga þverskurð. 20 

48.07 Pappír og pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður eða 

skreyttur á yfirborði eða áprentaður (þó ekki prentaðar vörur er teljast til 

49. kafla), í rúllum eða örkum: 

úr D. Annað: 

— Hnökraður (flocked) pappír og pappi 10 

56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 

undirbúnar undir spuna: 

úr A. Syntetískar trefjar: 

— Úr pólyester, undir 65 mm að lengd og með styrkleika yfir 

53cN/tex 16 

59.03 Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr slíkum efnum, 

einnig gegndreypt eða húðað: 

úr B. Annað: 

— Trefjadúkur og önnur sams konar trefjaefni, sem metravara 

eða aðeins skorið í rétthyrnda lögun, hnökrað 10 

— Trefjadúkur og önnur sams konar trefjaefni, sem metravara 

eða aðeins skorið í rétthyrnda lögun, að þunga ekki undir 

17g/m? og ekki yfir 80g/m* 20 

úr 59.08 Spunavörur, gegndreyptar, yfirdregnar, yfirlagðar eða límdar saman með 

efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plastefnum: 

— Ógegndreyptar, hnökraðar með pólyvinylklóríd 10 

— Ósegndreyptar, þó ekki með spunayfirborð hnökrað með framleiðslu 

úr sellulósaderívötum eða úr öðrum plastefnum að undanteknu 

pólyúretan 10
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úr 59.12 Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð leiktjöld, 

málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 

— Hnökrað 10 

úr 70.06 Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við 

framleiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og slípað 

eða fágað á yfirborði en ekki frekar unnið: 

— Flotgler, þó ekki vírstyrkt, annað en slípað en ekki frekar unnið, að 

þykkt yfir 2 mm til og með 10 mm 16 

70.08 Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað: 

úr B. Annað: 

— Marglaga gler fyrir ökutæki og báta 20 

úr 70.13 Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, 

skrautmunir o.þ.h. úr gleri (þó ekki vörur sem teljast til nr. 70.19): 

— Vélunnið úr sódagleri, þó ekki drykkjarglös skorin eða skreytt á annan 

hátt, flöskur til dauðhreinsunar og vörur úr hertu gleri 10 

13.13 Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvals- 

aðar: 
úr B. Aðrar þynnur eða plötur: 

IV. Plettaðar, húðaðar eða á annan hátt yfir- 
borðsunnar: 
úr d) Aðrar (koparhúðaðar, gervioxiderað- 

ar, lakkbornar, nikkelhúðaðar, fern- 

iseraðar, plettaðar, parkeraðar 

(málmhúðaðar með fosfatblöndu), 

þrykktar o. s. frv.): 

— Húðaðar með pólyvinylklóríd 20 
13.38 Hlutir, venjulega notaðir til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhúss- 

nota, og hlutar til slíkra vara, úr járni eða stáli, járn- og stálull; 

pottahreinsarar, leppar, hanskar o.þ.h. til hreinsunar og fágunar, úr járni 

eðs stáli: 

B. Annað: 

úr Il. Annað: 

— Baðker, úr þynnum eða plötum úr járni eða stáli ekki 

yfir 3 mm að þykkt, með glerungi 20 

74.03 Strengur, prófílar og vír, úr kopar: 

úr B. Annað: 

— Stengur og prófílar með hringlaga þverskurði, úr óblönduð- 

um kopar, í rúllum 20 

— Vír með hringlaga þverskurði, úr óblönduðum kopar 20 

úr 83.01 Lásar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðru) og hlutar til 

þeirra, úr ódýrum málmi; rammar með lás fyrir handtöskur, ferðakistur og 

annað þess háttar og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi; lyklar að öllum 

ofangreindum vörum úr ódýrum málmi: 

— Lásahylki, hólkar og fjaðrir, sleðar og hlaupjárn, fengið með glæðingu 20 

84.10 Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfidælur), einnig með 

tilheyrandi mælum; vökvalyftur sem vinna með skóflum, keðjum, snig|- 

um, böndum og öðru þess háttar: 

B. Aðrar dælur: 

II. Annað: 

úr a) Dælur: 

— Miðflóttaaflsdælur sem sökkva má, þó ekki mælidælur 20
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84.12 Loftjöfnunartæki, sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og útbúnaði til 

að breyta rakainnihaldi og hitastigi lofts: 

úr B. Annað: 

Þó ekki hlutar 20 

84.15 Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið fyrir rafmagn 

eða á annan hátt: 

C. Annað: 

úr Í. Kæliskápar að rúmmáli yfir 340 1: 

— Að þyngd yfir 200 kg hver, þó ekki hlutar 15 

úr II. Annað: 

— Kæliskápar og djúpfrystar í kistu- eða skápformi, að þyngd 

200 kg eða minna, þó ekki hlutar 15 

úr 84.20 Vogir, þar með taldar talningar- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir sem eru 

svo nákvæmar að þær vegi 5 sg eða minna); vogarlóð alls konar: 

— Rafeindasleppivogir eða vogir sem losa fyrirfram ákveðinn þunga af 

efni í poka eða ílát og önnur rafeindatæki sem vega út fast magn, 

forritanlegar, þó ekki hlutar 20 

— Rafeindavélar sem vega og merkja innpakkaðar vörur, þó ekki hlutar 20 

— Rafeindapallvogir sem taka yfir 5000 kg, þó ekki hlutar 20 

— Rafeindabúðarvogir með lesbúnaði fyrir tölur, þó ekki hlutar 20 

— Rafeindavogir og vogarpallar með lesbúnaði fyrir tölur, að fólksvogum 

undanskildum, þó ekki hlutar 20 

84.41 Saumavélar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar; saumavéla- 

nálar: 

A. Saumavélar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar: 

úr THI. Hlutar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar: 

— Hlutar til saumavéla, fengnir með glæðingu 20 

úr 84.42 Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sátunar og vinnslu á 

húðum og skinnum og til framleiðslu á vörum úr leðri og skinni (þar með 

talinn skófatnaður) 

— Þrýstiskerar fyrir húðir, skinn, loðskinn og leður, þó ekki hlutar 20 

84.53 Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar þeim tilheyrandi; lesarar fyrir 

segulletur og ritletur, vélar til að umskrá gögn á gagnamiðla á táknmáli og 

vélar til að vinna úr slíkum gögnum, ótaldar annars staðar: 

úr B. Annað: 

— Samhæfðar tölvuvinnslueiningar sem fela í sér sem samstæðu 

að minnsta kosti eina stýrieiningu ásamt einu inntaki og einu 

úttaki, til notkunar í iðnaðarkerfum til framleiðslu, dreifingar 

og nota á rafmagni 20 

— „Modem“-einingar fyrir gagnasendingar 20 

84.59 Vélar, tæki og mekanísk áhöld til sérstakra nota og teljast ekki til annars 

númers í þessum kafla: 

E. Annað: 

úr Il. Aðrar vélar, tæki og mekanísk áhöld: 

— Vélar til mótunar með innspýtingu eða þrýstingi, slíparar og 

blástursmótunarvélar, fyrir gúmmí- eða plastiðnað 20 

84.62 Kúlu-, kefla- og nálaleg: 

— Leguhringir fyrir reiðhjól, fengnir með glæðingu 20 

84.63 Drifásar, sveifarásar, leghús, ásleg, tannhjól og tannhjólasamstæður (þar 

með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og önnur tæki fyrir breyti- 

legan snúningshraða), kasthjól, reimhjól, sambyggð reimhjól, tengsl og 

ástengsl:
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84.63 B. Annað: 

(frh.) úr Il. Annað: 

— Ásleg, fengin með glæðingu: 
— Að þunga yfir 500 g hvert 20 

— Fyrir tannhjól, sjálfsmyrjandi, úr bronsi eða járni 20 

85.01 Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreytar), 

spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli: 

B. Aðrar vélar og tæki: 

I. Rafalar, rafhreyflar (einnig með tannhjólabúnaði til að minnka, 
breyta eða auka hraða) og hverfistraumbreytar: 
úr b) Annað: 

—- Rafalasamstæður með brunahreyfli sem gefa frá sér 750 KVA 
eða minna, þar með taldar samstæður sem hvorki eru skráðar 

fyrir kW né KVA, að þyngd yfir 100 kg hver 20 
— Riðilstraumsrafalar sem gefa frá sér 750 KVA eða minna, að 

Þyngd yfir 100 kg hver 20 

— Rafstraumsrafhreyflar og -rafalar, að þyngd yfir 100 kg hver, 
þó ekki rafhreyflar og aðrir rafalar sem hvorki eru skráðir fyrir 

kW né kVA 20 
— Hverfistraumbreytar, að þyngd yfir 100 kg hver 20 

úr TI. Spennar, stöðustraumbreytar, afriðlar og afriðilstæki; spankefli: 
— Stöðustraumbreytar, að þyngd yfir 100 kg hver, og afriðlar og 

afriðilstæki, þó ekki slíkur búnaður gerður sérstaklega fyrir 

rafsuðu 20 
— Þriggja fasa spennar, án vökvatorleiðis, sem gefa frá sér frá og 

með 50 KVA og með 2500 KVA 20 

85.04 Rafgeymar: 

B. Annað: 

úr II. Aðrir rafgeymar: 

— Nikkil-kadmium rafgeymar sem ekki eru lokaðir loftþétt 20 

85.12 Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatnsdunkar 

og hitastautar); rafmagnshitunartæki til húshitunar og jarðvegshitunar, 

rafmagnshársnyrtitæki (t.d. hárþurrkur, hárliðunartæki og hitunartæki 

fyrir hárliðunarjárn) og rafmagnsstrokjárn;, rafmagnshitunartæki einkum 

til heimilisnota; mótstöðurafmagnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 

úr C. Rafmagnshársnyrtitæki (t.d. hárþurrkur, hárliðunartæki og hitun- 

artæki fyrir hárliðunarjárn): 

— Hárþurrkur, bó ekki þurrkhettur 20 

85.13 Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki við 

burðaröldusímakerfi á línu): 

úr B. Annað: 

— Sjálfvirkar rafeindasímasamstæður, þó ekki hlutar 20 

85.15 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 
móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með innbyggð- 

um hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarpsmyndavélar; 

útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjarstýritæki: 

A. Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 

móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með 

innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarps- 

myndavélar: 

1. Senditæki: 

úr b) Annað: 

— Sem nota HF og MF bylgjur 20
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Númer í 

sameiginlegu Grunn- 
tollskránni Vörulýsing tollur (%) 

85.15 II. Sendi- og móttökutæki: 

(frh.) úr b) Annað: 
— Sem nota VHF bylgju 20 

— Hreyfanlegar uppistöður fyrir VHF sendi- og móttöku- 

tæki 20 

III. Móttökutæki, einnig með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóð- 

flutningstækjum: 

b) Annað: 

úr 2. Annað: 

— Móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal sem 

nota VLF, LF, MF og HF bylgjur 20 

úr 85.16 Rafmagnsbúin umferðarstjórntæki fyrir járnbrautir, sporvagna, vegi, ár, 

skipaskurði, hafnir og flugvelli: 

— Þó ekki tæki fyrir járnbrautir og hlutar 20 

85.17 Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t.d. hringingarbjöllur, flautur, 

sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar og önnur 

aðvörunartæki), þó ekki vörur er teljast til nr. 85.09 og 85.16: 

úr B. Annað: 

— Þó ekki þjófabjöllur, brunaboðar og áþekk aðvörunartæki og 

hlutar 20 

85.19 Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til Öryggis í rafmagns- 

straumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t.d. rofar, liðar, vör, 

yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum og þéttum, eldingar- 

varar, vartappar, falir, klær og greinidósir);, óbreytileg viðnám og breyti- 

viðnám (þar með spennudeilar), þó ekki hitamótstöður; prentrásir 

(printed circuits); greinitöflur (þó ekki símaborð) og stýri- og eftirlit- 

stöflur: 

úr A. Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til Öryggis Í 

rafmagnsstraumrásum og til tengingar við eða í straumrásum: 

— Til iðnaðarnota, þó ekki tæki til tengingar í straumrásum: 

— Fyrir 1000 V eða meira: 

— Slökkvi- og einangrunarrofar, þar með taldir rofar til að 

rjúfa rásir undir álagi skráðir fyrir ekki minna en 1IkV en 

undir 60 kV 20 

— Vör skráð fyrir ekki minna en 6 kV til og með 36 kV, af 

HJ gerð 20 

— Fyrir minna en 1000 V: 

— Vör af NH gerð 20 

— Tvírofar frá 63A allt að 1000 A, þriggja eða fjögurra 

skauta 20 

úr D. Greinitöflur og stýri- og eftirlitstöflur: 

— Búnar áhöldum og tækjum: 

— Til iðnaðarnota, þó ekki fjarskipta, og tækninota: 

— Ekki undir 1000 V, þ.m.t. skiptisellur með rofum eða 

rásalokum fyrir málmklædda spenna 20 

— 1000 V eða minna 20 

85.23 Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúðaðar) raftaugar, rafstrengir, 

rafteinar, rafbönd o.þ.h. (þar með taldir strengir með samrásarásum), 

með eða án tengihluta:
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Númer í 
sameiginlegu Grunn- 

tollskránni Vörulýsing tollur (%) 
  

85.23 úr B. Annað: 

(frh.) — Vírar og kaplar til orkumiðlunar skráðir fyrir 60 kV eða minna, 

ekki tilbúnir til tengingar eða þegar búnir tengihlutum, ein- 

angraðir með pólyetylen,þó ekki undinn vír 20 

— Undinn koparvír, lakkbrenndur, lakkaður eða með glerungi, 

0,40 mm í þvermál eða meira en ekki yfir 1,20 mm (flokkur F, 

stig Í og II) 20 

87.02 Ökutæki til flutnings á mönnum, vörum og efni (þar með talin hraðakst- 

ursökutæki, önnur en í nr. 87.09): 

A. Til mannflutninga, þar með talin ökutæki hönnuð til flutnings bæði á 

mönnum og vörum: 

I. Með hreyfli fyrir neistakveikju eða þrýstikveikju: 

úr b) Annað: 

— Með fjórhjóladrifi, jarðfirrð yfir 205 mm, eigin þyngd 

yfir 1350 kg en undir 1900 kg, þyngd fullhlaðið 1950 kg 

eða meira en undir 3600 kg, neistakveikjuhreyfli með 

rúmtaki yfir 1560 sm? en undir 2900 sm? eða þrýsti- 

kveikjuhreyfli með rúmtaki yfir 1980 sm? en undir 2500 

sm? 20 

B. Til flutnings á vörum eða efni: 

II. Annað: 

a) Með hreyfli fyrir neistakveikju eða þrýstikveikju: 

1. Vörubílar með neistakveikjuhreyfli, sem hefur rúmtak 2800 

sm? eða meira, eða með þrýstikveikjuhreyfli sem hefur 

rúmtak 2500 sm? eða meira: 

úr bb) Annað: 

— Með fjórhjóladrifi, jarðfirrð yfir 205 mm, eigin þyngd 

yfir 1350 kg en undir 1900 kg, þyngd fullhlaðinn 1950 kg 

eða meira en undir 3600 kg, neistakveikjuhreyfli með 

rúmtaki undir 2900 sm? 20 

2. Annað: 

úr bb) Annað: 

— Með fjórhjóladrifi, jarðfirrð yfir 205 mm, 

eigin þyngd yfir 1350 kg en undir 1900 kg, 

þyngd fullhlaðinn 1950 kg eða meira en undir 

3600 kg, neistakveikjuhreyfli með rúmtaki 

yfir 1560 sm? en undir 2900 sm? eða þrýsti- 

kveikjuhreyfli með rúmtaki yfir 1980 sm? en 

undir 2500 sm? 20 

87.06 Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki er teljast til nr. 87.01-87.03: 

B. Annað: 

úr II. Annað: 

— Bullur og teinstillar fyrir höggdeyfa, fengið með glæðingu 20 

— Hlutar og fylgitæki, fengið með glæðingu, þó ekki hlutar og 

fylgitæki fyrir yfirbyggingar, heilir gírkassar, heilir afturöxl- 

ar með mismunadrifi, hjól, hlutar til hjóla og hjólbúnaður, 

driflausir öxlar og diskabremsubúnaður 20 

— Hjólastillingarlóð 20



18. desember 1986 249 Nr. 16 

  

  

Númer í 
sameiginlegu Grunn- 
tollskránni Vörulýsing tollur (%) 

87.12 Hlutar og fylgitæki til ökutækja er teljast til nr. 87.09-87.11: 

úr B. Annað: 

— Tennt hjól, fengin með glæðingu 20 

úr 90.17 Tæki og áhöld til lyflækninga, tannlækninga, skurðlækninga og dýralækn- 

inga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækningatæki og -áhöld): 

— Sprautur úr plasti 20 

90.28 Rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, 

greininga og sjálfvirkra stillinga: 

A. Rafeindatæki og -áhöld: 

II. Annað: 

úr b) Annað: 

— Stillitæki 20 

— Tæki til prófana og sjálfvirkra stillinga til nota í iðnaðar- 

kerfum til framleiðslu, dreifingar og nota á raforku 20 

B. Annað: 

úr Il. Annað: 

— Stillitæki 20 

2. Að því er varðar eldspýtur, sem teljast til nr. 36.06, og tundur, sem telst til nr. 36.08 B, í sameiginlegu toll- 

skránni og koma frá Íslandi skal grunntollurinn vera núll.
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VÍ. viðauki. 

1. VÖRU SEM Á ERU LAGÐIR 35% LÁGMARKSTOLLAR (FASTUR ÞÁTTUR) 
VIÐ INNFLUTNING FRÁ BANDALAGINU EINS OG ÞAÐ VAR 31. DESEMBER 1985 
  

  

Númer í 

sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 

17.04 Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 
B. Tyggigúmmí sem inniheldur sakkarósa (þar með taldar einsykrur sem 

teljast með sakkarósa) 
C. Hvítt súkkulaði 
D. Annað 

19.03 Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur 
19.08 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að meira 

eða minna leyti 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 
G. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 
miðað við þyngd: 
f) Sem inniheldur 85% eða meira af sakkarósa miðað við þyngd 

(þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

IT. Sem inniheldur 1,5% eða meira en minna en 6% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
III. Sem inniheldur 6% eða meira en minna en 12% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 

IV. Sem inniheldur 12% eða meira en minna en 18% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
V. Sem inniheldur 18% eða meira en minna en 26% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
VI. Sem inniheldur 26% eða meira en minna en 45% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
VII. Sem innheldur 45% eða meira en minna en 65% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
VIII. Sem inniheldur 65% eða meira en minna en 85% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 
IX. Sem inniheldur 85% eða meira af mjólkurfitu miðað við þyngd 

1. VÖRUR SEM Á ERU LAGÐIR 14% TLÁGMARKSTOLLAR (FASTUR ÞÁTTUR) 
VIÐ INNFLUTNING FRÁ BANDALAGINU EINS OG ÞAÐ VAR 31. DESEMBER 1985 
  

  

Númer í 

sameiginlegu 

tollskánni Vörulýsing 

18.06 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 

A. Kakaóduft, aðeins sykrað með því að bæta í það sakkarósa 

C. Súkkulaði og súkkulaðivörur, einnig fylltar; sykurvörur og sykurvörulíki 

sem innihalda kakaó: 
I. Sem innihalda engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa miðað 

við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa) 

II. Annað: 
a) Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd og með sakkarósainnihaldi miðað við þyngd (þar 

með taldar einsykrur sem teljast með sakkarósa): 

2. 50% eða meira 
b) Sem inniheldur 1,5% eða meira af mjólkurfitu miðað við þyngd
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18.06 D. Annað: 
(frh.) I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd 
1I. Með mjólkurfituinnihaldi miðað við þyngd: 

a) 1,5% eða meira til og með 6,5% 

b) Meira en 6,5% en minna en 26% 

3. VÖRUR SEM Á ERU LAGÐIR 12% LÁGMARKSTOLLAR (FASTUR ÞÁTTUR) 
VIÐ INNFLUTNING FRÁ BANDALAGINU EINS OG ÞAÐ VAR 31. DESEMBER 1985 
  

  

Númer í 
sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 

19.02 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: 

B. Annað 
35.05 Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkjuklístur 

úr B. Klístur úr dextríni eða sterkju: 

— Sterkjuklístur 

4. VÖRUR SEM Á ERU LAGÐIR 11% LÁGMARKSTOLLAR (FASTUR ÞÁTTUR) 
VIÐ INNFLUTNING FRÁ BANDALAGINU EINS OG ÞAÐ VAR 31. DESEMBER 1985 
  

  

Númer í 

sameiginlegu 
tollskránni Vörulýsing 

19.02 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: 

A. Maltextrakt 
21.02 Extraktar, kjarnar og seyði úr kaffi, tei eða maté og vörur framleiddar úr 

þessum efnum; brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki og extraktar, 

kjarnar og seyði úr þeim: 
C. Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki: 

II. Annað: 
21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 

A. Kornvörur, ómalaðar eða í öxum, forsoðnar eða tilreiddar á annan hátt: 

II. Rís 
B. Ravíolí, makkarónur, spaghetti og þess konar vörur, ófylltar, soðnar; 

sömu vörur fylltar, soðnar eða ósoðnar: 

I. Ófylltar, soðnar: 
úr a) Þurrkaðar: 

— Með viðbættum sykri 
úr b) Annað: 

— Með viðbættum sykri 

II. Fylltar: 

úr b) Annað: 

— Með viðbættum sykri 
C. Rjómaís (þó ekki rjómaísduft) og annar ís: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 3% af slíkri fitu miðað 
við þyngd
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Númer í 

sameiginlegu 
tollskánni Vörulýsing 
  

21.07 G. Annað: 
(frh.) I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu 

miðað við þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en 5% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

cc) 45% eða meira 

b) Sem inniheldur 5% eða meira en minna en 15% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 
cc) 45% eða meira 

e) Sem inniheldur 15% eða meira en minna en 30% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
2. Með sterkjuinnihaldi miðað við þyngd: 

bb) 32% eða meira en minna en 45% 
cc) 45% eða meira 

d) Sem inniheldur 30% eða meira en minna en 50% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 
Sem inniheldur 50% eða meira en minna en 85% af sakkarósa 
miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 

€ —
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Innflutningstollar í Portúgal á eftirtöldum vörum, sem upprunnar eru á Íslandi, skulu 

vera sem hér segir: 

1. 02.04 C), úr 1 Hvalkjöt O 1.1. 1986 
II. (260. gr. og 2. tl. a) í 289. gr. aðildarsamningsins) 
  

  

  

  

  

15.04 AT 

15.04 A II 15.12 AI 15.12 Al 

15.04 B 15.12 Bla) 1 15.12 B I a)2 
Tímaáætlun 15.04 C 15.12 BIb)1 15.12 BIb)2 

1. 3. 1986 1 35 

1. 1. 1991 0 29,2 
1. 1. 1992 0 23,3 
1. 1. 1993 0 17,5 

1. 1. 1994 0 11,6 

1. 1. 1995 0 5,8 

1. 1. 1996 0 0 

II. (260. gr. og 2. tl. b) í 289. gr. aðildarsamningsins) 

15.04 AT 

15.04 A TI 1512 AT 1512 A II 
15.04 B 15.12 Bla)1 15.12 BI a)2 

Tímaáætlun 15.04 C 15.12 BIb)1 15.12 BIb)2 

1. 3. 1986 1 35 

1. 1. 1989 0 30,6 
1. 1. 1990 0 26,3 

1. 1. 1991 0 21,9 

1. 1. 1992 0 17,5 

1. 1. 1993 0 13,1 

1. 1. 1994 0 8,8 

1. 1. 1995 0 4,4 

1. 1. 1996 0 0 
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Yfirlýsing Efnahagsbandalags Evrópu. 

Bandalagið minnir á að við töku ákvörðunar sinnar um að láta ákvæði bókunar nr. 6 við 

samninginn milli Efnahagsbandalags Evrópu og lýðveldisins Íslands koma til framkvæmda 

frá 1. júlí 1976 skrifaði það bréf, dags. 23. júní 1976, til ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands þar 
sem það gerði grein fyrir skilyrðunum sem það byggði ákvörðun þessa á. 

At því tilefni að samningurinn er einnig látinn ná til Spánar og Portúgals ítrekar 

bandalagið skilmálana í því bréfi. 

Yfirlýsing ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands. 

Ríkisstjórn Íslands hefur kynnt sér yfirlýsingu Efnahagsbandalags Evrópu um túlkun á 
bréfi forseta ráðsins, dagsettu 23. júní 1976, um framkvæmd bókunar nr. 6 við samninginn 
milli lýðveldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu. Ríkisstjórn Íslands telur ekki að í 
þessu bréfi felist fyrirvari um framkvæmd téðrar bókunar þó að þeirri von sé lýst að 
samningaviðræður við Ísland um hið almennara vandamál viðvíkjandi fiskveiðimörkum 
muni hefjast í náinni framtíð og varanlegir samningar takist sem báðir aðilar sætti sig við. 
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AUGLÝSING 
um viðbótarbókun við samninginn við aðildarríki Kola- og stálbandalags 

Evrópu vegna aðildar Spánar og Portúgals að bandalaginu. 

Hinn 14. júlí 1986 var undirrituð í Brussel viðbótarbókun við sarnninginn frá 22. júlí 1972 milli 
lýðveldisins Íslands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu vegna aðildar konungsríkisins 

Spánar og lýðveldisins Portúgals að bandalaginu, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 3/1973. 

Alþingi hafði með ályktun 27. febrúar 1986 heimilað ríkisstjórninni að fullgilda bókunina. 

Tilkynnt verður um gildistöku síðar. 
Viðbótarbókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Ingvi S. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

VIÐBÓTARBÓKUN 
við samninginn milli lýðveldisins Íslands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu 

vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að bandalaginu. 

KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA, 

KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK, 

LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND, 

LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND, 

KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND, 

ÍRLAND, 

LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA, 

STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG, 

LÝÐVELDIÐ PORTÚGAL, 

KONUNGSRÍKIÐ SPÁNN, 

HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLAND OG NORÐUR-ÍRLAND 

OG SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND. 

sem eru aðilar að Kola- og stálbandalagi Evrópu. 

annars vegar Og 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND 

hins vegar, 

SEM HAFA HLIÐSJÓN að samningnum milli aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu 

og lýðveldisins Íslands sem undirritaður var í Bruxelles 22. júlí 1972 og hér á eftir verður 

nefndur „samningurinn“, 

HAFA HLIÐSJÓN AF aðild konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að Evrópu- 

bandalögunum 1. janúar 1986 og 

HAFA Í HUGA að 19. desember 1985 gerðu aðildarríki bandalagsins og bandalagið annars 

vegar og lýðveldið Ísland hins vegar með sér samkomulag um reglur varðandi viðskipti milli 

Íslands annars vegar og Spánar og Portúgals hins vegar á tímabilinu |. janúar — 28. febrúar 

1986, 

HAFA ÁKVEÐIÐ með samkomulagi sín á milli að gera breytingar á og setja aðlögunar- 

ákvæði í samninginn vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að 

Kola- og stálbandalagi Evrópu 

og AÐ GERA BÓKUN ÞESSA:
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Konungsríkið Spánn og lýðveldið Portúgal gerast hér með aðilar að samningnum. 

I. HLUTI 

BREYTINGAR 

2. gr. 

1. Texta samningsins, viðaukanna og bókananna sem eru óaðskiljanlegur hluti hans, 

lokabókunarinnar og hjálagðra yfirlýsinga skal þýða á spænsku og portúgölsku og skulu þeir 

textar vera jafngildir frumtextunum. Samningsaðilarnir skulu samþykkja spænska og 

portúgalska textann með erindaskiptum. 

2. Vörur, sem samningurinn nær til og upprunnar eru á Íslandi, skulu við innflutning til 
Kanaríeyja, Ceuta eða Melilla að öllu leyti njóta sömu tollfríðinda og veitt eru vörum sem 

upprunnar eru á tollsvæði bandalagsins, m. a. að því er tekur til „arbitrio insular“ gjaldsins 

sem á er lagt á Kanaríeyjum. 

3. Lýðveldið Ísland skal við innflutning vara, sem samningurinn nær til og upprunnar 

eru á Kanaríeyjum, í Ceuta eða í Melilla, veita þeim sömu tollfríðindi og veitt eru vörum sem 

fluttar eru inn frá Spáni og upprunnar þar. 

II. HLUTI 

ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

3. gr. 

Samningsaðilarnir skulu með erindaskiptum gera þær breytingar sem nauðsynlegar 

kunna að vera eftir aðild konungsríkisins Spánar og lýðveldisins Portúgals að Evrópubanda- 
lögunum. 

4. gr. 

Bókun þessi er óaðskiljanlegur hluti samningsins. 

S. gr. 

Samningsaðilarnir skulu samþykkja bókun þessa samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá 

hvorum aðila um sig. Skal hún ganga í gildi 1. mars 1986 að því tilskildu að samningsaðilarnir 
hafi fyrir þann tíma tilkynnt hvor öðrum að hún hafi hlotið þá meðferð sem nauðsynleg er til 

að svo megi verða. Eftir þetta tímamark skal bókunin ganga í gildi á fyrsta degi annars 

mánaðar, talið frá þessari tilkynningu. 

6. gr. 

Bókun þessi er gerð í tvíriti, á dönsku, ensku, frönsku, grísku, hollensku, íslensku, 

ítölsku, portúgölsku, spænsku og þýsku, og eru allir þessir textar jafngildir. 

Gjört í Brussel fjórtánda dag júlí árið nítján hundruð áttatíu og sex.
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AUGLÝSING 
um samkomulag við Efnahagsbandalag Evrópu varðandi aðrar vörur en 

landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningur við 

Efnahagsbandalag Evrópu nær ekki til. 

Hinn 14. júlí 1986 var undirritað í Brussel samkomulag í formi erindaskipta milli lýðveldisins 

Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar land- 

búnaðarvörur sem samningur frá 22. júlí 1972 milli lýðveldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu 
nær ekki til, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 2/1973. Samkomulagið var gert í tengslum við 

viðbótarbókun við samninginn vegna aðildar Spánar og Portúgals að bandalaginu, sbr. auglýsingu í C- 
deild Stjórnartíðinda nr. 16/1986. 

Samkomulagið er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

SAMKOMULAG 

í formi erindaskipta milli lýðveldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu 

varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur 

sem samningurinn nær ekki til. 

A. Erindi frá bandalaginu 

Herra, Bruxelles, 14. júlí 1986 

Ég leyfi mér að vísa til viðbótarbókunar við samninginn milli Efnahagsbandalags 

Evrópu og lýðveldisins Íslands vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins 
Portúgals að bandalaginu, sem undirrituð var í dag, og til samningaviðræðna sem fram hafa 

farið milli bandalagsins og lýðveldisins Íslands um þær tollaaðlögunarreglur sem gilda skuli í 

viðskiptum milli Spánar og Portúgals annars vegar og Íslands hins vegar um aðrar vörur en 

landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem ofangreindur samningur nær ekki til. 

Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í I. og Í. viðauka staðfesti ég hér með að 

konungsríkið Spánn og lýðveldið Portúgal munu í áföngum fella niður mismuninn sem er 
fyrir hendi milli grunntollsins, eins og hann er skilgreindur samkvæmt 4. og 10. gr. 

viðbótarbókunarinnar, og sameiginlegu tollskrárinnar þannig að 1. janúar 1993 verði náð 

þeim tolli sem kveðið er á um í tollskránni. Á Spáni skal þessi niðurfelling fara fram í 

áföngum sem hver um sig nemur 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12.5%, 12,5% og 10%. Í 

Portúgal skal niðurfellingin fara fram í áföngum sem hver um sig nemur 10%, 10%, 15%, 
15%, 10%, 10%, 15% og 15%. 

Að því er varðar tollskrárnúmer þar sem grunntollarnir eru innan við 15% hærri eða 

lægri en tollarnir í sameiginlegu tollskránni eða samræmdri tollskrá Kola- og stálbandalags 
Evrópu skal konungsríkið Spánn frá 1. mars 1986 leggja síðarnefndu tollana á. 

Frá 1. mars 1986 skal lýðveldið Portúgal leggja á toll sem minnkar um 10% mismuninn 

milli grunntollsins og tollsins í sameiginlegu tollskránni. Að því er varðar tollskrárnúmer þar 

sem grunntollarnir eru innan við 15% hærri eða lægri en tollarnir í sameiginlegu tollskránni
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eða samræmdri tollskrá Kola- og stálbandalags Evrópu skal Portúgal frá 1. janúar 1987 

leggja síðarnefndu tollana á. 

Lýðveldið Ísland mun gera hið sama að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í Il. 

viðauka og upprunnar eru í Portúgal þannig að l. Janúar 1993 verði náð þeim tolli sem 

kveðið er á um í íslensku tollskránni. 
Samningsaðilarnir skulu samþykkja erindaskipti þessi samkvæmt þeim reglum sem 

gilda hjá hvorum aðila um sig. 

Ég væri þakklátur ef þér vilduð staðfesta að ríkisstjórn lýðveldisins Íslands sé samþykk 

ofangreindu. 

Ég votta yður, herra, sérstaka virðingu mína. 

Fyrir hönd ráðs Evrópubandalaganna 

David Hannay 

G. Giola 

B. Erindi frá Íslandi 
Herra, Bruxelles, 14. júlí 1986 

Ég leyfi mér að viðurkenna móttöku á erindi yðar, dagsettu í dag. sem hljóðar svo: 

„Ég leyfi mér að vísa til viðbótarbókunar við samninginn milli Efnahagsbandalags 

Evrópu og lýðveldisins Íslands vegna aðildar konungsríkisins Spánar og lýðveldisins 

Portúgals að bandalaginu, sem undirrituð var í dag. og til samningaviðræðna sem fram hata 

farið milli bandalagsins og lýðveldisins Íslands um þær tollaaðlögunarreglur sem gilda skuli í 

viðskiptum milli Spánar og Portúgals annars vegar og Íslands hins vegar um aðrar vörur en 

landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem ofangreindur samningur nær ekki til. 

Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í 1. og Íl. viðauka staðfesti ég hér með að 
konungsríkið Spánn og lýðveldið Portúgal munu í áföngum fella niður mismuninn sem er 

fyrir hendi milli grunntollsins, eins og hann er skilgreindur samkvæmt 4. og 10. gr. 

viðbótarbókunarinnar, og sameiginlegu tollskrárinnar þannig að 1. janúar 1993 verði náð 

þeim tolli sem kveðið er á um í tollskránni. Á Spáni skal þessi niðurfelling fara fram í 

áföngum sem hver um sig nemur 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12.5%, 12,5%, 12,5% og 10%. 1 

Portúgal skal niðurfellingin fara fram í áföngum sem hver um sig nemur 10%., 10%, 15%, 
15%, 10%, 10%, 15% og 15%. 

Að því er varðar tollskrárnúmer þar sem grunntollarnir eru innan við 15% hærri eða 

lægri en tollarnir í sameiginlegu tollskránni eða samræmdri tollskrá Kola- og stálbandalags 

Evrópu skal konungsríkið Spánn frá 1. mars 1986 leggja síðarnefndu tollana á. 

Frá 1. mars 1986 skal lýðveldið Portúgal leggja á toll sem minnkar um 10% mismuninn 
milli grunntollsins og tollsins í sameiginlegu tollskránni. Að því er varðar tollskrárnúmer þar 

sem grunntollarnir eru innan við 15% hærri eða lægri en tollarnir í sameiginlegu tollskránni 

eða samræmdri tollskrá Kola- og stálbandalags Evrópu skal Portúgal frá 1. janúar 1987 

leggja síðarnefndu tollana á. 
Lýðveldið Ísland mun gera hið sama að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í Ill. 

viðauka og upprunnar eru í Portúgal þannig að 1. janúar 1993 verði náð þeim tolli sem 
kveðið er á um í íslensku tollskránni. 

Samningsaðilarnir skulu samþykkja erindaskipti þessi samkvæmt þeim reglum sem 
gilda hjá hvorum aðila um sig.“ 

Ég leyfi mér að staðfesta að ríkisstjórn mín er samþykk efni erindis yðar. 

Ég votta yður, herra, sérstaka virðingu mína. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands 

Tómas ÁA. Tómasson
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I. viðauki. 

  

  

SPANN 

Númer í 

sameiginlegu 
tollskránni Vörulýsing 

21.05 Súpur og seyði, fljótandi, í föstu formi eða sem duft; jafnblönduð samsett 
matvæli: 
B. Jafnblönduð samsett matvæli 

21.06 Náttúrlegt ger. þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
C. Tilreitt bökunarduft 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 

G. Annað: 

I. Seminniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu miðað 
við þyngd: 

a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa) 

úr 1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en 5% af sterkju 

miðað við þyngd: 

— Fæðutegundir sem koma í staðinn fyrir mennska mjólk og 

notaðar eru við meðferð á breytingum efnaskipta í 
ungbörnum, svo og vissar aðrar fæðutegundir
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II. viðauki. 

  

  

PORTUGAL 

Númer í 

sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 

05.03 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á milli laga, úr 
öðrum efnum: 
B. Annað 

05.07 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með áföstum fjöðrum eða dún, fjaðrir og 
hlutar af fjöðrum (hvort heldur jaðrarnir hafa verið jafnaðir eða ekki) og 

dúnn, ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða frágengið til geymslu: 
duft, fjaðraúrgangur eða hlutar af fjöðrum 
A. Sængurfjaðrir; dúnn: 

II. Annað: 

B. Annað 
05.13 Svampar, náttúrlegir: 

B. Annað 

13.02 Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk, kolvetnisgúmmií úr jurtarík- 
inu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 

A. Barrviðarharpixar 

13.03 Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; pektínefni, pektinöt og pektöt; agar- 

agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr efnum úr jurtaríkinu: 

A. Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu: 

HI. Úr quassia amara 
IV. Úr lakkrís 

V. Úr prestafífli og rótum plantna sem í er rótenón 

VI. Úr humli 

VII. Blöndur jurtaextrakta, til framleiðslu á drykkjarvörum eða til 
matvælaframleiðslu 

VIII. Annað: 
a) Til lækninga 

B. Pektínefni, pektínöt og pektöt: 

úr Í. Þurrkuð: 
— Þó ekki pektínefni 

úr II. Annað: 

— Þó ekki pektínefni 

C. Agar-agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr efnum úr jurta- 
ríkinu: 

I. Agar-agar 

II. Plöntuslím og hleypiefni unnin úr lokustbaunum eða lokustbaunafræj- 
um 

14.01 Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiiðnaðar, svo sem 
hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur. víðigreinar, reyr, sef, spanskreyr, 
bambus, raffíabast og lindibast: 

A. Víðigreinar: 

II. Annað: 

B. Hálmur, hreinsaður, litaður eða bleiktur 

15.05 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) 

15.06 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beinafeiti og 

úrgangsefnafeiti) 
15.08 Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd (dehydrated), 

meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð eða umbreytt með 

öðrum hætti



Nr. Ís 

  

Númer í 

sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 
  

15.10 

21.07 

Feitisýrur: súr olía frá feitihreinsun; feitialkóhól: 

A. Sterínsýra 

B. Olíusýra 

úr C. Aðrar feitisýrur súr olía frá feitihreinsun: 

— Þó ekki vörur unnar úr furuviði, með feitisýruinnihaldi 90% eða 

meira miðað við þyngd 

D. Feitialkóhól 
Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur 

Hvalraf (spermacet), hrátt. pressað eða hreinsað, einnig litað: býflugnavax og 

annað skordýravax, einnig litað: 
A. Hvalraf. hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað 
B. Býflugnavax og annað skordýravax, einnig litað: 

Il. Annað: 
Vax úr jurtaríkinu, einnig litað: 
B. Annað 
Degras; leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- eða dýraríkinu: 

A. Degras 
Kakaódeig (þar með talið kakaðdeig í stykkjum), einnig þott feitin hafi verið 

dregin úr því 

Kakaósmjör (feiti eða olía) 

Kakaóduft, ósykrað 

Extraktar, kjarnar og seyði úr kaffi, tei eða maté og vörur framleiddar úr 

þessum efnum; brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki og extraktar, 

kjarnar og seyði úr þeim: 

A. Extraktar, kjarnar og seyði úr kaffi og vörur framleiddar úr þessum efnum 

B. Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur framleiddar úr 

þessum efnum 

C. Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki: 

I. Brenndar síkoríurætur 

D. Extraktar, kjarnar og seyði úr brenndum síkoríurótum og öðru brenndu 

kaffilíki: 

I. Úr brenndum síkoríurótum 

Sinnepsmjöl og lagað sinnep 

Súpur og seyði, fljótandi, í föstu formi eða sem duft; jafnblönduð samsett matvæli: 

B. Jafnblönduð samsett matvæli 

Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger: tilreitt bökunarduft: 

A. Virkt náttúrlegt ger: 
I. Ræktað ger 

HI. Annað: 

C. Tilreitt bökunarduft 

Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar: 

G. Annað: 

I. Sem inniheldur enga mjólkurfitu eða minna en 1,5% af slíkri fitu miðað 

við þyngd: 
a) Sem inniheldur engan sakkarósa eða minna en $% af sakkarósa 

miðað við þyngd (þar með taldar einsykrur sem teljast með 

sakkarósa): 

úr 1. Sem inniheldur enga sterkju eða minna en $% af sterkju 

miðað við þyngd: 

— Þó ekki kolvetnishýdrólýsöt og gerautólýsöt 

Vatn. ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: 

A. Ölkelduvatn, náttúrlegt og tilbúið; vatn eða kolsýru 

Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar drykkjar- 

vörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi er telst til nr. 20.07: 

úr A. Sem ekki innihalda mjólk eða mjólkurfitu: 

— Sem ekki innihalda sykur (sakkarósa eða einsykrur) 

  

18. desember 1960
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Númer í 

  

sameiginlegu 

tollskránni Vörulýsing 

22.08 Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúmmáli; 
mengað etanól sérhvers styrkleika: 

úr A. Mengað etanól, sérhvers styrkleika: 
— Þó ekki unnið úr landbúnaðarafurðum sem skráðar eru í 11. viðauka 

við EBE-samninginn 

úr B. Etanól ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúmmáli: 

— Þó ekki unnið úr landbúnaðarafurðum sem skráðar eru í II. viðauka 
við EBE-samninginn 

22.09 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; brennivín og 

aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á 
drykkjarvörum: 
A. Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli, í 

umbúðum sem taka: 
úr Í. Tvo lítra eða minna: 

— Þó ekki unnið úr landbúnaðarafurðum sem skráðar eru í ll. 
viðauka við EBE-samninginn 

úr 11. Meira en tvo lítra: 

— Þó ekki unnið úr landbúnaðarafurðum sem skráðar eru í Íl. 
viðauka við EBE-samninginn 

B. Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjarvörum: 

II. Annað 

C. Áfengir drykkir: 
I. Romm, arrack og tafia 

Il. Gin 
IHI. Whisky 
IV. Vodka með áfengismagni 45,4% eða minna að rúmmáli og plómu-, 

peru- og kirsuberjabrennivín (þó ekki líkjörar) 

V. Annað í umbúðum sem taka: 

úr a) Tvo lítra eða minna: 

— Þó ekki þeir sem innihalda egg eða eggjarauðu og/eða sykur 

(sakkarósa eða einsykrur) 

úr b) Meira en tvo lítra: 

— Þó ekki þeir sem innihalda egg eða eggjarauðu og/eða sykur 
(sakkarósa eða einsykrur) 

24.02 Tóbak, unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt
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III. viðauki. 

PORTÚGAL 
  

  

Númer í 

íslensku 

tollskránni Vörulýsing 

05.04.00 Þarmar, blöðrur og magar. heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en fiskum 
05.15.00 Afurðir úr dýraríkinu, ótaldar annars staðar; dauð dýr þeirra tegunda sem Í. 

og 3. kafli tekur til, óhæf til manneldis 

14.02.00 Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo sem kapok, viðarhár, 
marhálmur, einnig sett á undirlag eða milli laga úr öðrum efnum 

14.03.00 Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, píazzava. 

agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum 

14.05.00 Önnur efni úr jurtaríkinu, ótalin annars staðar 
15.04.10 Olía unnin úr fisklifur 

15.04.20 Önnur feiti og olía unnin úr fiski 

15.04.30 Olía og feiti unnin úr sjávarspendýrum 
15.05.00 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) 
15.06.00 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beinafeiti og 

úrgangsefnafeiti) 

15.12.09 Olíur úr dýraríkinu 

16.03.00 Kjötextrakt og kjötseyði í fiskextrakt 
20.02.01 Tómatpúré 

21.03.00 Sinnepsmjöl og lagað sinnep 
21.04 Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni 

21.05.29 Önnur jafnblönduð samsett matvæli 

22.01.01 Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru 

22.08.00 Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúmmáli; 

mengað etanól sérhvers styrkleika 

23.01.10 Mjöl og duft úr kjöti eða sláturúrgangi, óhæft til manneldis; hamsar 

23.01.20 Mjöl og duft úr fiski, krabbadýrum eða lindýrum, óhæft til manneldis 

24.02.32 Neftóbak
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AUGLÝSING 
um samning við Noreg um loðnuveiðar. 

Með orðsendingaskiptum 15. og 16. desember 1986 var gengið frá samkomulagi milli Íslands og 

Noregs um loðnuveiðar Norðmanna innan íslenskrar lögsögu á tímabilinu Í. janúar til 15. febrúar 

1987. Samkomulagið öðlaðist gildi til bráðabirgða 16. desember 1986. 

Samkomulagið er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson. 

Fylgiskjal. 

a. Orðsending sendiherra Noregs til utanríkisráðherra. 

Reykjavik, 15. desember 1986 
Herr Utenriksminister. 

Jeg har den ære á vise til drgftelser som har funnet sted de siste uker mellom representanter for 
váre to regjeringer om norsk interesse for á fiske lodde innenfor Islands fiskerigrense í Januar/februar 
1987. Drgftelesene har funnet sted pá grunnlag av overenskomsten av 28. mai 1980 om fiskeri- og 
kontinentalsokkelspgrsmál, især med henblikk pá den endring av Norges loddekvote for sesongen 
1986-1987 som, ifðlge artikkel 4 í overenskomsten, skal gjöres som fólge av ókningen í den totalt 

tillatte fangst. 
Jeg kan herved bekrefte at man under de nevnte drgttelser er blitt enig um fölgende: 

1. Norske fiskefartgyer gis tillatelse til á fiske inntil 60.000 tonn lodde innenfor Islands 200 n. mils 
fiskerigrense í tiden 1. januar til 15. februar 1987. 

2. Skil tillatelse gis til fartðyer som det islandske fiskeridepartement godkjenner. 

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 an avtale mellom váre to regjeringer, som trer midlertidig í 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 hgvaktelse. 

Niels L. Dahl 

Ambassadgr 

Hans Eksellense 

Utenriksminister 

Matthias Á. Mathiesen 

Reykjavik
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b. Svarorðsending utanríkisráðherra. 

Reykjavík, 16. desember 1986 

Herra sendiherra, 

Ég leyfi mér að viðurkenna móttöku orðsendingar yðar, dags. 15. þ.m., sem hljóðar svo: 

„Ég leyfi mér að vísa til viðræðna, sem fram hafa farið undanfarnar vikur milli fulltrúa ríkisstjórna 

okkar, um áhuga Norðmanna á því að veiða loðnu innan fiskveiðimarka Íslands í janúar-febrúar 1987. 

Viðræðunar 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 1986-1987 vegna aukningar á leyfilegu aflamagni. 
Ég get staðfest hér með eftirfarandi samkomulag sem náðist í viðræðunum: 

1. Norskum veiðiskipum verður heimilað að veiða allt að 60.000 lestir loðnu innan 200 sjómílna 

fiskveiðimarka Íslands á tímabilinu 1. janúar til 15. febrúar 1987. 
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 yðar lýsir sig samþykka framangreindu leyfi ég mér að leggja til að orðsending þessi 
og svar yðar 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 stjórnskipunar- 
ákvæðum þeirra hafi verið fullnægt. 

Ég votta yður, herra utanríkisráðherra. 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 stjórnskipunarákvæðum þeirra hafi verið 

fullnægt. 

Ég votta yður, herra sendiherra, sérstaka virðingu mína. 

Matthías Á. Mathiesen 

Hr. sendiherra 

Niels L. Dahl 

Norska sendiráðið 

Reykjavík 
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AUGLÝSING 
um bókun vegna sáttmála milli Íslands og Danmerkur 

um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar 

í vörslur og umsjón Háskóla Islands. 

Hinn 1. ágúst 1986 var undirrituð bókun Danmerkur og Íslands um flutning á hluta af handritum 

Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands vegna framkvæmda á sáttmálanum 

frá 1. júlí 1965, sbr. auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda nr. 24/1965, þar sem sáttmálinn er birtur, og 

nr. 10/1971. Bókunin öðlaðist gildi við undirritun. 
Bókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 18. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi S. Ingvarsson.



18. desember 1986 267 Nr. 20 

Fylgiskjal. 

BÓKUN 
Danmerkur og Íslands um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og 

umsjón Háskóla Íslands. 

Ríkisstjórn konungsríkisins Danmerkur og ríkisstjórn lýðveldisins Íslands hafa orðið sammála um 

eftirfarandi atriði með tilliti til endanlegra framkvæmda á sáttmálanum frá 1. júlí 1965 milli 

Danmerkur og Íslands um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og 

umsjón Háskóla Íslands: 

1. grein 

Endanleg skipting handrita Stofnunar Árna Magnússonar samkvæmt 5. gr. sáttmálans frá 1. júlí 

1965 milli Danmerkur og Íslands um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í 
vörslur og umsjón Háskóla íslands er gerð samkvæmt sameiginlegri tillögu danska kennslumálaráð- 

herrans og íslenska menntamálaráðherrans frá 26. febrúar 1986, birtri í fylgiskjali með þessari bókun 

ásamt tilheyrandi samstarfssamningi, til danska forsætisráðherrans og samþykktri af honum 3. mars 

1986. 

2. grein 

Aðiljar eru sammála um samkvæmt 6. gr. sáttmálans frá 1. júlí 1965 að viðurkenna að með þeirri 

skipan sem tilgreind er í 1. gr. sé fullkomlega og endanlega útkljáð um allar óskir af íslenskri hálfu 

varðandi afhendingu hvers konar íslenskra þjóðlegra minja sem í Danmörku eru. 

3. grein 
Þessi bókun, sem gerð er bæði á dönsku og íslensku, þannig að báðir textar skulu jafngildir, öðlast 

gildi frá þeim degi er hún er undirrituð. 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúarnir undirritað þessa bókun á Þingvöllum hinn 1. ágúst 1986. 

Fyrir hönd konungsríkisins Fyrir hönd lýðveldisins 
Danmerkur Ísiands 

Bertel Haarder Sverrir Hermannsson 

ÞÝÐING 
Sameiginleg tillaga íslenska menntamálaráðherrans og danska kennslumálaráðherrans til danska 

forsætisráðherrans um endanleg lok íslenska handritamálsins. 

1. Samkvæmt lögum nr. 194 frá 26. maí 1965 um breytingu á stofnskrá Sjóðs Árna Magnússonar 
(Den arnamagnæanske $tiftelse) frá 18. janúar 1760, 3. gr. 1. málsgr., er nefnd, sem skipuð er tveimur 

fulltrúum Kaupmannahafnarháskóla og tveimur tilnefndum af Háskóla Íslands, falið að fara yfir 
handrit og skjöl í eigu stofnunarinnar og gera tillögur um hver þeirra skuli afhent Háskóla Íslands 

samkvæmt 1. gr. laganna. 
Samkvæmt 3. gr. laganna 2. málsgr. ber nefndinni ennfremur að fara yfir handrit í eigu 

Konunglega bókasafnins og gera tillögur um hver þeirra skuli afhent Stofnun Árna Magnússonar á 

Íslandi samkvæmt 1. gr. laganna. 

2. Með bréfi danska menntamálaráðuneytisins 13. september 1971 var skipuð nefnd sú sem 

tilgreind er í 3. gr. laganna — Skiptanefndin — en í henni áttu sæti: 

Danskir fulltrúar: 

Prófessor, dr. phil. Chr. Westergárd-Nielsen 
og orðabókarritstjóri, háskólalektor, dr. phil. Ole Widding. 

Íslenskir fulltrúar: 
Prófessor, dr. phil. Jónas Kristjánsson 
og rektor, prófessor, dr.jur. et phil. h.c. Magnús Már Lárusson.
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3. Skiptanefndin tók til starfa í júlí 1972. Eftir að hún hafði haldið alls 42 fundi, venjulega til 
skiptis í Kaupmannahöfn og Reykjavík, hefur hún lagt fram 8 tillögur um afhendingu á handritum 
o.fl., sem fela í sér 10 skrár, af þeim 8 um handrit o. fl. í Safni Árna Magnússonar og 2 um handrit 
o. fl. í Konunglega bókasafninu. 

Þessar 10 skrár hafa samkvæmt 3. gr. laganna 3. málsgr. verið samþykktar af danska 

forsætisráðherranum að undangengnum bréfaskiptum við danska kennslumálaráðherrann og íslenska 
menntamálaráðherrann. 

Eftir 42. fund sinn 13.— 17. september 1984 var niðurstaða Skiptanefndarinnar að þess væri 

enginn kostur að ná samkomulagi um skiptingu um það bil 200 handrita í Safni Árna Magnússonar, þar 

sem um þessi handrit höfðu tvö atkvæði verið með og tvö gegn afhendingu. 

4. Vandkvæðin á því að ljúka málinu hafa kennslumálaráðherra Dana og menntamálaráðherra 

Íslands síðan rætt beint sín á milli. 
Hinn 4. júlí 1985 lagði danski kennslumálaráðherrann fram ákveðna tillögu um lok handrita- 

málsins. 
Tillöguna höfðu samið háskólalektor Iver Kjær, efór Árnastofnunar, og prófessor John Kousgárd 

Sgrensen, meðlimur Árnanefndar, en þeir höfðu eftir tilmælum danska kennslumálaráðherrans og í 
samráði við formann Árnanefndar, rektor Kaupmannahafnarháskóla, prófessor Ove Nathan, tekið að 
sér að semja tillögu til lausnar á málinu, sem skyldi reist á eftirfarandi forsendum: 

Tillagan skyldi reist á grundvelli laganna, 
hún skyldi svo sem auðið væri komast hjá því að véfengja mat sérfræðinga (Skiptanefndarinnar), 

sæmilegar líkur skyldu vera á því að hún yrði samþykkt í báðum löndum sem endanleg lok málsins. 

Tillagan, sem fól í sér að afhent yrðu alls 55 handrit til viðbótar til Íslands, hlaut meðmæli 
Árnanefndar, sem m.a. lagði áherslu á að, eins og málum væri nú komið, ætti einkum að styðjast við 
formleg rök og að frá því sjónarmiði þætti rétt að viðurkenna þær almennu forsendur og sérstöku 

röksemdir sem tillagan byggðist á. 

5. Eftir að íslenski menntamálaráðherrann hafði íhugað tillöguna og rætt hana við íslenska 

sérfræðinga, héldu danski kennslumálaráðherrann og íslenski menntamálaráðherrann fund um málið 

14. janúar 1986. 
Niðurstaða þessa fundar var að lektor Iver Kjær og prófessor John Kousgárd Sgrensen ásamt 

íslenskum sérfræðingum skyldu reyna að komast að samkomulagi um skiptingu á þeim handritum 

Árnasafns sem í Skiptanefndinni hefðu hlotið tvö atkvæði með og tvö atkvæði gegn afhendingu. 
Hinn 17. janúar 1986 tilkynnti íslenski menntamálaráðherrann að íslensku samningamennirnir 

yrðu prófessor Jónas Kristjánsson og dr. phil. Jakob Benediktsson með dr. phil. Ólaf Halldórsson sem 
sérfræðilegan ráðunaut. 

Á fundi sínum 20. janúar 1986 samþykkti Árnanefnd þessa skipan, svo og að lektor Kjær og 

prófessor Kousgárd Sgrensen tækju þátt í samningunum af danskri hálfu, en prófessor Jonna Louis- 

Jensen veitti þeim sérfræðilega aðstoð. Nefndin taldi rétt að leggja áherslu á að umræðurnar skyldu 

reistar á sömu þremur forsendum og lektor Kjær og prófessor Kousgárd Sgrensen höfðu miðað starf 

sitt við. 

6. Eftir nokkra fundi lögðu samningamennirnir fjórir 28. janúar 1986 fram hjálagða tillögu um 

endanleg lok handritamálsins. 
Samkvæmt tillögunni skulu — auk þeirra handrita sem talin eru á 1.—10. afhendingarskrá — til 

viðbótar 84 nánar tiltekin handrit í Árnasafni afhent til Íslands. 

Enn fremur lögðu samningamennirnir til við íslenska menntamálaráðherrann að handritinu AM 

748 1, 4to, sem er á skrá nr. 3, skuli skipt í tvennt og bl. 1—6 skilað aftur til Danmerkur. 

7. Fyrir hönd Árnanefndar hefur formaður hennar skýrt danska kennslumálaráðuneytinu frá því 
að nefndin samþykki tillögu samningamannanna. 

Með tilvísun til þess sem að framan greinir leggjum við, menntamálaráðherra Íslands og kennslu- 
málaráðherra Danmerkur, hér með til við forsætisráðherra Danmerkur að handritamálinu verði 

endanlega lokið með því
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að — auk þeirra handrita sem talin eru á 1—10. afhendingarskrá — skuli til viðbótar 84 handrit, 

sem talin eru á hjálagðri skrá," afhent til Íslands úr Safni Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn, 

og 
að handritinu AM 748 1, 4to, sem er á skrá nr. 3, skuli skipt í tvennt og bl. 1—6 skilað aftur til 

Danmerkur. 

Samtímis höfum við orðið sammála um samstaríssamning, sem fylgir hér með í afriti. 

Kaupmannahöfn, 26. febrúar 1986. 

Sverrir Hermannsson (sign.) Bertel Haarder (sign.) 

Menntamálaráðherra Íslands Kennslumálaráðherra Danmerkur. 

  

9 Ekki birt hér. 

ÞÝÐING 
Samstarfssamningur milli íslenska menntamálaráðherrans og danska kennslumálaráðherrans í 

tengslum við lok handritamálsins. 

Í framhaldi af hjálagðri tillögu," sem hinir tveir íslensku og hinir tveir dönsku samningamenn 

lögðu fram 28. janúar 1986 um endanleg lok handritamálsins, hafa samningamennirnir fjórir í bréfi frá 

28. janúar 1986, sem fylgir hér með í afriti," lagt til við íslenska menntamálaráðherrann og danska 

kennslumálaráðherrann að þeir sjái til þess 

1) að öll íslensk handrit sem verða eftir í Safni Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn og úrval 

samsvarandi handrita í Konunglega bókasafninu, sem Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi tiltekur, 

verði ljósmynduð til afnota fyrir Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, 
2) að þau handrit sem eftir verða í Kaupmannahöfn hljóti forvörslu og viðgerð eftir þörfum á 

sama hátt og þau handrit sem afhent eru til Íslands, 
3) að styrkja getu stofnananna tveggja til þess að sinna rannsóknum á grundvelli safna norrænna 

handrita í vörslu þeirra. 

Framangreindar tillögur virðast eðlilegar og sanngjarnar, og við munum sjá um að þær verði 
framkvæmdar. 

Með tilliti til 1. tillögunnar skal tekið fram, að allan kostnað við ljósmyndun o.s.frv., að 

meðtöldum sendingarkostnaði greiðir íslenska ríkið. 
Þar sem Stofnun Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn verður að vinna þetta mikla og flókna 

verk samhliða öðrum verkefnum, verður að gera ráð fyrir að nokkur tími líði áður en hægt verði að 

ljúka verkinu. 

Með tilliti til 2. tillögunnar skal tekið fram, að forvarsla og viðgerð á þeim handritum sem afhent 

skulu til Íslands bindur verulegan hluta af starfsgetu Stofnunar Árna Magnússonar á þessu sviði, og því 

verður að gera ráð fyrir að forvarsla og viðgerð á þeim handritum sem eftir verða í Kaupmannahöfn 
geti ekki hafist að marki fyrr en lokið er vinnu við forvörslu og viðgerð „afhendingarhandritanna“. 

Með tilliti til 3. tillögunnar skal tekið fram, að við munum gera allt sem unnt er til þess að styrkja 

rannsóknir á norrænum handritum í Stofnunum Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn og Reykjavík. Í 

því sambandi er lögð áhersla á nána og skipulagða samvinnu stofnanna tveggja. 

Kaupmannahöfn, 26. febrúar 1986 

Sverrir Hermannsson (sign. ) Bertel Haarder (sign.) 
Menntamálaráðherra Íslands Kennslumálaráðherra 

Danmerkur 

  

" Ekki birt hér.
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AUGLÝSING 
um samninga Íslands við erlend ríki 31. desember 1986. 

Skrá yfir samninga Íslands við erlend ríki sem taldir eru í gildi 31. desember 1986 er birt sem 

fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Númer samninga og blaðsíðutal á við heildarútgáfu utanríkisráðuneytisins árið 1962 á samningum 

Íslands við erlend ríki (I. bindi: Alþjóðasamningar og samningar við fleiri ríki en eitt; ll. bindi: 

Samningar við einstök ríki). Auk þess er vitnað í númer auglýsinga og blaðsíðutal í C-deild 

Stjórnartíðinda vegna samninga sem auglýstir hafa verið frá og með árinu 1962. 

Auglýsingu þessari fylgir einnig skrá yfir heiti samninganna á ensku. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 31. desember 1986. 

Matthías Á. Mathiesen.   

Ingvi $. Ingvarsson.
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Fylgiskjal. 

Skrá um samninga Íslands við önnur ríki 31. desember 1986. 

L 

Alþjóðasamningar og samningar við fleiri ríki en eitt. 

Nr. Dagsetning Bls 

1 16.4.1856 | Yfirlýsing um nokkur undirstöðuatriði sjóhernaðar á 
stríðstímum ............0.00 00 s ess 17 

2 | 20.38.1883 Samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar ..... 17 
3 | (14.3.1884 | Samningur um vernd á hraðfréttaþráðum, er lagðir eru 

meðansævar  ..........000 00. 37 
4 | 1.12.1886 á Yfirlýsing ................020 00. 40 

23.3.1887 

9) 0.1.1890 Samningur um alþjóðastofnun til að gefa út tollalög .... 40 
6 | (16.12.1949 Bókun ll. SNAR 44 
8 | 18.5.1904 | Samkomulag um ráðstafanir til að koma í veg fyrir svo- 

nefnda hvíta þrælasölu ............000000... 0... .00. öl 
9 17.7.1905 | Samningur um einkamálaréttarfarsákvæði ............. öð 

11 | 18.10.1907 | Sáttmáli um friðsamlega lausn deilumála milli ríkja .... 65 
12 18.10.1907 Sáttmáli um takmarkanir á valdbeitingu til að innheimta 

skuldir „...........0.0.0000 0... 79 
13 | 18.10.1907 | Sáttmáli um upphaf stríðs ..........2000.0.0 0... 81 
14 | 18.10.1907 | Sáttmáli um reglur og venjur stríðs á landi ............. 82 
15 18.10.1907 Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkis- 

borgara þeirra í stríði á landi ...........0..0.00..... 92 
16 | 18.10.1907 Sáttmáli um hverja deild skal gera kaupskipum óvina- 

ríkis er stríð hefst ..............2.000000. 0... 96 
17 | (18.10.1907 | Sáttmáli varðandi breytingu á kaupskipum í herskip .... 98 
18 | 18.10.1907 | Sáttmáli um lagningu neðansjávar-dufla, er springa við 

árekstur ................0.0 0000 99 
19 18.10.1907 Sáttmáli um stórskotaárás frá herskipum í stríði ........ 102 
20 | 18.10.1907 Sáttmáli um að nota reglur Genfar-sáttmálans í sjó- 

hernaði ..................000 000 104 
21 18.10.1907 Sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertöku- 

réttarins Í sjóhernaði ..............00.0.0 0000... 109 
229 | 18.10.1907 Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja, þegar 

stríð er háð til sjós ............0..2..0..0. 0... 112 
23 | 45.1910 Samkomulag um ráðstafanir gegn birtingu klámsmíða .. 116 
94. 4.5.1949 Bókun ..........000.0 000 118 
25 93.1.1912 Samningur um ÓpÍum „.........0000. 00... 120 
26 | 28.11.1919 | Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 2 varð- 

andi atvinnuleysi ..........022000200.. 0... 126 
27 | 11.11.1921 | Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 15, um 

lágmarksaldur kyndara og kolamokara ............. 130      
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Nr. Dagsetning Bls. 

28 | (12.11.1921 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 11, um 
félagafrelsi landbúnaðarfólks ...........0.00.0...... 133 

29 | 11.12.1924 Samningur um aðstöðu sjómanna á kaupskipum til að 
fá læknishjálp við kynsjúkdómum ..........00.00... 136 

19/1966 | 17.6.1925 Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass og 
sýkla í hernaði .............. HANA NARARARARRÐRÐARÐ 139 

30 | 28.1.1926 | Samningur um haffæri skipa og skipsbúnað ............ 137 
ðl | (11.6.1928 Breyting ...........0.00 00 re nr 140 
32 | 24.4.1926 | Alþjóðasamningur um bifreiðaumferð ................. 141 
33 | 2.6.1928 Alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum | 138 
34 | 27.8.1928 | sáttmáli um að fyrirdæma stríð til að skera úr deilum 

milli ríkja ..........00000 0000 eeen 160 
35 | 12.10.1929 | Samningur um samræmingu nokkurra reglna varðandi 

loftflutninga milli landa .......000..000... 00. 0..0% 161 
36 £ 28.9.1955 Bókun 2... 177 

9/1963 £ 39 
37 | 28.6.1930 | Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29, um 

nauðungarvinnu eða skylduvinnu ...........000..... 188 

39 6.2.1931 Samningur Norðurlanda um alþjóðieg einkamálaréttar- 

ákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð; með loka- 

bókun  .......0200 000 211 

40 26.3.1953 Breyting ..........02000000 0000 nn 215 
22/1969 3.11.1969 Breyting ..........0200000 0000 v enn 87 

26/1973 | 20.11.1973 Breyting .........000000 00 enn 225 

€ 3/1974 é 20 
43 1.4. til Samningur Norðurlanda um að eftirsenda eða áframsenda 

6.5.1931 símskeyti án aukagjalds ..........00000.0 00.00.0000... 219 
44 | 16.3.1932 | Samningur Norðurlanda um viðurkenningu dóma og 

fullnægju þeirra .......0.000000 0000. enn... 219 
45 | 17.11.1933 | Samningur Norðurlanda um gjaldþrotaskipti ........... 222 
46 | 19.11.1934 | Samningur Norðurlanda um erfðir og skipti á dánar- 

búum  .....0..0000000nn 225 

13/1976 | 9.12.1975 Breytingar ..........00000000 00 nn en nn 71 
47 | 94.10.1936 | Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 58, um 

lágmarksaldur barna við sjómennsku (endurskoðuð 

1936)  ......2000 ner 231 
48 | 27.5.1938 Yfirlýsing Norðurlanda um samstæð hlutleysisákvæði .. 234 
49 ' 7.12.1944 | Samþykkt um alþjóðaflugmál .............00000000... 238 
50 14.6.1954 Bókun .......000200000 0000 260 

18/1975 | 16.10.1974 Bókun  ......0200000 senn 234 
€ 1/1981 1 

8/1979 30.9.1977 Bókun um gildan texta samþykktarinnar á fjórum 
tungumálum“ ..........002000000 0... 24 

8/1979 | 30.9.1977 Bókun“ ........0.02200 0000 28 
öl 71.12.1944 Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara ........ 261 

* Ekki enn Í gildi.  
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| | 
Nr. | Dagsetning Bls. 

52 26.6.1945 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir Milli- 
ríkjadómstólsins  ..........0.000.... FI 263 

9/1965 | 17.12.1963 Breytingar ...........220000.0 eeen 20 
10/1966 | 20.12.1965 Breyting ..............000 0... 85 

7 é | 20.12.1971 Breyting ............2000000 sense 143 
22/1973 á 250 

öð | (16.10.1945 Stofnskrá Matvæla- og landbúnaðarstofnunar hinna Sam- 

einuðu þjóða ........00.0.0000 00 316 
ö/1964 | 16.11.1945 | Stofnskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. 13 

ö4 | 27.12.1945 | Samkomulag um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 326 
1/1971 |  31.5.1968 Breyting ...........0.0.0 0. 1 

18/1978 30.4.1976 Önnur breyting ........0020000 000... 122 

óð | 27.12.1945 | Samkomulag um samþykktir Alþjóðabanka til endur- 
byggingar og nýbysgingar .........0.0.00 0000... ðó2 

56 - 13.2.1946 | Samningur um réttindi og griðhelgi Sameinuðu þjóðanna | 372 
ög 22.7.1946 Stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ....... 389 

13/1972 | 23.5.1967 Breytingar ..........0...0.0 00 sn 73 
€ 13/1982 á 68 

28/1975 | —22.5.1973 Breytingar .........0...0...0.. 0 nn 300 
á 13/1982 á 68 

60 9.10.1946 Gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofn- 
unariNNnar 2... FR 401 

61 | „25.6.195ð Breyting ...... HANNAÐIR 430 
2/1963 22.6.1962 Gerð um breytingar .............0.0..... 0... 3 

21/1972 | 22.6.1972 Breyting .............00 0... 97 
62 2.12.1946 Alþjóðasáttmáli um skipan hvalveiða .......0.0.00000.. 432 
63 19.11.1956 Bókun „2... 436 

64 Fylgiskjal með alþjóðasáttmála um skipan hvalveiða, 
1946, með breytingum, sem gerðar hafa verið til 

loka 13. fundar, London 1961 ......0000.00.0.0.0. 437 
65 10.6.1947 Samningur um samræmda aðferð við skipamælingar .... 444 

18/1967 21.5.1965 Breytingar ..........2..2..0 0. enn 121 

66 | 11.10.1947 | Samningur um Alþjóðaveðurfræðistofnun .............. 452 
8/1968 30.10.1947 Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), 

ásamt Genfarbókun frá 30. júní 1967 ....0.000000.0.. 19 
7/1980 30.6.1979 Genfarbókunin 1979 .........02 0200. 19 

67 6.3.1948 Samþykkt um Alþjóðasiglingamálastofnunina .......... 461 
20/1969 15.9.1964 Breytingar .............000. 00 83 
20/1969 28.9.1965 Breytingar ........0.002.0 00 nn 83 
10/1976 17.10.1974 Breytingar „........000002. 0000 35 

€ 3/1979 5 

15/1980 | 14.11.1975 Breytingar .........0000000 000 nn 99 
€ 9/1982 | /9.11.1977 á 60 
15/1980 | 17.11.1977 Breytingar“  .......00.. 0200 110 
15/1980 | 15.11.1979 Breytingar“  ......0.... 00 119 
5/1967 19.6.1948 Samningur um alþjóðaviðurkenningu réttinda í loftförum 23 

* Ekki enn í gildi.     
Cc 18
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Nr. Dagsetning | Bls. 

| 

70 9.7.1948 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87, um | 
félagafrelsi og verndun þess ........00.0000......0.. ! 499 

71 17.9.1948 Samningur um radíóþjónustu fyrir skip .............. ö04 
72 9.12.1948 Sáttmáli um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hóp- 

MORÐ 2... sn 504 
75 4.4.1949 Norður-Atlantshafssamningur  .........000.0... 0... ' Öl 
76 22.10.1951 Bókun varðandi þátttöku Grikklands og Tyrklands. 519 
71 23.10.1954 Bókun um aðild Sambandslýðveldisins Þýskalands . ö21 

10/1982 | 10.12.1981 Viðbótarsamningur um aðild Spánar ..........2... 60 
79 5.5.1949 Stofnskrá Evrópuráðsins .........000000 0000... ; 529 
80 22.5.1951 Breytingar ..........202.000 00 543 

81 | (18.12.1951 Breyting (00.00.0000 544 
82 4.5.1953 Breyting ...........0.0000 0000 öd4 

9/1971 | (14.10.1970 Breyting ...........0...0 00. 136 
16/1978 | 97.11.1978 Breyting ........... 93 
63/1952 18.6.1949 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91, um 

orlof með launum fyrir farmenn .........000.00.00... 134 
86 1.7.1949 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98, um 

beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna 
félög og semja sameiginlega .........00000 000 0..000.. ðöð 

16/1965 | 12.8.1949 Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra 
| hermanna á vígvelli „.........00.00 00 .ne een... 0... 33 

16/1965 | 12.8.1949 Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og 
skipreka sjóliða á hafi .......00.000. 00. n ann. 33 

16/1965 12.8.1949 Genfarsamningur um meðferð stríðsfanga ........0..... 33 
16/1965 12.8.1949 Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðs- 

tímum 2... 000 33 

83 2.9.1949 Samningur um réttindi og griðhelgi Evrópuráðsins ..... 5d5 
84 6.11.1952 Bókun 2... ö49 
85 15.12.1956 Bókun #......0.00. 000 ððl 

8/1971 6.3.1959 Breyting (......0.2..00.0 rn ; 124 
9/1983 | 19.09.1949 Samningur um umferð á Vegum .......0..00.0. 0... 112 

87 | 18.10.1950 | Samþykkt um fuglaverndun .......000000 0000 nn... óð6 

88 4.11.1950 Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis ...... | #ð9 
88 | 20.3.1952 Viðbótarsamningur .......000... 0. 578 

17/1967 6.5.1963 Viðbótarsamningur nr. 2, um rétt Mannréttindadóm- 

stóls Evrópu til álitsgerða ............0.0...... 111 
17/1967 6.5.1963 Viðbótarsamningur nr. 3, um breytingu á 29., 30. og 

34. gr. sáttmálans „.........0000 00. 111 

17/1967 16.9.1963 Viðbótarsamningur nr. 4, um tiltekin mannréttindi 

€ 7/1968 og mannfrelsi, önnur en þau, sem greinir Í sátt- 111 

málanum og fyrsta viðbótarsamningi við hann .. ; á 18 
17/1967 20.1.1966 Viðbótarsamningur nr. 5, um breytingar á 22. og 40. 

| gr. sáttmálans ....0....0000 00. 111 

12/1984 28.9.1984 Viðurkenning á lögsögu  Mannréttindadómstóls | 
framlengd til 3. september 1989 ......00000000.. 56 

2/1971 15.12.1950 Samningur um tollasamvinnuráð .........0.2.02000000... 90  
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| | 
Nr. | Dagsetning | Bls. 

78 | 90.90.1951 — Samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafs- ' 
| bandalagsins, fulltrúa hjá því og starfsliðs þess ...... | >2ð 

89 29.6.1951 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100, um 
jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf .. öðli 

90 28.17.1951 | Samningur um réttarstöðu flóttamanna ................ 86 

5/1968 | 31.1.1967 Breytingar (............ 9 
g1 18.1. til Samningur um fjarskipti milli Norðurlanda ............ 616 

25.17.1952 
92 29.2. til Samningur um talsímasamband milli Norðurlanda ...... 616 

18.7.1952 
93 17.5. til Starfsreglur Norðurlandaráðs .............00..0000.... 617 

10.12.1952 
94 28.6.1952 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 102, um 

lágmark félagslegs öryggis ..........0.00. 618 
97 28.8.1952 Bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva, 

sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlants- 
hafssamningnum .............0000 00... 661 

98 6.9.1952 Samningur um höfundarétt ...........0..0.0 000... 666 

10/1977 7.11.1952 Alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vöru- - 
syýnishornum og auglýsingaefni „......2...0000.0..0. öd 

99 31.83.1953 Samningur um pólitíska réttarstöðu kvenna ............ 674 

11/1964 11.12.1953 ; Samþykkt Evrópuríkja um framfærslu- og læknishjálp 
| ásamt viðbótarsamningi ...........0.0. 00... 2 

12/1964 11.12.1953 Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg trygg- 

ingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt 
viðbótarsamningi  ..........0.0... 00 63 

13/1964 11.12.1953 Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg trvgg- 
ingalög önnur en þau, er varða elli, örorku og eftir- 
lifendur, ásamt viðbótarsamningi .................. 73 

100 11.12.1953 Samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina 
til aðgangs að háskólum ........0.000..0. 0... 676 

101 11.12.1953 Stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki 677 
5/1966 11.12.1953 Samningur Evrópuríkja um formsatriði við umsóknir 

um einkaleyfi ...........00.0 0. 10 
4/1962 12.5.1954 | Samningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völd- 

| UM Oli... 2 
6/1966 13.4.1962 Breytingar  ............2.0 0 18 

17/1970 | 21.10.1969 | Breytingar ............20..00 0... 17 

á 23/1977 | á 165 
109 22.5.1954 | Bókun um að leysa Norðurlandabúa undan skyldu til að | 

| hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru | 

| norrænu landi en heimalandinu ..........0...0.0.00. ' 684 
103 | (19.19.1954 | Menningarsáttmáli Exrópt ......000..0 000 | 685 

104 25.5.1955 | Samkomulag um Alþjóða lánastofnun ................ | 687 
106 5.8.1955 | Gjaldeyrissamningur Evrópu ..........%.0 000... | 702 

108 | 30.4.1956 — Samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flug- 
þjónustu í Evrópu ...........02 000... sn 790 

17/1965 7.9.1956 Samningur um afnám þrælahalds og þrælasölu .......... | 84 

 



  

  

      

Nr. 21 276 31. desember 1986 

Nr. Dagsetning Bls. 

109 25.9.1956 Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á til- | 
tekinni flugþjónustu á Íslandi ............0.00..0... 754 

110 25.9.1956 Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á til- 
tekinni flugþjónustu á Grænlandi og Færeyjum ...... 762 

111 | 26.10.1956 | Stofnskrá Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar ........ 163 
11/1972 28.9.1970 Breyting (..........00000 ens 47 

112 21.11.1956 Samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Samein- 

uðu þjóðanna og stofnana þeirra ......00.0.00.0.00. 171 
7/1963 15.12.1956 Samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í há- 

skólum  .......2000 0... 17 
113 19.12.1956 Norðurlandasamningur um flutning milli sjúkrasamlaga 

og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir ..... 781 
17/1977 | 20.2.1957 Samþykkt um ríkisfang giftra kvenna ......0.0.0000000.. 103 

114 25.6.1957 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 105, um 
afnám nauðungarvinnu ...........0200. 0... ...0.0... 784 

19/1965 12.7.1957 Samningur Norðurlanda um afnám vegabréfaskoðunar 
við landamæri milli landanna ..........00...0...... 46 

19/1965 20.5.1963 Viðauki  .......0..00..0 0 54 
9/1973 2.4.1973 Viðauki .........20000000 0... 149 
9/1979 27.71.1979 Breytingar ..........0000000. enn nn 30 

16/1968 | 10.10.1957 Alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa, 
sem á SjÓ Sigla ......0..000000 0 166 

8/1984 13.12.1957 Evrópusamningur um framsal sakamanna .....0000... 6 

15.10.1975 Viðbótarsamningur .........0..000 0... 19 

17.83.1978 Annar viðbótarsamningur ......2.000. 00... 29 

27/1970 13.5.1958 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 108. um 
persónuskirteini sjómanna .......0.000000..0.0 00... 10 

14/1963 25.6.1958 Samþykkt Aþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111, er 

varðar misrétti með tilliti til atvinnu eða starfa ...... 61 

9/1984 | 20.3.1959 Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum . 29 

17.3.1978 Viðbótarsamningur #„......00.00000 0. .0 0... en... 40 

15/1966 20.4.1959 Samningur Evrópurikja um afnám vegabréfsáritana fyrir 

flóttamenn ......002000.0n. ss 122 
118 26.6.1959 Samningur um Evrópusamráð pósts og síma ............ 828 

120 | 30.11.1959/ | Samningur um nýjan sæsíma frá Skotlandi til Íslands 
9.3.1960 og frá Íslandi til Kanada ............0... 000... 000... 831 

6/1963 14.12.1959 Samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskóla- 

prófum  .......000. ner 10 

121 21.12.1959 Alþjóða-fjarskiptasamningur  ........0.00.000.......0. 832 

7/1970 4.1.1960 | Samningur um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu 34 
€ 1/1986 | (EFTA) 2... €1 

23/1971 21.12.1972 ; Bókun varðandi úrsögn Danmerkur og Bretlands . 235 

7/1970 4.1.1960 Bókun varðandi Liechtenstein ..............0.... 124 
28.7.1960 Bókun um löghæfi, sérréttindi og friðhelgi Fríversl- 

| unarsamtaka Evrópu ......02000000000 000... 114 
27.3.1961 Bókun varðandi Liechtenstein ..............0.2.... 136 
21.1.1970 Bókun um samkomulag varðandi aðild Íslands að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) .......... 138
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4.12.1969 Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 17/1969 um aðild Íslands 144 
20/1976 6.11.1975 Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 8/1975 um breytingu á 

viðauka G ........0000000 00 eða. 150 
20/1976 6.11.1975 Samþykkt FINEFTA-ráðsins nr. 2/1975 um breytingu 

á viðauka G ....0.0...00000ssss ss 150 
17/1976 7.4.1976 Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 4/1976 um stofnun Iön- | fí 

€ 6/1977 þróunarsjóðs EFTA fyrir Portúgal .........00..0.. € ö0 
19/1977 | 16.12.1976 Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 15/1976 um breytingu á 113 

á 6/1978 viðauka G .„.......0000000 0... san é 20 

19/1977 | 16.19.1976 Samþykkt FINEFTA-ráðsins nr. 9/1976 um breytingu 113 
á 6/1978 á viðauka G ....0....00000sns s.s á 20 
22/1982 1.7.1982 Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 7/1982 um breytingu á 

viðauka G .........00000.0 0 nn 80 
22/1982 1.7.1982 Samþykki FINEFTA-ráðsins nr. 3/1982 um breytingu á 

viðauka G .....00.000000. 0. 80 
122 26.1.1960 | Samningur um Hina alþjóðlegu framfarastofnun ...... 832 

24/1971 | 5.11.1971 | Breyting ............0. lr 235 
1/1967 28.4.1960 | Samningur Evrópuríkja um tímabundinn tollfrjásan inn- 

flutning lækningatækja o. fl. .......00000. 0... 1 
8/1965 | O17.6.1960 | Samningur um öryggi mannslífa á hafinu .............. 15 

124 14.12.1960 Samningur um Efnahagssamvinnu- og framfarastofnun- 
ÍNA 2202... 862 

22/1974 | 30.3.1961 | Alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1961 ........ 7 
22/1974, 25.3.1972 | Bókun um breytingar .......0002.000 0... 115 

á 16/1975 | á 225 
14/1971 18.4.1961 Vínarsamningur um stjórnmálasamband ............. 176 

18.4.1961 Kjörfrjáls bókun varðandi öflun ríkisborgararéttar , 196 
18.4.1961 Kjörfrjáls bókun varðandi skyldubundna lausn deilu- | 

mála 22... 198 

24/1970 8.6.1961 | Tollasamningur varðandi hlunnindi vegna innflutnings á | 
vörum til kynningar eða notkunar á sýningum o.fl. 307 

25/1970 8.6.1961 Tollasamningur varðandi innflutning um stundarsakir á 
atvinnutækjum ...........0.00 0. senn | 322 

3/1976 18.10.1961 Félagsmálasáttmáli Evrópu ......0.00000 000... 2 

23/1970 6.12.1961 Tollasamningur um A.T.A. ábyrgðarskjöl fyrir innflutn- 
ing á vörum um stundarsakir ..............0.....0.. 269 

1/1969 | 16.12.1961 Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameigin- 
legum vegabréfum ........220.2 000. ns enn 1 

7/1962 | 23.3.1962 Samstarfssamningur Norðurlanda ...............00%% ið 
16/1971 13.2.1971 Breyting ...........0.02.0000. sn 201 
17/1975 11.3.1974 Breyting ..........0.20002 00 nn 225 

13/1983 15.6.1983 Breyting ........%2.00 0... 149 
16/1985 6.5.1985 Breyting „.........%..2.0 00 472 

€ 4/1986 € 12 
1/1963 23.3.1962 Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga ......... 1 

28.6.1962 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 118, um 

félagslegt öryggi   
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| | 
18/1977 10.12.1962 | Samningur um samþykki og lágmarksaldur til hjúskapar 

| og um skráningu hjónabanda ..........00.0.00..0...0. 108 
8/1978 | 244.1963  Vínarsamningur um ræðissamband ..........0..00..00... 23 

24.4.1963 í Kjörfrjáls bókun varðandi ríkisborgararétt ........ 60 
24.4.1963 Kjörfrjáls bókun varðandi skyldubundna lausn 

deilumála ........00002000 00 62 
3/1964 5.8.1963 Samningur um bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn 

í gufuhvolfinu, himingeimnum og neðansjávar ...... 8 
11/1970 11.9.1963 Samningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum 169 

3/1965 18.60.1964 Samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamn- 
ingsins um kjarnorkuupplýsingar ...........02... ð 

15/1975 | 22.7.1964 | Samningur um lyfjaskrá Evrópu ........0000000....0.. 220 

2/1965 12.9.1964 | Samningur um Alþjóðahafrannsóknaráðið ............. 1 
á 10/1968 á 148 

26/1970 13.8.1970 Bókun  ......02000000.0 0... 338 
€ 2/1976 1 

13/1966 | 18.3.1965 | Samningur um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og 
þegna annarra ríkja ...........0000 0... 0... 92 

2/1967 9.4.1965 Alþjóðasamningur um auðveldun flutninga á sjó ........ 3 
20/1972 | —26.4.1972 Breyting ............0 0000 95 
7/1967 12.11.1965 | Alþjóðafjarskiptasamningur ........00000 0... 0... 0 

23/1965 | 19.10./30.11. , Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum .......000000 sn 62 
21/1965 ð.12.1965 | Samningur Norðurlanda um gegnumflutning manna, sem ö6 

€ 8/1966 | vísað hefur verið úr landi ........0.0.00.00 00.00.0000... € 80 
14/1968, 7.3.1966 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis ..... 154, 
17 /1969, 80, 
20/1981 120 

æ 24/1982 á 95 
19/1970 5.4.1966 Alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa .............. 260 
10/1979 | (19.12.1966 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menn- 

ingarleg réttindi ..........0000000 0 nnnn nn... 33 
10/1979 | 19.12.1966 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 47 

19.12.1966 Valfrjáls bókun.... ....000000e.0 ns... 73 
1/1968 | 27.1.1967 Samningur um rannsóknir og not ríkja af himingeimnum, 

tungli og stjörnum ........0000000 000. sn 1 
6/1968 3.5.1967 Samningur um Alþjóðasjómælingastofnunina .......... 13 

á 16/1970 un „ |$ 238 
6/1969 1.6.1967 | Samningur um reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi 23 

á 1/1977 | á 1 
11/1986 14.7.1986 | Samningur um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar.. 179 

17/1984 14.7.1967 | Samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. 74 

21/1969 | 22.4.1968 | Samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og 
| skil á hlutum, sem skotið hefur verið út í himin- 

| GEIMINN  .........00 000 84 

16/1969 7.6.1968 | Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf ... 73  
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| a 

15/1969 1.7.1968 Samningur um að dreifa ekki kjarnavopnum ........... 65 
€ 5/1970 £ 30 

2613/1969 56.12.1968 Norðurlandasamningur um almannaskráningu ........ 7,63 
B131/1970 453 

8/1969 13.12.1968 Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum 46 
8/1986 10.5.1979 Viðbótarbókun*  ........0.000 0 16 

4/1978 | (13.2.1969 | Samningur um stofnun Sameindaliffræðiþings Evrópu .. 11 
18/1970 | 23.6.1969 Alþjóðasamningur um mælingar skipa „....0.0...0.000. 260 
10/1980 | 29.11.1969 Alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp 

koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun .. 29 

10/1980 | 29.11.1969 Alþjóðasamningur um einkarétlarlega ábyrgð vegna tjóns 
af völdum olíumengunar .......00000. 0. 43 

12/1971 12.12.1969 Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til náms- 
manna erlendis ...........002000 0000... 145 

8/1970 | 12.12.1969 | Samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland ... 162 
13/1980 28.4.1980 Viðbótarsamningur  .......000000 0... 89 
7/1986 21.3.1986 Viðbótarsamningur ......00.0000 00. 13 

6/1971 8.10.1970 | Samningur um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti með 
framleiðslu lyfja .........0000 00... een 108 

12/1973 | 16.12.1970 | Samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara 
(Haag-samningur). ........0.00000 0000 0. 160 

7/1971 | 28.11.1971 Samþykktir fyrir Kjarnorkustofnun Norðurlanda 
(NORDITA)  .....0020 000 118 

1/1978 2.2.1971 Samþykkt um votlendi, sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum 
fyrir fuglalíf (........0.0200000 rns 1 

10/1986 83.12.1982 Bókun 2... 176 

11/1971 11.2.1971 Samningur um bann við staðsetningu gjöreyðingarvopna 138 
á 6/1972 á hafsbotni .........0.00 00. á 25 
23/1974 21.2.1971 Alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1971 ........ 133 

á 19/1976 £ 150 

2/1972 15.3.1971 Norðurlandasamningur um samstarf á sviði menningar- , 

mála 2... 
18/1983 13.6.1983 Breyting ........00000 000 209 

€ 2/1984 1 
15/1995 6.5.1985 Breyting ......2...... 00 {71 

€ 5/1986 á 13 
18/1984 24.17.1971 Sáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum ...... 89 
3/1975 20.8.1971 Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti 

| „INTELSAT", ásamt rekstrarsamkomulagi ........ 2 

17/1971 4.9.1971 Bókun um samkomulag varðandi flug Loftleiða til , 
Skandinavíu  ............20220 000. n nn 220 

18/1971 4.9.1971 Bókun um samkomulag varðandi flug Loftleiða til 
Skandinavíu ............22.200 0... 226 

13/1973 23.9.1971 Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir . 
gegn öryggi flugsamgangna (Montreal-samningur) .. 168 

* Ekki enn í gildi.        
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10/1980 18.12.1971 Alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta 
tjón af völdum olíumengunar ........2000 00... 58 

16/1973 | 15.2.1972 | Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar vegna 
€ 5/1974 losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum (Oslo- 193 

SAMNINGUR) ......... rr á 21 
17/1972 23.3.1972 Samningur um norrænt póstsamband ...........0..... 86 
4/1972 7.4.1972 Samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður- 21 

€ 20/1982 Allantshafssvæðinu (Ísland. Noregur og Kanada) .... | £77 
8/1972, 10.4.1972 Samningur um bann við sýkla- og eiturvopnum ........ 39, 
5/1973 141 

é 8/1975 € 151 

6/1975 20.10.1972 Samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir 100 

á 4/1977 árekstra á sjó, 1972 ......0.000 rr 4 
4/1983 | 19.11.1981 Breytingar ........00000 00 10 

23/1972 6.11.1972 Norðurlandasamningur um samstarf á sviði flutninga og 103 
á 4/1973 SAMGANGNA 20.00.0200 141 

16/1983 15.6.1983 Breyting ..........0.. 00 195 

á 1/1984 1 

25/1972 09.11.1972 Norðurlandasamningur um aðstoð í skattamálum ....... 123 
€ 10/1973 157 

11/1977 21.7.1976 Viðbótarsamningur ........00.0.000. 0... 0... 0... 61 

4/1982 11.6.1981 Viðbótarsamningur ..........0000000000 00... 0.0.0. . 7 
17/1973 29.12.1972 Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna 

á 1/1976 losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúna- 205 
SAMNINgUr)  .......0000 0000 £1 

18/1973 20.2.1973 Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð ... 221 
€ 7/1974 æ 23 

25/1973 12.4.1973 Norðurlandasamningur um skrifstofur ráðherranefndar | 255 
€ 1/1974 og réttarstöðu þeirra .........0020000 0. €1 

15.5. 1973 Viðhótarbókun um skrifstofu stjórnarnefndar Norð- 255 
urlandaráðs og réttarstöðu hennar .............. “1 

2/1986 | 22.11.1984 Brewting 20.00.0000. 1 
Viðbótarbókun ......00...00. 00 2 

5/1977 { 25.10.1973 Alþjóðafjarskiptasamningur (Malaga-Torremolinos, 1973) 5 
20/1975 | 26.10.1973 | Samningur um flutning líka ........000 0000. 00... 239 
9/1985 2.11.1973 Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 

1978 oo 348 
9/1985 17.2.1978 Bókun 1978 ......00% 00 366 

14.12.1973 Samningur um  varnarráðstafanir og refsingar vegna 
glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar vernd- 

15/1977 ar, þ.ám. sendierindrekum .........000000 00.00.0000. 91 
13/1975 | 31.1.1974 Norðurlandasamningur um réttarstöðu starfsfólks við 205 

á 7/1976 samnorrænar stofnanir ........2.00200. 00... á 32 

11/1975 26.4.1974 Norðurlandasamningur um gagnkvæma dómsmálaaðstoð 182 

13/1981 4.6.1974 Samningur um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum 50 
21/1975 5.7.1974 A: ipóstsamningar (Lausanne) ......00000000000.0. 245 

7/1983 1.11.1974 Alþjóðasamningur um Örvggi mannslífa á hafinu, 1974. 100 
17.2.1978 Bókun 1978 .....2.2.0 107
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12/1975 15.11.1974 
€ 24/1976 

8/1977 13.-16.12. 
1976 

16 á 23// 12.6.1975 
1976 

12/1976 4.12.1975 
14/1981 21.6.1976 

15/1976 28.6.1976 

14/1980 27.1.1977 
9/1986 2.4.1977 

10/1984 28.6.1978 

17/1978 24.10.1978 

13/1979 | 26.6.1979 
13/1979 26.6.1979 

6/1985 26.10.1979 
1/1983 13.11.1979 

5/1985 | 18.12.1979 
17/1981 18.12.1979 

€ 3/1983 

15/1981 | 18.11.1980 
á 14/1982 

5/1981 5.3.1981 
á 15/1982 | 

16 £ 5.3.1981 
23/1981 
19/1984 | 29,8./28.9. 

1984 
7/1982 25.8.1981 

á 11/1983 | 

19/1981 11.9.1981 
á 12/1982 | 

5/1982 | 2.3.1982 
€ 12/1983     

Bls. 

  

Samkomulag um rekstur veðurathuganastöðva á Norður- 
Atlantshafi 

Breytingar 
so. 00 

0000 00. 0800000%000000 8 

Samningur um Menningarsjóð Norðurlanda 

Samningur um stofnun Norræna fjárfestingarbankans .. 
Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 144 varð- 

andi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna á 

sviði vinnumála 
Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenningu 

á rétthæfingarskeiði m.m., vegna réttar til dagpeninga 
fyrir þá, sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi 

Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum 
Torremolinos alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa, 

1977* 

Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga 
á skotvopnum og með því hvernig þeir afla þeirra .. 

Samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fisk- 

NR KK KR 

...... 

FINN NN 

veiðar á Norðvestur-Atlantshafi .......000000000.0.. 
Samningur milli EFTA-landanna og Spánar ............ 
Samningur um gildi samningsins milli EFTA-landanna 

og Spánar gagnvart furstadæminu Liechtenstein .... 

Alþjóðapóstsamningar (Rio de Janeiro) .....00000.000.. 
Samningur um loftmengun sem berst langar leiðir milli 

landa ....0020000000 ss 
' Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum 
Alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla 

Samningur um framtiðarsamvinnu ríkja varðandi fisk- 
veiðar á Norðaustur-Atlantshafi ..............0...... 

Samningur um norrænt samstarf á sviði þróunarað- 
stoðar ......200000s essa 

orðurlandasamningur um félagslegt Öryggi ............ 

Breyting ..........000.0 0. 0... 

' Norðurlandasamningur um viðurkenningu á starfsrétt- 
indum ákveðinna starfsstétta innan heilbrigðisþjón- 
ustunnar og dýralæknaþjónustunnar 

Norðurlandasamningur um gagnkvæma aðstoð í tolla- 
málum 0000: 

* Ekki enn Í gildi. 

119 
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11/1982 3.8.1982 | Samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað 
á 5/1984 | fyrir almenna kennara (bekkjarkennara) í grunn- 61 

| skólum ..........0000. 000 á 4 
6/1982 | 6.8.1982 | Samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað .. 35 

á 5/1983 | £ 45 
8/1982 6.3.1982 —  Norðurlandasamningur um samstarf stjórnvalda og stofn- 55 

€ 2/1983 ana á sviði starfsendurhæfingar og starfsmenntunar | £ 10 
13/1986 6.11.1982 | Alþjóðafjarskiptasamningurinn (Nairobi) „........00... | 197 
7/1985 10.12.1982 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna“ „.......,... 27 
6/1983 | 22.3.1983 Norðurlandasamningur til að komast hjá tvisköttun að 45 

€ 14/1983 því er varðar skatta á tekjur og eignir „........... € 194 
6/1984 | 8.3./16.5.1984 Breyting ........000.00000n. 00 ns... e.. 4 

12/1986 27.17.1984 Alþjóðapóstsamningar (Hamborg) .......00000 000... 197 
3/1986 19.8.1985 | Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun 

áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnu- | 
leikjum ......0.00 000 3 

2/1985 | 21.11.1985 Samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku 

kerfi hafstöðva (COST 43) ......02000 00. 3 

| í * Ekki enn Í gildi. 

n. 

Samningar við einstök ríki. 

Nr. Dagsetning Bis. 

Alþjóðakjarnorkumálastofnunin. 

12/1972! 7./12.7.1972 | Samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn 
um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum ........000.0... 49 

Ástralía. 
179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu „...............00000.0.00 eee 1023 
180 | 31.83.1873 Samningur um framsal sakamanna .........0000000.... 1023 
181 | 25.11.1937 Samkomulag um að samningurinn skuli ná til vissra 

nýlendna og landssvæða .......0....0......0.... 1028 
182 | 25.10.1938 Viðbótarsamningur .............0000.0.. 0... 0... 1030 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum ... 1033 
188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ............0.e00eeeeee 1043 
126 | 13.11.1952 Samningur um bestu kjör .........000.00000 000... 879 

5/1969 29.4.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 21      
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Austurríki. 

127 G.4.1928 Verslunar- og siglingasamningur ......0..0000...00.... 881 
128 | 30.4./2.6.1830, Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar ............0.... 885 
129 1.5.1954 Yfirlýsingar um afnám vegabréfsáritana ............0.. 885 

Bahamas. 

9/1974 | (16.7.1973/ | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 
, 4.4.1974 samkomulag) 2... 2ð 

17/1980 | (7.3.1978/ Samningur um áframhaldandi gildi samnings um fram- 
22.17.1980 sal sakamanna .......0..000.0. 0 ner. 122 

Bandaríki Ameríku. 

130 6.1.1902 Samningur um framsal sakamanna ........000000.0.00.. 885 
131 |  6.11.1905 Viðbótarsamningur ........000000000 0... 0... 889 
132 17.4.1914 Samningur um friðsamlega lausn deilumála ............ 890 
134 19./21.6.1926 Samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna 893 
135 23.6./5.7.1928 Samningur um póstávísanaviðskipti .........0.000...... 894 
136 15.5.1930 Gerðardómssamningur # ......20.0.000000.. 0... 895 
137 a Ð. Samningur um póstbög glaviðskipti AAA 896 

138 | 21.11.1941 | Samningur um láns- og leiguhjálp, vegna varna Íslands | 897 
139 | O17.8.1942 | Samningur um skipti á opinberum ritum ............... 899 
142 | 27.1.1945 | Toftflutningasamningur #......0...00000 00... 0... 918 

10/1978 | 17.8.1978 Breyting 2... 74 
143 (27.1./11.4.1945| Samningur un flutninga á íslenskum farþegum og pósti 

með flugvélum .......000.000. 0. senn 923 
144 3.7.1948 Samningur um efnahagssamvinnu sas 925 
145 7.2.1950 Breytingar #...........00200000 0. sena nan... 941 
146 | 23.2.1951 Breytingar ...........000.000 0... nn 943 
147 | 9.10.1952/ Breytingar ..........0000 00... sen 944 

1.10.1953 

148 5.5.1951 Varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamn- 
iINgSiINS  .........000. 0... 946 

149 8.5.1951 Viðbætir um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og 
eignir þess .....00000000000n sr... 949 

156 | 6.12.1956 Samningur um dvöl varnarliðs á Íslandi, um að um- 
ræður um endurskoðun á varnarsamningnum frá 
1951 verði látnar niður falla o.fl. .........00.0.0.. 964 

21/1974 | (22.10.1974 Orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varð- 
andi varnarsamninginn frá 1951 ..........000... 64 

150 | 7./8.1.1952 | Erindaskipti um gagnkvæmt Öryggi ........0....00.00... 956 
151 | 5./18.3.1952 | Samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á 

greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna .. 958 
152 | 4.10./10.12. | Samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað, tæki og 

1954 þjónustu ..........02000000 0... 0.nn sn... 959    
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| 
153 11./20.7.1955 | Samningur um skráningu öldutíðna fyrir útvarp vegna 

varnarliðsins á Íslandi „..............0000.....0.0.00.. | 961 
154 4.6.1956 Samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra 

ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða | 
framlengdur  .........002000 0. 961 

155 23.11.1956 Samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátrygginga- 

félaga ........... 962 
159 | 23.6.1959 Samningur um sérstaka efnahagsaðstoð .............. 975 
160 | 30.12.1960 Samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingar- 

áætlun Íslands ..........00000.0. 0. 971 
162 | 3.5./14.9.1961( Samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup 

á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, dags. 11. 
apríl 1957 ..........00000 ner 983 

11/1962 |21./27.12.1962) Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 
rekstri flugvéla og skipa ........00000 00... 44 

1/1964 13.2.1964 Samningur um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningar- 
skiptum ........000 000 sv... 1 

12/1985 | 22./27.8.1985 Breyting .....0..0.. 00 464 
16/1967 | (7.7./16.10. | Samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af 111 

í 2/1968 1967 flugvélaeldsneyti, afgreiðslutækjum flugvéla o. fl. .. é 6 
9/1968 29.5.1968 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum .. 142 
1/1969 |  23.5.1969 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 44 

20/1970 24.6.1970 Samkomulag varðandi flug Loftleiða ...........0..00.... 260 
22/1910 4.8.1970 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 266 
21/1971 28.10.1971 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 230 
22/1972 | 4.12.1972 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 100 
22/1975 1.5.1975 Samningur til að komast hjá tvísköttun og koma Í veg 

fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir .. 246 
5/1978 26.4.1978 Samkomulag varðandi útgáfu radíð-áhugamannaleyfa .. 17 

10/1983 o.7.1983 Erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á 
Keflavíkurflugvelli ............0.0.2.0 0000... 146 

16/1984 21.9.1984 Samningur um fiskveiðar undan ströndum Bandaríkjanna 63 

15/1986 24.9.1986 Samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs 
ríkjanna „........2%. 00... 202 

Barbados. 

17/1968 | 28.11./9.12. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 179 
1968 

Belgía. 
168 TY Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar ................ 1000 

163 25.3.1876 Samningur um framsal sakamanna ............0.00.0... 984 

164 18.6.1895 Verslunar- og siglingasamningur ...............0.0.... 989 
165 26.4.1905 Samningur um gerð ...........000.0. enn 993 
166 26.8.1909 Samningur um ræðismenn „......0..0.00. 000... 995 
167 | 21.12.1928 | Samningur til að forðast tvísköttun á tekjum siglinga- 

| fyrirtækja landanna .....................0... 000... 1000
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169 | 20.11./5.12. | Samkomulag um afnám vegabréfsáritana „............. 1000 
1947 

23/1965 | 19.10./30.11. | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ............. 00. 62 
21/1970 9.7.1970 Samningur til að komast hjá tvísköttun á tekjur loft- 

ferðafyrirtækja  ............... 0000. 262 
24/1975 | 28.11.1975 | Erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og 

verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis 
Ísland ...........0....0 0. 289 

12/1981 11.6.1981 Breytingar ............20..0 0000. 46 

Botswana. 

8/1974 | 15.12.1972/ | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 23 
26.4.1974 

Bólivía 

170 9.11.1931 Verslunarsamningur .............2..0.00 000... 1001 

Brasilía. 

171 | 27.11.1911 Samningur um gerðardóm ..........00000 0... 1002 
172 | —30.7.1936 Verslunar- og siglingasamningur ..................00.. 1003 
173 10.5.1956 Viðskiptasamkomulag ..........0.00.0. 000. 1005 
174 5.2.1839 Samningur um afnám frádráttarréttar ................ 1006 

10/1969 28.83.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 59 

Bretland. 

175 | 13.2.1660/61 | Friðar- og verslunarsamningur ................00. 00... 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verslunarsamningur ............0000...000.. 1012 
177 9.5.1912 Bókun varðandi breytingar á samningunum frá 13. febr. 

1660—61 og 11. júli 1670 .............00.0. 00... 1021 
178 7.2.1810 Yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslend- 

inga 0. fl. .....0.....0... 0 1021 
179 14.6.1889 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu ..........0. 1023 
180 81.3.1878 Samningur um framsal sakamanna .........0.0..00000.. 1023 

181 25.11.1937 Samkomulag um að samningurinn skuli ná til vissra ný- 
lendna og landssvæða ...........0.....00 00. 1028 

182 | 25.10.1938 Viðbótarsamningur .............0..00 00... 1030 
183 11.4.1877 Samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna .. | 1032 

184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .... | 1033 
185 | 13.10./30.9. | Samningur um póstávísanaviðskipti ................... 1034 

1921 
186 27.4.1928 Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 

hagnaði af skipaútgerð ...........0.0.00.0 000... 1034 
187 19.5.1933 Viðskiptasamkomulag ..........2.00020 s.s 1036 
188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm { 1043      
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190 | (12.10.1944 | Samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til 
Íslendinga .......0.0..00 00... nn 

191 4.7.1946 Samningur um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til 
Íslendinga  ........00000000. 0. nn 

195 20.6.1947 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 
o. fl. dags. 

193 9.2.1961 Samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskilríki 

7/1972 14.6.1972 Samningur um flugþjónustu ........00200 0000... 

11/1974 | 11./13.6.1974 | Erindaskipti um útgáfu radió-áhugamannaleyfa ........ 

12/1974 27.6.1974 Samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu ........ 

19/1982 22.9.1982 Samningur um heilbrigðisþjónustu .........000000000.. 

21/1982 | #1.12.1982 Samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu ........ 
11/1985 | 95 8.1983 Samningur um félagslegt Öryggi ........0000.00..0.00... 

Búlgaría. 

17/1963 29.10.1963 Viðskiptasamningur  ........02.2020 000... 
4/1968 10.4.1968 Samningur um afnám vegabréfsáritana ................ 

Cabo Verde. 

22/1981 | 27.11.1981 Samningur um þróun fiskveiða .....2..0020. 000... 

6/1986 | 12./19.3.1986 Erindaskipti um framlengingu samningsins ........ 

Chile. 

196 4.2.1899 Verslunar- og siglingasamningur .......0..00.0.0.000... 
197 | 30.11.1905 Viðbótargreinar  ,„.......00.0000 eens 

10./1967 17.5.1967 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 

Danmörk. 

198 { 15.10.1927 | Samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bók- 
um og skjölum .......020000 000 

199 27.6.1930 Samningur um aðferðina við úrlausn deilumála ......... 
200 18.5.1934 Samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er 

varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar ...... 
202 9.9.1946 Bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og 

Danmerkur  .......020000 00 enn 

203 4.6.1948 Viðskiptasamningur #..............00 0000 
204 22.3.1950 Loftferðasamningur  ........00000.00 seen 

21/1965 1.7.1965 Sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar 
€ 10/1971 Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Ís- 

lands .........0000 0. 
20/1986 1.8.1986 Bókun „......0..0 0 
19/1975 10.9.1975 Erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými 

Grænlands ......020000000n0 senn 

1/1985 31.1.1985 Samningur um viðskipti Íslands og Grænlands .......... 

9/1976 20.3.1976 Færeyjar: Aðstaða Færeyinga til fiskveiða við Ísland .... 
2/1979 10.1.1979 Bókun ......000000enn vesen. 
3/1981 13.1.1981 Bókun ......000.0e0ss sess... 
4/1984 9.3.1984 Bókun ......20.0 000 nr
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- | 

| Dominica. | 
15/1978 | 23.10./11.12. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 

1978 samkomulag)  ......0.000000s00 ess 92 

Efnahagsbandalag Evrópu. 

2/1973 22.71.1972 Viðskiptasamningur #.............00.0... AAN 43 
14/1975 29.5.1975 Viðbótarbókun ........0220000n..0 0. 218 
22/1976 29.6.1976 Erindaskipti um breytingar á bókun nr.6........ 165 
2/1981 6.11.1980 Viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að banda- 

laginu .....0000000c0e es... e..... .. 1 
10/1985 28.8.1985 Samningur um sameiningu og breytingar á texta 

bókunarnr,3........0%%%0 0000 370 
16/1986 14.7.1986 Viðbótarbókun vegna aðildar Spánar og Portúgals 

að bandalaginu ............2..0. 00... enn 207 
18/1986 14.7.1986 Samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðar- 

vörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningur- 
inn nær ekki til..............0.000 00... 258 

10/1981 15.5.1981 Samningur um innflutning á kindakjöti .........00..... 38 

Evrópumiðstöð fyrir meðallangdrægar veðurspár. 

21/1980 20.11.1980 Samstarfssamningur sons... 132 

Fiji. 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna á kaupskipum .... | 1033 

1/1972 15.12.1972 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1 

Filippseyjar. 
18/1981 | 16.9/30.10. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart hand- 

1981 höfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um 
niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir .......... 111 

Finnland. 
207 | 21.12.1923 | Verslunar-og siglingasamningur ....................... 1100 
208 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti | 1107 
209 10.3.1960 Loftferðasamningur  ............0.. 1112 

1/1970 {| 29.10.1970 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands 160 

Frakkland. 
211 23.8.1742 Samningur um verslun, siglingar og búsetu ............. 1115 
212 28.3.1877 Samningur um framsal sakamanna ..........0000000... 1120 
213 1.4.1886 Samningur um framsölu á eftirlátnum fjármunum og 

Ógoldnu kaupi sjómanna ..........000.000 00 1124 
214 9.8.1911 Samningur um skuldbundna gerð ...........00..0...... 1126 
215 14.4.1926 Samkomulag snertandi upprunaskirteini .............. 1128 
218 5./7.6.1947 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1135 
216 | 6.12.1951 Samningur um viðskipti og greiðslur .................. 1130 

4/1966 24.5.1966 Erindaskipti um framlengingu samningsins ........ 7 
9/1972 | 10./17.5.1972| Samkomulag um vörumerkjavernd .................... 43



  

18/1982 

20/1984 

13/1965 

20/1974 

219 
220 

221 

222 
223 

229 
224 
225 
226 

227 
230 

228 

23/1965 

175 
180 
182 
184 

14/1974 

231 
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8.5.1981 Samningur til þess að komast hjá tvísköttun á sviði loft- 

flutninga ......00..00000 00.00.0000... 72 

12.4.1983 Samkomulag um menningar- og vísindasamvinnu ...... 122 

Gambía. 

nt Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ..........2.... 30 

Grenada. 

6./25.11.1947 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 
samkomulag) .......0.0200000.0 00 ss nn. 64 

Grikkland. 

98.1.1930 Verslunar- og siglingasamningur .......02.00..0.....0. 1135 

14.5.1955 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1136 

Haiti 

21.10.1937 Verslunarsamningur ......00.0000 0. sn enn. 1137 

Holland. 

15.6.1701 Samningur um vináttu, gott samlyndi og verslun ........ 1138 

10.7.1817 Yfirlýsing um að samningurinn haldist í gildi og nái 

nú einnig til suður-fylkja Hollands ........0..... 1145 

11.4.1825 Afnám frádráttarréttar .........00000000 0... 1146 

94./27.12.1861) Samningur um undanþágu frá herþjónustu ............ 1157 

18.1.1894 Samningur um framsal sakamanna .......0000000.00... 1147 

92.71.1895 Viðaukasamningur um, að samningurinn skuli einnig 

ná til hinna dönsku og hollensku nýlendna .....-. 1152 

12.2.1904 Samningur um skuldbundna gerð ........0.0000.0.00... 1153 
29.10./24.11 | Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1157 

1949 
22.3.1950 Loftflutningasamningur ........000020000 00... 0... 0... 1154 

19.10./30.11 | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 

1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ......0000000000 0 sn 62 

Indland. 

13.2.1660-61 | Friðar- og verslunarsamningur ......00.00.0..0.0000.. 1006 

31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna ........000000000.0. 1023 

25.10.1938 Viðbótarsamningur ......c0000000enn 0... 1030 

21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum . 1033 

15.5/25.6 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritanal) .....2..00.. 49 

1974 Íran. 
15.7.1950 Vináttusamningur  ........0.000000 00 senn versa. 1158 

nn | 

| 1) Felld niður til bráðabirgða frá 24. júní 1984 og 1. október 1984, 

| sbr. 11/1984.
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Írland 
239 9.19.1950 Viðskiptasamningur  ..........200 00. 1159 
233 | 19./20.5.1949 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1160 

Ísrael. 

25/1976 15.6.1960 Orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skrán- 
ingu og vernd vörumerkja .......0..000.00.0..0.00... 168 

234 19.10.1960 Viðskiptasamningur og greiðslusamningur ............. 1161 
235 29.12.1955 Afnám gjalds fyrir vegabréfsáritanir ......0000.02000... 1162 

1/1966 23.2.1966 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1 
19/1980 10.10.1980 Erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf ........ 124 

Ítalía. 

236 1.6.1864 Verslunar- og siglingasamningur .......0.0200.00..0..0.. 1162 
237 17.9.1902 Viðaukagrein  ........20000.. 0. .e nn 1166 
238 19.7.1873 Samningur um framsal sakamanna .......000000.000... 1166 
239 25.6.1883 ; Samningur um að veita fátækum þegnum gjafsókn í 

málum ..........00000.0 00 rr 1170 
240 20.6.1889 Samningur um afhendingu dánarvottorða .............. 1171 
241 7.11.1891 Samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins .... | 1171 
242 | 16.12.1905 | Samningur um skuldbundna gerð ........0.0..00..000... 1172 
243 18.7.1907 Yfirlýsing um gagnkvæma viðurkenningu á mælibréfum 

skipa ........2.2000 0... 1173 
244 | 8./10.8.1950 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ................ 1174 

4/1976 |30.1./6.2.1976| Erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja .... 27 

Jamaika. 

9/1969 10.4./2.7. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 7 
1969 

Japan. 

17 /1966 15.11.1966 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 132 

Júgóslavía. 

4/1964 6.5.1964 Samningur um afnám vegabréfsáritana ................ 12 
5/1965 9.6.1965 Viðskiptasamningur  .........0000000 00 ner 11 

Kanada. 

175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verslunarsamningur ........00.00 000. 0... 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verslunarsamningur .........00%. 0. ......0.. 1012 
179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

bjónustu #.........000000 eens 1023 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna .......0.0.0...0.00. 1023 
184 91.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum . 1033 

245 | 18.6./2.8.1928) Samningur um póstávísanaviðskipti .......0..0000..000. 1174 

188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ........000.00 00. nn nn. 1043 

8/1962 | 17.10.1962 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 41 

14/1973 | 22.5 á 13.6. | Erindaskipti um útgáfu radió-áhugamannaleyfa ........ 177 

| 1975    
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Kenya. 

11/1981 29.5.1981 Samningur um þróunarsamstarf á sviði samvinnumála (öll | 

Norðurlönd aðilar) ......0.0000000.....0..... oo... 41 
15/1984 | 24.7./1.8.1984 Erindaskipti um framlengingu samningsins ...... 61 

Kiribati. 

11/1980 10.7.1979/ Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 
24.1.1980 samkomulag) ............%.000. 0. en 88 

Kola- og stálbandalag Evrópu. 

3/1973 22.71.1972 Viðskiptasamningur við aðildarríki þess .............. 133 
17/1986 14.7.1986 Viðbótarbókun vegna aðildar Spánar og Portúgals 

að bandalaginu“ #„..........20.... 0000... 255 

Kóreu-lýðveldið. 

10/1970 | 3./19.3.1970 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 166 

Kúba 
27/1975 | 24.11.1975 Viðskiptasamningur .............0...0... e.s... 298 

Lesótó. 

3/1970 | —29.1.1970 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 4 

Líbería. 

247 21.5.1860 Vináttu-, verslunar- og siglingasamningur ............. 1177 

Luxemborg. 

948 8.4.1879 Samningur um framsal sakamanna .................... 1180 

249 23.10.1952 Loftflutningasamningur ............0.000 000. 1185 
250 1.3.1951 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1191 

23/1965 | 19.10./30.11. | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum .........2.00.00..0..ve es 62 

18/1976 209.4.1975 Samningur til þess að komast hjá tvísköttun á tekjur og 
eignir loftferðafyrirtækja .............0..0000.0....... 146 

Malasía. 

251 | 15./16.4.1959 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1191 

Malawi. 

9/1967 | 6.3./2.5.1967 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 94 

Malta. 

15/1967 1.9.1967 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 109 

Máritíus. 

3/1969 15.2.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 18     * Ekki enn í gildi.  
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1 
Marokkó. 

3/1967 FA FA Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 20 
ð 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. 

4/1980 | 25.7.1979 Samningur um norrænt samstarfsverkefni í Afríku á 
/25.2.1980 sviði fjölmiðla  ............02000. 0000. 3 

Mexíkó. 

22/1965 21.12.1965 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 60 

Mónakó. 

252 26.3.1952 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 1192 

Mósambík. 

14/1986 7.1986 Samningur um þróunaraðstoð á sviði landbúnaðar 

(MONAP 86—87) (öll Norðurlönd aðilar) .......... 198 

Noregur. 

253 2.11.1826 Verslunar- og siglingasamningur ........000.0..0000.... 1192 
254 13.6.1856 Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa ................ 1195 
255 16.4.1858 Yfirlýsing varðandi strandferðir .......0.00000.00.0..0.... 1196 
256 | 23.5./24.6. | Erindaskipti um orðuveilingar .........00000... 0... 1197 

1903 

258 | 30.11.1928 | Samkomulag um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær 
áfram 2... 1202 

259 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti | 1203 

260 14.7.1951 Loftferðasamningur .........0.00000. 000. nn. 1207 

7/1970 | 28.10.1969 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs. 160 

3/1971 15.2.1971 Samkomulag um útgáfu radio- áhugamannaleyfa AR 24 

6/1976 10.3.1976 Orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun Í sambandi við 

útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur 30 

9/1980 28.5.1980 Samkomulag um fiskveiði- og landgrunnsmál .......... 23 

3/1982 | 22.10.1981 Samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og 

NOregs 20.00.0200 3 

7/1984 8.6.1984 Fiskveiðisamningur .......0.0000 0... nn 4 
19/1986 | 15./16.12.1986) Samningur um loðnuveiðar .......2200.0 000. nn nn... 265 

Nýja Sjáland. 

179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 
þjónustu # .........000200 00 .n err 1023 

180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna .......0000000..00.. 1023 

182 | 25.10.1938 Viðbótarsamningur ........00..0000 0000... 1030 

184 | 21.6.1881 Samningur um framsal str okumam na af kaupskipum .... | 1033 

188 | O22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ........2.0000000 0... 1043 

27/1973 | 12.12.1973 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 257
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| 

Pakistan. 

15/1974 | 9./22.7.1974 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana!) ............. 44 
7/1977 | 4.1./3.2.1977 | Erindaskipli um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og | 

sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vega- | 
bréfsáritamir .......00...0 0000 'ð0 

Pólland. | 
989 22.3.1924 Verslunar- og siglingasamningur .......0.00. 00... 1215 

13/1968 13.9.1968 Bókun um viðskipti ........00000 00 152 

15/1970 23.5.1970 Erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl .... 237 

7/1975 30.4.1975 | Viðskipta- og greiðslusamningur ......0.00.0..00 0000. 147 

16/1977 9.9.1977 | Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjávar- 
ÚÍVEgS ..........000 0 100 

20/1980 24.10.1979 Samningur um samstarf og gagnkvæma aðstoð í tolla- 
malum 00... 126 

Portúgal. 

966 14.3.1896 Yfirlýsing um verslunar- og siglingamál .............. 1227 
967 20.83.1907 Samningur um skuldbundna gerð ........0.0.0000000.000.. 1228 

968 | 9.4./9.5.1923 | Erindaskipti um verslunarviðskipti ......0.000000 00... 1229 

16/1963 15.10.1963 Erindaskipli um afnám vegabréfsáritana ............... 69 

9/1966 14.7.1966 Samningur um afnám aukatolla .....0.200000 000... 81 

Rúmenía. 
269 8.5.1931 Verslunar- og siglingasamningur ........00000 000... ' 1230 

4/1969 1.4.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .......0.000.... | 20 
10 æ, 16.6.1972 Viðskiptasamningur  ......2..22 00. | 44 

| 
€ 95 

19/1972 St. Lueía. |£ 5 

1/1979 91./27.2.1979 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 
samkomulag)  ........000 000 1 

| 

St. Vincent og Grenadine-eyjar. 

19/1980 | 25.0.1979/ Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- ' 

“ 94.1.1980 samkomulag) ....0.00. 020 | æg 

San Marínó. 

273 | 17./23.19.1953) Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ..........2.2... ' 1286 

Seychelles. 

12/1978 14.6.1976/ Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 

3.2.1977 samkomulag) .......0.00. 00 91 
| 

Solomoneyjar. 

14/1978 5.10./11.12. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 

| 1978 samkomulag) ......0..00000000 eens err 92 

|  
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| 

| Sovétríkin. 

274 25.0.1927 Samkomulag snertandi verslunar- og siglingaviðskipti .. 1236 

275 1.8.1953 Viðskipta- og greiðslusamningur ......0200.00n. 0... 1238 

25/1975 | 31.10.1975 Bókin 2... 295 

8/1985 25.60.1985 Bókun um gagnkvæmar vörualgreiðslur á árunum 

1986—-1990 ...c0r 346 

271 14.39.1960 Samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir 
ræðismannastörf  .......0. 000 1242 

278 25.4.1961 Samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu .. | 1244 

9/1977 | 25.44.1977 Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu og samráð á 

sviði sjávarútvegs og rannsókna á lifandi auðæfum 

hafsins 20.00.0200. ANNARRA 52 

16/1982 2.7.1982 Samningur um efnahagssamvinnu ....0..000. 0. ..0...... 69 

Spánn. 

279 12.10.1889 Samningur um framsal sakamanna .....00000. 0... 1245 

280 23.71.1923 Verslunar- og siglingasamningur 20.20.0000... 1250 

281 26.8.1929 Samningur um sátt, dóms- og gerðarskipan .....000.... 1251 

282 29.6./16.7. Viðskiptasamningur ......0.000 0. 1257 
1934 

283 | (29.11.1960 | Viðskiptasamkomulag ......00000.0 0 1260 
284 30.6.1959 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ......2.0.0000.. 1261 

18/1965 1.12.1965 Loftferðasamningur  ....0.00000 000. 39 

16/1980 17.8.1980 Samningur um forréltindi og friðhelgi fulltrúa á Madrid- 

| L fundi um örvggi og samvinnu Í Evrópu ....... AÐA 121 

9/1981 | —7.5.1981 Samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður- 
Atlantshafssvæðinu ...... SRI ARNARS SA 36 

Sri Lanka. 

175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verslunarsamningur ......00.00 00... 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verslunarsamningur ........0000 00 1012 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna ......0.0..0.00.. FR 1025 

182 25.10.1938 Viðbólarsamningur ......0.00.00 0 1030 

184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .... | 1093 
188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ........0.00 00 10 £3 

Suður Afríka. 

176 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verslunarsamningur ......0.0..000 0... 1006 

175 | 11.7.1670 Frjðar- og verslunarsamningtr .......0..0 0 1012 

179 14.6.1869 Vfirlýsins um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 
þjónustu 2... 1093 

180 31.83.1873 Samningur um framsal sakamanna ......0.0.0 0. 1093 

184 91.6.1881  j Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .... 1033 

| Svasíland.   1/1970 8./29.12.1969  Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .......%...2... 1



  

  

Nr. 21 294 31. desember 1986 

| 

Nr. Dagsetning | Bls. 

Sviss. 

285 10.2.1875 Vináttu-, verslunar- og búsetusamningur .............. 1262 
286 22.5.1875 Viðaukagrein # .............220000 0... s.n 1264. 
287 10.12.1827 Afnám frádráttarréttar .............00..0. 0... 1264 
288 | 23./25.2.1948| Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1264 

15/1971 1971 Samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flug- 
vélaeldsneyti SRONNSSENENÐ NES BRÐSRRORÐRÐRNRÐ 201 

17/1982 26.11.1981 Samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og 

aðrar sjávarafurðir .............00000s.. 0 e.s... 7 

Svíþjóð. 

253 29.11.1826 Verslunar- og siglingasamningur ...........00000000... 1192 
254 13.6.1856 Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa ................ 1195 
255 16.4.1858 Yfirlýsing varðandi strandferðir ...........0..0..00..... 1196 
256 23.5./24.6. Erindaskipti um orðuveitingar .........000000 0000. 1197 

1903 
289 24.2./26.7. Erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra 

1904 vottorða  ......2..00.2. 0000 1265 
291 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti 1270 

293 19.6.1947 Samkomulag um viðskipti ........000..0000 00... 1215 
295 12.5.1960 Loftferðasamningur  .............0.. 0 1280 

4/1963 11.3.1963 Bókun um viðskipti ...........000000. 0000 10 
7/1970 | 22.12.1969 | Samkomulag um innflutning á kindakjöti ............ 161 
5/1972 | 10./26.4.1972| Samkomulag um útgáfu radíó-áhugamannaleyfa ........ 24 

Tansanía. 

19/1971 93.7.1971 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana SENN RSNGNORNÐ 227 
17/1983 5.8.1983 Samningur um aðstoð við Uyole-landbúnaðarstöðina í 

Mbeve (öll Norðurlönd aðilar) ........00000000... 202 

14/1984 25.4.1984 Samningur um þróunaraðstoð á sviði samvinnumála (öll 

Norðurlönd aðilar) .......0.0000 2... 57 

Tékkóslóvakía. 
297 8.5.1924 Samkomulag um afstöðu landanna í verslunar- og sigl- 

ingamálum # ................. 002 1286 
13/1985 29.8.1985 Viðskiptasamningur ............2 0000. 467 

11/1979 17.9.1979 Erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf ........ 78 

Thailand. 

301 292.1.1957 Loftferðasamningur  .............0000.0000 002... 1300 

Trinidad og Tobago. 

15/1968 4.10.1968 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............... 164 

Túnis. 

20.6./19.7. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ..........00... 1304 302   1957    
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Tuvalu. 

13/1978 | 22.8./11.12. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða- 

1978 samkomulag) .....0000000000 0000... 91 

Tyrkland. 

303 | CO 9g.6.1955 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritanal) ..........0... 1304 

Ungverjaland. 

304 14.3.1887 Verslunar- og siglingasamningur .........00..........% 1304 
14/1970 19.5.1970 Viðskipta- og greiðslusamningur „......00.000.0.0.0.0.0. 234 

Þýska alþýðulýðveldið. 

8/1973 6.2.1973 Viðskiptasamningur  ......0002000 0. nn 144 
7/1978 1.6.1978 Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjávar- 

ÚÍVEegS ......00000 renn 20 

5/1979 17.5.1979 Erindaskipti um menningar- og visindasamstarf ........ 15 

Þýskaland, Sambandslýðveldið. 

307 14.6.1881 Samningur viðvíkjandi framsali strokumanna af kaup- 

skipum  .....0000 0 1310 

308 0.2.1891 Samningur um afnám frádráttarréttar ...........000... 1310 

309 | 18.8./18.9./ | Erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna ........ 1311 

2.11.1891 
310 | 2./7.11.1912 | Samkomulag um framsal manna, sem viljandi hafa valdið 

meiðslum .....00. 0000... ESSO RÐÐENÖRÐÐNNOK 1313 

3ll 19.12.1950 | Bráðabirgða verslunar- og siglingasamningur .......... 1314 

312 14.9.1951/ Erindaskipti um dánartilkynningar ............0000... 1315 

25.4.1952 

314 12.8.1959 Loftferðasamningur  ......0000000 nr 1318 

316 29.5./14.9. Samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi 

1956 vegabréf .........00000 000 1334 

317 21.6./14.9. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana FR 1334 

1956 
13/1971 18.3.1971 Samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun, að því er 150 

£ 21/1973 varðar skatta á tekjur og eignir ........000 0000... £ 250 

9/1978 11.10.1977 Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum ........ 66 

21/1984 27.11.1984 Samkomulag um viðskiptamál .........00.. 0... 126 

1) Fellt niður til bráðabirgða frá 1. maí 1981 að telja, sbr, 7/1981.      
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Sögulegir samningar. 

| 
Nr. Dagsetning | Bls. 

ER SE NNA = 3 

A. (1262 og 1263| Gamli sáttmáli ...........00.0 00. 1335 
{Fornbréfasafn Í, nr. 152). 

B 14.1.1814 Friðarsamningur milli Danakonungs og Svíakonungs 
| (Kielarsamningur) ..........000000 0... 1335 
| (D. Tr. H. A. nr. 24). 

C | 30.11.1918 | Sambandslagasamningur við Dani ......00.00.00000.... 1343 
(Stjt. A, nr. 39/1918). 

D 1.7.1941 Orðsendingar varðandi varnir Íslands með amerískum 
liðsafla 22... 1346 
(Skjalasafn forsætisráðun. og UNTS 1948 nr. 71). 

E 71.10.1946 Erindaskipti um niðurfellingu herverndarsamningsins við 

Bandaríki Ameríku frá 1941 o.fl, .....0.000 00. 1353 
(Stjt. A, nr. 87/1946 og UNTS 1948 nr. 184). 

194 11.3.1961 Samkomulag um lausn fiskveiðideilunnar við Breta . 1064 
315 19.7.1961 Samkomulag um viðurkenningu Sambandslýðveldisins á 

12 mílna fiskveiðilögsögu við Ísland ................ 1331 
11/1976 1.6.1976 Orðsendingaskipti um samkomulag um fiskveiðar Breta 

innan 200 mílna fiskveiðilögsögunnar, sem kveðið er 
á um Í hinni íslensku reglugerð frá 15. júlí 1975 ...... 38
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Heiti samninganna á ensku. 

List of Treaties between Iceland and other Countries 31 December 1986. 

1. International and Multilateral Conventions. 

No. Date | Page 

1 | 16.4.1856 | Convention on the Legal Status of Merchant-Men ........ 17 
2 | 20.3.1883 Convention for the Protection of Industrial Property .... 17 
3| 14.33.1884 Convention on the Protection of Submarine Cables ...... 37 
4 | 1.12.1886 £ Declaration  .........000.0.0. esne 40 

23.3.1887 

5 5.7.1890 Convention for the Creation of an International Union 
for the Publication of Customs Tariffs .............. 40 

6 | 16.12.1949 Protocol ..........0.0. 000 44 
8 | 18.5.1904 Agreement on the Suppression of the White Slave Traffic öl 
9 17.17.1905 International Convention on Civil Procedure ............ öð 

11 | 18.10.1907 | Convention for the Pacific Settlement of International 
Disputes  ........... 0000 65 

12 | 18.10.1907 Convention respecting the Limitation of the Employment 
of Force for the Recovery of Contract Debts ........ 79 

13 | 18.10.1907 Convention relative to the Opening of Hostilities ........ 81 
14 | 18.10.1907 | Convention respecting the Laws and Customs of War 

on Land .............0.20 00... 82 
15 | 18.10.1907 Convention respecting the Rights and Duties of Neutral 

Powers and Persons in Case of War on Land ........ 92 
16 | (18.10.1907 | Convention relative to the Status of Enemy Merchant 

Ships at the Outbreak of Hostilities ................. 96 
17 18.10.1907 Convention relative to the Conversion of Merchant Ships 

into Warships .............00 00... 98 
18 | 18.10.1907 | Convention relative to the Laying of Automatic Sub- 

marine Contact Mines .........020000. 00... 99 

19 | (18.10.1907 | Convention respecting the Bombardment by Naval Forces 
in time of War ............0.00. 00. 102 

20 | 18.10.1907 | Convention for the Adaptation of the Principles of the 
Geneva Convention to Naval War .........000.000.. 104 

21 18.10.1907 Convention relative to Certain Restrictions with regard 
to the Exercise of the Right of Capture in Naval War 109 

22 | 18.10.1907 | Convention concerning the Rights and Duties of Neutral 
Powers in Naval War ..........0200.000. 0... 112 

23 4.5.1910 Agreement for the Suppression of the Circulation of 
Obscene Publications ........2.000000. 000... 116 

24 4.5.1949 Protocol ........0 0200 118 
25 | 23.11.1912 | International Opium Convention ........00000 0000... 120 
26 | 28.11.1919 | ILO Convention (No. 2) concerning Unemployment .... 126 
27 | 11.11.1921 ILO Convention (No. 15) Fixing the Minimum Age for 

the Admission of Young Persons to Employment as 
Trimmers or Stokers .....0.0000000 0... 130 

28 12.11.1921 ILO Convention (No. 11) concerning the Rights of 
Association and Combination of Agricultural Workers 133  
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No. Date Page 

| 
29 1.12.1924 Agreement concerning Facilities to be given to Merchant 

| Seamen for the Treatment of Venereal Diseases ...... 136 
19/1966 17.6.1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War 

of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of 
Bacteriological Methods of Warfare ................ 139 

30 | 28.1.1926 Nordic Convention respecting the Seaworthiness of Ships 
and their Equipment .............20 0000... nn 137 

3l 11.6.1928 Declaration  ...........20000 00. 140 
32 24. 4.1926 International Convention on Motor Traffic ............. 141 
33 2.6.1928 Convention for the International Protection of Literary 

and Artistic Works ..........0002.0... sen 153 
34 27.8.1928 Treaty providing for the Renunciation of War as an 

Instrument of National Policy ........0000000. 00... 160 
35 | 12.10.1929 Convention for the Unification of Certain Rules regard- 

ing International Carriage by Air ..........00..002.. 161 
36 £ 28.9.1955 Protocol ...........0.0 00. 177 

9/1963 € 39 
37 | 28.6.1930 ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Com- 

pulsory Labour .........020000 0... 188 
39 6.2.1931 Nordic Convention concerning Certain Provisions of 

Private International Law regarding Marriage, Adop- 
tion and Guardianship ............0.0. 00... nn. 211 

40 26.3.1953 Amendment ..........00.00 000. 215 
22/1969 | 3.11.1969 Amendmemt .......... 87 
26/1973 | 20.11.1973 Amendment .....0...0 00 255 

€ 3/1974 € 20 

43 | 14.to 6.5. | Nordic Postal Agrcement regarding Forwarding of Telc- 
1931 GRAMS 20... 219 

44 | (16.3.1932 Nordic Agreement concerning the Recognition and En- 
forcement of Judgments .........00.0. 00... 219 

45 | 7.11.1933 | Nordic Agreement on Bankruptey ......0.00.0000 0... 222 
46 | 19.11.1934 | Nordic Agreement concerning Inheritance and Succession 225 

13/1976 9.12.1975 Amendments ........0.00.0 0. 71 
47 | 24.10.1936 | ILO Convention (No. 58 ) Fixing the Minimum Age for 

the Admission of Children to Employment at Sea .... 231 
48 | 27.5.1938 Nordic Declaration concerning Similar Rules of Neul- 

rality  ............0 000 234 
49 | 7.12.1944 | Convention on International Civil Aviation ............. 238 
50 14.6.1954 Protocol ............00 00 260 

18/1975 | 16.10.1974 Protocol  ..........00. 02. 234 
€ 1/1981 1 

8/1979 30.9.1977 Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the 
Convention" „...........2000 000... 24 

8/1979 30.9.1977 Protocol“ ........20... 0 28 
51 7.12.1944 International Air Services Transit Agreement ........... 261 
52 26.6.1945 Charter of the United Nations and Statute of the Inter- 

national Court of Justice ..........00.00.000..... 263   
* Not yet in force.
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9/1965 17.12.1963 
10/1966 20.12.1965 

78 20.12.1971 

22/1973 
öð 16.10.1945 

5/1964 16.11.1945 

54 | 27.12.1945 

1/1971 | 31.5.1968 
18/1978 30.4.1976 

óð | 27.12.1945 

56 13.2.1946 

59 22.17.1946 

13/1972 23.5.1967 

é€ 13/1982 
28/1975 22.5.1973 

á 13/1982 
60 9.10.1946 

61 25.6.1953 
2/1963 22.6.1962 

21/1972 22.6.1972 
62 2.12.1946 
63 19.11.1956 

64 

65 10.6.1947 

18/1967 21.5.1965 
66 11.10.1947 

8/1968 30.10.1947 

1/1980 | O30.6.1979 
67 | 6.3.1948 

20/1969 15.9.1964 
20/1969 28.9.1965 
10/1976 | 17.10.1974 

€ 3/1977 
15/1980 ' 14.11.1975/ 

€ 9/1982 | 9.11.1977 
15/1980 | 17.11.1977 
15/1980 15.11.1979 
5/1967 ; OC 19.6.1948     

  

Amendments ...........000 000... 

Amendment .......0..00000 0000... 
Amendment „......00.e sense... 

Constitution of the Food and Agriculture Organization 
Constitution of the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization .......2000000000.00...0.... 
Articles of Agreement of the International Monetary 

Fund ......2..0200 0. 

Amendment ....0..0...... HAR 
Second Amendment ........0.000000 0000 0... 00... 

Articles of Agreement of the International Bank for Re- 
construction and Development ......000000.00.0.00. 

Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations ......020000000 ne 

Constitution of the World Health Organization .......... 
Amendments ........000..0 0... 

Amendments ........000000n ses... 

Instrument for the Amendment of the Constitution of 
the International Labour Organisation ............ 
Amendment ..........000000 esne 

Amendment ......000.020000 000... 

Amendment .......200200 nn 
International Convention for the Regulation of Whaling 

Protocol 0... 

Schedule  ..........0 nr 

Convention on a Uniform System of Tonnage Measure- 
ment of Ships .......2000000ns. ens. 
Amendments ........00000 0. 

Convention of the World Meteorological Organization ... 
General Agrcement on Tariffs and Trade (GATT) and 

Geneva Protocol of 30th June of 1967 ........ a. 
Geneva (1979) Protocol „.......0000 00... 0... 

Convention on the International Maritime Organization 
Amendments ........2.000 00... 

Amendments ..........00.. sossa. 0000 
Amendments .......0000 00... 

Amendments ........000eesussse ss... 

Amendments*  ......2.0 00. 
Amendments“  ......00 0. 

Convention on the International Recognition of Rights in 
Atreraft 2... 

* Not yet in force. 
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70 9.7.1948 ILO Convention (No. 87) concerning Freedom of As- 
sociation and Protection of the Right to Organise .... 499 

71 17.9.1948 European Regional Convention for the Maritime Mobile 

Radio Service ........0.... 00 504 
72 9.12.1948 Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide ............0.0 00 504 
75 4.4. 1949 North Atlantic Treaty .......0.000..0e0. 0... nn... 515 
76 | (29.10.1951 Protocol on the Accession of Greece and Turkey | Ól9 
17 | 98.10.1954 Protocol on the Accession of the Federal Republic 

of Germany ......00.ns sr ö21 

10/1982 10.12.1981 Protocol on the Accession of Spain ......0000000.0. 60 

79 5.5.1949 Statute of the Council of Europe ......0...000.0. 0... 529 
80 22.5.1951 Amendments ........0.0.0 00 öd3 
81 | 18.12.1951 Amendment ......... 00 544 
82 4.5.1953 Amendment ........0.000 sr 544 

9/1971 | 14.10.1970 Amendment ..........000 ss 136 
16/1978 27.11.1978 Amendment ........0 0 93 
63/1952 18.6.1949 ILO Convention (No. 91) concerning Vacation Holidays 

with Pay for Seafarers (Revised 1949) ........0... 134 
86 1.7.1949 ILO Convention (No. 98) concerning the Application 

of the Principles of the Right to Organise and to 
Bargain Collectively .......0000000 000. öðð 

18/1965 12.8.1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field ........20000 ern 33 

16/1965 12.8.1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea .....c0.000nn ene. 33 

16/1965 12.8.1949 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
Of War 20.02.0000 33 

16/1965 12.8.1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War ........00000 00.00.0000... 33 

83 2.9.1949 General Agreement on Privileges and Immunities of the 

Council of Europe .......200000 000... 545 

84. 6.11.1952 Proloc0l ......2.000 0 ö49 
85 15.12.1956 Second Protocol ........00000 000. 5ð1 

8/1971 6.3.1959 Amendment ........000 0 124 

9/1983 19.9.1949 Convention on Road Traffic ........00.00 000... 112 

87 | 18.10.1950 | Convention for Bird Preservation ........000.000000.0.. 556 
88 4.11.1950 Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamenlal Freedoms ..........002 00... 559 
88 20.3.1952 Protocol ........0.0 000 578 

17/1967 6.5.1963 Protocol No. 2 conferring upon the European Court 
of Human Rights competence to give advisory 
OPINIONS ........0.. 0 111 

17/1967 6.5.1963 Protocol No. 3 amending Articles 29, 30 and 34 of the 

Convention  .........0000000 00. 111      
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17/1967 16.9.1963 Protocol No. 4 securing certain rights and freedoms 

á 7/1968 other than those already included in the Conven- 1ð1 
tion and in the first Protocol thereto ......2...... £ 18 

17/1967 | 20.1.1966 í Protocol No. 5 amending Articles 22 and 40 of the 
| Convention 2... 2... 111 

12/1984 28.9.1984 Recognition of the Jurisdiction of the European Court 
of Human Rights until 3 September 1989 ....... 56 

2/1971 | 15.12.1950 | Convention establishing a Customs Co-operation Council 90 
78 | 20.9.1951 | Agreement on iíhe Status of the North Atlantic Treaty 

Organization, National Representatives and Interna- 
tional Staff ........0000.00s sess. 523 

89 29.6.1951 ILO Convention (No. 100) concerning Equal Remunera- 
tion for Men and Women Workers for Work of Equal 

Vale 0... sr ó81 
90 |  28.7.1951 Convention relating to the Status of Refugees .......... 586 

5/1968 | Á 31.1.1967 Protocol ......... 9 
91 áð 82 Nordic Agreement on Telecommunications „.......%..... 616 

92 | 29.2. to 18.7., Nordic Agreement on Telephone-Communications ...... 616 
| 1952 

93 (175. to 10.12. , Statutes of the Nordic Council ............ ANAS 617 
1952 

94. 28.6.1952 ILO Convention (No. 102) concerning Minimum Stand- | 

ards of Social Security .......220.0000 0... | 618 
97 28.8.1952 Protocol on the Status of International Military Head- | 

quarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty 661 

98 G.9.1952 —' Universal Copyright Convention ..l.....0000000en. 666 
10/1977 7.11.1952 | International Convention to Facilitate the Importation of 

Commercial Samples and Advertising Material ...... öd 
99 | 31.83.1953 Convention on the Political Rights of Women ............ 674 

11/1964 | (11.12.1953 | European Convention on Social and Medical Assistance, 
| with Protocol .........0.0000..v er | 62 

12/1964 11.12.1953 European Interim Agreement on Social Security Schemes | 
| relating to Old Age, Invalidity and Survivors, with 

Protocol .........00000 00 63 
13/1964 11.12.1953 European Interim Agreement on Social Security other 

than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, 
with Protocol ........0000000. 00 sens 73 

100 - 11.12.1953 | European Convention on the Equivalence of Diplomas 
Leading to Admission to Universities ..........0..... 676 

101 11.12.1953 Constitution of the European Commission for the Control 

of Foot-and-Mouth Disease .......000000.. 0... 677 
5/1966 11.12.1953 Europear Convention relating to the Formalities required 

for Patent Applications .......000000 0000 n nn. 10 
4/1962 | 12.55.1954 Convention for the Prevention of Pollution of the Sea 

| ÞyYOQil .........0000 00 nn 2 

6/1966 15.4.1962 Amendments .........0000. 000 18      
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17/1970 | 21.10.1969 Amendments .........00.000000 0... en. 17 
€ 23/1977 á 165 

102 | 225.1954 | Nordic Protocol regarding Exemption of Nationals from 
the Obligation to have a Passport while Resident in 
another Nordic Country ........020000 00... 0... 684 

103 | 19.12.1954 | European Cultural Convention ............. IR 685 
104 | 25.5.1955 Articles of Agreement of the International Finance 

Corporation ......0.00000 00. 687 

106 9.8.1955 European Monetary Agreement ..........00000 0000... 702 
108 | 30.44.1956 | Muitilateral Agreement on Commerical Rights of Non- 

Scheduled Air Services in Europe .........000000... 750 
17/1965 7.9.1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, 

the Slave Trade. and Institutions and Practices Similar 
to Slavery .........0.0000 sn dd 

109 25.9.1956 Agreement on the Joint Financing of Certain Air Naviga- 
tion Services in Iceland .........0.000.0...0.000.. 154 

110 25.9.1956 Agreement on the Joint Financing of Certain Air Naviga- 
tion Services in Greenland and the Faroe Islands .. 162 

111 26.10.1956 Statute of the International Atomic Energy Agency ...... 763 
11/1972 28.9.1970 Amendment ........2200000 0 47 

112 | 21.11.1956 Agreement concerning Technical Assistance between 
Iceland and the United Nations and its Organizations 171 

7/1963 | 15.12.1956 | European Convention on the Equivalence of Periods of 
Universitv Study ........0200000 000. nn 17 

113 19.12.1956 | Nordic Agreement concerning Transfer between Health 

Insurance Societies, and on Health Insurance Benefits 
of Travellers ........20002000 000 781 

17/1977 | 20.2.1957 Convention on the Nationality of Married Women ...... 103 
114 25.6.1957 ILO Convention (No. 105) concerning the Abolition of 

Forced Labour .........2000000. 00 784 
19/1965 12.7.1957 Nordic Convention concerning the Waiver of Passport 

Control at the Inter-Nordic Frontiers ....0.00...00.. 46 

19/1965 | 20.5.1963 Supplementary Protocol ......000000000... 00... 54 
9/1973 2.4.1973 Supplementary Protocol ......0.000c0 0... 0000... 149 
9/1979 | 27.7.1979 Amendments ......000.r0r nr 30 

16/1968 | 10.10.1957 | ínternational Convention relating to the Limitation of the 
Liabilitv of Owners of Sea-going Ships .........0.. 166 

8/1984 | 13.12.1957 | European Convention on Extradition ......0.0...0..... 7 
15.10.1975 Additional Protocol .......000000 00 nn nn. 19 

17.83.1978 Second Additional Protocol ......0.0000000...0.00. 22 
27/1970 | 13.65.1958 | 110 Convention (No. 108) concerning Seafarers National 

Identity Documents ........0200000 000... 10 
14/1963 | 25.6.1958 | 110 Convention (No. 111) concerning Discrimination in 

respect of Emplovment and Occupation ............ 61 

9/1984 | 20.3.1959 | European Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters ..........220 0000 29 

17.3.1978 Additional Protocol ........00000.0 ne. 40    



  

  

      

31. desember 1986 303 Nr. 21 

No. Date Page 

15/1965 | *20.4.1959 European Agreement on the Abolition of Visas for 
Refugees  ........0000. 000. 122 

118 26.6.1959 Conference of European Post and Telegraph Administra- 
tions .......0000ns err 828 

120 | 30.11.1959/ | Agreement between Iceland and the United Kingdom, 
2.3.1960 Denmark and the Great Northern Telegraph Company, 

regarding the Laying and the Upkeep of a Submarine 
Cable between these Countries ......0.000000....... 831 

6/1963 14.12.1959 | European Convention on the Academic Recognition of 
University Qualifications ........00000.000..0. 0... 10 

121 | 21.12.1959 | International Telecommunication Convention .......... 832 
7/1970 4.1.1960 Convention Establishing the European Free Trade As- 34 

€ 1/1986 sociatilon .......0000000n esne. €1 

23/1971 | 21.12.1972 Protocol relating to the Withdrawal of Denmark and 
the United Kingdom .......00..000 00.00.0000... 235 

1/1970 4.1.1960 Protocol relating to Liechtenstein ...........0.20... 124 
28.7.1960 Protocol on Legal Capacity, Privileges and Immuni- 

ties ......00.000000 nr... 114 

27.3.1961 Protocol relating to Liechtenstein ................ 136 
27.1.1970 Record of Understandings relating to the Accession of 

Iceland ..........00..000 0... ns 138 
4.12.1969 Decision of the Council No. 17/1969 relating to the 

Accession of Iceland ..........0000000 00.00.0000. 144 
20/1976 6.11.1975 Decision of the Council No. 8/1975 on an Amendment to 

Annex G........00ecesssnsses 150 
20/1976 | 6.11.1975 Decision of the Joint Council No. 2/1975 on an Amend- 

ment to Annex G ......0...0.e.0e0 ns... 150 
17/1976 7.4.1976 Decision of the Council No. 4/1976 on the Establish- 

€ 6/1977 ment of the EFTA Industrialization Fund for Portu- É 20 
Sal .......0.000000sesssesssrss ss... 

19/1977 | 16.12.1976 Decision of the Council No. 15/1976 on an Amendment | 113 
é 6/1978 to Annex G.....000000000sense nn... evee. |É 20 

19/1977 | 16.12.1976 Decision of the Joint Council No. 9/1976 on an Amend- 113 

á 6/1978 ment to Annex G .....200000000000... 0... es... | 20 

22/1982 1.7.1982 Decision of the Council No. 7/1982 on an Amendment 
to Annex G 2..0.0..000000r 0... 0... 80 

22/1982 1.7.1982 Decision of the Joint Council No. 3/1982 on an Amend- 
ment to Annex G ......0000.00.0. 00... .... 80 

122 26.1.1960 Articles of Agreement of the International Development 

Association ......0..22000000000 ss. 832 
24/1971 5.11.1971 Amendment „........2.000000.. 0... 0... 235 

á 16/1975 28.4.1960 Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, 
of Medical, Surgical and Laboratory Equipment, etc. 1 

22/1974 17.6.1960 International Convention for the Safety of Life at Sea. 15 

22/1974 | 14.12.1960 | Convention on the Organisation for Economic Co-opera- 
- tion and Development .......2..0000000 000... .0..... 862 

124 | 30.3.1961 | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 ............ 70 
|
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1 ið I 

1/1967 | —25.3.1972 Protocol amending the Single Convention ......... „| 115 
8/1965 £ 225 
14/1971 | 18.4.1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations ............ 176 

18.4.1961 Opiional Protocol concerning Acquisition of Na- 
tiomality „dl... ae... 196 

18.4.1961 Optional Protocol concerning the Compulsory Settle- 

ment of Disputes .........2...02..0.0. 0... 0... 0... 198 
24/1970 8.6.1961 Customs Convention concerning Facilities for the Im- 

portation of Goods for Display or use at Exhibitions, 
Fairs, Meetings or Similar Events ................ 307 

25/1970 8.6.1961 Customs Convention on the Temporary Importation of 
Professional Equipment ...........00000... 0... 00... 322 

3/1976 18.10.1961 European Social Charter .............0000000 0... 0... 2 
23/1970 6.12.1961 Customs Convention on the A.T.A. Carnet for the 

Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention) 269 
1/1969 | 16.12.1961 European Agreement on Travel by Young Persons on 

Collective Passports between the Member Countries 
of the Council of Europe .....0...000.0. 0... 0... 1 

7/1962 | 23.38.1962 Treaty of Co-operation between the Nordic Countries 15 
16/1971 13.2.1971 Amendment ..........200000. ns 201 

17/1975 11.3.1974 Amendment „...........0.22000 0. sn 225 
13/1983 16.6.1983 Amendment #„.............00. nan 149 
16/1985 6.5.1985 Amendmemt .........00 472 

€ 4/1986 á 12 

1/1963 23.3.1962 Nordic Convention regarding Collection of Maintenance 
Allowances ......00.0000.00n 1 

28.6.1962 ILO Convention (No. 118) concerning Equality of Treat- 
ment (Social Security) 

18/1977 10.12.1962 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for 

Marriage and Registration of Marriages ............ 108 
8/1978 | 24.4.1963 | Vienna Convention on Consular Relations .............. 23 

24.4.1963 Optional Protocol  concerning  Acquisition of 
Nationality ........0..00000.000 nn... 60 

24 .4.1963 Optional Protocol concerning the Compulsory Settle- 
ment of Disputes ..........0000. 00... 0... 62 

3/1964 | 5.8.1968 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmos- 
phere, in Outer Space and Under Water ........0... 8 

11/1970 | O14.9.1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Com- 
mitted on Board Aircraft ............00000000.00... 169 

3/1965 | 18.6.1964 | Agreement between the Parties to the North Atlantic 
Treaty for Co-operation regarding Atomic Information 5 

15/1975 22.71.1964 Convention on the Elaboration of a European Pharma- 
COPOEIA .......0000 sn 220 

2/1965 12.9.1964 Convention for the International Council for the Ex- 1 
á 10/1968 ploration of the Sea .......000000.00. 000... 0... á 148 

26/1970 13.8.1970 Protocol ..........000000nnn nn 338   € 2/1976 €1    
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13/1966 

2/1967 

20/1972 
7/1967 

23/1965 

21/1965 
€ 8/1966 
14/1968, 
17/1969, 
20/1981 

€ 24/1982 
19/1970 
10/1979 

10/1979 

1/1968 

6/1968 
á 16/1970 

6/1969 
é 1/1977 
11/1986 

17/1984 
21/1969 

16/1969 
15/1969 

£ 5/1970 
2813/1969 

€ B131/ 
1970 

8/1969 

8/1986 
4/1978 

18/1970   

18.3.1965 

9.4.1965 

26.4.1972 
12.11.1965 

19.10./30.11. 
1965 

3.12.1965 

1.3.1966 

5.4.1966 
19.12.1966 

19.12.1966 
19.12.1966 
27.1.1967 

3.5.1967 

1.6.1967 

14.7.1967 

14.7.1967 

22.4.1968 

7.6.1968 
1.7.1968 

5.12.1968 

13.12.1968 

10.5.1979 

13.2.1969 

23.6.1969   
| 
| 
| 

Convention on the Settlement of Investment Disputes 
between States and Nationals of Other States 

Convention on Facilitation of International Maritime 
Traffic 

Amendment 

International Telecommunication Convention 
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 

of Customs Duties on Aviation Equipment 
Nordic Agreement on the Transit of Expelled Persons .. 

...0.. 

KR KO 

so 00580000%. 080 

00.00.0000... 

International Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination sr... 

International Load Line Convention 
International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 
International Covenant on Civil and Political Rights .. 

Optional Protocol 
Treaty on Principles Governing the Activities of States 

in the Exploration and Use of Outer Space, including 
the Moon and Other Celestial Bodies 

Convention on the International Hydrographic Organisa- 
tion 

Convention on Conduct of Fishing Operations in the 
North Atlantic 

Convention Establishing the World Intellectual Propertv 

Organization 
Convention for the Protection of Industrial Property ... 

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of 

Astronauts and the Return of Objects Launched into 

Outer Space 
European Convention on Information on Foreign Law .. 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons .. 

#00... 

FO NONJNONONONONONORONUNONONORO NORN 

FINN RON NONNI 

sr... 

sr... 

0 

Nordic Agreement on National Registration 0... 00..0.. 

European Convention for the Protection of Animals 
during International Transport 

Additional Protocol“ 

Agreement Establishing the European Molecular Biology 
Conference 

00... 00..0... 

FO 

sr 

Ships RRRRKKRRKKRRRRRRKRRRRRRRR 

* Not yet in force. 
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10/1980 | 29.11.1969 International Convention relating to Intervention on the 
High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties ...... 29 

10/1980 29.11.1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollu- 

tion Damage ........20000000e sen 43 

12/1971 | 12.12.1969 | European Agreement on continued Payment of Scholar- 
ships to Students studying abroad .........000000... 145 

8/1970 | (12.12.1969 | Agreement establishing a Nordic Industrial Development 
Fund for Iceland .......0.00.0.e eeen... 162 

13/1980 29.4.1980 Supplementary Agreement ......0.00.0. 00... 89 
7/1986 21.3.1986 Supplementary Agreement .....0..000 00... 13 
6/1971 | 8.10.1970 | Convention for the Mutual Recognition of Inspections in 

respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products 108 
12/1973 { (16.12.1970 | Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 

Aircraft (Hague) ........20020000 000 160 
7/1971 | 28.1.1971 | Constitution of the Nordic Atomic Institute (NORDITA) | 118 
1/1978 2.2.1971 Convention on Wetlands of International Importance, 

especially as Waterfowl Habitat ..........0..00000.0. 1 
10/1986 39.12.1982 Protocol .......0000 0 176 
11/1971 11.2.1971 Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear 

á 6/1972 Weapons and other Weapons of Mass Destruction on 
the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil 
Thereof ........0000neeessssrs rs. 138 

23/1974 21.2.1971 Convention on Psychotropic Substances, 1971 .......... 133 
á 19/1976 € 150 

2/1972 | 15.3.1971 | Nordic Cultural Co-operation Convention .........0.... 1 
18/1983 13.6.1983 Amendment ........0.0.0 0. 209 

á 2/1984 æ 1 

15/1985 6.5.1985 Amendment .......00.0.0.0 0. 471 
á 5/1986 á 13 

18/1984 24.7.1971 Convention for the International Protection of Literary 

and Artistic works ........00000 0. ene. 89 

3/1975 | —20.8.1971 Agreement relating to the International Telecommuni- 
cations Satellite Organization “INTELSAT“, with 

| Operating Agreement ........0000000.0. 00... 2 
17/1971 4.9.1971 Protocol concerning Air Transport of “Loftleidir“ to 

Scandinavia ........000.0.s0.0 eens 225 
18/1971 4.9.1971 Protocol concerning Air Transport of “Loftleidir" to 

Scandinavia ..........0000..0 0... s.n. 226 
13/1973 | 23.9.1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 

the Safety of Civil Aviation (Montreal) ............ 168 
10/1980 18.12.1971 International Convention on the Establishment of an In- 

ternational Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage „.........00.00000 00 sr... 58 

16/1973 | 15.2.1972 | Convention for the Prevention of Marine Pollution by | 193 
€ 5/1974 Dumping from Ships and Aircraft (Oslo) .......... á 21 
17/1972 | 23.3.1972 The Nordic Postal Union ...........e.ee.....0 00... 86 
4/1972 7.4.1972 Agreement concerning an International Observer Scheme 

é 20/1982 | for Land-based Whaling Stations in the North Atlantic 21   
Area 2... 0nnsssosss sas...
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8/1972, 10.4.1972 Convention on the Prohibition of the Development, 39, 
5/1973 Production and Stockpiling of Bacteriological (Bio- | 141 

€ 8/1975 logical) and Toxin Weapons and on their Destruction |á 151 

6/1975 | 20.10.1972 Convention on the International Regulations for Prevent- 100 

€ 4/1977 ing Collisions at Sea, 1972 .......0.000000000. 00.00.0000. 4 

4/1983 | 19.11.1981 Amendment 2... 10 

23/1972 6.11.1972 Nordic Convention on Transport and Communications 103 
æ 4/1973 á 141 

16/1983 13.6.1983 Amendment „.......... 195 
6 1/1984 “1 

25/1972 | 9.11.1972 Nordic Convention on Co-operation in Tax Matters .... 123 
á 10/1973 € 157 

11/1977 | 21.7.1976 Additional Agreement .......20000000 00... 0... 61 

4/1982 11.6.1981 Additional Agreement .......000.000. 00... 7 
17/1973 | 29.12.1972 | Convention on the Prevention of Marine Pollution by 205 

é 1/1976 Dumping of Wastes and other Matter (London) .. é1 
18/1973 | 20.2.1973 | Nordic Convention creating a Fund for Technical and 221 

á 8/1974 Industrial Development .......000000000.00.000.. oe... | #23 

25/1973 12.4.1973 Convention relating to the Secretariats of the Nordic 225 

á 1/1974 Ministerial Committee and their Legal Status ...... é1 

15.56.1973 Supplementary Protocol relating to the Secretariat of 

the Presidium of the Nordic Council and its Legal | 225 
Status 2... RANA ARNA ARÐ €1 

2/1986 22.11.1984 Amendment „......cens ns 1 

Additional Protocol ......2000000 0. 2 

5/1977 | 25.10.1973 | International Telecommunications Convention (Malaga- | 
Torremolinos, 1973) ..ccccccessss enn... | 5 

9/1985 | 2.11.1973 International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships, 1973 20.02.0000 rn rs 348 

9/1985 | (17.2.1978 Protocol of 1978 ......esennrrnr nr 366 
20/1975 | 26.10.1973 | Agreement on the Transfer of Corpses ......0.0.0.00.. ' 239 

15/1977 | 14.12.1973 | Convention on the Prevention and Punishment of Crimes | 
against Internationally Protected Persons, including 
Diplomatic Agents .......0.00000. 00 nn... g1 

13/1975 | 31.1.1974 | Nordic Agreement on the Legal Status of Employees of 205 
é£ 7/1976 Nordic Institutions  .....000000ss.nsssee ss € 32 

11/1975 | „26.4.1974 Nordic Agreement on Reciprocal Judicial Assistance ... 182 

13/1981 4.6.1974 Convention for the Prevention of Marine Pollution from 
Land-Based Sources ........ AAA s,..,5555, | Ð0 

21/1975 5.7.1974 | Universal Postal Convention and Related Agreements 
| (Lausanne) ......0000000eeseðnn ss ' 245 

7/1983 1.11.1974 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 | 100 

17.2.1978 Protocol of 1978 22.00.0000 nn ' 107 

12/1975 | 15.11.1974 | Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean ''190 

€ 24/1976 Stations .....c0ceeessssss ss '£ 168 

8/1977 13.-16.12. Amendments ......000c0c0e nenna (550   1976
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16 £ 23/ 12.6.1975 | Agreement on the Nordic Cultural Fund ................ ' 136 
1976 | € 168 

12/1976 | 4.12.1975 | Agreement on the Establishment of the Nordic Investment 
| | Bank .......000000 nes ns 51 

14/1981 | 21.6.1976  ILO Convention (No. 144) concerning Tripartite Consulta- 
| tions to Promote the Implementation of International 
| Labour Standards ........0.00.0.0 0... 0... 0... 0... 4 

15/1976 28.6.1976 | Nordic Agreement on Rules for Crediting Eligibility 
| Periods, etc., with respect to the Right to Daily Allow- | 

ances for Those Insured against Unemployment .... 119 
14/1980 | 27.11.1977 European Agreement on the Suppression of Terrorism .. 91 
9/1986 2.4.1977 | Torremolinos International Convention for the Safety of | 

Fishing Vessels, 1977" ..........0 0 | 16 
10/1984 | 28.6.1978 European Convention on the Control of the Acquisition | 

| | and Possession of Firearms by Individuals .......... 46 
17/1978 | 24.10.1978 | Convention on Future Multilateral Cooperation in the 

| | Northwest Atlantic Fisheries ........00.0.0.0..0.0.... | 894 
13/1979 | 26.6.1979 — Agreement between the EFTA-countries and Spain ...... ' 93 
13/1979 | 26.6.1979 | Agreement on the Validity of the Agreement between the 

| | EFTA-countries and Spain for the Principality of 
| | Liechtenstein ............00000 000. ' 272 

6/1985 ' 26.10.1979 | Universal Postal Convention and Related Agreements (Rio | 
| | de Janeiro) ....0.....0 200 27 

1/1983 | 13.11.1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1 

0/1985 | (18.12.1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi- 
| nation against Women ..........000 000. 13 

17/1981 | 18.12.1979 International Convention against the Taking of Hostages „ 102 
á 3/1983 | 10 
15/1981 | 18.11.1980 — Convention on Future Multilateral Co-operation in North- 70 

€ 14/1982 | East Atlantic Fisheries ............0000..0.0. 0... 0... | £ 68 
5/1981 5.3.1981 Convention on Nordic Co-operation in Development Assis- | 24 

£ 15/1982 tance ......00000e0sssssnass „ |£69 
16 £ 23/ 5.3.1981 Nordic Convention on Social Security ......0.000000.0... 82 

1981 á 124 
19/1984 | 29.8./28.9. Amendment #„.........000 00 ; 120 

'C'1984 | 
7/1982 | 25.8.1981 | Nordic Convention on the Recognition of Practitioners in | 

á 11/1983 Certain Occupations in the Health and Veterinary | 44 
| Se€tors .......000 0 á 148 

19/1981 11.9.1981 | Nordic Convention on Mutual Ássistance in Customs 111 
á 12/1982 Matters ........00000 0000 á 68 

5/1982 2.3.1982 Convention for the Conservation of Salmon in the North 924 
€ 12/1983 | Atlantic Ocean .......0.00.00. sn á 149 

11/1982 3.3.1982 Agreement on a Common Nordic Labour Market for 61 
€ 5/1984 General Teachers in Elementary Schools .........2.. ' 4 
6/1982 6.3.1982 Convention on a Common Nordic Labour Market ...... | 35 

'€45 € 5/1983 

* Not vet in force.
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8/1982 6.3.1982 | Nordic Convention on Co-operation between the Authori- 
€ 2/1983 ties and Institutions in the Field of Occupational Reha- 55 

| | bilitation and Occupational Training ........00.00%... '€10 
13/1986 6.11.1982 | International Telecommunication Convention (Nairobi) .. 197 
7/1985 | (10.12.1982 | United Nations Convention on the Law of the Sea“ ...... (27 
6/1983 | 22.3.1983 | Nordic Convention for the Avoidance of Double Taxation | 45 

á 14/1983 | with respect to Taxes on Income and Capital ........ '£ 194 

6/1984 8.8./16.5.1984 Amendment .......0. d 

12/1986 | 27.7.1984 — Universal Postal Convention and Related Agreements | 

(Hamburg)  ........20. 000. 197 
3/1986 19.8.1985 European Convention on Spectator Violence and Misbe- 

havior at Sports Events and in particular at Football 

Matches ....,..0..00000 0 3 
2/1985 | 21.11.1985 Agreement on the Setting up of an Experimental Euro- 

| pean Network of Ocean Stations (COST 43) 20.00.2000... 3 

í * Not vet in force. 

II. Bilateral Treaties. 

No. Date Page 

| Australia. 

179 14.6.1869 | Declaration respecting Exemption from Forced Loans 

| and Compulsory Military Service .......00.000.0... 1023 
180 - 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

| Delivered up .......0.0.000.nn.nsr 1023 
181 | 25.11.1937 Extension of the Extradition Treaty to certain Colonies 

Ete. ' 1028 
182 | 25.10.1938 | Supplementary Convention .......00.00000 00... 1030 
184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters . 1033 
188 | 22.3.1937 — Convention on Arbitration ......0..0.000.. 0000... 1043 
126 | 13.11.1952 | Most-favoured Nation Agreement .........00000...00... 879 

5/1969 | —29.4.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments ............000 sn re 21 

| Austria. 

127 6.4.1928 | Treaty of Commerce and Navigation ........00.0000... 881 
128 | 30.4./2.6.1830) Declaration regarding Abolition of Deduction Taxes .... 885 

129 1.5.1954 | | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENÍS ......0000000r0eeer ess... 885
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Bahamas. 

9/1974 16.7.1973/ Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
4.4.1974 ments (Preliminary Agreement) .........0.00000000. 25 

17/1980 7.3.1978/ Agreement on the Continuing Validity of a Treaty on 
22.7.1980 Extradition ..........202.0 000 122 

Barbados. 

17/1968 | 28.11./9.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1968 MENtS .........00. 00 179 

Belgium. 

168 Bað Declaration regarding Abolition of Deduction Taxes .... | 1000 

163 25.3.1876 Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice .. 984 
164 18.6.1895 Treaty of Commerce and Navigation .......0.0.0.00000.. 989 
165 26.4.1905 Treaty of Arbitration ...........2000.00. 0... 0... 993 
166 26.8.1909 Consular Convention ........000000. ss 995 
167 | 21.12.1928 Convention for the Exemption from Double Taxation of 

Profits Accruing from the Business of Shipping .. | 1000 
169 | 20.11./5.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1947 mMeNtS .........000 0 1000 
23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 

1965 of Customs Duties on Aviation Equipment .......... 62 
21/1970 9.7.1970 Convention for the Avoidance of Double Taxation of Air 

Transport Companies .......02000000 00... 9692 

24/1975 | 28.11.1975 Exchange of Notes on an Arrangement relating to Fishing 
and Conservation of Living Resources in the Waters 
around Tceland  ........0000200 0... 0... 289 

12/1981 | (11.6.1981 Amendments ......20..000 00 46 

Bolivia. 

170 9.11.1931 Treatv of Commerce .........220000 000... 1001 

Botswana. 

8/1974 | 15.12.1972/ | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
26.4.1974 MENtS 2... 23 

Brazil. 
171 27.11.1911 Treaty of Arbitration ..........00200000 0000... 1002 
172 30.7.1936 Treaty of Commerce and Navigation ......02..0...00.. 1003 
173 10.5.1956 Commercial Agreement ........0000000 000... 1... 1005 
174 5.2.1839 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1006 

10/1969 28.8.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

ments 59    
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Bulgaria. 
17/1963 | 29.10.1963 | Commercial Agreement ........00.0.00 en... ne. 71 
4/1968 | OC 10.4.1968 | Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. 7 

Canada. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce „.......0000.......0.. 1006 
176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce .......0.0.0... 0... 1012 
179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 

Compulsory Military Service .....0..000000.....0.. 1023 
180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ......00000 000 1023 
184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 

245 | 18.6./2.8.1928| Convention for the Exchange of Money Orders ........ 1174 
188 22.3.1937 Convention on Arbitration ......0.00000 000. nn... 1043 

8/1962 | (17.10.1962 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 2... 41 

14/1973 | 995. £13.6. | Exchange of Notes concerning Licences for Amateur Radio 
1975 Operators ........00000 00 177 

Cape Verde. 

22/1981 27.11.1981 Agreement on Fisheries Development ......00000..0.00. 120 

6/1986 | 12./19.3.1986 Exchange of Notes on Extension of the Agreement ,. 13 

Chile. 

196 4.2.1899 Treaty of Commerce and Navigation .......000000.00... 1070 

197 30.11.1905 Additional Articles ..........0.0000.0 0... 1071 
10/1967 17.5.1967 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 0200. 95 

Cuba 

27/1975 | 24.11.1975 Trade Agreement ..........2.000000. 0 s.n 298 

Czechoslovakia. 

297 8.5.1924 Exchange of Notes respecting Commerce and Navigation | 1286 
13/1985 22.8.1985 Lons-Term Trade Agreement .......0.00 467 
11/1979 19.9.1979 Exchange of Notes on Cultural and Scientific Co-operation 78 

Denmark. 

198 | 16.10.1927 | Agreement on the Mutual Exchange of Archives ...... 1072 
199 21.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1073 
200 18.5.1934 Agreement on certain Consular Functions with regard to 

Ships ......2000000 0 1077 

202 9.9.1946 Protocol regarding certain Arrangements in Connection 
with the Separation of Iceland and Denmark ...... 1084 

203 4.6.1948 — | Trade Agreement .......0000000. 00 senn 1087 
204 22.3.1950 — Air Transport Agreement .......0.00.00... 00... 1089 

24/1965 1.7.1965 ; Treaty on the Safekeeping of Manuscripts ............ 63 
“ 10/1971 £ 138    
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20/1986 1.8.1986 Protocol .......00 266 
19/1975 10.9.1975 Exchange of Notes concerning Air Navigation Services in 

Part of the Air Space over Greenland .............. 234 
1/1985 | 31.11.1986 | Agrcemenl on Trade between Iceland and Greenland .... 1 

9/1976 | 20.3.1976 |; Faroe Islands: Admission of Faroe Islanders to Fish in 

Icelandic Waters  ........0000000 00 nn 3ð 
2/1979 | 10.1.1979 Protocol ......00000000 nan 1 
3/1981 13.1.1981 Protocol .......000200 enn... 20 
4/1984 9.3.1984 Protocol ........200 200 

Dominica. 

15/1978 | 23.10./11.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
1978 ments (Preliminary Agreement) .......000000.0..00.. 92 

European Centre for Medium Range Weather Forecasts. 

21/1980 | 20.11.1980 | Go-operation Agreement ........00.00.000 00. 132 

European Coal and Steel Community. 

3/1973 22.17.1972 Trade Agreement with Member Countries ............ 133 
17/1986 14.7.1986 Additional Protocol Consequent on the Accession of 

the Kingdom of Spain and the Portuguese Repub- - 

le to the Community .........0000 0. 255 

European Economic Community. 

2/1973 22.71.1972 Trade Agreement ..........0000.00. 0. sv... 43 
14/1975 | 29.5.1975 Supplementary Protocol ......000000.0.... 218 
22/1976 29.6.1976 Exchange of Notes Amending Protocol No.6 ...... 165 
2/1981 6.11.1980 Additional Protocol consequent on the Accession of 

| the Hellenic Republic to the Community ........ 1 
10/1985 28.8.1985 Agreement Consolidating and Modifving the Text of 

Protocol 3 ........0 00 370 
16/1986 14.7.1986 Additional Protocol consequent on the Accession of 

the Kingdom of Spain and the Portuguese Repub- 
lie to the Community „.......000 00 207 

18/1986 14.7.1986 Agrcement concerning Non-Agricultural and Pro- 
cessed Agricultural Products not Covered by the 
ÁAgrCEmMENt 22... 258 

10/1981 15.5.1981 Árrangement on Trade in Sheepmeat and Goatmeat .... 38 

| Fiji. 
184 21.6.1881 | Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. 1033 

1/1972 15.12.1972 | Agreement on Ábolition of Visa Requirements .......... 1 

| Finland. 
207 21.12.1923 | Treaty of Commerce and Navigation .........00.0000... 1100 

208 | 27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1107 
209 | 10.3.1960 | Air Transport Agreement ..........0000. 000... 0... 1112 

7/1970 | 29.10.1970 | Agreement concerning the Import of Mutton ..........-. 160
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France. 

211 23.8.1742 Treaty of Commerce, Navigation and Establishment .... | 111ð 
212 28.3.1877 Treaty of Extradition of Criminals ..........0...0.0.00.. 1120 
213 1.4.1886 Declaration regarding Payment of Wages due to Deceased 

Seamen  ........20000 ns 1124 
214 9.8.1911 Convention on Mandatory Arbitration .........0..00... 1126 
215 | (14.4.1926 | Agreement with regard to the System of Certificates of 

Origin and Consular Invoices .....0.000000.00.0..0. 1128 

218 | 5./7.6.1947 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MeNÉS 2... 1135 

216 | 6.12.1951 | Treaty of Commerce and Payments ......000000.0 00... 1130 

4/1966 | —24.5.1966 Supplementary Agreement „.......0000000 00... 7 

9/1972 | 10./17.5.1972| Agreement concerning the Protection of Trade-Marks. 43 

18/1982 8.5.1981 Agreement on the Avoidance of Double Taxation in the 
Field of Air Transport .......000000000000. 00... 0000. 72 

20/1984 | 19.4.1983 Agreement on Cultural and Scientific Co-operation . 122 

Gambia. 

13/1965 | 13.10./17.11. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1965 ments  ..........000 rns I 80 

German Democratic Republic. 

8/1973 6.2.1973 Trade Agreement ........2000000 0000 144 

7/1978 1.6.1978 Agreement on Scientific and Technical Co-operation in 

Fisheries .........00000000 00 0n sn... 20 

5/1979 17.5.1979 Exchange of Notes on Cultural and Seientific Co-operation 15 

Germany, Federal Republic of 

307 14.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters . 1310 

308 5.2.1891 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes .......... 1310 

309 | 18.8./18.9./ | Exchange of Notes regarding the Expenses in Connection 

29.11.1891 with Extradition of Criminals .......00000.00000.000. 1311 

310 | 2./7.11.1912 | Agreement on the Extradition of Persons who have caused 

Injury with Malicious Intent „.......0.000.0.0..0000. 1313 

911 19.12.1950 Provisional Commerce and Navigation Agreement ...... 1314 

312 | 14.9.1951/ | Exchange of Notes regarding Death Certificates .......- 1315 

25.4.1952 
314 12.8.1959 Air Transport Agreement .......00.00000.. 0... 1318 

316 | 29.5/14.9. Exchange of Notes about the Freeing of Aircraft Personnel 
1956 from the Duty to carry Passports during a very short 

Stay in Iceland ..........000.0 000. snva sen... 1334 

317 | 21.6./14.9. | Exchange of Notes regarding the Abolition of Visa 

1956 Requirements for Travellers from the Federal Republic 

and Berlin ........2.000. eens 1334 

13/1971 18.3.1971 Agreement for the Avoidance of Double Taxation on In- 150 

£ 21/1973 | come and Capital ..........0200000. 0000. £ 250 

9/1978 | 11.10.1977 Agreement on Mutual Assistance in Customs Matters .... 66 

21/1984 — 27.11.1984 ' Treaty of Commerce .........0000000 0000 ne enn. 126
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Greece. 

219 | 28.1.1930 | Treaty of Commerce and Navigation .............00.0... 1135 
220 14.5.1955 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS  ..........000000n nn 1136 

Grenada. 

20/1974 | 6./25.11.1974 | Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa 
Requirements (Preliminary Agreement) ............ 64 

Haiti. 

221 | 21.10.1937 | Treaty of Commerce ...........0000.00 0... 1137 

Hungary. 

304 14.3.1887 Treaty of Commerce and Navigation .........000000000. 1304 
14/1970 | (19.5.1970 | Trade and Payments Agreement .........0..0000.0.. 234 

India. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce ........00.00.00 0. 1006 
18) | 31.33.1873 | Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up .........02020000000nrn 1023 
182 | 25.10.1938 Supplementary Convention .......0.0000 000... 0... 1030 
184 | (21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 

14/1974 | 15.5./25.6. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
1974 mentsl) „........0000 ner 42 

International Atomic Energy Agency. 

12/1972| 7./12.7.1972 | Agreement for the Application of Safeguards in con- 
nection with the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons ......200000000 0000. 49 

Iran 
231 15.7.1950 | Treaty of Friendship ...........0.000000 0... 0 nn... 1158 

Ireland. 
232 | 2.12.1950 Trade Agreement ..........000000. 00 senn 1169 
233 | 19./20.5.1949 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

ments  ........00000 rss 1160 

Israel. 

25/1976 15.6.1960 Exchange of Notes Constituting an Agreement on the Reci- 
procal Registration and Protection of Trade Marks. 168 

234 | 19.10.1960 | Treaty of Commerce and Payments .......000000000.0.. 1161 
235 | 29.12.1955 | Agreement on the Waiving of Fees for Visas .......... 1162 

1/1966 23.2.1966 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments  ........20000 sn 124 

19/1980 | 10.10.1980 Exchange of Notes on Cultural and Scientific Co-operation     1) Suspended with effect from 24 June 1984 and 1 October 1984, 

see 11/1984.
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Italy. 

236 1.5.1864 Treaty of Commerce and Navigation ........00.000000.. 1162 
231 17.9.1902 Additional Article .........00000000 00... 0... 1166 
238 | (19.7.1873 Extradition Treaty ..........000escennnnn 1166 
239 25.6.1883 Agreement to Grant Poor Subjects Juridical Assistance 

Free of Costs .......200000neensnns ns 1170 
240 20.6.1889 Declaration on the Mutual Issuing of Death Certificates | 1171 
241 7.11.1891 Treaty regarding the Mutual Abolition of Deduction 

Taxes lr. 1171 

242 | 16.12.1905 | Convention on Mandatory Arbitration .......0.0000000.. 1172 

243 18.7.1907 Agreement concerning the Reciprocal Recognition of 

Tonnage Certificates .......0..00000 000... 0... 1173 
244 | 8./10.8.1950 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENtS .......0000 rr 1174 

4/1976 | 30.1./6.2.1976 | Exchange of Notes on the Reciprocal Registration of Trade 

Marks .......0eee eeen 27 

Jamaica. 

9/1969 10.4./2.7. Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa 

1969 Requirements ......00.0000 nenna 57 

Japan. 

17/1966 | 15.11.1966 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MeNtSs .........00 rss 132 

Kenya. 

11/1981 29.5.1981 Agreement on Development Cooperation in the Field of 

Cooperative Development (all the Nordic Countries 

are Parties) ........0e0e0ssessssndsas dr... . 41 

15/1984 | 24.7./1.8.1984 Exchange of Notes on Extension of the Agreement 61 

Kiribati. 

11/1980 10.7.1979 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

/24.1.1980 ments (Preliminary Agreement) .......0000000..00.. 88 

Korea, Republic of 

10/1970 | 3./19.3.1970 | Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa 

Requirements .......0.00000000 000 senn... . 166 

Lesotho. 

3/1970 29.1.1970 Exchange of Notes relating to the Abolition of Vísa 

Requirements  ......020000ss0sssenn eðaa... 4 

Liberia. 

247 21.5.1860 Treaty of Amity, Commerce and Navigation .......... 1177 

Luxembourg. 

248 8.4.1879 Treaty of Extradition ......cccc.e0sene. 0... 0 ..00. ee... ! 1180 

249 | 23.10.1952 | Air Transport Agreement ......0.00.0...0.0... ARA 1 1185  
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250 1.3.1951 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments 2... 1191 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 
1965 of Customs Duties on Aviation Equipment .......... 62 

18/1976 29.4.1975 Agreement on the Avoidance of Double Taxation on the 
Income and Capital of Air Transport Companies .... 146 

Malawi. 

9/1967 | 6.3./2.5.1967 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENtS ........0.0 00 94 

Malaysia. 

251 | 15./16.4.1959 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENÍS .........00.0 rns 1191 

Malta. 

15/1967 1.9.1967 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
mMents ......2000000nsevessr ss. 109 

Mauritius. 

3/1969 15.2.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENtS .......2.000000 ser 18 

Mexico. 

22/1965 | 21.12.1965 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments ......2.00000 sver 60 

Monaco. 

252 26.3.1952 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENtS .......0.000000000 ss 1192 

Morocco. 

3/1967 | 16.9./22.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
1966 MENtS ......0200000 0000 20 

Mozambique. 

14/1986 19.7.1986 Agreement on Support to the MONAP programme 1986— 
1987 (all the Nordic Countries are Parties) .......... 198 

Netherlands. 

222 15.6.1701 Treaty of Friendship, Mutual Understanding and 
Commerce ..........00.00 000 1138 

223 10.7.1817 Declaration to the Effect that the Treaty remains in 
Force and is Extended to the Southern Provinccs of 
the Netherlands ............20.00 000... s.n. 1145 

229 11.4.1825 | Treatv regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1157 
224 | 24./27.12.1861) Declarations regarding Exemption from Military Duty | 1146 
225 18.1.1894 | Extradition Treaty ..........200.000 sr „ 1147
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| 
296 | —2.7.1895 Supplementary Agrcement concerning Extension to the 

Danish and Dutch Colonies .......00.0000 00... 1152 
227 12.2.1904 | Convention on Mandatory Arbitration .........0...... 1153 
230 | 22.10./24.11. | Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. | 1157 

1949 
228 22.3.1950 Air Transport Agreement .........220.000... 00... 1154 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 
1965 of Customs Duties on Aviation Equipment .......... 62 

New Zealand. 
179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 

Compulsory Military Service .........000000....... 1023 
180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up .........0.00000. s.s 1023 
182 | 25.10.1938 Supplementary Convention .......000..0.. 0000... 1030 
184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters. .. | 1033 

188 22.3.1937 Convention on Arbitration .........000.000..0.0. 0... 1043 
27/1973 | 12.12.1973 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENS  ..........00sss rr 257 

Norway. 

253 2.11.1826 Treaty of Commerce and Navigation .......0.00000000.. 1192 
254 13.6.1856 Declaration respecting Reciprocity in the Treatment of 

Ships ........00000 ess. 1195 

255 16.4.1858 Declaration regarding Cabotage IR 1196 
256 | 23.5./24.6. | Exchange of Notes regarding the Method of Conferring 

1903 | Orders ........20000 00 ene ssnsss 1197 
258 | 30.11.1928 | Agreement regarding the Preparation and Forwarding of 

Maritime Reports .......0.00000.0.. 000... 1202 

259 21.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1203 
260 14.7.1951 Air Transport Agreement .........0.000000....00..... „ | 1207 

7/1970 28.10.1969 Agreement concerning the Import of Mutton .......... 160 

3/1971 15.2.1971 Agreement concerning Licences for Amateur Radio Opera- 
tors  ......0.000 rss. 24 

6/1976 10.3.1976 Exchange of Notes on a Practical Arrangement in con- 
nection with the Extension of the Icelandic Fishery   Limits to 200 Nautical Miles ..........0.00.00.0000000.. 30 

9/1980 28.5.1980 Agreement concerning Fishery and Continental Shelf 

Questions ........00000 00 23 
3/1982 | 22.10.1981 Agreement concerning the Continental Shelf in the Area 

between Iceland and Jan Mayen .......00000000.0. .. 3 

7/1984 8.6.1984 Fisheries Agreement ........... SIR 4 
19/1986 |15./16.12.1986| Agreement on a Capelin Fishery ......0..000000.0..0.0. 265 

Pakistan. 

15/1974 | 9./22.7.1974 | Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa 
Requirements!) .........0.00000000. 0. 0... 0... 44     1) Suspended with effect from 1 March 1977. see 7/1977. |
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7/1977 | 4.1./3.2.1977 | Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa Re- 
quirements in Diplomatic and Official Passports and 
the Waiving of Visa Fees ........000000. 00.00.0000. 50 

Philippines. 

18/1981 | 16.9./30.10 | Exchange of Notes relating to the Abolition of Visa 
1981 Requirements for Holders of Diplomatic or Official 

Passports and the Waiving of Fees for Certain Visas 111 

Poland. 

262 | 22.3.1924 | Treaty of Commerce and Navigation ..........00000... 1215 
13/1968 13.9.1968 Protocol concerning the Exchange of Goods .......... 152 
15/1970 | 23.5.1970 Exchange of Notes concerning the Development of R 

Cultural, Scientific and Technical Contacts ........ 27 
7/1975 30.4.1975 Long Term Trade and Payments Agreement ............ 147 

16/1977 9.9.1977 Agreement on Scientific and Technical Co-operation in 
Fisheries .............0220000 0000 .e sann... 100 

20/1980 | 24.10.1979 Agreement on Mutual Co-operation and Assistance in 
Customs Matters ........00200000000 000... 00. 0... 126 

Portugal. 

266 14.3.1896 Declaration regarding Commerce and Navigation ...... 1227 

267 20.3.1907 Convention on Mandatory Arbitration .......000.00... 1228 
268 | 9.4./9.5.1923 | Exchange of Notes regarding Trade Relations .......... 1229 

16/1963 | 15.10.1963 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENtS .....0.020000nsss ss... 69 

9/1966 14.7.1966 Exchange of Notes regarding the Abolition of Surtax on 
Icelandic Goods Shipped to Portugal in Icelandic 
Vessels .........0000000ssesssssss 81 

Romania. 

269 8.5.1931 Treaty of Commerce and Navigation .......00.0000000.. 1230 
4/1969 1.4.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENtS „......0.0000000sse ns... 20 
10 £| (16.6.1972 | Long Term Trade Agreement ..........0000.0.0...0... 44 

19/1972 £ % 
St. Lucia. 

1/1979 | 21./27.2.1979| Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments (Preliminary Agreement) ..........000000000. 1 

St. Vincent and the Grenadines. 

12/1980 | 25.9.1979/ Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
24.1.1980 ments (Preliminary Agreement) ......000..0..0.. .. 88 

San Marino. 

273 (17./23.12.1953| Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments 00.00.0000 10 00000000,800850000000001%00 0080 0 1236
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Seychelles. 

12/1978 | 14.6.1976/ | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
3.2.1977 ments (Preliminary Agreement) .......0000000000... 91 

Solomon Islands. 

14/1978 | 5.10./11.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
1978 ments (Preliminary Agreement) .........00000000.... 92 

South Africa. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce .......0.00000.0.0.... 1006 
176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce .........0000000.0.0.. 1012 
179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans 

and Compulsory Military Service ............000... 1023 
180 | 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ...........00000.00. s.n... 1023 
184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 

Spain. 

279 | 12.10.1889 | Treaty on the Extradition of Criminals ................ 1245 
280 | 23.7.1923 | Treaty of Commerce and Navigation .............0.... 1250 
281 26.8.1929 Treaty of Conciliation, Judicial Settlement and Arbitra- 

(5 (0) ER 1261 
282 | 99.6./16.7. | Commercial Treaty ............0.00000. 00... nn 1257 

1934 
283 | (99.11.1960 | Trade Agreement ............0....0.... sn... 1260 
284 30.6.1959 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENS .......0000 ss 1261 
18/1965 1.12.1965 Agreement relating to Air Transport ...........000.... 39 
16/1980 17.8.1980 Agreement on the Privileges and Immunities of Delegates 

at the Madrid Meeling 1980 on Security and Co-opera- 
tion in Europe ........0...00000 0. 00 sn. 121 

9/1981 7.5.1981 Agreement concerning an International Observer Scheme 
for Land-Based Whaling Stations in the North Atlantic 
Area .......0.00 0 sssn ss 36 

Sri Lanka. 

175 | 13.9.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce ..........0000...0..... 1006 
176 11.7.1870 Treaty of Peace and Commerce .........000000000...0.. 1012 
180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ........0000000 0000... 1023 
182 | 95.10.1938 Supplementary Convention ........00000000 00... 1030 
184 91.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 

188 99.3.1937 Convention on Arbitration .........0.00000.0 000... 0... 1043 

Swaziland. 

1/1970 | 8./29.12.1969 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require-       ments Sr. 00 00. 
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Sweden. 

253 2.11.1826 Treaty of Commerce and Navigation .......0.000...... 1192 
254 13.6.1856 Declaration respecting Reciprocity in the Treatment of 

Ships .......000000000s eeen. 1195 

255 16.4.1858 Declaration regarding Cabotage ..........00000000.00.0... 1196 
256 | 23.5./24.6. Exchange of Notes regarding the Method of Conferring 

1903 Orders .......00000sn0 ess 1197 
289 | 24.2./26.7. Exchange of Notes regarding the Mutual Íssuance of 

1904 Death Certificates and other Certificates ............ 1265 
291 27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1270 
293 19.6.1947 Protocol regarding Trade ..........2.0000..0. 00... 1275 
295 12.5.1960 Air Transport Agreement .......00002000 0... nn... 1285 

4/1963 11.3.1963 Protocol regarding Trade .........0000000. 0... 0... 10 

1/1970 | 22.12.1969 | Agreement concerning the Import of Mutton ........-. 161 

5/1972 (10./26.4. 1972| Agreement concerning Licences for Amateur Radio 
Operators ..........0000n nenna 24 

Switzerland. 

285 10.2.1875 Treaty of Friendship, Commerce and Establishment .. 1262 

286 22.5.1875 Additional Article .......000000000 00... 0... 1264 

287 10.12.1827 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1264 

288 | 23./25.2.1948 | Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. | 1264 

15/1971 1971 Agrcement concerning Exemption from Customs Duty 

and Sales Tax on Aviation Fuel .........2.0000... 201 

17/1982 | 26.11.1981 Agreement on Trade in Agricultural, Fish and Other 

Marine Products ........0000000 0000 senn... 71 

Tanzania. 

19/1971 | 93.7.1971 | Agreement for the Abolition of Visa Requirements .... | 227 
17,/1983 5.8.1983 Agreement on Assistance to the Uvole Agricultural Centre- 

Mbeya (all the Nordic Countries are Parties) ...... 202 

14/1984 25.4.1984 Agreement on Development Cooperation in the Field of 

Cooperative Development (all the Nordic Countries 

are Parties .........000000 ns 57 

Thailand. 

301 22.1.1957 Agreement relating to Air Transport Services .......... 1300 

Trinidad and Tobago. 

15/1968 4.10.1968 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

ments .....0..0 sr 164 

Tunisia. 

302 | 20.6./19.7. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1957 MENÍS 22.00.0000 |   
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Turkey. 

303 28.6.1955 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

ments!) ..... ARA ... 1304 

Tuvalu. 

13/1978 | 22.8./11.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1978 ments (Preliminary Agreement) .....c000000. 0... 91 

Union of Soviet Socialist Republics. 

274 25.5.1927 Agreement relating to Commerce and Navigation ...... 1236 

275 1.8.1953 Agreement on Trade and Payments ......00...0.0.0.. 1238 

25/1975 | 31.10.1975 Protocol .........000000 00 senn 295 

8/1985 25.6.1985 Protocol on Exchange of Goods 1986—1990 .....0.. 346 

277 14.3.1960 Agreement on the Reciprocal Rescinding of Consular 

Fees .....00.0000s esne 1242 

278 25.4.1961 Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, 

Science and Technology .....0000n0e0n ce... 1244 

9/1977 25.4.1977 Agreement on Scientific and Technical Co-operation and 

Consultation in the Field of Fisheries and Investiga- 
tion of the Living Resources of the Sea 00.00.0000... 52 

16/1982 2.7.1982 Agreement on Economic Co-operation .....c0000.00..0% . 69 

United Kingdom. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and CommerCe ..oc.ceoce0.en000. ee. | 1006 

176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce ..coccccseeen0. en... 1012 
177 9.5.1912 Protocol Modifying the Treaties of 13th of February 

1660—-61 and 1lth of Julv 1870 .......000000.00..0.0. 1021 
178 7.2.1810 Order in Council deciding that the Inhabitants of Iceland 

shall be Exempted from Attack and Hostility and be 

considered as Stranger Friends ..........000000.... 1021 

179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 

Compulsory Military Service ......00.0000..0.000.0.. ; 1023 

180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice .......... 1023 

181 | 25.11.1937 Extension of the Extradition Tready to certain Colo- 

nies ete. .........000000ee nn. | 1028 

182 | 25.10.1938 Supplementary Convention ......0000000 0... 0... nn... | 1030 

i83 | (11.4.1877 Agreement regarding the Disposal of the Estates of ; 
Deceased Seamen .......000000 00 eens nrrn ner... | 1032 

184 | 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1833 

185 0. Money Order Agreement „........0.00.0 0... nn... | 1094 

186 | #27.4.1928 Agreement concerning Exemption of Shipping Profits | 

from Income Tax .......00000000 enn nn .. | 1094 

187 | (19.5.1933 | Agreement on Trade and Commerce .......000.0..00.. ! 1036 

188 | 22.3.1937 | Convention on Arbitration .......0000000.n 0. s.n. en... | 1043 

190 | (12.10.1944 | Agreement concerning the Reversion of the Reykjavik 
Airfield to the Icelandic Government ........0000%% ' 1049   1) Suspended with effect from 1 May 1981, see 7/1981
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191 4.7.1946 Agreement on the Transfer of Reykjavik Airfield to the 
Icelandic Government ........2...000 00... 

195 20.6.1947 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENS .......0.00. 0 

193 9.2.1961 Agrcement concerning the Acceptance of the British 
Visitor's Passport .......00.2000. 0... 

7/1972 14.6.1972 Agreement relating to Air Services ........00.00....... 
11/1974 | 11./13.6.1974 | Exchange of Notes concerning Licences for Amateur 

Radio Operators ........20..000 00. 
12/1974 27.6.1974 Memorandum of Understanding relating to Charges for 

Air Navigation Services ...........00 00... 
19/1982 22.09.1982 Agreement on Health Services ......00.00.000.00.0... ... 
21/1982 1.12.1984 Memorandum of Understanding regarding the Billing and 

Collection bv the United Kingdom of Air Navigation 
Charges Levied by Iceland ..........000 0... 

11/1985 25.8.1983 Convention on Social Security ......000 0. 

UNESCO. 

4/1980 25.7.1970,/ Agreement on a Joint Nordic/UNESCO Communication 

25.23.1980 Development Projeei in Africa 20.00.0000. 

138 | 

159 

142, 
10/1978 

97.1./11.4.1945 143 

144 
“145 

146 
147 

148 
149 

  

  

6.1.1902 
6.11.1905 
17.4.1914 

19./21.6.1926 

| 23.6./5.7.1928 
15.5.1930 

'11.10./31,10. 
1938 

21.11.1941 

17.8.1942 

27.1.1945 
17.8.1978 

3.7.1948 
7.2.1950 
23.2.1951 
9.10.1952/ 
1.10.1953 
5.5.1951 
8.5.1951 

  
  

United States of America. 

Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice .. 
Supplementary Treaty ...........20000.. 0... 

Treaty to Advance the Cause of General Peace ........ 

Árrangement relating to the Waiver of Passport Visas 
for Non-Immigrants ..........00.0 00. 

Money Order Convemtion .......0000.0 0. 
Treaty of Arbitratjon .......0..0.0 0. 
Agreement concerning the Exchange of Pareel Post .... 

Agreement relating to Lend-Lease Áid for the Defence 
of Tegland ..........20..0. 2200... 

Agreement relating to the Exchange of Official Publica- 
flöns Or 

Agreement relating lo Air Transport Services .......... 
Ámmendment „00... 

Agreement relating to Transportation by Air of Icelandic 
Passengers and Mail ..........220.000 000... een 

Economic Cooperation Agreement ..........00000.0.... 
Amendment (..........0020. 00 
Amendment (........00.020 00 

ÁAmendment (......02... 000 

Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty 
Annex on the Status of United States Personnel and 

Property 0...  
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156 ' 6.12.1956 ; Agreement relating to the Presence of Defense Forces 

| in Tceland, Disconlinuing the Discussions for the 

; Revision of the 1951 Defense Agreement etc. ...... 964 

21/1974 - 22.10.1974 Exchange of Notes, Meimorandum of Understanding and 

Agreed Minute relating to the Defense Agreement of 

| ÓÐ lll (64 
150 ; 7./8.1.1952 í Exehange of Notes relating to Mutual Security ........ ' (956 

151  5./18.3.1952 | Agreement relating to Relief from Taxation of United 
States Expenditures in Íceland for Common Defense 958 

152; 4.10./10.12. | Agrecment relating to the Purchase of Ceriain Military 

1954 Equipment, Materials and Services by Iceland ...... 959 

153 (11,/20.7.1955 Agreement relating to the Registration with the Inter- 

national Frequencx Registration Board of Radio 

Frequencies for the use of the Íceland Defense Force 961 

154 4.6.1956 Agreement relating to the Reciprocal Extension of Validity 

Periods of Vísas for Certain Non-Immigrants ...... 961 

155 | 23.11.1956 | Agrecment regarding the Settlement of Claims of Icelandic 
Insurance Companies .......0.2 00 962 

159; C23.6.1959 || Agreement relating to Special Feonomic Assistance .... | 974 

160 | (30.12.1960 í Acrcement providing for an Assistance Grant in Support í 
of Tceland's Economic Stabilization Program ........ ir 

162 | 3.5./14.9.1961 Agreement concerning the Close-out of the Collection 

Acconnt of ihe Ágricultural Commodities Ágreemenl 

of April 11, 1957 l....00.0s rr 983 

11/1962 21./27.12. Agreement Granting Relief from Double Taxation on | 

1962 Income Derived from the Operation of Ships and Air- 

(áð ið! f! a i dd 

1/1964 13.2.1964 Agreement for Finaneing Certain Educational Exchange í 
Programs 2... | Í 

12/1985 | 29./27.8.1985 Amendineni 2. 404 

16/1967 | 7.7./16.10. | Agreement relating to Reeiprocal Exemption of Aireraft | li} 

á 2/1968 1967 from Pavment of Taxes on Aviation Fuel, Lubricants Í € 56 

S Ground Equipment 20.00.2000 
9 /1968 29.5.1968 Agrcement for Sales of Agricultural Commodities .... | 142 

7/1969 | 23.56.1969 Agreement for Sales of Agricultural Commodities ...... 44 

20/1970 24.6.1970 Modus Vivendi relating to “Loftleiðir" Airlines ........ 200 

22/1970 4.8.1970 Agrecment for Sales of Agricultural Commodities ...... 268 

21/1971 | 28.10.1971 Agreement for Sales of Agricultural Commodities ...... 230 

22/1972 4.12.1972 Agrcement for Sales of Agrieultaral Commodities ...... 1 100 

22/1975 1.5.1975 Convention for the Avoidance of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes | 

on Income and Capital .......0..00 0... | 246 

5/1978 | 26.4.1978 Exchange of Notes concerning Licences for Amateur | 

Radio Operations .......00 nn 17 

10/1983 5.7.1983 Exchange of Noles on Cooperation for Construction of an 

Air Terminal at Keflavik Airport co.0cccn0. 00... ' 148
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16/1984 21.09.1984 

  
Agreement concerning Fisheries off the Coasts of the 

  

  

  

  

| 
| United States ......00000 eeen 63 

15/1986 24.9.1986 | Treaty to Facilitate their Defense Relationship ....00.0.. 202 

| Yugoslavia. 

4/1964 6.5.1964 | Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. 12 
5/1965 9.6.1965 —| Trade Agreement „......2.020000. 0000... 11 

II. Historic Treaties. 

| | 
No | Date | Page 

| 

A (1262 and 1263) The Old Pact (between the Icelanders and the King of 

| Norway Hakon Hakonarson) ......0000000 0000... „. | 1335 

B | (14.1.1814 Peace Treaty between the King of Denmark and the King 

| of Sweden .......0.00000. 0 1335 
C | 30.11.1918 Union Treaty with Denmark .....0.00.000.00 0... 0... 1343 
D | 1.7.1941 Exchange of Messages relating to the Defence of Iceland 

| by United States Forces .......0..00... en... 1346 
E | (7.10.1946 Exchange of Notes Terminating the Defence Agreement 

of July 1, 1941 and Providing for Interim Use of 
| Keflavik Airport ......2.20000 senn. 1353 

194 | O11.3.1961 Agreement on the Settlement of the Fisheries Dispute 
with the British .........00000000 000... 1064 

315 | 19.7.1961 | Treaty on the Acceptance of the 12 Miles Fishery Limits | 
in Icelandic Waters .......00.00000 0000... | 1381 

11/1976 | #1.6.1976 Exchange of Notes on Arrangements for British Fishing 
in the Fisheries Zone of 200 Nautical Miles Declared 
by the Icelandic Regulations of 15 July, 1975 ........ 38   
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