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                    REGLUGER  EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS (EB) NR. 725/2004                      2008/EES/10/18 

frá 31. mars 2004 

 um a  efla vernd skipa og hafnara stö u (*)  

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 

 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Vísvitandi ólögmætar a ger ir, einkum hry juverka-
starfsemi, eru ein mesta ógn sem ste jar a  hugsjónum 
l ræ is og frelsis og eim fri argildum sem liggja til 
grundvallar Evrópusambandinu.  

 

2) Ávallt skal tryggja vernd sjóflutninga innan Evrópu-
bandalagsins og borgaranna sem n ta sér á, sem og 
umhverfisins, gegn eirri ógn sem stafar af vísvitandi 
ólögmætum a ger um, s.s. hry juverkum, sjóránum og 

ess háttar a ger um. 

 

3) Hugsanlegar aflei ingar ógnar, sem borgurum Sam-
bandsins og umhverfinu stafar af vísvitandi ólögmætum 
a ger um í tengslum vi  vöruflutninga, einkum 
hættulegra efna, s.s. í efna og geislavirkra efna, eru mjög 
alvarlegar. 

 

4) Hinn 12. desember 2002 sam ykkti rá stefna stjórnar-
erindreka Al jó asiglingamálastofnunarinnar (IMO) 
breytingar á al jó asamningnum um öryggi mannslífa á 
hafinu frá 1974 (SOLAS-sam ykktinni) og 
al jó akó anum um vernd skipa og hafnara stö u 
(ISPS-kó anum). essum gerningum er ætla  a  efla 
vernd skipa sem notu  eru í al jó avi skiptum og 
tengdrar hafnara stö u. Í eim er a  finna lögbo in 
ákvæ i sem skal sk ra me  tilliti til gildissvi s innan 
Bandalagsins og tilmæli, sem sum hver skal lögbjó a 
innan Bandalagsins.  

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 129, 29.4.2004, bls. 6. Hennar 
var geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2005 frá 
4. febrúar 2005 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  
EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-

sambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 19. 
(1)  Stjtí . ESB C 32, 5.2.2004, bls. 21. 
(2)  Álit Evrópu ingsins frá 19. nóvember 2003 (hefur enn ekki veri  birt 

í Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 22. mars 2004. 

5) Me  fyrirvara um reglur a ildarríkjanna á svi i jó ar-
öryggis og rá stafanir, sem væri hægt a  gera á grund-
velli VI. bálks sáttmálans um Evrópusambandi , skal ná 
verndarmarkmi inu, sem l st er í 2. forsendu, me  ví 
a  sam ykkja vi eigandi rá stafanir á svi i stefnu um 
sjóflutninga, ar sem settir eru sameiginlegir sta lar um 
túlkun og framkvæmd á og eftirlit innan Bandalagsins, 
me  ákvæ unum sem sam ykkt voru á rá stefnu 
stjórnarerindreka Al jó asiglingamálastofnunarinnar 
12. desember 2002. Fela skal framkvæmdastjórninni 
framkvæmdavald til a  taka upp ítarleg framkvæmda-
ákvæ i. 

 

6) Í essari regluger  eru grundvallarréttindi virt og megin-
reglum fylgt, einkum eim sem eru vi urkenndar í sátt-
mála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. 

 

7) Ekki skal einungis auka vernd skipa sem notu  eru í 
al jó asjóflutningum og hafnara stö u sem jónar eim 
heldur einnig skipa sem veita jónustu innanlands í 
Bandalaginu og hafnara stö u eirra, einkum far ega-
skipa, vegna ess fjölda mannslífa sem slíkir flutningar 
stofna í hættu. 

 

8) Í B-hluta ISPS-kó ans er a  finna fjölda tilmæla sem 
skal lögbjó a innan Bandalagsins í ví skyni a  vinna á 
samstilltan hátt a  ví a  ná fram eim verndar-
markmi um sem l st er í 2. forsendu.  

 

9) Í ví skyni a  stu la a  ví a  hi  vi urkennda og 
nau synlega markmi  a  efla skipasiglingar á stuttum 
lei um innan Bandalagsins náist skal fara ess á leit vi  
a ildarríkin, í ljósi 11. reglu sérrá stafanna SOLAS-
sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd, a  au geri 
samninga um verndarrá stafanir fyrir áætlunarsiglingar 
skipa á föstum siglingalei um innan Bandalagsins sem 
nota tiltekna hafnara stö u, án ess a  slíkt stofni 
almennum verndarvi mi unum í hættu. 

 

10) a  kann a  vera óhóflegt a  beita til frambú ar öllum 
verndarreglum, sem kve i  er á um í essari regluger , 
gagnvart hafnara stö u í höfnum sem jóna a eins ö ru 
hverju skipum í al jó asjóflutningum. A ildarríkin skulu 
ákve a, á grundvelli áhættumats sem au skulu láta fara 
fram, hva a hafnir eiga í hlut og hva a rá stafanir a rar 
veita fullnægjandi vernd.  
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11) A ildarríkin skulu hafa nái  eftirlit me  ví hvort skip, á 
lei  til hafnar í Bandalaginu, hva an svo sem au eru, 
hlíti verndarreglunum. Hluta eigandi a ildarríki skulu 
fela „lögbæru yfirvaldi siglingaverndar“ ábyrg  á a  
samræma, hrinda í framkvæmd og hafa eftirlit me  
beitingu verndarrá stafananna, sem mælt er fyrir um í 

essari regluger , gagnvart skipum og hafnara stö u. 
Yfirvaldi  skal krefjast ess a  sérhvert skip, sem hyggst 
koma til hafnarinnar, leggi fram uppl singar fyrir fram 
um al jó legt siglingaverndarskírteini ess, a  
verndarstig sem gildir um bor  og hefur á ur gilt og 
hvers kyns a rar hagn tar uppl singar um vernd. 

 

12) A ildarríkjum skal vera heimilt a  veita undan águr frá 
kerfisbundinni kröfu um a  leggja fram uppl singarnar 
sem um getur í 11. forsendu ef um er a  ræ a 

jónustustarfsemi á svi i sjóflutninga innan 
Bandalagsins e a innanlands, a  ví tilskildu a  félög 
sem veita slíka jónustu geti hvenær sem er lagt slíkar 
uppl singar fram a  ósk lögbærra yfirvalda í 
a ildarríkjunum. 

 

13) Lögbær yfirvöld siglingaverndar í a ildarríkjunum mega 
sjá um verndarsko anir en einnig, a  ví er var ar 
al jó lega siglingaverndarskírteini , sko unarmenn sem 
starfa innan ramma hafnarríkiseftirlits eins og kve i  er á 
um í tilskipun rá sins 95/21/EB frá 19. júní 1995 um 
hvernig al jó legum stö lum um öryggi skipa, 
mengunarvarnir, a búna  og vinnuskilyr i um bor  í 

eim er framfylgt (hafnarríkiseftirlit) a  ví er var ar 
skip sem nota hafnir innan Bandalagsins og sigla á 
skipalei um sem heyra undir lögsögu a ildarríkjanna (1). 
Ef fleiri en eitt yfirvald á í hlut skal kve i  á um a  au 
bæti hvert anna  upp. 

 

14) Í ljósi ess fjölda a ila sem taka átt í framkvæmd 
verndarrá stafana skal hvert a ildarríki útnefna eitt 
lögbært yfirvald sem sér um a  samræma og hafa eftirlit 
me  beitingu verndarrá stafana á landsvísu. A ildarríkin 
skulu leggja til nau synlega fjármuni og gera 
innanlandsáætlun um a  hrinda essari regluger  í 
framkvæmd í ví skyni a  ná ví verndarmarkmi i sem 
l st er í 2. forsendu, einkum me  ví a  gera tímaáætlun 
um skjóta framkvæmd tiltekinna rá stafana í samræmi 
vi  skilmálana í 6. ályktuninni sem sam ykkt var á 
rá stefnu stjórnarerindreka Al jó asiglingamálastofnun-
arinnar 12. desember 2002. Gera skal kannanir undir 
umsjón framkvæmdastjórnarinnar á skilvirkni athugana á 
framkvæmd sérhvers innanlandskerfis.  

 

15) Skilvirk og stö lu  beiting rá stafana samkvæmt essari 
stefnu vekur áleitnar spurningar í tengslum vi  fjár-
mögnun. Fjármögnun á tilteknum auknum verndar-
rá stöfunum ætti ekki a  valda röskun á samkeppni. 
Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust láta fara fram 
rannsókn í essu skyni (sem beinist einkum a  ví a  

_______________  

(1) Stjtí . EB L 157, 7.7.1995, bls.1. Tilskipunin eins og henni var sí ast breytt 
me  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/84/EB (Stjtí . EB L 324, 
29.11.2002, bls. 53). 

sko a hvernig fjármögnun skiptist milli opinberra 
yfirvalda og rekstrara ila, me  fyrirvara um skiptingu 
valdsvi s milli a ildarríkjanna og Evrópubandalagsins) 
og leggja fram ni urstö urnar og, ef vi  á, tillögur til 
Evrópu ingsins og rá sins. 

 

16) Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til 
framkvæmdar essari regluger  í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (2). Ákvar a skal málsme fer  fyrir breytingu á 

essari regluger  í ljósi fenginnar reynslu, í ví skyni a  
lögbjó a fleiri ákvæ i í B-hluta ISPS-kó ans en au sem 
eru egar lögbo in me  essari regluger .  

 

17) ar sem a ildarríkin geta ekki ná  markmi um essarar 
regluger ar nægilega vel, .e. a  innlei a og framkvæma 
vi eigandi rá stafanir var andi stefnumótun í 
sjóflutningum, og au veldara er a  ná essum 
markmi um á vettvangi Bandalagsins ar e  essi 
regluger  nær til allrar Evrópu, getur Bandalagi  
sam ykkt rá stafanir í samræmi vi  dreifræ isregluna 
eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi vi  
me alhófsregluna, eins og hún er sett fram í eirri grein, 
ganga ákvæ i essarar regluger ar ekki lengra en 
nau synlegt er til a  essum markmi um ver i ná . 

 

 

 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

 

 

 

1. gr. 

 

Markmi  

 

1. Meginmarkmi  essarar regluger ar er a  innlei a og 
hrinda í framkvæmd rá stöfunum Bandalagsins til a  efla 
vernd skipa sem notu  eru í al jó avi skiptum og sjóflutn-
ingum innanlands og tengdrar hafnara stö u gegn ógn eirri 
sem stafar af vísvitandi ólögmætum a ger um. 

 

2. Regluger inni er einnig ætla  a  vera grunnur til a  
samræma túlkun og framkvæmd á og eftirlit Bandalagsins me  
sérrá stöfunum um a  efla siglingavernd, sem sam ykktar voru 
á rá stefnu stjórnarerindreka Al jó asiglingamálastofnunar-
innar (IMO) 12. desember 2002, sem breyttu al jó asamn-
ingnum um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974 (SOLAS-
sam ykktinni) og komu á fót al jó akó a um vernd skipa og 
hafnara stö u (ISPS-kó anum). 
________________  

(2) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. gr. 

 

Skilgreiningar 

 

Í essari regluger  er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

 

1. „sérrá stafanir SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd“: breytingarnar, sem fylgja essari regluger  
sem I. vi auki, ar sem n r kafli, kafli XI-2, er felldur inn í 
vi aukann vi  uppfær a útgáfu SOLAS-sam ykktar 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar, 

 

2. „ISPS-kó i“: al jó akó i IMO um vernd skipa og 
hafnara stö u í uppfær ri útgáfu, 

 

3. „A-HLUTI ISPS-kó ans“: inngangsor  og lögbo nar 
kröfur, sem mynda A-hluta ISPS-kó ans og fylgja sem II. 
vi auki vi  essa regluger , um ákvæ i kafla XI-2 í 
vi aukanum vi  uppfær a útgáfu SOLAS-
sam ykktarinnar, 

 

4. „B-hluti ISPS-kó ans“: lei beiningarnar, sem mynda B-
hluta ISPS-kó ans og fylgja sem III. vi auki vi  essa 
regluger , var andi ákvæ i kafla XI-2 í vi aukanum vi  
uppfær a útgáfu SOLAS-sam ykktarinnar, me  áor num 
breytingum, og A-hluta ISPS-kó ans í uppfær ri útgáfu, 

 

5. „siglingavernd“: allar fyrirbyggjandi rá stafanir sem 
ætla ar eru til a  vernda sjóflutninga og hafnara stö u 
gegn ógn sem stafar af vísvitandi ólögmætum a ger um, 

 

6. „tengili ur fyrir siglingavernd“: a ili sem sérhvert 
a ildarríki tilnefnir sem tengili  framkvæmdastjórnarinnar 
og annarra a ildarríkja og til a  grei a fyrir, fylgja eftir og 
uppl sa um beitingu rá stafana um siglingavernd sem mælt 
er fyrir um í essari regluger , 

 

7. „lögbært yfirvald siglingaverndar“: yfirvald sem a ildarríki 
felur a  samhæfa, hrinda í framkvæmd og hafa eftirlit me  
beitingu verndarrá stafanna sem mælt er fyrir um essari 
regluger  í tengslum vi  skip og/e a hafnara stö u á 
einum e a fleiri stö um. Valdsvi  essa yfirvalds getur 
veri  mismunandi eftir ví hva a verkefni ví eru falin, 

 

8. „al jó asjóflutningar“: sjóflutningar skips frá 
hafnara stö u a ildarríkis til hafnara stö u utan ess 
a ildarríkis e a öfugt, 

 

9. „sjóflutningar innanlands“: sjóflutningar skips á 
hafsvæ um frá hafnara stö u a ildarríkis til sömu 
hafnara stö u e a annarrar hafnara stö u innan ess 
a ildarríkis, 

10. „áætlunarsiglingar“: rö  siglinga sem eru skipulag ar á 
ann hátt a  ær veiti jónustu sem tengir tvær e a fleiri 

hafnir: 

 

 a) anna hvort á grundvelli birtrar tímaáætlunar, 

 

 b) e a me  svo reglulegum e a tí um fer um a  telja má 
a  um kerfisbundna jónustu sé a  ræ a, 

 

11. „hafnara sta a“: sta ur ar sem tengsl skips og hafnar eiga 
sér sta , ar á me al svæ i á bor  vi  akkerislægi, 
bi svæ i skipa vi  bryggju og a komulei ir frá sjó, eftir 

ví sem vi  á,  

 

12. „tengsl skips og hafnar“: tengsl sem eiga sér sta  egar 
skip ver ur beint og tafarlaust fyrir áhrifum af a ger um 
sem tengjast flutningi fólks e a vöru e a vi  a  a  skipinu 
er veitt hafnar jónusta e a hún er veitt af hálfu skipsins, 

 

13. „vísvitandi ólögmætar a ger ir“: a ger  sem, vegna e lis 
síns e a a stæ na, gæti ska a  skip sem notu  eru til 
al jó a- e a innanlandssiglinga, far ega eirra, farm e a 
hafnara stö u sem tengist eim. 

 

3. gr. 

 

Sameiginlegar rá stafanir og gildissvi  

 

1. A  ví er var ar al jó asjóflutninga skulu a ildarríki, eigi 
sí ar en 1. júlí 2004, beita a  fullu sérrá stöfunum SOLAS-
sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd og A-hluta ISPS-
kó ans í samræmi vi  au skilyr i og a  ví er var ar au skip, 
félög og hafnara stö u sem getur um í eim. 

 

2. A  ví er var ar sjóflutninga innanlands skulu a ildarríkin, 
eigi sí ar en 1. júlí 2005, beita a  fullu sérrá stöfunum 
SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd og A-hluta 
ISPS-kó ans gagnvart far egaskipum í flokki A, í skilningi 
4. gr. tilskipunar rá sins 98/18/EB frá 17. mars 1998 um 
öryggisreglur og sta la fyrir far egaskip (1), sem veita jónustu 
innanlands og útger arfélögum eirra, eins og skilgreint er í 
reglu IX-1 í SOLAS-sam ykktinni, sem og gagnvart 
hafnara stö u sem jónar eim. 

 

3. A  loknu lögbo nu verndaráhættumati skulu a ildarríkin 
ákve a a  hva a marki au munu beita, eigi sí ar en 1. júlí 
2007, ákvæ um essarar regluger ar gagnvart hinum msu 
flokkum skipa sem veita jónustu innanlands, ö rum en eim 
sem um getur í 2. mgr., útger arfélögum eirra og 
hafnara stö u sem jónar eim. Almennt verndarstig ætti ekki 
a  lækka í kjölfar slíkrar ákvör unar. 

 

A ildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni egar teknar 
eru slíkar ákvar anir og um reglubundna endursko un, sem 
skal fara fram á fimm ára fresti hi  minnsta. 

________________  

(1) Stjtí . EB L 144, 15.5.1998, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/75/EB (Stjtí . ESB L 190, 
30.7.2003, bls. 6). 



Nr. 10/294  21.2.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

4. Vi  framkvæmd ákvæ anna, sem krafist er skv. 1., 2. og 3. 
mgr., skulu a ildarríkin taka í einu og öllu mi  af 
lei beiningunum sem er a  finna í B-hluta ISPS-kó ans. 

 

5. A ildarríki skulu uppfylla ákvæ i eftirtalinna málsgreina í 
B-hluta ISPS-kó ans sem væru au lögbo in: 

 

— 1.12 (endursko un verndaráætlana fyrir skip), 

 

— 1.16 (áhættumat fyrir hafnara stö u), 

 

— 4.1 (gagnaleynd verndaráætlana og áhættumats) 

 

— 4.4 (vi urkenndir verndara ilar), 

 

— 4.5 (lágmarksvaldsvi  vi urkenndra verndara ila), 

 

— 4.8 (vástig ákve i ), 

 

— 4.14, 4.15, 4.16 (tengili ir og uppl singar um 
verndaráætlanir fyrir hafnara stö u, 

 

— 4.18 (au kennisskírteini), 

 

— 4.24 (verndarrá stafanir sem skip grípa til samkvæmt 
tilmælum ríkisins sem ræ ur yfir eirri landhelgi sem 
skipi  siglir í), 

 

— 4.28 (mönnun), 

 

— 4.41 (mi lun uppl singa ef skipi er meina ur a gangur a  
höfn e a ef skipi er vísa  úr höfn), 

 

— 4.45 (skip frá ríki sem er ekki a ili a  samningnum), 

 

— 6.1 (skylda útger arfélags til a  sjá skipstjóra fyrir 
uppl singum um rekstrara ila skipsins), 

 

— 8.3 til 8.10 (lágmarksvi mi anir fyrir áhættumat skipsins), 

 

— 9.2 to 8.10 (lágmarksvi mi anir um verndaráætlun 
skipsins), 

 

— 9.4 (sjálfstæ i vi urkenndra verndara ila), 

 

— 13.6 og 13.7 (tí ni verndaræfinga og jálfunar fyrir áhafnir 
skipa og fyrir verndarfulltrúa útger arfélaga og skipa), 

 

— 15.3 til 15.4 (lágmarksvi mi anir fyrir áhættumat 
hafnara stö u), 

 

— 16.3 til 16.8 (lágmarksvi mi anir fyrir verndaráætlun 
hafnara stö u), 

 

— 18.5 og 18.6 (tí ni verndaræfinga og - jálfunar í 
hafnara stö u og fyrir verndarfulltrúa hafnar). 

6. rátt fyrir ákvæ in í málsgrein 15.4 í A-hluta ISPS-kó ans 
skal reglubundin endursko un á áhættumati hafnara stö u, 
sem kve i  er á um í málsgrein 1.16 í B-hluta ISPS-kó ans, 
fara fram í sí asta lagi fimm árum eftir a  mati  fór fram e a 
var sí ast endursko a . 

 

7. essi regluger  gildir ekki um herskip og li sflutningaskip, 
flutningaskip undir 500 brúttótonnum, skip sem eru ekki knúin 
áfram me  vélrænum hætti, tréskip me  frumstæ u 
byggingarlagi, fiskiskip e a skip sem eru ekki notu  í 
atvinnuskyni. 

 

8. rátt fyrir ákvæ in í 2. og 3. mgr. skulu a ildarríki tryggja, 
egar verndaráætlanir fyrir skip og verndaráætlanir fyrir 

hafnara stö u eru sam ykktar, a  ær innihaldi vi eigandi 
ákvæ i til a  tryggja a  vernd skipa, sem falla undir essa 
regluger , sé ekki skert af hálfu skips e a vegna tengsla skips 
og hafnar e a innbyr is starfsemi milli skipa ar sem anna  
skipi  fellur ekki undir essa regluger . 

 

4. gr. 

 

Mi lun uppl singa 

 

1. Hvert a ildarríki skal senda Al jó asiglingamálastofnun-
inni (IMO), framkvæmdastjórninni og ö rum a ildarríkjum 
uppl singarnar sem krafist er skv. 13. reglu (mi lun upp-
l singa) sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd. 

 

2. Hvert a ildarríki skal mi la til framkvæmdastjórnarinnar 
og annarra a ildarríkja uppl singum um hvernig unnt er a  ná 
sambandi vi  opinberu tengili anna sem um getur í málsgrein 
4.16 í B-hluta ISPS-kó ans og uppl singum sem kve i  er á 
um í málsgrein 4.41 í B-hluta ISPS-kó ans egar skipi er vísa  
úr höfn e a er meina ur a gangur a  höfn innan Bandalagsins. 

 

3. Hvert a ildarríki skal útbúa skrá yfir vi komandi 
hafnara stö u á grundvelli áhættumats fyrir hafnara stö u og 
skilgreina umfang eirra rá stafana sem ger ar eru til beitingar 
ákvæ um 2. málsgreinar 2. reglu (umfang beitingar gagnvart 
hafnara stö u sem veitir skipum í millilandasiglingum ö ru 
hverju jónustu) sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um a  
efla siglingavernd. 

 

Hvert a ildarríki skal mi la fyrrnefndri skrá til hinna 
a ildarríkjanna og til framkvæmdastjórnarinnar eigi sí ar en 
1. júlí 2004. Framkvæmdastjórnin og hluta eigandi a ildarríki 
skulu einnig fá fullnægjandi uppl singar um ær rá stafanir 
sem ger ar eru. 

 

5. gr. 

 

A rir verndarsamningar e a jafngildar verndarrá stafanir 

 

1. A  ví er essa regluger  var ar kann 11. regla (A rir 
verndarsamningar) sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um 
a  efla siglingavernd einnig a  gilda um rekstur skipa í 
áætlunarsiglingum á föstum lei um innan Bandalagsins sem 
nota tengda hafnara stö u.  
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2. A ildarríki mega, í essu skyni, hvert fyrir sína hönd, gera 
me  sér tvíhli a e a marghli a samninga svo sem kve i  er á 
um í umræddri SOLAS-reglu. A ildarríki mega, einkum og sér 
í lagi, íhuga slíka samninga í ví skyni a  efla flutninga innan 
Bandalagsins á stuttum sjólei um. 

 

A ildarríki sem í hlut eiga skulu tilkynna um slíka samninga til 
framkvæmdastjórnarinnar og veita fullnægjandi uppl singar 
um rá stafanir til a  gera framkvæmdastjórninni kleift a  meta 
hvort samningarnir lækki verndarstig annarra skipa e a 
hafnara stö u sem samningarnir ná ekki til. Ekki arf a  tiltaka 
í tilkynningunni til framkvæmdastjórnarinnar nákvæmar 
uppl singar um rá stafanir sem tengjast beint jó aröryggi. 

 

Framkvæmdastjórnin skal kanna hvort samningarnir tryggi 
fullnægjandi vernd, einkum hva  var ar kröfur 2. málsgreinar 
framangreindrar 11. reglu SOLAS-sam ykktarinnar og hvort 

eir samr mist lögum Bandalagsins og séu í fullu samræmi vi  
starfsemi innri marka arins. Ef samningarnir eru ekki í 
samræmi vi  essar vi mi anir skal framkvæmdastjórnin, 
innan fjögurra mána a, taka ákvör un í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 3. mgr. 11. gr. og egar svo 
háttar til skulu a ildarríkin sem í hlut eiga afturkalla 
samningana e a a laga á. 

 

3. Reglubundin endursko un slíkra samninga, sem kve i  er 
á um í 4. málsgrein 11. reglu sérrá stafananna um a  efla 
siglingavernd, skal fara fram á a.m.k. fimm ára fresti. 

 

4. A ildarríki mega sam ykkja, fyrir sjóflutninga innanlands 
og hafnara stö u, eins um getur í 2. og 3. mgr. 3. gr. essarar 
regluger ar, jafngildar verndarrá stafanir, eins og kve i  er á 
um í 12. reglu (jafngildar verndarrá stafanir) sérrá stafana 
SOLAS-samningsins um a  efla siglingavernd, a  ví tilskildu 
a  slíkar verndarrá stafanir séu a.m.k. jafnáhrifaríkar og ær 
sem mælt er fyrir um í kafla XI-2 í SOLAS-sam ykktinni og 
vi eigandi lögbo num ákvæ um í ISPS-kó anum. 

 

Hluta eigandi a ildarríki skal senda framkvæmdastjórninni 
fullnægjandi uppl singar um slíka tilhögun egar hún er 
sam ykkt og um ni urstö ur reglubundinnar endursko unar 
hennar eigi sí ar en fimm árum eftir a  hún var sam ykkt e a 
sí ast endursko u . 

 

Skilyr i fyrir beitingu slíkrar tilhögunar skulu vera há  
sko unum framkvæmdastjórnarinnar sem kve i  er á um í 4., 
5. og 6. mgr. 9. gr. essarar regluger ar samkvæmt 
málsme fer inni sem ar er skilgreind. 

 

6. gr. 

 

Veiting uppl singa um siglingavernd á ur en haldi  er til 
hafnar í a ildarríki 

 

1. egar skip, sem heyrir undir sérrá stafanir SOLAS-
sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd og ISPS-kó ann e a 
3. gr. essarar regluger ar, bo ar komu sína til hafnar í 
a ildarríki skal lögbært yfirvald siglingaverndar í ví 

a ildarríki krefjast ess a  veittar séu uppl singarnar sem um 
getur í málsgrein 2.1 í 9. reglu (Skip sem hyggjast halda til 
hafnar annarrar samningsríkisstjórnar) sérrá stafana SOLAS-
sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd. Fyrrgreint yfirvald 
skal greina, eftir ví sem nau syn krefur, uppl singarnar sem 
látnar eru í té og, ef nau syn krefur, beita málsme fer inni sem 
kve i  er á um í 2. málsgrein eirrar SOLAS-reglu. 

 

2. Uppl singarnar, sem um getur í 1. mgr. skulu veittar: 

 

a) me  a.m.k. tuttugu og fjögurra klukkustunda fyrirvara e a 

 

b) eigi sí ar en egar skip heldur frá fyrri höfn ef 
siglingartíminn er undir tuttugu og fjórum klukkustundum 
e a 

 

c) ef ekki er vita  hver vi komuhöfnin er e a ef henni er 
breytt me an á siglingu stendur, eins fljótt og uppl singar 

ess efnis liggja fyrir. 

 

3. Halda skal sk rslu um ferli  sem fylgt er hva  var ar 
sérhvert skip ar sem váatvik á sér sta  samkvæmt 
skilgreiningu í málsgrein 1.13 í 1. reglu (skilgreiningar) 
sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd. 

 

7. gr. 

 

Undan águr frá veitingu uppl singa um siglingavernd á ur 
en komi  er til hafnar 

 

1. A ildarríki mega veita eim sem stunda áætlunarsiglingar 
innanlands milli hafna á eirra yfirrá asvæ i undan águ frá 
kröfunum, sem kve i  er á um í 6. gr., a  uppfylltum 
eftirtöldum skilyr um: 

 

a) a  félagi  sem sinnir áætlunarsiglingunum, sem um getur 
hér a  framan, haldi og uppfæri skrá yfir au skip sem um 
ræ ir og sendi hana til lögbærs yfirvalds siglingaverndar 
fyrir hluta eigandi höfn, 

 

b) fyrir hverja sjófer  sem farin er séu uppl singarnar, sem 
um getur í málsgrein 2.1 í 9. reglu sérrá stafana SOLAS-
sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd, til rei u fyrir 
lögbært yfirvald siglingaverndar sé eirra óska . Félagi  
skal koma upp innra kerfi til a  tryggja a  unnt sé, ef ess 
er óska , a  senda umræddar uppl singar til lögbærs 
yfirvalds siglingaverndar me  rafrænum hætti, allan 
sólarhringinn og án tafar. 

 

2. Ef áætlunarsiglingar eru stunda ar milli tveggja e a fleiri 
a ildarríkja getur hvert a ildarríkjanna, sem í hlut á, fari  fram 
á a  undan ága ver i veitt fyrir essa jónustu af hálfu hinna 
a ildarríkjanna í samræmi vi  skilyr in sem kve i  er á um í 
1. mgr. 

 

3. A ildarríkin skulu reglulega ganga úr skugga um a  
skilyr in, sem kve i  er á um í 1. og 2. mgr., séu uppfyllt. Ef 
einu af essum skilyr um er ekki lengur fullnægt skulu 
a ildarríkin tafarlaust fella úr gildi sérréttindi au sem felast í 
undan águ hluta eigandi félags. 
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4. A ildarríki skulu útbúa skrá yfir útger arfélög og skip 
sem fengi  hafa undan águ samkvæmt essari grein og sjá um 
uppfærslu á eirri skrá. au skulu senda umrædda skrá og 
uppfærslur á henni til framkvæmda¬stjórnar¬innar og annarra 
a ildarríkja sem í hlut eiga. 

 

5. rátt fyrir ákvæ in í 1. og 2. mgr. getur a ildarríki, á 
grunni siglingaverndar og í hverju tilviki fyrir sig, fari  fram á 
a  uppl singarnar, sem um getur í málsgrein 2.1 í 9. reglu 
sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd, ver i lag ar fram á ur en komi  er til hafnar. 

 

8. gr. 

 

Verndarsko anir í höfnum a ildarríkja 

 

1. Sannprófun skírteina, samkvæmt skilgreiningu í málsgrein 
1.1 í 9. reglu (Eftirlit me  skipum í höfn) sérrá stafana 
SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd, skal fara 
fram í höfninni, anna hvort af hálfu lögbærra yfirvalda 
siglingaverndar, sem skilgreind eru í 7. mgr. 2. gr. essarar 
regluger ar, e a af hálfu sko unarmannanna sem skilgreindir 
eru í 5. mgr. 2. gr. tilskipunar 95/21/EB. 

 

2. Hafi sá fulltrúi sem sér um sannprófun skírteina, sem um 
getur í 1. mgr., gilda ástæ u til a  ætla a  skip uppfylli ekki 
sérrá stafanir SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd og ISPS-kó ann en tilheyrir ekki yfirvaldinu 
sem í ví a ildarríki sér um a  gera ær rá stafanir, sem 
kve i  er á um í málsgreinum 1.2 og 1.3 í 9. reglu 
sérrá stafana SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla 
siglingavernd, skal hann tafarlaust vísa málinu til fyrrgreinds 
yfirvalds. 

 

9. gr. 

 

Framkvæmd og samræmisathugun 

 

1. A ildarríkin skulu leysa af hendi stjórns slu- og 
eftirlitsverkefnin sem krafist er í ákvæ um sérrá stafana 
SOLAS-sam ykktarinnar um a  efla siglingavernd og ISPS-
kó ans. au skulu tryggja a  sé  sé fyrir öllum nau synlegum 
úrræ um til framkvæmdar ákvæ um essarar regluger ar. 

 

2. A ildarríki skulu tilnefna tengili  fyrir siglingavernd eigi 
sí ar en 1. júlí 2004. 

 

3. Hvert a ildarríki skal setja á laggirnar innanlandsáætlun 
um framkvæmd essarar regluger ar. 

4. Sex mánu um eftir gildistökudag vi eigandi rá stafana, 
sem um getur í 3. gr., skal framkvæmdastjórnin, í samvinnu 
vi  tengili inn sem um getur í 2. mgr., hefja rö  sko ana, 

.m.t. sko anir á hæfilegu úrtaki hafna og tengdra 
útger arfélaga, til a  hafa eftirlit me  beitingu a ildarríkja á 

essari regluger . Vi  essar sko anir skal taka mi  af 
uppl singunum sem tengili urinn, sem um getur í 2. mgr., 
leggur fram, .m.t. eftirlitssk rslur. A fer ir vi  framkvæmd 
slíkra sko ana skulu sam ykktar í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

 

5. eir opinberu fulltrúar, sem hafa umbo  framkvæmda-
stjórnarinnar til a  annast slíkar sko anir í samræmi vi  
4. mgr., skulu, egar eir gegna skyldustörfum sínum, geta 
framvísa  skriflegri heimild, útgefinni af framkvæmda-
stjórninni, ar sem fram koma efnisatri i og tilgangur 
sko unarinnar, svo og hva a dag sko un mun hefjast. 
Framkvæmdastjórnin skal tilkynna vi komandi a ildarríki um 
sko un me  gó um fyrirvara. 

 

Vi komandi a ildarríki skal sæta slíkum sko unum og sjá til 
ess a  vi komandi a ilar e a einstaklingar geri a  einnig. 

 

6. Framkvæmdastjórnin skal senda sko unarsk rslur til 
hluta eigandi a ildarríkis sem skal, innan riggja mána a frá 
móttöku sk rslunnar, veita fullnægjandi uppl singar um 
hva a rá stafanir hafa veri  ger ar til a  rá a bót á 
annmörkum. Sk rsluna og skrá yfir ær rá stafanir sem gripi  
er til skal senda til nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 11. gr. 

 

10. gr. 

 

Breytingar felldar inn í al jó lega gerninga 

 

1. Gildandi al jó legir gerningar, sem um getur í 2. gr. og 
beitt er í samræmi vi  1. mgr. 3. gr., skulu vera eir sem hafa 
ö last gildi, .m.t. n justu breytingar á eim, a  frátöldum 
breytingum sem eru undanskildar gildissvi i essarar 
regluger ar vegna málsme fer arinnar fyrir samræmisathugun 
sem kve i  er á um í 5. mgr. 

 

2. Innfelling breytinga í al jó legu gerningana, sem um 
getur í 2. gr., skal ákve in í samræmi vi  málsme fer ina sem 
um getur í 2. mgr. 11. gr. a  ví er var ar skip sem veita 

jónustu innanlands og hafnara stö u eirra sem essi 
regluger  gildir um, a  svo miklu leyti sem eir innihalda 
tæknilega uppfærslu á ákvæ um SOLAS-sam ykktarinnar og 
ISPS-kó ans. Málsme fer in vi  samræmisathugun, sem 
kve i  er á um í 5. mgr., gildir ekki um essi tilvik. 

 

3. Í samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 2. mgr. 
11. gr., er heimilt a  sam ykkja ákvæ i til a  skilgreina 
samræmda málsme fer  vi  a  beita lögbo num ákvæ um 
ISPS-kó ans án essa a  víkka gildissvi  essarar 
regluger ar. 

 

4. A  ví er var ar essa regluger , og me  a  fyrir augum 
a  draga úr eirri hættu a  árekstrar ver i á milli 
siglingalöggjafar Bandalagsins og al jó legra gerninga, skulu 
a ildarríkin og framkvæmdastjórnin vinna saman, me  
samræmingarfundum og/e a ö rum vi eigandi a fer um, a  

ví a  skilgreina, eftir ví sem vi  á, sameiginlega afstö u e a 
nálgun á lögmætum al jó avettvangi. 
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5. Málsme fer  fyrir samræmisathugun er hér me  komi  á 
fót í ví skyni a  undanskilja hvers kyns breytingar á 
al jó agerningi gildissvi i essarar regluger ar ef umtalsver  
hætta er, á grundvelli mats framkvæmdastjórnarinnar, á ví a  
breytingin dragi úr siglingavernd e a samr mist ekki löggjöf 
Bandalagsins. 

 

Eingöngu má nota málsme fer ina fyrir samræmisathugun til 
a  breyta essari regluger  á svi um sem málsme fer in, sem 
um getur í 2. mgr. 11. gr., kve ur sérstaklega á um og eru í 

rengsta skilningi innan ramma framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er fali . 

 

6. Vi  a stæ ur, sem um getur í 5. mgr., skal 
framkvæmdastjórnin hefja málsme fer  fyrir samræmis-
athugun, a  bei ni a ildarríkis ef vi  á. 

 

Framkvæmdastjórnin skal, jafnskjótt og hún hefur sam ykkt 
breytingu á al jó legum gerningi, senda nefndinni, sem 
komi  er á fót skv. 1. mgr. 11. gr., tillögu um rá stafanir sem 
mi a a  ví a  undanskilja vi komandi breytingu frá essari 
regluger . 

 

Ljúka skal málsme fer inni fyrir samræmisathugun, .m.t., ef 
vi  á, málsme fer inni sem komi  er á me  6. mgr. 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, a.m.k. einum mánu i á ur en 
tímabili , sem ákve i  var á al jó avettvangi fyrir egjandi 
sam ykki á vi komandi breytingu, rennur út e a fyrir ann 
dag sem fyrirhuga  er a  fyrrnefnd breyting ö list gildi. 

 

7. Sé um a  ræ a áhættu, eins og um getur í fyrstu 
undirgrein 5. mgr., skulu a ildarríkin, á eim tíma sem 
málsme fer  fyrir samræmisathugun stendur yfir, ekki hefja 
neinar a ger ir sem mi a a  ví a  fella breytinguna inn í 
innlendri löggjöf e a beita breytingunni gagnvart vi komandi 
al jó legum gerningi. 

 

8. Allar vi eigandi breytingar á al jó legum gerningum, sem 
eru felldar inn í siglingalöggjöf Bandalagsins í samræmi vi  
5. og 6. mgr., skulu birtar í uppl singarskyni í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

 

11. gr. 

 

Nefndarme fer  

 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar. 

 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 
8. gr. hennar. 

 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera einn mánu ur. 

 

3. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 6. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 
8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í b- og c-li  6. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, skal vera einn mánu ur. 

 

4. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

12. gr. 

 

Trúna ur 

 

Vi  beitingu essarar regluger ar skal framkvæmdastjórnin 
gera vi eigandi rá stafanir, í samræmi vi  ákvæ i ákvör unar 
framkvæmdastjórnarinnar, Kola- og stálbandalags Evrópu og 
Kjarnorkubandalags Evrópu 2001/844/EB frá 29. nóvember 
2001 um breytingu á innri starfsreglum (1), til a  vernda 
trúna aruppl singar sem hún hefur a gang a  e a a ildarríkin 
senda henni. 

 

A ildarríkin skulu grípa til jafngildra rá stafana í samræmi 
vi  vi eigandi innlenda löggjöf. 

 

Allt starfsfólk sem sér um sko anir vegna siglingaverndar e a 
hefur a gang a  trúna aruppl singum, sem var a essa 
regluger , skulu hafa vi eigandi öryggisvottun ess 
a ildarríkis ar sem vi komandi starfsmenn eru ríkisborgarar. 

 

13. gr. 

 

Mi lun uppl singa 

 

1. Me  fyrirvara um rétt almennings til a gangs a  skjölum, 
svo sem mælt er fyrir um í regluger  Evrópu ingsins og 
rá sins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan 
a gang a  skjölum Evrópu ingsins, rá sins og framkvæmda-
stjórnarinnar (2), skulu sko unarsk rslur og svör 
a ildarríkjanna, sem um getur í 4. gr. (3. mgr.), 5. gr. (2. mgr.) 
og 9. gr. (6. mgr.), vera leynileg og skulu ekki birt. essi gögn 
skulu einungis vera a gengileg vi eigandi yfirvöldum, sem 
skulu a eins afhenda ær a ilum sem máli  var ar og urfa 
a  fá vitneskju um au, í samræmi vi  gildandi innlendar 
reglur um mi lun vi kvæmra uppl singa. 

 

2. A ildarríkin skulu, eftir ví sem unnt er og í samræmi vi  
gildandi landslög, fara me  uppl singar úr sko unarsk rslum 
og svör a ildarríkjanna sem trúna armál egar au var a 
önnur a ildarríki. 

 

3. Ef ekki liggur ljóst fyrir hvort afhenda skuli 
sko unarsk rslu og svör e a ekki skulu a ildarríkin e a 
framkvæmdastjórnin hafa samrá  vi  a ildarríki  sem á í hlut. 

 

14. gr. 

 

Vi urlög 

 

A ildarríki skulu tryggja a  refsingar, sem teknar eru upp vi  
brotum á ákvæ um essarar regluger ar, séu skilvirkar, í réttu 
hlutfalli vi  brot og letjandi. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 317, 3.12.2001, bls. 1. 
(2) Stjtí . EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. 



Nr. 10/298  21.2.2008 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

15. gr. 

 
Gildistaka 

 
Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 
 
Hún gildir frá 1. júlí 2004, a  undanskildum ákvæ um 2. og 3. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 9. gr. sem ö last gildi og 
skal beitt frá og me  eim dagsetningum sem ar eru tilgreindar. 
 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Strassborg 31. mars 2004.  
 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX D. ROCHE 

forseti. forseti. 
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I. VI AUKI 

 

BREYTINGAR Á VI AUKANUM VI  AL JÓ ASAMNINGINN UM ÖRYGGI MANNSLÍFA Á HAFINU FRÁ 1974, ME  
ÁOR NUM BREYTINGUM 

 

„KAFLI XI-2 

 

SÉRRÁ STAFANIR UM A  EFLA SIGLINGAVERND 

 

1 .  r e g la :  

 

Skilgreiningar 

 

1 Í essum kafla er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir nema anna  sé sk rt teki  fram: 

 

1 Búlkaskip: búlkaskip samkvæmt skilgreiningu í reglu IX/1.6. 

 

.2 Efnaflutningaskip: efnaflutningaskip samkvæmt skilgreiningu í reglu VII/8.2. 

 

.3 Gasflutningaskip: gasflutningaskip samkvæmt skilgreiningu í reglu VII/11.2. 

 

.4 Háhra afar: far samkvæmt skilgreiningu í reglu X/1.2. 

 

.5 Færanlegur borpallur á sjó: vélknúinn, færanlegur borpallur á sjó, samkvæmt skilgreiningu í reglu IX./1, ekki á 
sta num. 

 

.6 Olíuflutningaskip: olíuflutningaskip samkvæmt skilgreiningu í reglu II-1/2.12. 

 

.7 Útger arfélag: útger arfélag samkvæmt skilgreiningu í reglu IX/1. 

 

.8 Tengsl skips og hafnar: tengsl sem eiga sér sta  egar skip ver ur beint og tafarlaust fyrir áhrifum af a ger um sem 
tengjast flutningi fólks e a vöru e a vi  a  a  skipinu er veitt hafnar jónusta e a hún er veitt af hálfu skipsins. 

 

.9 Hafnara sta a: sta ur, samkvæmt ákvör un samningsríkisstjórnar e a tilnefnds yfirvalds, ar sem tengsl skips og 
hafnar eiga sér sta . ar á me al eru svæ i á bor  vi  akkerislægi, bi svæ i skipa vi  bryggju og a komulei ir frá 
sjó, eftir ví sem vi  á. 

 

.10 Innbyr is starfsemi milli skipa: starfsemi sem tengist ekki hafnara stö u og felur í sér flutninga á vörum e a fólki 
frá einu skipi til annars. 

 

.11 Tilnefnt yfirvald: sú stofnun/stofnanir e a stjórnvald/stjórnvöld sem samningsríkisstjórn hefur útnefnt til a  tryggja 
framkvæmd ákvæ a essa kafla sem lúta a  vernd hafnara stö u og/e a tengslum skips og hafnar, frá sjónarhóli 
hafnara stö unnar. 

 

.12 Al jó akó i um vernd skipa og hafnara stö u (ISPS-kó inn): al jó akó i um vernd skipa og hafnara stö u sem 
samanstendur af A-hluta (ákvæ i hans skulu teljast lögbo in) og B-hluta (ákvæ i hans skulu hafa stö u tilmæla), 
sem sam ykktur var 12. desember 2002 me  2. ályktun rá stefnu samningsríkisstjórna al jó asamningsins um 
öryggi mannslífa á hafinu frá 1974, eins og honum kann a  ver a breytt af hálfu stofnunarinnar, a  ví tilskildu a : 

 

.1 breytingar á A-hluta kó ans séu sam ykktar, eim hrint í framkvæmd og ær hafi ö last gildi í samræmi vi  
VIII. gr. essa samnings a  ví er var ar málsme fer  vegna breytinga sem á vi  um vi aukann, a  
undanskildum I. kafla, og 

 

.2 breytingar á B-hluta kó ans séu sam ykktar af siglingaöryggisnefnd (MSC) í samræmi vi  starfsreglur hennar. 

 

.13 Váatvik: hvers kyns grunsamleg a ger  e a a stæ ur sem stofna vernd skips í hættu, .m.t. færanlegum borpalli og 
háhra afari, e a hafnara stö u e a hvers kyns tengslum skips og hafnar e a innbyr is starfsemi milli skipa. 

 

.14 Vástig: ákvör un á hættunni á ví a  váatvik ver i reynt e a eigi sé sta . 
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.15 Yfirl sing um siglingavernd: samkomulag sem næst milli skips og anna hvort hafnara stö u e a annars skips sem 
a  er í tengslum vi  ar sem fram koma ær verndarrá stafanir sem hvor a ili um sig mun gera. 

 

.16 Vi urkenndur verndara ili: a ili sem b r yfir nægilegri sérfræ i ekkingu á svi i verndarmála og me  nægilega 
ekkingu á starfsemi skipa og hafna og sem hefur heimild til a  inna af hendi mat, sannprófun, veita sam ykki e a 

vottun, eins og krafist er í essum kafla e a í A-hluta ISPS-kó ans. 

 

2 Hugtaki  „skip“ eins og a  er nota  í 3. til 13. reglu á einnig vi  um færanlega borpalla á sjó og háhra aför. 

 

3 Hugtaki  „öll skip“ eins og a  er nota  í essum kafla merkir hvers kyns skip samkvæmt essum kafla. 

 

4 Hugtaki  „samningsríkisstjórn“ eins og a  er nota  í 3., 4., 7., 10., 11., 12. og 13. reglu felur í sér vísun til „tilnefnds 
yfirvalds“. 

 

2 .  r e g la :  

 

Beiting 

 

1 essi kafli gildir um: 

 

.1 eftirtaldar tegundir skipa í millilandasiglingum: 

 

.1.1. far egaskip, .m.t. háhra afar egaför, 

 

.1.2. flutningaskip, .m.t. háhra aför, 500 brúttótonn a  stær  og stærri og 

 

1.3. færanlega borpalla á sjó og  

 

.2 hafnara stö u, sem jónar framangreindum skipum í millilandasiglingum. 

 

2 rátt fyrir ákvæ i málsgreinar 1.2 skulu samningsríkisstjórnir ákve a a  hve miklu leyti ákvæ i essa kafla og 
vi eigandi li ir í A-hluta ISPS-kó ans gilda um hafnara stö u á yfirrá asvæ i eirra sem einkum jónar skipum sem 
ekki eru í millilandasiglingum, en jóna ó stöku sinnum skipum sem taka ar höfn e a láta úr höfn í millilandasiglingar. 

 

2.1 Samningsríkisstjórnir skulu byggja ákvar anir sínar skv. 2. málsgrein á áhættumati fyrir hafnara stö u sem gert er í 
samræmi vi  ákvæ in í A-hluta ISPS-kó ans. 

 

2.2 Ákvar anir sem samningsríkisstjórn tekur skv. 2. málsgrein skulu ekki stofna í hættu ví verndarstigi sem leitast er vi  
a  ná me  essum kafla e a A-hluta ISPS-kó ans. 

 

3 Ákvæ i essa kafla gilda ekki um herskip, hjálparskip flotans e a önnur skip í eigu e a útger  samningsríkisstjórnar sem 
eru eingöngu starfrækt í jónustu hins opinbera og ekki í atvinnuskyni. 

 

4 Ákvæ i essa kafla gilda me  fyrirvara um réttindi og skyldur ríkja samkvæmt jó arétti. 

 

3 .  r e g la :  

 

Skyldur samningsríkisstjórna a  ví er var ar vernd 

 

1 Stjórnvöld skulu ákve a vástig og tryggja a  uppl singar um a  berist til skipa sem hafa rétt til a  sigla undir fána 
eirra. Ver i breytingar á vástigi skal uppfæra uppl singar um vástig eftir ví sem a stæ ur krefjast. 

 

2 Samningsríkisstjórnir skulu ákve a vástig og tryggja a  uppl singar um a  berist til allrar hafnara stö u á 
yfirrá asvæ i eirra og til skipa á ur en au halda til hafnar e a á me an au liggja í höfn á yfirrá asvæ i eirra. Ver i 
breytingar á vástigi skal uppfæra uppl singar um vástig eftir ví sem a stæ ur krefjast. 
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4 .  r e g la :  

 

Kröfur sem ger ar eru til útger arfélaga og skipa 

 

1 Útger arfélög skulu uppfylla vi komandi kröfur essa kafla og A-hluta ISPS-kó ans, a  teknu tilliti til lei beininganna í 
B-hluta ISPS-kó ans. 

 

2 Skip skulu uppfylla vi komandi kröfur essa kafla og A-hluta ISPS-kó ans, a  teknu tilliti til lei beininganna í B-hluta 
ISPS-kó ans, og skal slík uppfylling krafna sannprófu  og gefi  út skírteini ví til sönnunar eins og kve i  er á um í A-
hluta ISPS-kó ans. 

 

3 Á ur en haldi  er til hafnar e a á me an legi  er í höfn á yfirrá asvæ i samningsríkisstjórnar skal skip uppfylla kröfur 
um vástig sem sú samningsríkisstjórn ákve ur ef a  er hærra en vástigi  sem stjórnvald hefur ákve i  a  gildi fyrir 
umrætt skip 

 

4 Skip skulu breg ast vi  öllum breytingum í átt til hærra vástigs án ótilhl ilegrar tafar. 

 

5 Ef skip uppfyllir ekki kröfur essa kafla e a A-hluta ISPS-kó ans e a nær ekki a  uppfylla ákvæ in um vástig sem 
stjórnvöld ákve a e a önnur samningsríkisstjórn og gilda um umrætt skip á skal a  skip tilkynna a  vi eigandi 
lögbæru yfirvaldi á ur en nokkur tengsl eiga sér sta  milli skips og hafnara stö u e a á ur en haldi  er inn í höfn, hvort 
sem á sér sta  fyrr. 

 

5 .  r e g la :  

 

Sérstök ábyrg  útger arfélaga 

 

Útger arfélag skal tryggja a  skipstjóri hafi ætí  tiltækar um bor  uppl singar sem gera tilnefndum fulltrúum stjórnvalds 
samningsríkisstjórnar kleift a  ganga úr skugga um: 

 

.1 hver beri ábyrg  á a  skipa skipverja e a a ra einstaklinga sem starfa um bor  e a eru rá nir hverju sinni á skipi  til 
hvers konar starfa í águ ess,  

 

.2 hver beri ábyrg  á a  rá stafa skipinu í einstök verkefni og  

 
.3 í eim tilvikum a  skip starfar samkvæmt skilmálum leigusamnings (-samninga), hverjir séu a ilar a  slíkum samningi 

(samningum). 

 

6 .  r e g la :  

 

Vákallsbúna ur skips 

 

1 Öll skip skulu búin vákallsbúna i fyrir skip sem hér segir: 

 

.1 skip smí u  1. júlí 2004 e a sí ar, 

 

.2 far egaskip, .m.t. háhra afar egaför, smí u  fyrir 1. júlí 2004, eigi sí ar en vi  fyrstu sko un fjarskiptabúna ar 
eftir 1. júlí 2004, 

 

.3 olíuflutningaskip, efnaflutningaskip, gasflutningaskip, búlkaskip og háhra aflutningaför, 500 brúttótonn og stærri 
smí u  fyrir 1. júlí 2004, eigi sí ar en vi  fyrstu sko un fjarskiptabúna ar eftir 1. júlí 2004 og 

 

.4 önnur flutningaskip 500 brúttótonn og stærri og færanlegir borpallar á sjó, smí u  fyrir 1. júlí 2004, eigi sí ar en vi  
fyrstu sko un fjarskiptabúna ar eftir 1. júlí 2006. 

 

2. egar vákallsbúna ur skips er ræstur skal hann: 

 

.1 hefja sendingu vákalls frá skipi til lögbærs yfirvalds í landi, sem stjórnvald tilnefnir og kann vi  essar a stæ ur a  
vera útger arfélagi , ar sem skipi  og sta setning ess eru tilgreind og greina frá ví a  vernd ess sé ógna  e a 
henni hafi veri  stefnt í hættu, 

 

.2 ekki senda vákalli  til annarra skipa, 

 

.3 ekki senda út vi vörun um bor  í skipinu og 

 

.4 halda áfram a  senda út vákall ar til slökkt hefur veri  á honum og/e a hann endurstilltur. 
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.3 Vákallsbúna ur skips skal: 

 

.1 vera ræsanlegur á stjórnpalli og á a.m.k. einum ö rum sta  og 

 

.2 uppfylla afkastavi mi anir sem eru ekki lakari en ær sem stofnunin hefur sett. 

 

4 Rofar til a  ræsa vákallsbúna  skips skulu hanna ir me  a  í huga a  ekki sé óviljandi unnt a  setja í gang vákall. 

 

5 Uppfylla má kröfur um vákallsbúna  skips me  ví a  nota fjarskiptabúna inn sem komi  er fyrir til a  uppfylla kröfur 
IV. kafla, a  ví tilskildu a  fari  sé a  öllum kröfum essarar reglu. 

 

6 egar stjórnvöld fá tilkynningu um vákall frá skipi skulu stjórnvöldin egar í sta  tilkynna a  til ess ríkis e a eirra 
ríkja sem eru í næsta nágrenni vi  farsvi  skipanna á eirri stundu. 

 

7 egar samningsríkisstjórn fær tilkynningu um vákall frá skipi sem hefur ekki heimild til a  sigla undir fána hennar skal 
hún egar í sta  tilkynna a  til vi komandi stjórnvalds og, ef vi  á, ríkisins e a ríkjanna sem eru í næsta nágrenni vi  
farsvi  skipsins á eirri stundu. 

 

7 .  r e g la :  

 

Ógn sem ste jar a  skipum 

 

1 Samningsríkisstjórnir skulu ákve a vástig og tryggja a  uppl singar um a  berist til skipa sem sigla í landhelgi eirra, 
e a hafa tilkynnt um a  au hyggist sigla inn í landhelgi eirra. 

 

2 Samningsríkisstjórnir skulu tilgreina tengili  til rá gjafar e a a sto ar slíkum skipum sem au geta tilkynnt um hvers 
kyns áhyggjuefni sem var a siglingavernd í tengslum vi  önnur skip, fer ir e a bo skipti. 

 

3 Ef vart hefur or i  vi  hættu á árás skal samningsríkisstjórnin, sem í hlut á, greina vi komandi skipum og stjórnvöldum 
eirra frá: 

 

.1 ví vástigi sem er í gildi á eirri stundu, 

 

.2 hvers kyns verndarrá stöfunum sem vi komandi skip ættu a  gera sér til verndar gegn árás í samræmi vi  ákvæ in í 
A-hluta ISPS-kó ans og 

 

.3 eim verndarrá stöfunum sem strandríki  hefur ákve i  a  grípa til, eftir ví sem vi  á. 

 

8 .  r e g la :  

 

Ákvör unarvald skipstjóra í tengslum vi  öryggi og vernd skips 

 

1 Skipstjóri skal ekki sæta takmörkunum af hálfu útger arfélags, skipaleigutaka e a annars a ila a  ví er var ar 
ákvar anir sem eru, samkvæmt faglegu mati skipstjóra, nau synlegar til a  vi halda öryggi og vernd skipsins. Í ví felst 
a  meina einstaklingum a gang (nema tilnefndum fulltrúum stjórnvalda samningsríkisstjórnar) e a eigum eirra og bann 
vi  lestun farms, .m.t. gáma e a annarra loka ra farmflutningseininga. 

 

2 Ef misræmi kemur upp milli öryggiskrafna og verndarkrafna, sem gilda um skipi , í rekstri ess, samkvæmt faglegu 
mati skipstjóra, skal skipstjóri fara a  eim kröfum sem eru nau synlegar til a  vi halda öryggi skipsins. Í slíkum 
tilvikum má skipstjórinn hrinda í framkvæmd tímabundnum verndarrá stöfunum og skal egar í sta  uppl sa stjórnvald 
um a  og, ef vi  á, samningsríkisstjórn hafnarinnar ar sem skipi  er starfrækt e a sem a  hyggst sigla til. Allar slíkar 
tímabundnar verndarrá stafanir samkvæmt essari regluger  skulu, a  ví marki sem hægt er, vera í réttu hlutfalli vi  

a  vástig sem er í gildi hverju sinni. egar bent er á slík tilvik skulu stjórnvöld tryggja a  slíkt misræmi sé lei rétt og a  
dregi  sé eins og hægt er úr líkum á a  a  endurtaki sig. 
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9 .  r e g la :  

 

Rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar 

 

1 Eftirlit me  skipum í höfn 

 

1.1 A  ví er ver ar ennan kafla getur sérhvert skip, sem essi kafli tekur til, sætt eftirliti, á me an a  er í höfn 
annarrar samningsríkisstjórnar, af hálfu tilnefndra fulltrúa stjórnvalds eirrar ríkisstjórnar og geta eir veri  eir 
sömu og inna af hendi störfin sem um getur í reglu I/19. Slíkt eftirlit skal takmarkast vi  a  a  sannprófa a  um 
bor  sé gilt al jó legt siglingaverndarskírteini e a gilt al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini sem gefi  er 
út samkvæmt ákvæ um A-hluta ISPS-kó ans (skírteini), sem skal sam ykkt, sé a  í gildi, nema gildar ástæ ur 
séu til a  ætla a  skipi  uppfylli ekki kröfur essa kafla e a A-hluta ISPS-kó ans. 

 

1.2 egar slíkar gildar ástæ ur eru fyrir hendi e a ef gildu skírteini er ekki framvísa  egar ess er krafist skulu 
tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórnar, grípa til einnar e a fleiri eftirlitsrá stöfunar gegn skipinu 
eins og kve i  er á um í málsgrein 1.3. egar gripi  er til slíkra rá stafana skal gæta me alhófs, a  teknu tilliti til 
lei beininganna í B-hluta ISPS-kó ans. 

 

1.3 Slíkar eftirlitsrá stafanir eru sem hér segir: sko un á skipinu, seinkun fer ar skipsins, farbann lagt á skipi , 
takmörkun á starfsemi, .m.t. færslur innan hafnar, e a brottvísun skipsins úr höfn. Slíkar eftirlitsrá stafanir 
kunna, auk ess e a a  ö rum kosti, a  fela í sér a rar léttvægari stjórns slurá stafanir e a rá stafanir til úrbóta. 

 

2 Skip sem hyggjast halda til hafnar annarrar samningsríkisstjórnar 

 

2.1 A  ví er var ar ennan kafla getur samningsríkisstjórn krafist ess a  skip, sem hyggjast halda til hafna hennar, 
veiti fulltrúum stjórnvalds essarar ríkisstjórnar, sem eru tilnefndir til a  tryggja a  fari  sé a  kröfum essa 
kafla, eftirfarandi uppl singar á ur en haldi  er til hafnar, til a  unnt sé a  koma í veg fyrir a  au urfi a  sæta 
eftirlitsrá stöfunum e a ö rum a ger um: 

 

.1 a  skipi  sé me  gilt skírteini og nafn á eim a ila sem gefur út skírteini , 

 

.2 hva a vástig gildi um bor  í skipinu á eirri stundu, 

 

.3 hva a vástig gilti um bor  í skipinu egar a  lá í fyrri höfn ar sem tengsl áttu sér sta  milli skips og hafnar 
innan tímarammans sem tilgreindur er í málsgrein 2.3, 

 

.4 hvers kyns sérstakar e a auknar verndarrá stafanir sem gripi  var til af hálfu skipsins í fyrri höfn ar sem 
tengsl áttu sér sta  milli skips og hafnar innan tímarammans sem tilgreindur er í málsgrein 2.3, 

 

.5 a  vi eigandi verklagsreglur skips um siglingavernd hafi veri  vi haf ar á me an hvers kyns innbyr is 
starfsemi milli skipa stó  innan tímarammans sem tilgreindur er í málsgrein 2.3 e a 

 

.6 a rar hagn tar uppl singar sem tengjast vernd ( ó ekki nákvæmar uppl singar um verndaráætlun skips), a  
teknu tilliti til lei beininganna í B-hluta ISPS-kó ans. 

 

Óski samningsríkisstjórn eftir ví skal skipi  e a útger arfélag ess leggja fram sta festingu á framangreindum 
uppl singum sem samningsríkisstjórn telur fullnægjandi. 

 

2.2 Öll skip, sem essi kafli gildir um, sem hyggjast halda til hafnar annarrar samningsríkisstjórnar skulu leggja fram 
uppl singarnar sem l st er í málsgrein 2.1 a  bei ni tilnefndra fulltrúa stjórnvalds ríkisstjórnarinnar. Skipstjórinn 
má neita a  leggja fram slíkar uppl singar en a  kann a  lei a til ess a  skipinu ver i meina ur a gangur a  
höfn. 

 

2.3 Skipi  skal halda skrá yfir uppl singarnar, sem um getur í málsgrein 2.1, fyrir sí ustu tíu skipti sem skipi  kom 
til hafnar. 
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2.4 Hafi tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórnar hafnarinnar, sem skipi  hyggst halda til, gildar ástæ ur 
til a  ætla a  skipi  uppfylli ekki kröfur essa kafla e a A-hluta ISPS-kó ans, eftir a  hafa fengi  í hendur 
uppl singarnar sem l st er í málsgrein 2.1, skulu eir leitast vi  a  ná sambandi vi  skipi  og koma á sambandi 
milli skipsins og stjórnvaldsins í ví skyni a  rá a bót á vanefndunum. Ver i etta samband ekki til ess a  rá a 
bót á vanefndunum e a ef fulltrúarnir hafa a  ö ru leyti gilda ástæ u til a  ætla a  skipi  uppfylli ekki kröfur 

essa kafla e a A-hluta ISPS-kó ans geta eir gripi  til a ger a í tengslum vi  skipi  samkvæmt ákvæ unum í 
málsgrein 2.5. egar gripi  er til slíkra a ger a skal gæta me alhófs, a  teknu tilliti til lei beininganna í B-hluta 
ISPS-kó ans. 

 

2.5 Slíkar a ger ir eru sem hér segir: 

 

.1 krafa um a  rá in sé bót á vanefndunum, 

 

.2 krafa um a  skipi  haldi til sta ar í landhelgi e a á innsævi samningsríkisstjórnarinnar, 

 

.3 sko un á skipinu ef a  er statt í landhelgi samningsríkisstjórnar og hyggst leita hafnar ar e a  

 

.4 skipinu meina ur a gangur a  höfn. 

 

Á ur en gripi  er til slíkra a ger a skal samningsríkisstjórn tilkynna skipinu um fyrirætlanir sínar. egar skipstjóri fær 
slíkar uppl singar í hendur má hann hætta vi  a  halda til hafnarinnar. essi regluger  gildir ekki í slíkum tilvikum. 

 

3. Vi bótarákvæ i 

 

3.1 Í ví tilviki: 

 

.1 a  gripi  sé til eftirlitsrá stöfunar, annarrar en léttvægrar stjórns slurá stöfunar e a rá stöfunar til úrbóta 
sem um getur í málsgrein 1.3 e a 

 

.2 a  gripi  sé til einhverra eirra a ger a sem um getur í málsgrein 2.5 skal tilnefndur fulltrúi stjórnvalds 
samningsríkisstjórnar egar í sta  tilkynna skriflega til stjórnvalds um ær eftirlitsrá stafanir e a a ger ir 
sem gripi  hefur veri  til og ástæ ur eirra. Samningsríkisstjórn, sem grípur til eftirlitsrá stafana e a 
a ger a, skal einnig tilkynna vi urkenndum verndara ila, sem gaf út skírteini  sem tengist vi komandi skipi, 
og stofnuninni um a  hvenær gripi  hefur veri  til slíkra eftirlitsrá stafana e a a ger a. 

 

3.2 Ef skipi er meina ur a gangur a  höfn e a ví vísa  frá höfn ættu yfirvöld hafnarríkisins a  senda vi eigandi 
uppl singar til yfirvalda ess ríkis ar sem skipi  hyggst hafa vi komu í höfnum næst, sé a  vita , og annarra 
vi eigandi strandríkja, a  teknu tilliti til lei beininga sem kunna a  ver a samdar á vegum stofnunarinnar. 
Tryggja skal leynd og öryggi slíkra tilkynninga. 

 

3.3. A eins skal gripi  til eirrar rá stöfunar a  meina skipi a gang a  höfn skv. málsgrein 2.4 og 2.5 e a vísa ví úr 
höfn skv. málsgrein 1.1 til 1.3 ef tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórnar hafa gildar ástæ ur til a  
ætla a  skipi  skapi brá a ógn vi  vernd e a öryggi einstaklinga, skip e a a rar eignir og ef ekki er önnur 
vi eigandi lei  a  stemma stigu vi  ógninni. 

 

3.4 A eins skal gripi  til eftirlitsrá stafananna sem um getur í málsgrein 1.3 og a ger anna sem um getur í málsgrein 
2.5, samkvæmt essari regluger , uns rá in hefur veri  bót á vanefndunum sem gáfu tilefni til 
eftirlitsrá stafananna e a a ger anna annig a  fullnægjandi sé a  mati samningsríkisstjórnar, a  teknu tilliti til 
a ger a sem skipi  e a stjórnvald leggja til, ef vi  á. 

 

3.5 egar samningsríkisstjórnir beita eftirliti skv. 1. málsgrein e a grípa til a ger a skv. 2. málsgrein: 

 

.1 skal gera allt sem hægt er til a  for ast a  skip ver i kyrrsett e a a  tafi  á ótilhl ilegan hátt. Ef skip er 
kyrrsett e a tafi  á ótilhl ilegan hátt skal a  eiga rétt á bótum fyrir tap e a tjón a  ver ur fyrir og. 

 

.2 skal ekki hindra nau synlegan a gang a  skipinu í ney artilvikum e a í nafni mannú ar og af 
siglingaverndarástæ um. 
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1 0 .  r e g la :  

 

Kröfur a  ví er var ar hafnara stö u 

 

1 Hafnara sta a skal uppfylla vi eigandi kröfur essa kafla og A-hluta ISPS-kó ans, a  teknu tilliti til lei beininganna í 
B-hluta ISPS-kó ans.  

 

2 Samningsríkisstjórnir me  eina e a fleiri hafnara stö u innan yfirrá asvæ is síns sem heyrir undir essa regluger  skulu 
tryggja a : 

 

  .1 áhættumat fyrir hafnara stö u sé framkvæmt, endursko a  og sam ykkt í samræmi vi  ákvæ i A-hluta ISPS-
kó ans og 

 

  .2 verndaráætlanir fyrir hafnara stö u séu samdar, endursko a ar, sam ykktar og framkvæmdar í samræmi vi  
ákvæ i A-hluta ISPS-kó ans. 

 

3. Samningsríkisstjórnir skulu benda á og mi la uppl singum um rá stafanir, sem krafist er a  komi fram í verndaráætlun 
fyrir hafnara stö u fyrir hin msu vástig, .m.t. hvenær krafist er a  yfirl sing um siglingavernd sé lög  fram. 

 

1 1 .  r e g la :  

 

A rir verndarsamningar 

 

1 Samningsríkisstjórnir mega, egar ær hrinda í framkvæmd essum kafla og A-hluta ISPS-kó ans, gera skriflega 
tvíhli a e a marghli a samninga vi  a rar samningsríkisstjórnir um a rar verndarrá stafanir sem gilda um stuttar 
millilandasiglingar á föstum siglingalei um milli hafna innan yfirrá asvæ a eirra.  

 

2 Slíkir samningar skulu ekki veikja verndarstig annarra skipa e a hafnara stö u sem fellur ekki undir samninginn.  

 

3 Skip sem falla undir slíkan samning skulu ekki taka átt í neinni innbyr is starfsemi milli skipa ar sem skip, sem ekki 
heyra undir ennan samning, eiga í hlut. 

 

4 Slíka samninga skal endursko a reglulega, a  teknu tilliti til fenginnar reynslu sem og hvers kyns breytinga sem kunna 
a  ver a á a stæ um í hverju tilviki fyrir sig e a á mati á ógninni sem ste jar a  skipunum, hafnara stö unni e a 
siglingalei unum sem heyra undir samninginn. 

 

1 2 .  r e g la :  

 

Jafngildar verndarrá stafanir 

 

1 Stjórnvald getur heimila  tilteknu skipi e a hópi skipa, sem hafa rétt til a  sigla undir fána ess, a  hrinda í framkvæmd 
ö rum verndarrá stöfunum sem eru jafngildar eim sem mælt er fyrir um í essum kafla e a í A-hluta ISPS-kó ans, a  

ví tilskildu a  slíkar verndarrá stafanir séu a.m.k. jafnáhrifaríkar og ær sem mælt er fyrir um í essum kafla e a A-
hluta ISPS-kó ans. Stjórnvald sem heimilar slíkar verndarrá stafanir skal senda stofnuninni uppl singar um a .  

 

2 egar ákvæ um essa kafla og A-hluta ISPS-kó ans er hrint í framkvæmd má samningsríkisstjórn heimila tiltekinni 
hafnara stö u e a hópi hafna innan yfirrá asvæ is síns, ö rum en eim sem heyra undir samning sem ger ur er skv. 
11. reglu, a  hrinda í framkvæmd verndarrá stöfunum sem eru jafngildar eim sem mælt er fyrir í essum kafla e a í A-
hluta ISPS-kó ans, a  ví tilskildu a  slíkar verndarrá stafanir séu a.m.k. jafnáhrifaríkar og ær sem mælt er fyrir um í 

essum kafla e a A-hluta ISPS-kó ans. Samningsríkisstjórn sem heimilar slíkar verndarrá stafanir skal senda 
stofnuninni uppl singar um a . 
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1 3 .  r e g la :  

 

Mi lun uppl singa 

 

1 Samningsríkisstjórnir skulu, eigi sí ar en 1. júlí 2004, senda eftirfarandi uppl singar til stofnunarinnar og jafnframt 
koma eim á framfæri vi  útger arfélög og skip: 

.1 heiti og uppl singar um hvernig unnt er a  ná sambandi vi  innlent yfirvald ess e a yfirvöld sem bera ábyrg  á 
vernd skipa og hafnara stö u, 

 

.2 til hva a svæ a innan yfirrá asvæ is eirra sam ykktar verndaráætlanir fyrir hafnara stö u ná, 

 

.3 nöfn og uppl singar um hvernig unnt er a  ná sambandi vi  á sem hafa veri  tilnefndir til a  vera til rei u öllum 
stundum til a  taka á móti og breg ast vi  váköllum frá skipum til lands, sem um getur í reglu 6.2.1, 

 

.4 nöfn og uppl singar um hvernig unnt er a  ná sambandi vi  á sem hafa veri  tilnefndir til a  vera til rei u öllum 
stundum til a  taka á móti og breg ast vi  hvers kyns tilkynningum frá samningsríkisstjórnum sem annast 
rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar, sem um getur í reglu 9.3.1, og 

 

.5 nöfn og uppl singar um hvernig unnt er a  ná sambandi vi  á sem hafa veri  tilnefndir til a  vera til rei u öllum 
stundum til rá gjafar e a a sto ar skipum og sem skip geta tilkynnt til hvers kyns áhyggjuefni sem var a 
siglingavernd, sem um getur í reglu 7.2, og uppfæra sí an slíkar uppl singar jafnhar an og breytingar ver a á eim. 
Stofnunin skal dreifa slíkum uppl singum til annarra samningsríkisstjórna til uppl singar fyrir fulltrúa eirra. 

 

2 Samningsríkisstjórnir skulu, eigi sí ar en 1. júlí 2004, senda uppl singar til stofnunarinnar um nöfn og uppl singar um 
hvernig unnt er a  ná sambandi vi  hverja á vi urkennda verndara ila sem hafa heimild til a  koma fram fyrir hönd 

eirra ásamt uppl singum um a  hva a tiltekna ábyrg  og vald eim hefur veri  fali . Uppfæra skal slíkar uppl singar 
jafnhar an og breytingar ver a á eim. Stofnunin skal dreifa slíkum uppl singum til annarra samningsríkisstjórna til 
uppl singar fyrir fulltrúa eirra. 

3 Samningsríkisstjórnir skulu, eigi sí ar en 1. júlí 2004, senda stofnuninni skrá sem s nir sam ykktar verndaráætlanir fyrir 
alla hafnara stö u innan yfirrá asvæ is eirra, a  svæ i e a au svæ i sem hver sam ykkt verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u tekur til auk dagsetningarinnar egar hún var sam ykkt og skulu sí an tilkynna egar einhver eftirtalinna 
breytinga á sér sta : 

 

.1 ef breytingar eru fyrirhuga ar e a hafa veri  ger ar á ví svæ i e a eim svæ um sem sam ykkt verndaráætlun 
fyrir hafnara stö u tekur til. Í slíkum tilvikum skal koma fram í uppl singunum, sem tilkynna á, breytingarnar sem 
ver a á ví svæ i e a eim svæ um sem áætlunin tekur til og dagsetningin egar breytingarnar ver a ger ar e a 
voru framkvæmdar, 

 

.2 ef sam ykkt verndaráætlun fyrir hafnara stö u, sem var á ur a  finna á skránni sem send var til stofnunarinnar, 
ver ur afturköllu  e a hefur veri  afturköllu . Í slíkum tilvikum skal koma fram í uppl singunum, sem tilkynna á, 
dagsetningin egar afturköllunin tekur gildi e a var framkvæmd. Í essum tilvikum skal stofnuninni tilkynnt um 

etta eins fljótt og gerlegt er og 

 

.3 ef bæta á vi  skrána yfir sam ykktar verndaráætlanir fyrir hafnara stö u. Í slíkum tilvikum skal koma fram í 
uppl singunum, sem tilkynna á, a  svæ i e a au svæ i sem áætlunin tekur til og dagsetning sam ykktar hennar. 

 

4 Samningsríkisstjórnir skulu á fimm ára fresti eftir 1. júlí 2004 senda til stofnunarinnar endursko a a og uppfær a skrá 
yfir sam ykktar verndaráætlanir fyrir alla hafnara stö u sem er a  finna innan yfirrá asvæ a eirra, ásamt ví svæ i e a 

eim svæ um sem hver sam ykkt verndaráætlun tekur til og samsvarandi dagsetningu sam ykktar (ásamt dagsetningu 
sam ykktar allra breytinga á eim) sem leysir af hólmi og kemur í sta  allra uppl singa sem sendar eru stofnuninni skv. 
3. málsgrein á undanförnum fimm árum. 
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5 Samningsríkisstjórnir skulu senda stofnuninni uppl singar um a  ger ur hafi veri  samningur skv. 11. reglu. Í 
uppl singunum sem sendar eru skal tilgreina: 
 
.1 heiti samningsríkisstjórna sem hafa gert samninginn, 
 
.2 alla hafnara stö u og fastar siglingalei ir sem samningurinn tekur til, 
 
.3 hversu oft samningurinn skal endursko a ur 
 
.4 gildistökudag samningsins og 
 
.5 uppl singar um hvers kyns samrá  sem hefur átt sér sta  vi  a rar samningsríkisstjórnir,  
 
og sí an skal senda til stofnunarinnar, eins fljótt og au i  er, uppl singar um a  egar samningnum er breytt e a 
honum rift. 

 
6 Sérhver samningsríkisstjórn sem heimilar, samkvæmt ákvæ um 12. reglu, hvers kyns jafngildar verndarrá stafanir me  

tilliti til skips sem hefur rétt til a  sigla undir fána hennar e a me  tilliti til hafnara stö u sem er a  finna innan 
yfirrá asvæ is hennar skal senda uppl singar ar a  lútandi til stofnunarinnar. 

 
7 Stofnunin skal koma á framfæri uppl singunum sem sendar eru skv. 3. málsgrein til annarra samningsríkisstjórna sé ess 

óska .“ 
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II. VI AUKI 

 

„AL JÓ AKÓ I UM VERND SKIPA OG HAFNARA STÖ U 

 

INNGANGSOR  

 

1. Á rá stefnu stjórnarerindreka um siglingavernd sem haldin var í Lundúnum í desember 2002 var sam ykkt a  taka upp 
n  ákvæ i í al jó asamninginn um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974 og ennan kó a um aukna siglingavernd. essar 
n ju kröfur mynda n jan al jó legan grundvöll sem gerir skipum og höfnum kleift a  vinna saman me  a  a  
lei arljósi a  greina og hindra a ger ir sem ógna vernd á svi i sjóflutninga. 

 

2. Í kjölfar hinna hörmulegu atbur a 11. september 2001 var ákve i  samhljó a á tuttugasta og ö ru ingi 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar („stofnunin“) í nóvember 2001 a  róa n jar rá stafanir tengdar vernd skipa og 
hafnara stö u, til sam ykktar á rá stefnu samningsríkisstjórna a  al jó asamningi um öryggi mannslífa á hafinu frá 
1974 ( ekkt sem rá stefna stjórnarerindreka um siglingavernd) í desember 2002. Siglingaöryggisnefnd stofnunarinnar 
(MSC) var falinn undirbúningur rá stefnu stjórnarerindreka á grundvelli skjala sem lög  voru fram af a ildarríkjum, 
milliríkjastofnunum og frjálsum félagasamtökum me  stö u rá gjafa gagnvart stofnuninni. 

 

3. Á fyrsta aukafundi siglingaöryggisnefndar, sem var einnig haldinn í nóvember 2001, var settur á laggirnar vinnuhópur 
milli funda um siglingavernd í ví skyni a  hra a róun og sam ykki vi eigandi verndarrá stafana. Fyrsti fundur 
vinnuhópsins milli funda var haldinn í febrúar 2002 og afrakstri vi ræ nanna var komi  á framfæri vi  
siglingaöryggisnefnd til afgrei slu á sjötugasta og fimmta fundi nefndarinnar í maí 2002 egar sérstakur vinnuhópur var 
stofna ur til a  vinna frekar a  eim tillögum sem voru lag ar fram. Á sjötugasta og fimmta fundi 
siglingaöryggisnefndar var fjalla  um sk rslu essa vinnuhóps og mælt me  ví a  frekari vinna yr i innt af hendi í 
ö rum vinnuhópi milli funda á vegum nefndarinnar sem kom saman í september 2002. Á sjötugasta og sjötta fundi 
siglingaöryggisnefndar var ni ursta a fundar vinnuhóps nefndarinnar milli funda í september 2002 tekin til umfjöllunar, 
auk áframhaldandi starfa vinnuhóps nefndarinnar, sem haldinn var í tengslum vi  sjötugasta og sjötta fund nefndarinnar í 
desember 2002, strax á undan rá stefnu stjórnarerindreka, og lokaútgáfa framlag ra texta, sem rá stefna 
stjórnarerindreka tekur til sko unar, sam ykkt. 

 

4. Á rá stefnu stjórnarerindreka (9.-13. desember 2002) voru einnig sam ykktar breytingar á núgildandi ákvæ um 
al jó asamningsins um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974 (SOLAS-sam ykktin) til a  hra a innlei ingu krafnanna um 
a  setja upp sjálfvirk au kenningarkerfi (AIS) auk ess sem sam ykktar voru n jar reglur í kafla XI-1 í SOLAS-
sam ykktinni sem fjallar um a  setja upp kenninúmer skipa og a  hafa ferilskrá (Continuous Synopsis Record) tiltæka. 
Á rá stefnu stjórnarerindreka voru einnig sam ykktar fjölmargar ályktanir rá stefnunnar, .m.t. ær sem fjalla um 
innlei ingu og endursko un essa kó a, tæknisamstarf og samstarf vi  Al jó avinnumálastofnunina og 
Al jó atollastofnunina. Vi urkennt var a  nau synlegt kynni a  vera a  endursko a og breyta sumum hinna n ju 
ákvæ a um siglingavernd egar störfum essara tveggja stofnana lyki. 

 

5. Ákvæ i kafla XI-2 í SOLAS-sam ykktinni og essa kó a gilda um skip og hafnara stö u. Sam ykkt var a  víkka út 
gildissvi  SOLAS-sam ykktarinnar annig a  sam ykktin næ i til hafnara stö u á grundvelli ess a  SOLAS-
sam ykktin væri fljótlegasta lei in til a  tryggja a  nau synlegar verndarrá stafanir ö lu ust sem fyrst gildi og yr i 

egar hrint í framkvæmd. ó var enn fremur sam ykkt a  ákvæ i sem tengjast hafnara stö u ættu einungis a  taka til 
tengsla skips og hafnar. Frekari vinna á svi i verndar hafnarsvæ a ver ur innt af hendi sameiginlega á vegum 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar og Al jó avinnumálastofnunarinnar. Einnig var sam ykkt a  ákvæ in ættu ekki a  
ná til hinna eiginlegu vi brag a vi  árásum e a hvers kyns hreinsunara ger a eftir slíka árás. 

 

6. egar ákvæ in voru samin var  a  gæta samræmis vi  ákvæ i al jó asam ykktarinnar um menntun og jálfun, skírteini 
og vaktstö ur sjómanna frá 1978, me  áor num breytingum, al jó legan kó a um öryggisstjórnun (ISM-kó ann) og 
samræmda sko unar- og vottunarkerfi . 

 

7. Ákvæ in endurspegla verulega breytingu á ví hvernig al jó asiglingageirinn tekur á siglingavernd á svi i sjóflutninga. 
a  er ljóst a  au geta í yngt tilteknum samningsríkisstjórnum til muna. Mikilvægi tæknisamvinnu í ví skyni a  

a sto a samningsríkisstjórnir vi  a  innlei a ákvæ in er fyllilega vi urkennt. 
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8. Vi  framkvæmd ákvæ anna er nau synlegt a  vi halda skilvirku samstarfi og skilningi milli allra eirra sem tengjast 
e a nota skip og hafnara stö u, .m.t. áhöfn skipa, starfsli  hafnar, far egar, farmhagsmunaa ilar, stjórnendur skipa og 
hafna og starfsfólk innlendra yfirvalda og sta aryfirvalda sem hafa me  höndum ábyrg  hva  var ar siglingavernd. 
Nau synlegt ver ur a  endursko a fyrirliggjandi venjur og verklagsreglur og breyta eim ef ær veita ekki vi unandi 
vernd. Í águ aukinnar siglingaverndar arf sjóflutninga- og hafnageirinn sem og innlend yfirvöld og sta aryfirvöld a  
axla aukna ábyrg . 

 
9. Hafa ætti lei beiningarnar, sem er a  finna í B-hluta essa kó a, til hli sjónar vi  framkvæmd verndarákvæ anna sem 

mælt er fyrir um í kafla XI-2 í SOLAS-sam ykktinni og í A-hluta essa kó a. Samt sem á ur er vi urkennt a  a  a  
hva a marki lei beiningarnar gilda kann a  vera breytilegt eftir e li hafnara stö unnar og skipsins, siglinga ess og/e a 
farmsins. 

 
10. Ekkert í essum kó a skal túlka  e a ví beitt annig a  grundvallarréttindi og frelsi séu ekki höf  í hei ri eins og mælt 

er fyrir um í al jó legum gerningum, einkum eim sem tengjast sjómönnum og flóttamönnum, .m.t. yfirl sing 
Al jó avinnumálastofnunarinnar um grundvallarreglur og réttindi á vinnusta  auk al jó legra vi mi ana um sjómenn 
og hafnarstarfsmenn. 

 
11. Me  hli sjón af ví a  al jó asamningurinn um au veldun flutninga á sjó frá 1965, me  áor num breytingum, kve ur á 

um a  opinber yfirvöld skuli heimila erlendum skipverjum landgöngu á me an skipi  sem eir starfa á er í höfn, a  ví 
tilskildu a  formsatri um vi  komu skipsins hafi veri  fullnægt og a  opinberu yfirvöldin hafi enga ástæ u til a  hafna 
landgöngu af ástæ um er var a l heilsu, almannaöryggi e a almannareglu, ættu samningsríkisstjórnir, vi  sam ykki 
verndaráætlana fyrir skip og hafnara stö u, a  veita athygli eirri sta reynd a  starfsfólk skips starfar og b r um bor  í 
skipinu og arf á landgönguleyfi a  halda og a gangi a  velfer arstofnunum sjómanna í landi, .m.t. læknishjálp. 
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A-HLUTI 

 

LÖGBO NAR KRÖFUR VAR ANDI ÁKVÆ I KAFLA XI–2 Í VI AUKA VI  AL JÓ ASAMNINGINN UM ÖRYGGI 
MANNSLÍFA Á HAFINU FRÁ 1974, ME  ÁOR NUM BREYTINGUM 

 

1 ALMENNT 

 

1.1 Inngangur 

 

essi hluti al jó akó ans um vernd skipa og hafnara stö u inniheldur lögbo nar kröfur sem vísa  er til í kafla XI–2 
í al jó asamningnum um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974, me  áor num breytingum. 

 

1.2 Markmi  

 

Markmi  essa kó a eru eftirfarandi: 

 

.1 a  mynda al jó legan samstarfsgrundvöll fyrir samningsríkisstjórnir, opinberar stofnanir, sveitarstjórnir og 
siglinga- og hafnageirann til a  greina ógn vi  siglingavernd og grípa til fyrirbyggjandi rá stafana svo komast 
megi hjá váatvikum sem beinast gegn skipum e a hafnara stö u sem notu  er í al jó avi skiptum, 

 

.2 a  ákve a hlutverk og ábyrg  samningsríkisstjórna, opinberra stofnana, sveitarstjórna og siglinga- og 
hafnageirans, innanlands og á al jó legum vettvangi, vi  a  tryggja siglingavernd, 

 

.3 a  tryggja skjóta og markvissa söfnun og mi lun uppl singa á svi i siglingaverndar, 

 

.4 a  móta a fer ir vi  ger  áhættumats svo a  fyrir hendi séu áætlanir og verklagsreglur til a  breg ast vi  
breytingum á vástigi og 

 

.5 a  skapa traust á ví a  fyrir hendi séu fullnægjandi og vi eigandi rá stafana til a  tryggja siglingavernd. 

 

1.3 Kröfur um hagn t atri i 

 

Til a  stu la a  ví a  markmi  kó ans náist eru í honum settar fram kröfur í ví skyni um hagn t atri i. ar á 
me al eru eftirfarandi atri i, en takmarkast ó ekki vi  au: 

 

.1 a  safna og meta uppl singar sem lúta a  ógn vi  siglingavernd og mi la eim til hluta eigandi 
samningsríkisstjórna, 

 

.2 a  krefjast ess a  reglur um samskipti skipa og hafnara stö u séu uppfær ar, 

 

.3 a  hindra ur sé óheimill a gangur a  skipum, hafnara stö u og haftasvæ um, 

 

.4 a  komi  sé í veg fyrir a  óheimil vopn, íkveikiútbúna ur e a sprengiefni berist um bor  í skip e a til 
hafnara stö u, 

 

.5 a  rá stafanir séu ger ar til a  unnt sé a  senda út vi vörun um yfirvofandi ógn vi  siglingavernd e a váatvik, 

 

.6 a  ger ar séu verndaráætlanir fyrir skip og hafnara stö u sem byggjast á áhættumati og 

 

.7 a  kennsla, jálfun og æfingar fari fram til a  tryggja ekkingu á verndaráætlunum og verklagsreglum 
samkvæmt eim. 

 
2 SKILGREININGAR 

 

2.1 Í essum hluta er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir nema anna  sé sérstaklega teki  fram: 

 

.1 „Sam ykkt“: al jó asamningurinn um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974, me  áor num breytingum. 

 

.2 Regla: regla í sam ykktinni. 

 

.3 Kafli: kafli í sam ykktinni. 

 

.4 Verndaráætlun skips: áætlun sem ger  er til a  tryggja beitingu rá stafana um bor  í skipinu til a  vernda 
einstaklinga um bor , farm, farmflutningseiningar, vistir e a skipi  sjálft gegn hættu sem stafar af váatviki. 
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.5 Verndaráætlun hafnara stö u: áætlun sem ger  er til a  tryggja beitingu rá stafana til a  vernda hafnara stö u 
og skip, einstaklinga, farm, farmflutningseiningar og vistir innan hafnara stö unnar gegn hættu sem stafar af 
váatviki. 

 

.6 Verndarfulltrúi skips: sá einstaklingur um bor  í skipi sem ber ábyrg  gagnvart skipstjóra og er tilnefndur af 
útger arfélagi til a  annast verndarmál skipsins, ar á me al a  innlei a og vi halda verndaráætlun skipsins, og 
sjá um samskipti vi  verndarfulltrúa útger arfélagsins og verndarfulltrúa hafna. 

 

.7 Verndarfulltrúi útger arfélags: sá einstaklingur sem útger arfélag skips hefur tilnefnt til a  sjá um a  gert sé 
áhættumat fyrir skipi , a  verndaráætlun sé ger  fyrir a  og hún lög  fram til sam ykktar og a  ví loknu a  
henni sé hrundi  í framkvæmd og haldi  vi , sem og til a  sjá um samskipti vi  verndarfulltrúa hafna og 
verndarfulltrúa skipsins. 

 

.8 Verndarfulltrúi hafnar: sá einstaklingur sem ber ábyrg  á a  útbúa, innlei a, endursko a og halda vi  
verndaráætlun fyrir hafnara stö u og sjá um samskipti vi  verndarfulltrúa skipa og útger arfélaga. 

 

.9 Vástig 1: a  stig egar vi hlítandi lágmarksverndarrá stöfunum skal beitt öllum stundum. 

 

.10 Vástig 2: a  stig egar vi hlítandi vi bótarverndarrá stöfunum skal beitt tímabundi  vegna aukinnar hættu á 
váatviki. 

 

.11 Vástig 3: a  stig egar grípa skal tímabundi  til sértækra verndar- og öryggisrá stafana me an líkur eru taldar 
á váatviki e a a  er yfirvofandi, ótt e.t.v. sé ekki unnt a  benda á tilteki  skotmark. 

 

2.2 egar hugtaki  „skip“ er nota  í essum kó a nær a  einnig yfir færanlega borpalla á sjó og háhra aför sem 
skilgreind eru í reglu XI-2/1. 

 

2.3 egar fjalla  er um hugtaki  „samningsríkisstjórn“ í tengslum vi  hafnara stö u í 14.-18. li  essa kó a felur a  í 
sér vísun til „tilnefnds yfirvalds“. 

 

.2.4 au hugtök, sem ekki eru sérstaklega skilgreind í essum hluta, skulu hafa á merkingu sem eim er gefin í köflum I 
og XI-2. 

 

3 BEITING 

 

3.1 Ákvæ i essa kó a gilda um: 

 

.1 eftirtaldar tegundir skipa í millilandasiglingum: 

 

.1 far egaskip, .m.t. háhra afar egaför, 

 

.2 flutningaskip, .m.t. háhra aför, 500 brúttótonn a  stær  og stærri og 

 

.3 færanlega borpalla á sjó og 

 

.2 hafnara stö u, sem jónar framangreindum skipum í millilandasiglingum. 

 

3.2 rátt fyrir ákvæ i li ar 3.1.2 skulu samningsríkisstjórnir ákve a a  hve miklu leyti ákvæ i essa hluta kó ans skuli 
gilda um hafnara stö u á yfirrá asvæ i eirra sem einkum jónar skipum sem ekki eru í millilandasiglingum, en 

jóna ó stöku sinnum skipum sem taka ar höfn e a láta úr höfn í millilandasiglingar. 

 

3.2.1 Samningsríkisstjórnir skulu byggja ákvar anir sínar skv. li  3.2 á áhættumati fyrir hafnara stö u sem gert er í 
samræmi vi  ennan hluta kó ans. 

 

3.2.2 Ákvar anir sem samningsríkisstjórn tekur skv. li  3.2 skulu ekki stofna í hættu ví verndarstigi sem leitast er vi  a  
ná me  kafla XI-2 e a essum hluta kó ans. 

 

3.3 Ákvæ i essa kafla gilda ekki um herskip, hjálparskip flotans e a önnur skip í eigu e a útger  samningsríkisstjórnar 
sem eru eingöngu starfrækt í jónustu hins opinbera og ekki í atvinnuskyni. 
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3.4 Ákvæ i 5.-13. li ar og 19. li ar í essum hluta gilda um útger arfélög og skip eins og kve i  er á um í reglu XI-2/4. 

 

3.5 Ákvæ i 5. li ar og 14.-18. li ar í essum hluta gilda um hafnara stö u eins og kve i  er á um í reglu XI-2/10. 

 

3.6 Ákvæ i essa kó a gilda me  fyrirvara um réttindi og skyldur ríkja samkvæmt jó arétti. 

 

 

4 ÁBYRG  SAMNINGSRÍKISSTJÓRNA 

 

4.1 Me  fyrirvara um ákvæ in í reglum XI-2/3 og XI-2/7 skulu samningsríkisstjórnir ákve a vástig og gefa út 
lei beiningar um vernd vi  váatvikum. ví hærra sem vástig er eim mun meiri líkur eru á váatviki. Me al eirra 

átta sem leggja ber mat á vi  ákvör un vástigs eru: 

 

.1 hversu árei anlegar uppl singarnar um ógn eru, 

 

.2  hvort uppl singar um ógn fáist sta festar, 

 

.3 hversu ítarlegar uppl singarnar eru og hversu brá  hættan vir ist og 

 

.4 mögulegar aflei ingar váatviksins. 

 

4.2 Vi  ákvör un vástigs 3 skulu samningsríkisstjórnir eftir örfum gefa út vi hlítandi fyrirmæli og uppl singar á svi i 
siglingaverndar til eirra skipa og hafnara stö u sem etta getur snert. 

 

4.3 Samningsríkisstjórnum er heimilt a  fela vi urkenndum verndara ila a  sinna hluta skuldbindinga sinna á svi i 
siglingaverndar sem tilgreindar eru í kafla XI-2 og essum hluta kó ans, en ó ekki: 

 

.1 a  ákve a gildandi vástig, 

 

.2 a  sam ykkja áhættumat fyrir hafnara stö u og breytingar sem kunna a  ver a á sam ykktu áhættumati, 

 

.3 a  ákve a hva a hafnara sta a skuli tilnefna verndarfulltrúa hafnar, 

 

.4 a  sam ykkja verndaráætlun fyrir hafnara stö u og ær breytingar sem kunna a  ver a á sam ykktri áætlun, 

 

.5 a  annast rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar samkvæmt reglu XI-2/9t og 

 

.6 a  ákve a hva a kröfur skuli ger ar um yfirl singu um siglingavernd. 

 

4.4 Samningsríkisstjórnir skulu, a  ví marki sem ær telja vi eigandi, prófa skilvirkni verndaráætlana skipa e a 
hafnara stö u e a breytinga á slíkum áætlunum sem ær hafa sam ykkt, e a, ef um er a  ræ a skip, áætlana sem 
hafa veri  sam ykktar fyrir eirra hönd. 

 

5. YFIRL SING UM SIGLINGAVERND 

 

5.1 Samningsríkisstjórnir skulu ákve a hvenær krefjast skal yfirl singar um siglingavernd me  ví a  leggja mat á a  
hvort tengsl skips og hafnara stö u e a innbyr is starfsemi milli skipa skapi hættu gagnvart einstaklingum, eignum 
e a umhverfi. 

 

5.2 Skip getur fari  fram á a  útbúin sé yfirl sing um siglingavernd egar: 

 

.1 vástig skips er hærra en hafnar sem a  kemur til e a skips sem a  er í tengslum vi , 

 

.2 fyrir liggur samkomulag um yfirl singu um siglingavernd milli samningsríkisstjórna sem tekur til tiltekinna 
millilandasiglinga e a tiltekinna skipa í essum siglingum, 

 

.3 komi  hefur fram ógn vi  siglingavernd e a or i  hafa váatvik sem tengjast skipi e a höfn, eftir ví sem vi  á, 

 

.4 skip er í höfn sem ekki er krafist a  hafi og beiti sam ykktri verndaráætlun fyrir hafnara stö u e a 

 

.5 a  stundar innbyr is starfsemi milli skipa ar sem á í hlut skip sem ekki er krafist a  hafi e a beiti sam ykktri 
verndaráætlun skips. 
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5.3 Vi komandi hafnara sta a e a skip skulu sta festa móttöku bei na um ger  yfirl singar um siglingavernd sem 
lag ar eru fram í samræmi vi  ákvæ i essa li ar. 

 

5.4 Yfirl sing um siglingavernd skal ger  af: 

 

.1 skipstjóra e a verndarfulltrúa skips fyrir skipsins hönd og, ef vi  á, 

 

.2 verndarfulltrúa hafnar e a, ef samningsríkisstjórn k s a  rá stafa ví svo, ö rum a ila sem er ábyrgur fyrir öryggi 
í landi fyrir hönd hafnara stö u. 

 

5.5 Í yfirl singu um siglingavernd skal fjalla  um ær verndarkröfur sem hafnara sta a og skip (e a fleiri skip sín á 
milli) geta uppfyllt í sameiningu og ar skal kve i  á um ábyrg  hvers a ila um sig. 

 

5.6 Samningsríkisstjórnir skulu, me  tilliti til ákvæ anna í reglu XI-2/9.2.3, tilgreina ann lágmarkstíma sem 
hafnara sta a á yfirrá asvæ i eirra skal var veita yfirl singar um siglingavernd. 

 

5.7 Stjórnvöld skulu, me  tilliti til ákvæ anna í reglu XI-2/9.2.3, tilgreina ann lágmarkstíma sem var veita skal 
yfirl singar um siglingavernd skipa sem hafa rétt til a  sigla undir fána eirra. 

 

 

6 SKYLDUR ÚTGER ARFÉLAGS 

 

6.1 Útger arfélag skal tryggja a  í verndaráætlun skips sé ótvíræ  yfirl sing um valdsvi  skipstjóra. Útger arfélag skal 
taka a  fram í verndaráætlun skips a  skipstjórinn hafi endanlegt vald og beri endanlega ábyrg  á ákvör unum sem 
lúta a  öryggi og vernd skipsins og á ví a  leita a sto ar útger arfélagsins e a hva a samningsríkisstjórnar sem er, 
ef örf krefur. 

 

6.2 Útger arfélag skal sjá til ess a  verndarfulltrúi útger arfélags, skipstjóri og verndarfulltrúi skips hljóti nægilegan 
stu ning vi  a  sinna skyldum sínum og ábyrg  til samræmis vi  ákvæ i kafla XI-2 og essa hluta kó ans. 

 

 

7. VERND SKIPA 

 

7.1 Skip skulu haga vi brög um sínum vi  vástigi skilgreindu af samningsríkisstjórn eins og um getur hér á eftir. 

 

7.2 egar vástig 1 gildir skulu eftirtaldar rá stafanir ger ar me  vi hlítandi hætti um bor  í öllum skipum, me  tilliti til 
lei beininganna í B-hluta essa kó a, í ví skyni a  greina váatvik og grípa til fyrirbyggjandi rá stafana gegn eim: 

 

.1 tryggja skal a  öllum verndarskyldum skips sé fullnægt, 

 

.2 st ra skal a gangi um bor  í skip, 

 

.3 hafa skal eftirlit me  fólki sem fer um bor  og eigum ess, 

 

.4 vakta skal haftasvæ i til a  tryggja a  einungis einstaklingar er hafa til ess heimild fái ar a gang, 

 

.5 vakta skal ilför skips og næsta umhverfi ess, 

 

.6 hafa skal eftirlit me  me höndlun farms og vista og 

 

.7 tryggja skal a  samskiptalei ir sem var a siglingavernd séu virkar og tiltækar. 

 

7.3 egar vástig 2 gildir skal beita eim vi bótarvarnara ger um, sem tilgreindar eru í verndaráætlun skips, fyrir hvern 
starfs átt sem l st er í li  7.2 me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

7.4 egar vástigi 3 gildir skal beita eim vi bótarvarnara ger um, sem tilgreindar eru í verndaráætlun skips, fyrir hvern 
starfs átt sem l st er í li  7.2 me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

7.5 Í hvert sinn sem stjórnvald ákve ur vástig 2 e a vástig 3 skal skip sta festa móttöku fyrirmæla um breytt vástig. 
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7.6 Á ur en skip kemur til hafnar e a me an a  liggur í höfn á yfirrá asvæ i samningsríkisstjórnar sem hefur ákve i  
vástig 2 e a 3 skal skipi  sta festa móttöku slíkra fyrirmæla og sta festa vi  verndarfulltrúa hafnar a  byrja  sé a  
beita vi hlítandi rá stöfunum og a fer um eftir verndaráætlun skipsins og, ef um er a  ræ a vástig 3, eftir 
fyrirmælum samningsríkisstjórnar sem ákva  vástig 3. Skipi  skal tilkynna hvers kyns vanda vi  framkvæmd. Í 
slíkum tilvikum skulu verndarfulltrúi skips og verndarfulltrúi hafnar hafa samrá  og samræma vi eigandi a ger ir. 

 

7.7 Ef stjórnvald krefst ess a  skip hækki vástig sitt umfram a  sem gildir fyrir höfn á sem skip hyggst taka e a 
liggur egar í, e a ef vástig skips er egar hærra en a  sem gildir í vi komandi höfn, skal skipi  tafarlaust gera 
vi vart um etta til lögbærs yfirvalds eirrar samningsríkisstjórnar sem ræ ur yfirrá asvæ inu ar sem höfn er 
sta sett og til verndarfulltrúa hafnarinnar. 

 

7.7.1 Í slíkum tilvikum skal verndarfulltrúi skips hafa samband vi  verndarfulltrúa hafnar og samræma vi eigandi 
rá stafanir, ef ess gerist örf. 

 

7.8 Stjórnvald sem gefur skipum, sem hafa rétt til a  sigla undir fána ess, fyrirmæli um a  vástig 2 e a 3 skuli gilda í 
höfn annarrar samningsríkisstjórnar skal tafarlaust tilkynna a  til eirrar samningsríkisstjórnar. 

 

7.9 egar samningsríkisstjórnir ákve a vástig og tryggja a  uppl singar um a  berist til skipa sem sigla í landhelgi 
eirra, e a hafa tilkynnt a  au hyggist sigla inn í landhelgi eirra, skal essum skipum rá lagt a  s na árvekni og 

tilkynna án tafar til stjórnvalds síns og nærliggjandi strandríkja um allar uppl singar sem au komast á sno ir um 
sem gætu haft áhrif á siglingavernd á svæ inu. 

 

7.9.1 egar samningsríkisstjórn tilkynnir essum skipum um gildandi vástig skal hún einnig, me  tilliti til lei beininganna 
í B-hluta essa kó a, greina essum skipum frá eim verndarrá stöfunum sem au ættu a  grípa til og, ef vi  á, um 

ær rá stafanir sem samningsríkisstjórn grípur til í ví skyni a  veita vernd gegn ógninni. 

 

 

8. ÁHÆTTUMAT FYRIR SKIP 

 

8.1 Áhættumat fyrir skip er nau synlegur og óa skiljanlegur áttur í ví a  útbúa og uppfæra verndaráætlun skips. 

 

8.2 Verndarfulltrúi útger arfélags skal tryggja a  áhættumat fyrir skip sé unni  af einstaklingum sem rá a yfir 
vi eigandi færni í a  meta skipsvernd í samræmi vi  ennan li  og me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa 
kó a. 

 

8.3 Me  fyrirvara um ákvæ in í li  9.2.1 getur vi urkenndur verndara ili annast áhættumat fyrir tilteki  skip. 

 

8.4 Áhættumat fyrir skip skal fela í sér verndarkönnun á vettvangi sem a  lágmarki skal ná til eftirtalinna átta: 

 

.1 greiningar á verndarrá stöfunum, verklagsreglum og a ger um sem beitt er, 

 

.2 greiningar á og mats á eim grundvallar áttum í starfseminni um bor  sem árí andi er a  vernda, 

 

.3 greiningar á hugsanlegri ógn vi  grundvallar ætti starfseminnar um bor  og mats á líkum á a  til hennar komi 
svo unnt sé a  koma á og forgangsra a verndarrá stöfunum og 

 

.4 ess a  bera kennsl á veikleika, ar á me al mannlega ætti, í grunnvirkjum, stefnu og verklagsreglum. 

 

8.5 Útger arfélagi  skal skjalfesta áhættumat fyrir skip, endursko a a , sam ykkja og var veita. 
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9 VERNDARÁÆTLUN SKIPS 

 

9.1 Um bor  í sérhverju skipi skal vera verndaráætlun skips sem hloti  hefur sam ykki stjórnvalds. Í áætluninni skal 
kve i  á um vástigin rjú sem skilgreind eru í essum hluta kó ans. 

 

9.1.1 Me  fyrirvara um ákvæ in í li  9.2.1 getur vi urkenndur verndara ili útbúi  verndaráætlun fyrir tilteki  skip. 

 

9.2 Stjórnvaldi er heimilt a  fela vi urkenndum verndara ila a  endursko a og sam ykkja verndaráætlanir skipa e a 
breytingar á áætlunum sem hloti  hafa sam ykki. 

 

9.2.1 Í essum tilvikum skal hinn vi urkenndi verndara ili, sem tekst á hendur endursko un og sam ykkt 
verndaráætlunar tiltekins skips e a breytingar á henni, hvorki hafa veri  a ili a  ger  áhættumats skipsins e a 
verndaráætlunar ess né breytingum ar á sem veri  er a  endursko a. 

 

9.3 Verndaráætlun skips e a breytingum á sam ykktri verndaráætlun, sem lög  er fram til sam ykktar, skal fylgja 
áhættumat a  sem verndaráætlunin e a breytingarnar grundvallast á. 

 

9.4 Slík áætlun skal ger  me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a og skal ritu  á vinnutungumáli e a 
vinnutungumálum skipsins. Ef a  e a au tungumál eru hvorki enska, franska né spænska skal fylgja me  ing á 
eitt essara tungumála. Verndaráætlunin skal a.m.k. innihalda eftirfarandi: 

 

.1 rá stafanir til a  hindra a  vopn, hættuleg efni og búna ur sem ætla ur er til nota gegn einstaklingum, skipum 
e a höfnum og óheimilt er a  flytja, séu tekin um bor  í skipi , 

 

.2 skilgreiningu á haftasvæ unum og rá stafanir til a  hindra óheimilan a gang a  eim, 

 

.3 rá stafanir til a  hindra a  unnt sé a  komast um bor  í skipi  í heimildarleysi, 

 

.4 verklagsreglur um a  hvernig skuli breg ast vi  ógnum vi  e a brestum í siglingavernd, .m.t. ákvæ i um 
hvernig mikilvægri starfsemi um bor  í skipi e a vi  tengsl skips og hafnar skuli haldi  gangandi, 

 

.5 verklagsreglur um vi brög  vi  hvers konar verndarfyrirmælum sem samningsríkisstjórnir kunna a  gefa vi  
vástig 3, 

 

.6 verklagsreglur um brottflutning fólks ef um ógnanir vi  e a bresti í siglingavernd er a  ræ a, 

 

.7 uppl singar um skyldur skipverja sem starfa a  siglingavernd og annarra skipverja me  tilliti til átta sem 
var a siglingavernd, 

 

.8 verklagsreglur um a  hvernig gera skuli úttekt á verndarrá stöfunum, 

 

.9 verklagsreglur um tilhögun kennslu, jálfunar og æfinga sem tengjast verndaráætlun, 

 

.10 verklagsreglur um tilhögun tengsla vi  verndarrá stafanir hafnara stö u, 

 

.11 verklagsreglur um tilhögun reglubundinnar endursko unar og uppfærslu verndaráætlunar, 

 

.12 verklagsreglur um a  hvernig skuli tilkynna um váatvik, 

 

.13 deili á verndarfulltrúa skips, 

 

.14 nafn verndarfulltrúa útger arfélags auk uppl singa um a  hvernig unnt sé a  ná sambandi vi  hann á hva a 
tíma sólarhrings sem er, 

 

.15 verklagsreglur til a  tryggja sko un á verndarbúna i skipsins, prófun hans, stillingu og vi haldi, 

 

.16 verklagsreglur um a  hversu oft skuli prófa e a stilla verndarbúna  skipsins, 

 

.17 uppl singar um a  frá hva a stö um í skipinu hægt er a  ræsa vákallsbúna  og 

 

.18 verklagsreglur, fyrirmæli og lei beiningar um notkun á vákallsbúna i skipsins, ar á me al hvernig skuli 
prófa hann, ræsa hann, slökkva á honum og endurstilla, og hvernig skuli stemma stigu vi  tilefnislausum 
váköllum. 

 

9.4.1 Starfsmenn, sem annast innri úttekt eirra verndarrá stafana sem tilgreindar eru í verndaráætlun e a meta 
framkvæmd eirra, skulu ekki tengjast eim störfum sem úttektin nær til nema slíkt sé óframkvæmanlegt vegna 
stær ar og e lis útger arfélagsins e a skipsins. 
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9.5 Stjórnvöld skulu ákve a hva a breytingar á sam ykktri verndaráætlun skips e a verndarbúna i sem um getur í slíkri 
áætlun skuli ekki koma til framkvæmda fyrr en vi eigandi breytingar á verndaráætluninni hafa hloti  sam ykki 
stjórnvalda. Sérhver slík breyting skal a.m.k. vera jafnáhrifarík og ær rá stafanir sem tilgreindar eru í kafla XI-2 og 

essum hluta kó ans. 

 

9.5.1 Inntak breytinga, sem ger ar eru á verndaráætlun skips e a verndarbúna i og hloti  hafa sérstakt sam ykki 
stjórnvalda í samræmi vi  ákvæ i li ar 9.5, skal skjalfest á ann hátt a  sam ykki stjórnvalda komi fram me  
óyggjandi hætti. Sam ykki stjórnvalda skal liggja fyrir um bor  og skal lagt fram ásamt al jó legu 
siglingaverndarskírteini (e a al jó legu brá abirg asiglingaverndarskírteini). Séu breytingarnar tímabundnar arf 
ekki a  var veita skjali  um bor  eftir a  hinar upphaflegu sam ykktu rá stafanir e a búna ur hafa veri  tekin í 
notkun á n . 

 

9.6 Heimilt er a  var veita verndaráætlun skips á rafrænu formi. Í ví tilviki skal hún varin me  a fer um sem mi a a  
ví a  hindra óheimila ey ingu hennar, ey ileggingu e a breytingu á henni. 

 

9.7 Verja skal áætlunina fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 

 

9.8 Verndaráætlanir skipa falla ekki undir sko un tilnefndra fulltrúa stjórnvalds samningsríkisstjórnar til a  annast 
rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar samkvæmt reglu XI-2/9 nema undir eim kringumstæ um sem l st 
er í li  9.8.1. 

 

9.8.1 Ef tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórnar hafa rökstuddan grun um a  skip uppfylli ekki ær kröfur 
sem ger ar eru í kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a og eina lei in til ess a  sannreyna a  e a bæta úr ví er a  
endursko a vi eigandi kröfur í verndaráætlun skipsins má í undantekningartilvikum heimila takmarka an a gang a  

eim tilteknu hlutum áætlunarinnar sem var a vanefndirnar, en ó ví a eins a  samningsríkisstjórn sem skipi  
heyrir undir e a skipstjóri ess veiti sam ykki sitt. Engu a  sí ur skal líta á au ákvæ i áætlunarinnar sem snerta li  
9.4 og undirli i .2, .4, .5, .7, .15, .17, og .18 í essum hluta kó ans sem trúna aruppl singar sem ekki skuli sæta 
sko un nema hluta eigandi samningsríkisstjórnir komist a  samkomulagi um a . 

 

10 SKRÁR 

 

10.1 Skrár um eftirtalin atri i í verndaráætlun skips skulu var veittar um bor  í a.m.k. ann tíma sem stjórnvöld mæla 
fyrir um, og me  tilliti til ákvæ a í reglu XI-2/9.2.3: 

 

.1 kennslu, jálfun og æfingar, 

 

.2 ógnanir vi  siglingavernd og váatvik, 

 

.3 bresti í siglingaverndinni, 

 

.4 breytingar á vástigi, 

 

.5 bo skipti sem var a beina vernd skips, s.s. gagngerar ógnanir vi  skipi  e a á hafnara stö u ar sem skipi  
liggur e a hefur legi ,  

 

.6 innri úttekt og endurmat á verndarrá stöfunum 

 

.7 reglubunna endursko un á áhættumati fyrir skip, 

 

.8 reglubundna endursko un á verndaráætlun skips, 

 

.9 framkvæmd breytinga á verndaráætlun og 

 

.10 vi hald, stillingar og prófanir á eim verndarbúna i sem er um bor , m.a. prófanir á vákallsbúna i skipsins. 

 

10.2 Skrárnar skulu fær ar á vinnutungumáli e a vinnutungumálum skipsins. Ef a  e a au tungumál eru hvorki enska, 
franska e a spænska skal ing á eitthvert essara tungumála fylgja me . 

 

10.3 Heimilt er a  var veita skrárnar á rafrænu formi. Í ví tilviki skulu ær var ar me  a fer um sem mi a a  ví a  
hindra óheimila ey ingu eirra, ey ileggingu e a breytingu á eim. 

 

10.4 Verja skal skrárnar fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 
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11 VERNDARFULLTRÚI ÚTGER ARFÉLAGS 

 

11.1 Útger arfélag skal tilnefna verndarfulltrúa. Sá einstaklingur sem útnefndur er verndarfulltrúi útger arfélags getur 
veri  verndarfulltrúi útger arfélags gagnvart fleiri skipum en einu, há  fjölda e a tegundum eirra skipa sem 
útger arfélagi  rekur, a  ví tilskildu a  ótvírætt sé hva a skip séu á ábyrg  vi komandi einstaklings. Útger arfélag 
getur, há  fjölda e a tegundum skipa sem a  rekur, tilnefnt fleiri en einn verndarfulltrúa a  ví tilskildu a  a  sé 
ótvírætt hva a skip séu á ábyrg  hvers verndarfulltrúa um sig. 

 

11.2 Til vi bótar eim skyldum og eirri ábyrg  verndarfulltrúa útger arfélags sem greint er frá annars sta ar í essum 
hluta kó ans skulu skyldur og ábyrg  verndarfulltrúa útger arfélags vera eftirtalin, en ó ekki takmarkast vi  a : 

 

.1 uppl sa um á áhættu sem skipi  mun a  líkindum ver a fyrir og nota til ess vi eigandi áhættumat og a rar 
uppl singar sem máli skipta, 

 

.2 sjá til ess a  áhættumat fyrir skip fari fram, 

 

.3 sjá til ess a  ger  sé verndaráætlun fyrir skipi , hún sé lög  fram til sam ykktar og a  svo búnu sé fari  eftir 
henni og henni haldi  vi , 

 

.4 sjá til ess a  verndaráætlun skips sé breytt eftir ví sem vi  á til a  bæta úr ágöllum og mæta verndarkröfum 
fyrir vi komandi skip, 

 

.5 skipuleggja innri úttektir og endurmat á verndarrá stöfunum, 

 

.6 skipuleggja fyrstu og sí ari sannprófanir á skipinu sem stjórnvald e a vi urkenndur verndara ili framkvæmir, 

 

.7 tryggja a  tafarlaust sé brug ist vi  og teki  á annmörkum e a frávikum sem koma í ljós vi  innri úttektir, 
reglubundna endursko un, sko anir vegna siglingaverndar e a sannprófun á a  kröfum sé fullnægt, 

 

.8 vekja fólk til vitundar um siglingavernd og árvekni, 

 

.9 tryggja vi eigandi jálfun eirra einstaklinga sem bera ábyrg  á skipsvernd, 

 

.10 tryggja virk samskipti og samvinnu milli verndarfulltrúa skips og hluta eigandi verndarfulltrúa hafnara stö u, 

 

.11 tryggja samræmi milli verndarkrafna og öryggiskrafna, 

 

.12 tryggja a  ótt nota ar séu verndaráætlanir fyrir systurskip e a skipaflota endurspegli verndaráætlun sérhvers 
skips nákvæmlega uppl singar um a  tiltekna skip og 

 

.13 tryggja a  allir valkostir e a jafngildar rá stafanir sem sam ykktar eru fyrir tilteki  skip e a tiltekinn flokk 
skipa komi til framkvæmda og sé haldi  vi . 

 

 

12 VERNDARFULLTRÚI SKIPS 

 

12.1 Verndarfulltrúi skal tilnefndur um bor  í sérhverju skipi. 

 

12.2 Til vi bótar eim skyldum og eirri ábyrg  verndarfulltrúa skips sem greint er frá annars sta ar í essum hluta 
kó ans skulu skyldur og ábyrg  verndarfulltrúa skips vera eftirtalin, en ó ekki takmarkast vi  a : 

 

.1 annast reglubundnar sko anir vegna siglingaverndar á skipinu til a  tryggja a  vi eigandi verndarrá stafanir 
séu ger ar, 

 

.2 vi halda verndaráætlun skips og sjá um framkvæmd hennar, .m.t. a  gera nau synlegar breytingar á 
áætluninni, 

 

.3 samhæfa me  ö rum skipverjum og hluta eigandi verndarfulltrúum hafnar me höndlun farms og vista me  
tilliti til átta er var a siglingavernd, 

 

.4 gera tillögur um breytingar á verndaráætlun skips, 

 

.5 tilkynna verndarfulltrúa útger arfélags um alla annmarka og frávik sem í ljós koma vi  innri úttektir, 
reglubundna endursko un, sko anir vegna siglingaverndar og sannprófun á a  kröfum sé fullnægt og a  hrinda í 
framkvæmd úrbótum, 

 

.6 vekja fólk um bor  til vitundar um siglingavernd og árvekni, 



Nr. 10/318  21.2.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

.7 tryggja a  skipverjar hljóti fullnægjandi jálfun, eftir ví sem vi  á, 

 

.8 tilkynna um öll váatvik, 

 

.9 samræma framkvæmd verndaráætlunar skips í samstarfi vi  verndarfulltrúa útger arfélags og verndarfulltrúa 
hluta eigandi hafnar og 

 

.10 tryggja a  verndarbúna i skips, ef einhver er, sé beitt rétt, hann sé prófa ur, stilltur og honum haldi  vi . 

 

13 KENNSLA, JÁLFUN OG ÆFINGAR Á SVI I SKIPSVERNDAR 

 

13.1 Verndarfulltrúi útger arfélags og vi eigandi starfsli  í landi skal búa yfir ekkingu og hafa hloti  kennslu me  tilliti 
til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

13.2 Verndarfulltrúi skips skal búa yfir ekkingu og hafa hloti  jálfun me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa 
kó a. 

 

13.3 eim skipverjum sem hafa sérstökum verndarskyldum og ábyrg  a  gegna skal vera ljós ábyrg  sín á svi i 
siglingaverndar eins og l st er í verndaráætlun skips og skal hafa til a  bera fullnægjandi ekkingu og hæfni til a  
gegna skyldum sínum me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

13.4 Í ví skyni a  tryggja skilvirka framkvæmd verndaráætlunar skips skulu æfingar fara fram me  hæfilegu millibili 
me  tilliti til ger ar skipsins, breytinga á mannahaldi skipsins, eirri hafnara stö u ar sem skipinu er ætla  a  
halda til og ö rum a stæ um sem máli skipta me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

13.5 Verndarfulltrúi útger arfélags skal tryggja árangursríka samræmingu og framkvæmd verndaráætlana skipa me  ví 
a  taka átt í æfingum me  hæfilegu millibili, me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

 

14 VERND HAFNARA STÖ U 

 

14.1 Hafnara stö u ber a  vir a au vástig sem sett eru af samningsríkisstjórn sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem 
höfnin er sta sett. Framfylgja skal verndarrá stöfunum og verklagsreglum hafnara stö u me  eim hætti a  sem 
minnst ó ægindi og tafir hljótist af fyrir far ega, skip, áhafnir og gesti, vöru og jónustu. 

 

14.2 egar vástig 1 gildir skulu eftirtaldar rá stafanir ger ar me  vi hlítandi hætti í allri hafnara stö u, me  tilliti til 
lei beininganna í B-hluta essa kó a, í ví skyni a  greina váatvik og grípa til fyrirbyggjandi rá stafana gegn eim: 

 

.1 tryggja skal a  öllum verndarskyldum hafnara stö u sé fullnægt, 

 

.2 st ra skal a gangi a  hafnara stö unni, 

 

.3 vakta skal hafnara stö una, .m.t. akkerislægi og vi legukant(a), 

 

.4 vakta skal haftasvæ i til a  tryggja a  einungis einstaklingar er hafa til ess heimild fái ar a gang, 

 

.5 hafa skal eftirlit me  me höndlun farms, 

 

.6 hafa skal eftirlit me  me höndlun vista og 

 

.7 tryggja skal a  samskiptalei ir sem var a siglingavernd séu virkar. 

 

14.3 egar vástig 2 gildir skal gripi  til aukinna verndarrá stafana, sem tilgreindar eru í verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u, fyrir á starfs ætti sem l st er í li  14.2 me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

14.4 egar vástig 3 gildir skal gripi  til frekari og sértækari verndarrá stafana, sem tilgreindar eru í verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u, fyrir á starfs ætti sem l st er í li  14.2 me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

14.4.1 egar vástig 3 gildir skulu hafnir ar a  auki breg ast vi  og framkvæma öll au fyrirmæli um vernd sem gefin eru 
af samningsríkisstjórninni sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem hafnara sta an er. 
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14.5 egar verndarfulltrúi hafnar ver ur ess áskynja a  skip eigi í erfi leikum me  a  uppfylla kröfurnar í kafla XI-2, 
e a í essum hluta, e a me  a  framkvæma vi eigandi rá stafanir og a ger ir eins og eim er l st í verndaráætlun 
skips og, egar vástig 3 er í gildi, eigi í erfi leikum me  a  fara eftir hvers konar verndarfyrirmælum sem gefin eru 
af eirri samningsríkisstjórn sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem hafnara sta an er, skulu verndarfulltrúi hafnar og 
verndarfulltrúi skips hafa me  sér samrá  og samræma vi eigandi a ger ir. 

 

14.6 egar verndarfulltrúi hafnar ver ur ess áskynja a  um bor  í skipi gildi hærra vástig en í hafnara stö u skal hann 
greina lögbæru stjórnvaldi frá ví og setja sig í samband vi  verndarfulltrúa skipsins og skulu eir samræma 
vi eigandi a ger ir ef örf krefur. 

 

 

15 ÁHÆTTUMAT FYRIR HAFNARA STÖ U 

 

15.1 Áhættumat fyrir hafnara stö u er nau synlegur og óa skiljanlegur áttur í ví a  útbúa og uppfæra verndaráætlun 
hafnara stö u. 

 

15.2 Samningsríkisstjórn, sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem höfn er sta sett, skal annast áhættumat fyrir 
hafnara stö una. Samningsríkisstjórn getur fali  vi urkenndum verndara ila a  gera áhættumat fyrir tiltekna 
hafnara stö u sem er sta sett á yfirrá asvæ i hennar. 

 

15.2.1 Hafi áhættumat fyrir hafnara stö u veri  gert af vi urkenndum verndara ila skal samningsríkisstjórn, sem ræ ur ví 
yfirrá asvæ i ar sem hafnara sta an er sta sett, endursko a áhættumati  og sam ykkja a  a  sé í samræmi vi  

ennan li . 

 

15.3 eir einstaklingar sem annast áhættumati  skulu hafa vi eigandi ekkingu til a  meta öryggi hafnara stö unnar 
samkvæmt essum li  me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

15.4 Áhættumat hafnara stö u skal endursko a  og uppfært me  reglulegu millibili me  tilliti til breytinga á ógnum 
og/e a minni háttar breytinga á hafnara stö u og skal a  ætí  endursko a  og uppfært ef meiri háttar breytingar 
ver a á hafnara stö unni. 

 

15.5 Áhættumat fyrir hafnara stö u skal a.m.k. fela í sér eftirfarandi: 

 

.1 greiningu og mat á mikilvægum eignum og grunnvirkjum sem árí andi er a  vernda, 

 

.2 greiningu á mögulegum ógnum vi  essar eignir og grunnvirki og mat á líkum á a  til eirra komi svo unnt sé 
a  koma á og forgangsra a verndarrá stöfunum, 

 

.3 greiningu, val á og forgangsrö un gagnrá stafana og breytinga á verklagsreglum og ví hversu áhrifaríkar ær 
eru vi  a  fækka veilum og 

 

.4 greiningu á veikleikum, ar á me al mannlegum áttum, í grunnvirkjum, stefnu og verklagsreglum.  

 

15.6 Samningsríkisstjórn getur heimila  a  áhættumat fyrir hafnara stö u taki til fleiri en einnar hafnara stö u ef 
rekstrara ili, sta setning, starfsemi, búna ur og hönnun hafnara stö unnar sem í hlut á er me  svipu um hætti. 
Samningsríkisstjórn sem heimilar slíkar verndarrá stafanir skal senda stofnuninni uppl singar um a . 

 

15.7 A  lokinni ger  áhættumats fyrir hafnara stö u skal gera sk rslu sem hefur a  geyma yfirlit um a  hvernig sta i  
var a  ger  áhættumatsins, l singu á eim veilum sem mati  leiddi í ljós og l singu á eim gagnrá stöfunum sem 
nota má til a  bæta úr veilunum. Verja skal sk rsluna fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 
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16 VERNDARÁÆTLUN FYRIR HAFNARA STÖ U 

 

16.1 Útbúa skal og vi halda verndaráætlun fyrir hafnara stö u á grundvelli áhættumats sem gert er fyrir hverja 
hafnara stö u og skal hún ná til tengsla skips og hafnar. Í áætluninni skal kve i  á um vástigin rjú sem skilgreind 
eru í essum hluta kó ans. 

 

16.1.1 Me  fyrirvara um ákvæ in í li  16.2 getur vi urkenndur verndara ili útbúi  verndaráætlun fyrir tiltekna 
hafnara stö u. 

 

16.2 Samningsríkisstjórnin, sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem höfnin er sta sett, skal sam ykkja verndaráætlun fyrir 
hafnara stö una. 

 

16.3 Slík áætlun skal ger  me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a og skal ritu  á vinnutungumáli 
hafnara stö unnar. Verndaráætlun skal a.m.k. innihalda eftirfarandi: 

 

.1 rá stafanir til a  hindra a  vopn e a önnur hættuleg efni og búna ur sem ætla ur er til nota gegn 
einstaklingum, skipum e a höfnum og óheimilt er a  flytja, berist til hafnara stö u e a um bor  í skip, 

 

.2 rá stafanir til a  hindra óheimilan a gang a  hafnara stö u, a  skipum sem liggja ar vi  festar og a  
haftasvæ um innan hafnara stö unnar, 

 

.3 verklagsreglur um a  hvernig skuli breg ast vi  ógnum vi  e a brestum í siglingavernd, .m.t. ákvæ i um 
hvernig mikilvægri starfsemi hafnara stö unnar e a tengslum skips og hafnar skuli haldi  gangandi, 

 

.4 verklagsreglur um vi brög  vi  hvers konar verndarfyrirmælum samningsríkisstjórnar sem ræ ur ví 
yfirrá svæ i ar sem hafnara sta a er sta sett og gefin kunna a  vera á vástigi 3, 

 

.5 verklagsreglur um brottflutning fólks ef um ógnanir vi  e a bresti í siglingavernd er a  ræ a, 

 

.6 uppl singar um skyldur starfsmanna hafnara stö u sem starfa a  siglingavernd og annarra starfsmanna me  
tilliti til átta er var a siglingavernd, 

 

.7 verklagsreglur um tilhögun tengsla vi  verndarrá stafanir skips, 

 

.8 verklagsreglur um tilhögun reglubundinnar endursko unar og uppfærslu verndaráætlunar, 

 

.9 verklagsreglur um a  hvernig skuli tilkynna um váatvik, 

 

.10 nafn verndarfulltrúa hafnarinnar auk uppl singa um a  hvernig unnt er a  ná sambandi vi  hann á hva a 
tíma sólarhrings sem er, 

 

.11 rá stafanir til a  tryggja öryggi eirra uppl singa sem eru í verndaráætlun, 

 

.12 rá stafanir til a  tryggja skilvirka vernd farms og búna ar til a  me höndla farm í hafnara stö unni, 

 

.13 verklagsreglur um endursko un verndaráætlunar fyrir hafnara stö u, 

 

.14 verklagsreglur um vi brög  ef kall berst frá vákallskerfi skips í höfninni og 

 

.15 verklagsreglur um hvernig grei a má fyrir landgönguleyfum skipverja og áhafnarskiptum, sem og a gangi 
gesta a  skipinu, .m.t. a gangi fulltrúa velfer arstofnana og verkal sfélaga sjómanna. 

 

16.4 Starfsmenn, sem annast innri úttektir á eim verndarrá stöfunum sem tilgreindar eru í verndaráætlun e a meta 
framkvæmd eirra, skulu ekki tengjast eim störfum sem úttektin nær til nema slíkt sé óframkvæmanlegt vegna 
stær ar og e lis hafnara stö unnar. 

 

16.5 Verndaráætlun fyrir hafnara stö u getur veri  tengd e a hluti af almennri verndaráætlun hafnarinnar e a sérhverri 
annarri ney aráætlun e a -áætlunum hafnarinnar. 

 

16.6 Samningsríkisstjórn, sem ræ ur ví yfirrá asvæ i ar sem hafnara sta a er sta sett, skal ákve a hva a breytingar á 
verndaráætlun hafnara stö u skuli ekki koma til framkvæmda fyrr en hún hefur sam ykkt vi eigandi breytingar á 
henni. 

 

16.7 Heimilt er a  var veita áætlunina á rafrænu formi. Í ví tilviki skal hún varin me  a fer um sem mi a a  ví a  
hindra óheimila ey ingu hennar, ey ileggingu e a breytingu á henni. 
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16.8 Verja skal áætlunina fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 

 

16.9 Samningsríkisstjórnir geta heimila  a  verndaráætlun fyrir hafnara stö u taki til fleiri en einnar hafnara stö u ef 
rekstrara ili, sta setning, starfsemi, búna ur og hönnun hafnara stö u, sem í hlut á, er me  svipu um hætti. Sérhver 
samningsríkisstjórn, sem heimilar slíkar fráviksrá stafanir, skal senda stofnuninni uppl singar um a . 

 

 

17 VERNDARFULLTRÚI HAFNAR 

 

17.1 Tilnefna skal verndarfulltrúa fyrir hverja hafnara stö u. Sami einstaklingur getur veri  tilnefndur verndarfulltrúi 
fleiri en einnar hafnara stö u. 

 

17.2 Til vi bótar eim skyldum og eirri ábyrg  verndarfulltrúa hafnar sem greint er frá annars sta ar í essum hluta 
kó ans skulu skyldur og ábyrg  verndarfulltrúa hafnar vera eftirtaldar, en ó ekki takmarkast vi  a : 

 

.1 gera ítarlega frumverndarkönnun á hafnara stö u me  tilliti til vi eigandi áhættumats fyrir 
hafnara stö u, 

 

.2 tryggja ger  og vi hald verndaráætlunar fyrir hafnara stö u, 

 

.3 hrinda í framkvæmd og framfylgja verndaráætlun fyrir hafnara stö u, 

 

.4 standa fyrir reglubundnum sko unum vegna siglingaverndar á hafnara stö unni til a  tryggja a  
vi eigandi verndarrá stöfunum sé haldi  vi , 

 

.5 rá leggja og koma á, eins og vi  á, breytingum á verndaráætlun fyrir hafnara stö u til a  bæta úr 
annmörkum og uppfæra áætlunina me  tilliti til breytinga á hafnara stö unni sem máli skipta, 

 

.6 vekja starfsmenn hafnara stö u til vitundar um siglingavernd og árvekni, 

 

.7 tryggja a  eir starfsmenn, sem bera ábyrg  á vernd hafnara stö unnar, hljóti vi eigandi jálfun, 

 

.8 tilkynna til vi eigandi yfirvalda um atvik sem ógna  hafa vernd hafnara stö unnar og halda skrár um 
au, 

 

.9 samræma framkvæmd verndaráætlunar fyrir hafnara stö u me  hluta eigandi verndarfulltrúa 
útger arfélags og skips, 

 

.10 samræma a ger ir vi  verndar jónustu, eftir ví sem vi  á, 

 

.11 tryggja a  fari  sé eftir vi mi unum um starfsmenn, sem bera ábyrg  á vernd hafnara stö unnar, 

 

.12 tryggja a  verndarbúna i, ef einhver er, sé beitt rétt, hann sé prófa ur, stilltur og honum haldi  vi , og 

 

.13 a sto a verndarfulltrúa skips, sé ess óska , vi  a  sta festa deili á eim sem leita eftir a  komast um 
bor  í skip. 

 

17.3 Veita skal verndarfulltrúa hafnar allan nau synlegan stu ning vi  a  gegna eim skyldum og ábyrg  sem á hann eru 
lag ar samkvæmt kafla XI-2 og essum hluta kó ans. 

 

18 KENNSLA, JÁLFUN OG ÆFINGAR Á SVI I VERNDAR HAFNARA STÖ U 

 

18.1 Verndarfulltrúi hafnar og eir starfsmenn hafnara stö u, sem hafa hlutverki a  gegna vi  siglingavernd, skulu búa 
yfir ekkingu og hafa hloti  kennslu me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

18.2 eim starfsmönnum hafnara stö u, sem hafa sérstökum verndarskyldum a  gegna, skulu vera ljósar skyldur sínar og 
ábyrg  á svi i verndar hafnara stö u, eins og l st er í verndaráætlun hafnara stö u og skulu hafa til a  bera 
fullnægjandi ekkingu og hæfni til a  gegna skyldum sínum me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 
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18.3 Í ví skyni a  tryggja skilvirka framkvæmd verndaráætlunar fyrir hafnara stö u skulu æfingar fara fram me  
hæfilegu millibili me  tilliti til e lis eirrar starfsemi sem fram fer í hafnara stö unni, breytinga á mannahaldi 
hafnara stö u, eirra tegunda skipa sem höfnin jónar og annarra a stæ na sem máli skipta og me  tilliti til 
lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

18.4 Verndarfulltrúi hafnar skal tryggja skilvirka samræmingu og framkvæmd verndaráætlunar fyrir hafnara stö u me  
ví a  taka átt í æfingum me  hæfilegu millibili, me  tilliti til lei beininganna í B-hluta essa kó a. 

 

 

19 SANNPRÓFUN OG ÚTGÁFA SKÍRTEINA FYRIR SKIP 

 

19.1 Sannprófanir 

 

19.1.1 Sérhvert skip sem essi hluti kó ans nær til skal gangast undir eftirfarandi sannprófanir: 

 

.1 fyrstu sannprófun á ur en skip er teki  í notkun e a á ur en a  skírteini, sem krafist er í li  19.2, er gefi  út í 
fyrsta skipti, en í henni skal felast ítarleg sannprófun á verndarkerfi skips og öllum verndarbúna i sem ví 
kann a  tengjast og um er fjalla  í vi eigandi ákvæ um í kafla XI-2, essum hluta kó ans og sam ykktri 
verndaráætlun skipsins. essi sannprófun skal tryggja a  verndarkerfi skipsins og hvers konar verndarbúna ur 

ví tengdur fullnægi a  öllu leyti vi eigandi kröfum í kafla XI-2 og essum hluta kó ans, sé í vi unandi 
ástandi og henti eim rekstri sem skipi  er ætla  í, 

 

.2 endurn junarsannprófun sem fer fram me  millibili sem stjórnvöld tilgreina en ó ekki sjaldnar en á fimm ára 
fresti, nema egar ákvæ i li ar 19.3 eiga vi . essi sannprófun skal tryggja a  verndarkerfi skipsins og hvers 
konar verndarbúna ur ví tengdur fullnægi a  öllu leyti vi eigandi kröfum í kafla XI-2, essum hluta kó ans 
og sam ykktri verndaráætlun skipsins, sé í vi unandi ástandi og henti eim rekstri sem skipi  er ætla  í, 

 

.3 a.m.k. eina millisannprófun. Ef a eins er ger  ein millisannprófun skal hún fara fram einhvern tíma á ri ja 
gildisári skírteinis eins og skilgreint er í n-li  reglu I/2. Í millisannprófun skal sko a verndarkerfi skipsins og 
tengdan verndarbúna  til a  tryggja a  hann sé ávallt í fullnægjandi ástandi til a  gegna hlutverki sínu í eim 
rekstri sem skipi  er ætla  í. Áritun um millisannprófun skal skrá í skírteini , 

 

.4 a rar vi bótarsannprófanir sem stjórnvöld kunna a  krefjast. 

 

19.1.2 Sannprófanir á skipum skulu framkvæmdar af fulltrúum stjórnvalds. Stjórnvaldi er ó heimilt a  fela sannprófunina 
vi urkenndum verndara ila sem um getur í reglu XI-2/1. 

 

19.1.3 Hluta eigandi stjórnvald skal í öllum tilvikum ábyrgjast a  fullu a  sannprófanir séu ítarlegar og skilvirkar og skal 
tryggja a  nau synlegar rá stafanir séu ger ar til a  fullnægja essari skyldu. 

 

19.1.4 Verndarkerfi skips og öllum verndarbúna i sem ví tengist skal, a  sannprófun lokinni, halda vi  annig a  au 
uppfylli ákvæ in í reglum XI-2/4.2 og XI-2/6 í essum hluta kó ans og í sam ykktri verndaráætlun skipsins. Eftir 
a  sannprófun skv. li  19.1.1 hefur fari  fram skal ekki gera breytingar á verndarkerfi skipsins, verndarbúna i ví 
tengdum e a sam ykktri verndaráætlun skips án leyfis stjórnvalds. 

 

 

19.2 Útgáfa og áritun skírteina 

 

19.2.1 Gefi  skal út al jó legt siglingaverndarskírteini eftir a  fyrsta sannprófun e a endurn junarsannprófun samkvæmt 
ákvæ um í li  19.1 hefur fari  fram. 

 

19.2.2 Skírteini  skal gefi  út e a árita  af stjórnvaldi e a vi urkenndum verndara ila sem kemur fram fyrir hönd 
stjórnvalds. 

 

19.2.3 Önnur samningsríkisstjórn getur, a  bei ni stjórnvalds, komi  ví til lei ar a  skip sæti sannprófun og, ef hún telur 
a  fari  hafi veri  eftir ákvæ unum í li  19.1.1, skal hún gefa út e a heimila útgáfu á al jó legu 
siglingaverndarskírteini til vi komandi skips og, egar vi  á, árita e a heimila áritun essa skírteinis skipsins í 
samræmi vi  ákvæ i essa kó a. 

 

19.2.3.1 Afrit skírteinis og afrit sannprófunarsk rslu skulu send eins fljótt og unnt er til ess stjórnvalds sem leggur fram 
bei ni um a . 
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19.2.3.2 Í skírteini, sem gefi  er út á ennan hátt, skal vera yfirl sing um a  a  sé gefi  út a  bei ni stjórnvalds og skal 
a  vera jafngilt og njóta sömu vi urkenningar og skírteini sem gefi  er út samkvæmt ákvæ um li ar 19.2.2. 

19.2.4 Al jó lega siglingaverndarskírteini  skal útbúi  skv. ey ubla i í samræmi vi  fyrirmynd í vi bæti vi  ennan 
kó a. Ef nota  er anna  tungumál en enska, franska e a spænska skal fylgja me  ing á eitthvert essara 
tungumála. 

 

19.3 Gildisstími skírteinis 

19.3.1 Gildistími al jó legs siglingaverndarskírteinis skal ákve inn af stjórnvaldi en skal ó aldrei vera lengri en fimm 
ár. 

19.3.2 Sé endurn junarsannprófun loki  innan riggja mána a frá gildislokadegi gildandi skírteinis skal hi  n ja skírteini 
taka gildi á eim degi sem endurn junarsannprófun l kur og gildir til tiltekins dags innan fimm ára frá 
gildislokadegi eldra skírteinisins. 

19.3.2.1 Sé endurn junarsannprófun loki  eftir gildislokadag gildandi skírteinis skal hi  n ja skírteini taka gildi á eim 
degi sem endurn junarsannprófun l kur og gildir til tiltekins dags innan fimm ára frá gildislokadegi eldra 
skírteinisins. 

19.3.2.2 Sé endurn junarsannprófun loki  meira en remur mánu um fyrir gildislokadag gildandi skírteinis skal hi  n ja 
skírteini taka gildi á eim degi sem endurn junarsannprófun l kur og gildir til tiltekins dags innan fimm ára frá 

eim degi sem endurn junarsannprófun l kur. 

19.3.3 Ef skírteini er gefi  út til skemmri tíma en fimm ára getur stjórnvald framlengt gildistíma ess fram yfir 
gildislokadag ess a  eim hámarkstíma sem tilgreindur er í li  19.3.1 a  ví tilskildu a  sannprófanirnar, sem um 
getur í li  19.1.1 og eiga vi  egar skírteini er gefi  út til fimm ára, séu framkvæmdar me  vi eigandi hætti. 

19.3.4 Sé endurn junarsannprófun loki , en ekki er unnt a  gefa út n tt siglingaverndarskírteini e a koma ví um bor  í 
skipi  fyrir gildislokadag gildandi skírteinis, getur stjórnvald e a vi urkenndur verndara ili, sem kemur fram fyrir 
hönd ess, árita  eldra skírteini  og skal a  á teki  gilt í tiltekinn tíma sem ekki skal vera lengra en fimm 
mánu ir frá gildislokadegi skírteinisins. 

19.3.5 Sé skip ekki statt í höfn ar sem framkvæma ber sannprófun ess egar skírteini fellur úr gildi getur stjórnvald 
framlengt gildistíma ess en framlengingin skal a eins vara í ann tíma sem nau synlegur er til a  ljúka sjófer  
skipsins til hafnar ar sem ber a  sannprófa a  og etta skal ví a eins gert a  a  vir ist vi eigandi og 
sanngjarnt. Ekki skal framlengja skírteini til lengri tíma en riggja mána a og skylt er ví skipi sem fengi  hefur 
slíka framlengingu a  láta endurn ja skírteini sitt egar a  kemur næst í á höfn ar sem á a  sannprófa a  og 
má a  ekki láta úr eirri höfn á grundvelli framlengingarinnar án ess a  vera me  n tt skírteini. A  
endurn junarsannprófun lokinni skal n ja skírteini  gilda til tiltekins dags, innan fimm ára frá gildislokadegi 
gildandi skírteinis, á ur en framlenging var veitt. 

19.3.6 Hafi gildistími skírteinis skips, sem er í stuttum fer um, ekki veri  framlengdur samkvæmt fyrrgreindum 
ákvæ um essa li ar getur stjórnvald framlengt gildistímann um allt a  einn mánu  frá gildislokadegi ess. A  
endurn junarsannprófun lokinni skal n ja skírteini  gilda til tiltekins dags, innan fimm ára frá lokum gildistíma 
skírteinisins sem fyrir er, á ur en framlenging var veitt. 

19.3.7 Ef millisannprófun l kur innan eirra tímamarka sem tilgreind eru í li  19.1.1: 

.1 skal breyta gildislokadegi skírteinisins, me  áritun, í dagsetningu innan riggja ára frá lokum 
millisannprófunar, 

.2 má láta gildislokadag haldast óbreyttan a  ví tilskildu a  ein e a fleiri vi bótarsannprófanir fari fram 
annig a  ekki lí i lengri tími á milli sannprófana en sá hámarkstími sem tilgreindur er í li  19.1.1. 

19.3.8 Skírteini sem gefi  er út samkvæmt ákvæ um í li  19.2 skal falla úr gildi vi  eftirfarandi a stæ ur: 

.1 ef vi eigandi sannprófanir eru ekki ger ar innan eirra tímamarka sem tiltekin eru í li  19.1.1, 

.2 ef skírteini  er ekki árita  í samræmi vi  li  19.1.1.3 og 19.3.7.1, ef vi  á, 

.3 ef útger arfélag tekst á hendur ábyrg  á útger  skips sem a  hefur ekki á ur gert út og 

.4 ef skip er fært undir jó fána annars ríkis. 
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19.3.9 Í eim tilvikum: 

.1 egar skip er fært undir fána annarrar samningsríkisstjórnar skal samningsríkisstjórnin, sem skipi  haf i 
á ur rétt til a  sigla undir jó fána hjá, senda stjórnvaldi hins ríkisins, eins fljótt og hægt er, afrit af öllum 
uppl singum e a allar uppl singar um al jó legt siglingaverndarskírteini skipsins á ur en yfirfærslan átti 
sér sta  og afrit af sannprófunarsk rslum sem fyrir liggja e a 

.2 egar útger arfélag tekst á hendur ábyrg  á rekstri skips sem a  hefur ekki gert út á ur skal a  
útger arfélag sem ger i skipi  út á ur láta útger arfélaginu, sem tekur vi  skipinu, í té afrit af öllum 
uppl singum um al jó legt siglingaverndarskírteini ess e a sem geta greitt fyrir sannprófununum sem l st 
er í li  19.4.2, eins fljótt og hægt er. 

19.4 Útgáfa brá abirg askírteinis 

19.4.1 Skírteinin, sem tilgreind eru í li  19.2, skulu ví a eins gefin út a  stjórnvaldi  sem gefur skírteini út sé fyllilega 
sannfært um a  skipi  uppfylli kröfurnar í li  19.1. Eftir 1. júlí 2004 gildir ó eftirfarandi: 

.1 ef skip hefur ekki skírteini egar a  er afhent, fer í rekstur e a fer í rekstur á n jan leik eftir hlé, 

.2 ef skip flyst undan fána samningsríkisstjórnar undir fána annarrar samningsríkisstjórnar, 

.3 ef skip flyst undir fána samningsríkisstjórnar frá ríki ar sem ríkisstjórnin er ekki samningsríkisstjórn e a 

.4 ef útger arfélag tekst á hendur ábyrg  á útger  skips sem a  hefur ekki á ur gert út, 

getur stjórnvald komi  ví til lei ar a  gefi  ver i út al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini skv. ey ubla i 
í samræmi vi  fyrirmynd í vi bæti vi  ennan hluta kó ans ar til skírteini a , sem vísa  er til í li  19.2, hefur 
veri  gefi  út. 

19.4.2 Al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini skal ví a eins gefi  út a  stjórnvald e a vi urkenndur 
verndara ili, sem kemur fram fyrir hönd ess, hafi sannreynt a : 

.1 loki  sé áhættumati fyrir skip sem krafist er í essum hluta kó ans, 

.2 eintak af verndaráætlun skips sem uppfyllir kröfur kafla XI-2 og A-hluta essa kó a sé um bor  og hafi veri  
lagt fram til sko unar og sam ykktar og a  verndaráætluninni sé framfylgt um bor  í skipinu, 

.3 í skipinu sé vákallsbúna ur sem uppfyllir kröfur reglu XI-2/6, ef ess er krafist, 

.4 verndarfulltrúi útger arfélags: 

.1 hafi tryggt: 

.1 a  fari  hafi veri  yfir verndaráætlun skips til a  ganga úr skugga um a  hún uppfylli kröfur essa 
hluta kó ans, 

.2 a  áætlunin hafi veri  lög  fram til sam ykktar og 

3 a  áætluninni sé framfylgt um bor  í skipinu og 

.2 ger ar hafi veri  nau synlegar rá stafanir, .m.t. æfingar, jálfun og innri úttektir, sem sannfæri 
verndarfulltrúa útger arfélags um a  skipi  muni innan sex mána a standast á sannprófun sem krafist er 
í li  19.1.1.1, 

.5 ger ar hafi veri  rá stafanir til a  framkvæma ær sannprófanir sem krafist er í li  19.1.1.1, 

.6 skipstjóri, verndarfulltrúi skips og a rir í áhöfn skips, sem hafa sérstökum verndarskyldum a  gegna, ekki 
skyldur sínar og ábyrg  eins og tilgreint í essum hluta kó ans og vi eigandi ákvæ i í verndaráætlun skips, 
sem skal vera tiltæk um bor ,; og hafi fengi  essar uppl singar á vinnutungumáli skipverja e a tungumáli 
sem áhöfn skilur og 

.7 verndarfulltrúi skips standist ær kröfur sem ger ar eru í essum hluta kó ans. 

19.4.3 Stjórnvald, e a vi urkenndur verndara ili sem kemur fram fyrir hönd ess, getur gefi  út al jó legt 
brá abirg asiglingaverndarskírteini. 

19.4.4 Gildistími al jó legs brá abirg asiglingaverndarskírteinis skal vera sex mánu ir e a ar til skírteini a  sem 
krafist er í li  19.2, er gefi  út, hvort sem gerist á ur, og ekki má framlengja gildistíma ess. 
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19.4.5 Samningsríkisstjórn skal ekki koma ví til lei ar a  al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini ver i gefi  út í 
framhaldi af fyrra brá abirg askírteini skips ef stjórnvald e a vi urkenndur verndara ili telur a  ein af ástæ um 

ess a  skipi  e a útger arfélagi  fer fram á slíkt sé a  komast hjá ví a  urfa a  fylgja til fulls reglum kafla XI-2 
og essa hluta kó ans, a  li num gildistíma upphaflegs brá abirg askírteinis sem ákve inn er í li  19.4.4. 

 
19.4.6 Hva  reglu XI-2/9 snertir er samningsríkisstjórnum heimilt a  ganga úr skugga um hvort kröfur í li um 19.4.2.4 til 

19.4.2.6 hafi veri  uppfylltar á ur en al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini er teki  gilt. 
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Vi bætir vi  A-hluta 

 
1. vi bætir 

 

Ey ubla  al jó legs siglingaverndarskírteinis 

AL JÓ LEGT SIGLINGAVERNDARSKÍRTEINI 

(Kennimerki opinbers a ila) (Ríki) 

Nr. skírteinis .....................................................  

Gefi  út samkvæmt ákvæ um 
 

AL JÓ AKÓ A UM VERND SKIPA OG HAFNARA STÖ U 
(ISPS-KÓ INN) 

Í umbo i ríkisstjórnar ....................................................................................................................................................................................................................  
(heiti ríkis) 

af ......................................................................................................................................................................................................................................................  
(vi urkenndur a ili (-ar) e a stofnun) 

Nafn skips: ......................................................................................................................................................................................................................................  

Einkennisnúmer e a -bókstafir: ....................................................................................................................................................................................................  

Heimahöfn: .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tegund skips: .................................................................................................................................................................................................................................  

Brúttótonnatala: ..............................................................................................................................................................................................................................  

IMO-númer: ...................................................................................................................................................................................................................................  

A  VOTTAST HÉR ME : 

1. a  verndarkerfi skipsins og hvers kyns verndarbúna ur ví tengdur hefur veri  sannprófa ur í samræmi vi  ákvæ in í li  19.1 í A-hluta ISPS-
kó ans, 

2. a  sannprófunin leiddi í ljós a  verndarkerfi skipsins og verndarbúna ur ví tengdur er á allan hátt fullnægjandi og a  skipi  uppfyllir vi eigandi 
ákvæ i í kafla XI-2 í samningnum og A-hluta ISPS-kó ans, 

3. a  um bor  í skipinu sé sam ykkt verndaráætlun skipsins. 

Dagsetning fyrstu sannprófunar/endurn junarsannprófunar sem skírteini etta byggist á. 

etta skírteini gildir til 

og er há  sannprófunum í samræmi vi  ákvæ i li ar 19.1.1 í A-hluta ISPS-kó ans. 

Gefi  út ...........................................................................................................................................................................................................................................  
(Útgáfusta ur skírteinis) 

Útgáfudagur ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................... 
(Undirskrift tilnefnds fulltrúa stjórnvalds sem gefur skírteini  út) 

 ............................................................................................................... 
(Kennimerki e a stimpill yfirvaldsins sem gefur út skírteini , eftir ví sem vi  á) 
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ÁRITUN UM MILLISANNPRÓFUN 
 

A  VOTTAST HÉR ME  a  vi  millisannprófun samkvæmt li  19.1.1 í A-hluta ISPS-kó ans uppfyllti skipi  vi eigandi ákvæ i í kafla XI-2 í 
samningnum og A-hluta ISPS-kó ans. 

Millisannprófun Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

ÁRITUN UM VI BÓTARSANNPRÓFUN 

Vi bótarsannprófun Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

Vi bótarsannprófun Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................  

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

Vi bótarsannprófun Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................  

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 
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VI BÓTARSANNPRÓFUN Í SAMRÆMI VI  ÁKVÆ I LI AR A/19.3.7.2 Í ISPS-KÓ ANUM 
 

A  VOTTAST HÉR ME  a  vi  vi bótarsannprófun skv. li  19.3.7.2 í A-hluta ISPS-kó ans uppfyllti skipi  vi eigandi ákvæ i í kafla XI-2 í 
samningnum og A-hluta ISPS-kó ans. 

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

ÁRITUN TIL A  FRAMLENGJA GILDISTÍMA SKÍRTEINISINS, EF HANN ER SKEMMRI EN 5 ÁR, EF LI UR A/19.3.3 Í ISPS-KÓ ANUM Á VI  
Skipi  uppfyllir vi eigandi ákvæ i A-hluta ISPS-kó ans og telst etta skírteini gilt, í samræmi vi  li  19.3.3 í A-hluta ISPS-kó ans, til: .......................  

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

ÁRITUN EGAR ENDURN JUNARSANNPRÓFUN ER LOKI  OG LI UR A/19.3.4. Í ISPS-KÓ ANUM Á VI  
 

Skipi  uppfyllir vi eigandi ákvæ i A-hluta ISPS-kó ans og telst etta skírteini gilt, í samræmi vi  li  19.3.4 í A-hluta ISPS-kó ans, til: .......................  

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 
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ÁRITUN TIL FRAMLENGINGAR GILDISTÍMA SKÍRTEINIS AR TIL KOMI  ER TIL HAFNAR AR SEM SANNPRÓFUN FER FRAM EGAR 
ÁKVÆ I LI AR A/19.3.5 Í ISPS-KÓ ANUM GILDA E A FRAMLENGINGAR UM TILTEKINN TÍMA EF ÁKVÆ I LI AR A/19.3.6 Í ISPS-KÓ ANUM 

GILDA 
 
Í samræmi vi  ákvæ i li ar 19.3.5/19.3.6 (*) í A-hluta ISPS-kó ans telst etta skírteini gilt til: ...........................................................................................  

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

 

ÁRITUN UM A  FL TA GILDISLOKADEGI SKÍRTEINIS AR SEM ÁKVÆ I LI AR A/19.3.7.1 Í ISPS-KÓ ANUM EIGA VI  
 
Í samræmi vi  ákvæ i li ar 19.3.7.1 í A-hluta ISPS-kó ans er n r gildislokadagur (**): 

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Striki  yfir a  sem á ekki vi . 
(**) Ef essi hluti skírteinisins er fylltur út skal einnig breyta gildislokadegi framan á skírteininu til samræmis. 
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2. vi bætir 
 

Ey ubla  al jó legs brá abirg asiglingaverndarskírteinis 

AL JÓ LEGT BRÁ ABIRG ASIGLINGAVERNDARSKÍRTEINI 

(Kennimerki opinbers a ila) (Ríki) 

Nr. skírteinis: .........................................................  

Gefi  út samkvæmt ákvæ um 
 

AL JÓ AKÓ A UM VERND SKIPA OG HAFNARA STÖ U 
(ISPS-KÓ INN) 

Í umbo i ríkisstjórnar ....................................................................................................................................................................................................................  
(heiti ríkis) 

af ......................................................................................................................................................................................................................................................  
(vi urkenndur a ili (-ar) e a stofnun) 

Nafn skips: ......................................................................................................................................................................................................................................  

Einkennisnúmer e a -bókstafir: ....................................................................................................................................................................................................  

Heimahöfn: .....................................................................................................................................................................................................................................   

Tegund skips: .................................................................................................................................................................................................................................  

Brúttótonnatala: ..............................................................................................................................................................................................................................  

IMO-númer: ...................................................................................................................................................................................................................................  

Nafn og póstfang útger arfélags: ..................................................................................................................................................................................................  

Er etta brá abirg askírteini sem gefi  er út í framhaldi af ö ru brá abirg askírteini?  Já/Nei (*) 

Ef já, útgáfudagur fyrsta brá abirg askírteinis 

A  VOTTAST HÉR ME  a  kröfurnar í li  A/19.4.2 í ISPS-kó anum hafa veri  uppfylltar. 

etta skírteini er gefi  út samkvæmt ákvæ um li ar A/19.4 í ISPS-kó anum. 

etta skírteini gildir til ...................................................................................................................................................................................................................  

Gefi  út í .........................................................................................................................................................................................................................................  
(Útgáfusta ur skírteinis) 

Útgáfudagur ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................... 
(Undirskrift tilnefnds fulltrúa stjórnvalds sem gefur skírteini  út) 

 ............................................................................................................... 
(Kennimerki e a stimpill yfirvaldsins sem gefur út skjali , eftir ví sem vi  á) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Striki  yfir a  sem á ekki vi . 
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III. VI AUKI 
 

„B-HLUTI 

 

LEI BEININGAR VAR ANDI ÁKVÆ I KAFLA XI–2 Í VI AUKA VI  AL JÓ ASAMNINGINN UM ÖRYGGI 
MANNSLÍFA Á HAFINU FRÁ 1974, ME  ÁOR NUM BREYTINGUM, OG A-HLUTA ESSA KÓ A 

 

1. INNGANGUR 

 

Almennt 

 

1.1 Í formála a  essum kó a kemur fram a  kafli XI-2 og A-hluti kó ans mynda n jan al jó legan ramma rá stafana 
til a  efla siglingavernd, sem gerir skipum og hafnara stö u kleift a  vinna saman a  ví a  greina og hindra 
a ger ir sem ógna vernd á svi i sjóflutninga. 

 

1.2 Í essum inngangi eru dregin upp, me  hnitmi u um hætti, au ferli sem fyrirhugu  eru til a  koma á og hrinda í 
framkvæmd eim rá stöfunum og a ger um sem nau synlegar eru til a  ná fram og vi halda samræmi vi  ákvæ i 
kafla XI-2 og A-hluta essa kó a auk ess sem tilgreindir eru helstu ættir sem lei beiningarnar fjalla um. 
Lei beiningarnar er a  finna í 2.-19. málsgrein. Í honum er einnig a  finna mikilvæg sjónarmi  sem taka ætti tillit til 

egar huga  er a  beitingu lei beininganna gagnvart skipum og hafnara stö u. 
 

1.3 ó a  áhugi lesandans beinist a  skipum eingöngu er engu a  sí ur eindregi  mælt me  ví a  essi hluti kó ans sé 
lesinn í heild sinni, einkum ær málsgreinar sem var a hafnara stö u. Sama gildir um á sem a allega hafa áhuga á 
hafnara stö u, eir ættu einnig a  kynna sér ær málsgreinar sem eiga vi  um skip. 

 

1.4 ær lei beiningar, sem kve i  er á um í eftirfarandi málsgreinum, tengjast fyrst og fremst verndun skips egar a  
er innan hafnara stö u. a  ver ur ó a  gera rá  fyrir a  hafnara stö u geti stafa  hætta af skipi, t.d. af eim 
sökum a  egar skip er innan hafnarinnar mætti nota a  sem bækistö  til árásar. egar meti  er hva a 
verndarrá stafanir séu vi eigandi til a  mæta ógn vi  siglingavernd frá skipi ættu eir sem annast ger  áhættumats 
fyrir hafnara stö u e a verndaráætlunar fyrir hafnara stö u a  íhuga a  a laga efni lei beininganna í eftirfarandi 
málsgreinum. 

 

1.5 Lesandanum er bent á a  ekkert í essum hluta kó ans ætti a  skilja e a túlka á ann hátt a  stangist á vi  ákvæ i 
kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a og framangreind ákvæ i skuli ávallt ganga framar og hnekkja ófyrirsé u 
ósamræmi sem kann a  hafa veri  sett fram óafvitandi í essum hluta kó ans. Lei beiningar í essum hluta kó ans 
ætti ávallt a  skilja, túlka og beita í fullu samræmi vi  markmi , tilgang og grundvallarreglur kafla XI-2 og A-hluta 

essa kó a. 

 

Ábyrg  samningsríkisstjórna 

 

1.6 Samkvæmt ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta essa kó a hafa samningsríkisstjórnir msa ábyrg  me  höndum sem 
felst m.a. í a : 

 

— ákve a gildandi vástig, 

 

— sam ykkja verndaráætlanir skipa og vi eigandi breytingar á á ur sam ykktum áætlunum, 

 

— sannprófa hvort skip uppfylli ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta essa kó a og gefa út al jó leg 
siglingaverndarskírteini til handa skipum, 

 

— ákve a hva a hafnara stö um á yfirrá asvæ um eirra ber a  útnefna verndarfulltrúa hafnar sem mun bera 
ábyrg  á a  útbúa verndaráætlun fyrir hafnara stö u, 

 

— tryggja a  áhættumat fyrir hafnara stö u ver i útbúi  og sam ykkt ásamt sí ari breytingum sem kunna a  
ver a ger ar á á ur sam ykktu mati, 

 

— sam ykkja verndaráætlun fyrir hafnara stö u og sí ari breytingar sem kunna a  ver a ger ar á á ur sam ykktri 
áætlun og 

 

— annast rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar, 

 

— prófa sam ykktar áætlanir og 

 

— senda uppl singar til Al jó asiglingamálastofnunarinnar og hagsmunaa ila á svi i sjóflutninga og 
hafnarstarfsemi. 
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1.7 Samningsríkisstjórnir geta tilnefnt e a komi  á fót tilnefndum yfirvöldum innan stjórns slunnar til a  sinna verndar-
skyldum sínum a  ví er var ar hafnara stö u skv. kafla XI-2 og A-hluta essa kó a og heimila  vi urkenndum 
verndara ilum a  inna af hendi tiltekna vinnu í tengslum vi  hafnara stö u, en samningsríkisstjórn e a tilnefnd 
yfirvöld ættu a  taka lokaákvör un um sam ykki og vi urkenningu á essari vinnu. Stjórnvöld mega einnig fela 
vi urkenndum verndara ilum a  inna af hendi tilteknar verndarskyldur sem tengjast skipum. Vi urkenndum 
verndara ila má ó ekki fela eftirtaldar skyldur e a starfsemi: 

 

— a  ákve a gildandi vástig, 

 

— a  ákve a hva a hafnara stö um á yfirrá asvæ i samningsríkisstjórnar beri a  útnefna verndarfulltrúa hafnar 
og útbúa verndaráætlun fyrir hafnara stö u, 

 

— a  sam ykkja áhættumat fyrir hafnara stö u e a sí ari breytingar á á ur sam ykktu áhættumati, 

 

— a  sam ykkja verndaráætlun fyrir hafnara stö u e a sí ari breytingar á á ur sam ykktri áætlun, 

 

— a  annast rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar og 

 

— a  ákve a hva a kröfur skuli ger ar um yfirl singu um siglingavernd. 

 

Vástig ákve i  

 

1.8 a  er á ábyrg  samningsríkisstjórna a  ákve a vástigi  sem í gildi er á hverjum tíma en a  getur gilt um skip og 
hafnara stö u. Í A-hluta essa kó a eru skilgreind rjú vástig til al jó legra nota. au eru: 

 

— vástig 1, e lilegt; a  stig sem gildir egar ástand um bor  í skipum og í hafnara stö u er me  e lilegum hætti, 

 

— vástig 2, aukin hætta; a  stig sem gildir egar aukin hætta er talin á váatviki og 

 

— vástig 3, afbrig ilegt; a  stig sem gildir tímabundi  me an líkur eru taldar á váatviki e a a  er yfirvofandi. 

 

Útger arfélagi  og skipi  

 

1.9 Sérhvert félag, sem annast rekstur skips sem ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta essa kó a gilda um, skal útnefna 
verndarfulltrúa útger arfélags fyrir félagi  og verndarfulltrúa skips fyrir öll skip ess. Skyldur, ábyrg  og 

jálfunarkröfur essara fulltrúa, ásamt kröfum um jálfun og æfingar, eru skilgreindar í A-hluta essa kó a. 

 

1.10 Skyldur verndarfulltrúa útger arfélags eru í stuttu máli m.a. a  tryggja a  áhættumat fyrir skip sé unni  me  
fullnægjandi hætti, a  verndaráætlun skips sé útbúin og lög  fram til sam ykktar af e a fyrir hönd stjórnvalds og sé 

ví næst komi  fyrir um bor  í sérhverju skipi sem A-hluti essa kó a gildir um og essi einstaklingur hefur veri  
skipa ur verndarfulltrúi útger arfélags fyrir. 

 

1.11 Í verndaráætlun skips ætti a  tilgreina ær rekstrarlegu og á reifanlegu verndarrá stafanir sem gera ætti um bor  í 
skipinu sjálfu til a  tryggja a  a  starfi ávallt á vástigi 1. Í áætluninni ætti einnig a  tilgreina 
vi bótarverndarrá stafanir e a hertar verndarrá stafanir sem gera má um bor  í skipinu sjálfu til a  flytjast yfir á og 
starfa vi  vástig 2 egar fyrirmæli um slíkt berast. Enn fremur ætti a  tilgreina í áætluninni hugsanlegar 
undirbúningsa ger ir sem grípa mætti til um bor  í skipinu til a  tryggja skjót vi brög  vi  fyrirmælum sem skipinu 
kunna a  ver a gefin af hálfu eirra sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn egar vástig 3 gildir. 

 

1.12 Skipum, sem falla undir ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta essa kó a, ber skylda til a  hafa og starfa eftir 
verndaráætlun fyrir skip sem sam ykkt er af e a fyrir hönd stjórnvalds. Verndarfulltrúi útger arfélags og 
verndarfulltrúi skips ættu a  hafa eftirlit me  ví hvort áætlunin eigi áfram vi  og sé skilvirk, .m.t. láta fara fram 
innri úttektir. Leggja skal fram til endursko unar og sam ykktar breytingar á sérhverjum ætti sam ykktrar 
áætlunar, sem stjórnvald hefur ákve i  a  sam ykktar sé örf fyrir, á ur en ær eru felldar inn í sam ykkta áætlun 
og koma til framkvæmdar um bor  í skipinu. 
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1.13 Um bor  í skipinu skal vera al jó legt siglingaverndarskírteini ar sem fram kemur a  a  uppfylli kröfur kafla XI-
2 og A-hluta essa kó a. Í A-hluta essa kó a er a  finna ákvæ i sem tengjast sannprófun og útgáfu skírteina um a  
skipi  uppfylli kröfur á grundvelli fyrstu sannprófunar, endurn junarsannprófunar og millisannprófunar. 

 

1.14 egar skip er í höfn e a á siglingu til hafnar samningsríkisstjórnar á samningsríkisstjórn rétt, samkvæmt ákvæ um 
reglu XI-2/9, á a  grípa til missa rá stafana var andi eftirlit og a  a  kröfur séu uppfylltar a  ví er var ar umrætt 
skip Skipi  getur sætt hafnarríkiseftirlitssko unum en slíkar sko anir taka a  jafna i ekki til athugunar á 
verndaráætlun skipsins nema vi  sérstakar a stæ ur. Skipi  getur einnig sætt vi bótareftirlitsrá stöfunum ef 
samningsríkisstjórn, sem grípur til rá stafana var andi eftirlit og a  a  kröfur séu uppfylltar, hefur ástæ u til a  
ætla a  vernd skipsins e a hafnara stö unnar, ar sem a  hefur haft vi komu, sé hætta búin. 

 

1.15 Einnig er ess krafist a  um bor  í skipinu séu uppl singar sem skulu vera a gengilegar samningsríkisstjórnum, a  
bei ni eirra, ar sem tilgreint er hver er ábyrgur fyrir rá ningu starfsfólks skipsins og ákvör unum um msa ætti 
sem tengjast starfrækslu skipsins. 

 

 

 

Hafnara sta an 

 

 

1.16 Sérhver samningsríkisstjórn arf a  tryggja a  gert sé áhættumat fyrir alla á hafnara stö u sem er innan 
yfirrá asvæ is hennar og jónar skipum í millilandasiglingum. Samningsríkisstjórn, tilnefnt yfirvald e a 
vi urkenndur verndara ili mega framkvæma etta mat. Fullunni  áhættumat fyrir hafnara stö u arf a  vera 
sam ykkt af samningsríkisstjórn e a tilnefndu yfirvaldi sem í hlut á. Ekki er heimilt a  fela ö rum a  sam ykkja 

a . Endursko a ætti áhættumat fyrir hafnara stö u reglulega. 

 

1.17 Áhættumat fyrir hafnara stö u er í grundvallaratri um áhættugreining á öllum áttum starfsemi hafnara stö u í ví 
skyni a  skera úr um hva a hluta/hlutum hennar er hættara vi  og/e a eru líklegri a  ver a fyrir árás. Verndaráhætta 
mi ast vi  hættuna á árás ásamt veilum skotmarksins og aflei ingum árásar. 

 

Eftirfarandi ættir skulu felast í matinu: 

 

— skilgreining á fyrirsé ri ógn vi  hafnara stö u og grunnvirki, 

 

— greining á hugsanlegum veilum og 

 

— útreikningur á aflei ingum atvika. 

 

A  greiningu lokinni ver ur unnt a  setja fram heildarmat á áhættustiginu. Áhættumat fyrir hafnara stö u mun 
gagnast vi  a  ákve a hva a hafnara stö u ber a  útnefna verndarfulltrúa hafnar og útbúa verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u. 

 

1.18 Hafnara stö u, sem skal uppfylla ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta essa kó a, ber skylda til a  útnefna verndarfulltrúa 
hafnar. Skyldur, ábyrg  og jálfunarkröfur slíkra fulltrúa, ásamt kröfum um jálfun og æfingar, eru skilgreindar í A-
hluta essa kó a. 

 

1.19 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina rekstrarlegar og á reifanlegar verndarrá stafanir sem gera ætti 
innan hafnara stö unnar til a  tryggja a  hún starfi ávallt á vástigi 1. Í áætluninni ætti einnig a  tilgreina ær 
vi bótarverndarrá stafanir e a hertar verndarrá stafanir sem gera má innan hafnara stö u til a  flytjast yfir á vástig 
2 og starfa á ví egar fyrirmæli um slíkt berast. Enn fremur ætti a  tilgreina í áætluninni hugsanlegar 
undirbúningsa ger ir sem grípa mætti til innan hafnara stö unnar til a  tryggja skjót vi brög  vi  fyrirmælum sem 
henni kunna a  ver a gefin af hálfu eirra sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn egar vástig 3 gildir. 
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1.20 Hafnara stö u, sem skal uppfylla kröfur kafla XI-2 og A-hluta essa kó a, ber skylda til a  hafa og starfa eftir 
verndaráætlun fyrir hafnara stö u sem sam ykkt er af samningsríkisstjórn e a tilnefndu yfirvaldi sem í hlut á. 
Verndarfulltrúi hafnar ætti a  hrinda ákvæ um áætlunarinnar í framkvæmd og hafa eftirlit me  ví hvort hún sé 
ávallt skilvirk og eigi vi , .m.t. a  sjá um a  fram fari innri úttektir á beitingu áætlunarinnar. Leggja skal fram til 
endursko unar og sam ykktar breytingar á sérhverjum ætti sam ykktrar áætlunar, sem samningsríkisstjórn e a 
tilnefnt yfirvald hefur ákve i  a  sam ykktar sé örf fyrir, á ur en ær eru felldar inn í sam ykkta áætlun og koma 
til framkvæmdar innan hafnara stö unnar. Samningsríkisstjórn e a tilnefnt yfirvald sem í hlut á getur prófa  
skilvirkni áætlunarinnar. Endursko a ætti reglulega áhættumat fyrir hafnara stö u sem tekur til hafnara stö unnar 
sem ger  áætlunarinnar er bygg  á. Allar essar athafnir kunna a  lei a af sér breytingar á sam ykktu áætluninni. 
Leggja ver ur fram breytingar, sem kunna a  ver a ger ar á tilteknum áttum sam ykktrar áætlunar, til sam ykktar 
hjá samningsríkisstjórn e a tilnefndu yfirvaldi sem í hlut á. 

 

1.21 Skip sem nota hafnara stö u kunna a  sæta hafnarríkiseftirlitssko unum og vi bótareftirlitsrá stöfunum sem 
tilgreindar eru í reglu XI-2/9. Vi eigandi yfirvöld geta fari  fram á a  lag ar ver i fram uppl singar um skipi , farm 

ess, far ega og starfsfólk á ur en skipi  kemur inn í höfnina. ær a stæ ur kunna a  skapast a  koma til hafnar 
ver i bönnu . 

 

 

Uppl singar og samskipti 

 

1.22 Samkvæmt kafla XI-2 og A-hluta essa kó a er samningsríkisstjórnum skylt a  senda 
Al jó asiglingamálastofnuninni tilteknar uppl singar og skylt er a  uppl singar séu ger ar a gengilegar til a  koma 
á virkum samskiptum milli samningsríkisstjórna og milli verndarfulltrúa útger arfélaga/skipa og verndarfulltrúa 
hafna. 

 

 

2. SKILGREININGAR 

 

2.1 Engar lei beiningar eru veittar hva  var ar skilgreiningarnar sem settar eru fram í kafla XI-2 e a A-hluta essa 
kó a. 

 

2.2 Í essum hluta kó ans er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 

.1 „li ur“: li ur í A-hluta kó ans, tákna ur sem „li ur A/<númer li arins>“, 

 

.2 „málsgrein“: málsgrein í essum hluta kó ans, táknu  sem „málsgrein <númer málsgreinarinnar>“ og 

 

.3 „samningsríkisstjórn“: egar hugtaki  er nota  í 14.-18. málsgrein „samningsríkisstjórn sem ræ ur 
yfirrá svæ inu ar sem hafnara sta a er sta sett“ og felur í sér vísun til tilnefnda yfirvaldsins. 

 

3. BEITING 

 

Almennt 

 

3.1 Hafa ætti til hli sjónar lei beiningarnar sem gefnar eru í essum hluta kó ans vi  framkvæmd ákvæ a kafla XI-2 og 
A-hluta essa kó a. 

 

3.2 ó ber a  hafa í huga a  a  a  hva a marki lei beiningarnar gilda fyrir skip veltur á tegund skipsins, farmi ess 
og/e a far egum, siglingamynstri ess og e li eirrar hafnara stö u sem skipi  hefur vi komu í. 

 

3.3 A  ví er var ar lei beiningar um hafnara stö u og a  hva a marki lei beiningarnar gilda fyrir hana veltur á sama 
hátt á hafnara stö unni, tegundum eirra skipa sem nota hana, farmtegundum eirra og/e a far egum og 
siglingamynstri eirra skipa sem hafa vi komu í henni. 

 

3.4 Ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta essa kó a er ekki ætla  a  gilda um hafnara stö u sem er fyrst of fremst hönnu  
og notu  í herna arskyni. 
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4. ÁBYRG  SAMNINGSRÍKISSTJÓRNA 

 

Öryggi mats og áætlana 

 

4.1 Samningsríkisstjórnir ættu a  tryggja a  vi eigandi rá stafanir séu fyrir hendi til a  for ast óheimila birtingu e a 
a gang a  vi kvæmu efni um verndarmál sem tengist áhættumati fyrir skip, verndaráætlunum skipa, áhættumati 
fyrir hafnara stö u og verndaráætlunum fyrir hafnara stö u og einstaka mati og áætlunum. 

 

Tilnefnd yfirvöld  

 

4.2 Samningsríkisstjórnir geta tilgreint tilnefnt yfirvald innan stjórns slunnar til a  sinna verndarskyldum sínum sem 
tengjast hafnara stö u eins og fram kemur í kafla X-2 e a A-hluta essa kó a. 

 

Vi urkenndir verndara ilar 

 

4.3 Samningsríkisstjórnir geta heimila  vi urkenndum verndara ila a  annast tiltekna starfs ætti á svi i 
siglingaverndar, ar á me al: 

 

.1 sam ykkt verndaráætlana skipa e a breytinga á eim fyrir hönd stjórnvalds, 

 

.2 sannprófun og útgáfu skírteina, fyrir hönd stjórnvalda, ess efnis a  skip uppfylli kröfur kafla XI-2 og A-hluta 
essa kó a og  

 

.3 ger  áhættumats fyrir hafnara stö u sem krafist er af samningsríkisstjórn. 

 

4.4 Vi urkenndur verndara ili má einnig veita útger arfélögum e a hafnara stö u rá gjöf e a a sto  á svi i 
verndarmála, .m.t. áhættumat fyrir skip, verndaráætlanir fyrir skip, áhættumat fyrir hafnara stö u og 
verndaráætlanir fyrir hafnara stö u. etta getur fali  í sér ger  áhættumats e a verndaráætlunar fyrir skip e a 
áhættumats e a verndaráætlunar fyrir hafnara stö u. Hafi vi urkenndur verndara ili annast slíkt í tengslum vi  
áhættumat e a verndaráætlun fyrir skip ætti sá vi urkenndi verndara ili ekki a  hafa heimild til a  sam ykkja 
umrædda verndaráætlun skips. 

 

4.5 egar samningsríkisstjórnir veita vi urkenndum verndara ilum heimildir ættu ær a  kanna hæfni stofnunarinnar. 
Vi urkenndur verndara ili ætti a  geta s nt fram á 

 

.1 sérfræ i ekkingu á vi eigandi áttum verndarmála, 

 

.2 vi eigandi ekkingu á skipum og hafnarstarfsemi, .m.t. ekkingu á skipahönnun og smí i skipa, ef veitt er 
jónusta tengd skipum, og hönnun hafna og hafnarger  ef veitt er jónusta tengd hafnara stö u, 

 

.3 hæfni sína til a  meta líklega verndaráhættu sem kann a  ste ja a  me an starfsemi skips og hafnara stö u 
stendur yfir, .m.t. vi  tengsl skips og hafnar, og hvernig lágmarka má slíka áhættu, 

 

.4 hæfni sína til a  vi halda og auka sér ekkingu starfsmanna sinna, 

 

.5 hæfni sína til a  hafa eftirlit me  áframhaldandi árei anleika starfsmanna sinna, 

 

.6 hæfni sína til a  vi halda vi eigandi rá stöfunum til a  koma í veg fyrir óheimila birtingu e a a gang a  
vi kvæmu efni um verndarmál, 

 

.7 ekkingu sína á kröfum kafla XI-2 og A-hluta essa kó a og á vi eigandi innlendri og al jó legri löggjöf og 
verndarkröfum 

 

.8  ekkingu sína á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 

 

.9 ekkingu sína vi  a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 

 

.10 kunnáttu í a  bera kennsl á, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  
ógna vernd, 
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.11 ekkingu sína á tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir og  

 

.12 ekkingu sína á verndar- og eftirlitsbúna i og -kerfum og takmörkunum vi  notkun eirra. 

 

egar samningsríkisstjórnir, .m.t. stjórnvöld, fela vi urkenndum verndara ila tilteknar skyldur ættu ær a  
fullvissa sig um a  hann hafi til a  bera nau synlega hæfni til a  hann geti annast verkefni . 

 

4.6 Útnefna má vi urkennda stofnun, eins og um getur í reglu I/6 og a  uppfylltum ákvæ unum í reglu XI-1/1, sem 
vi urkenndan verndara ila a  ví tilskildu a  hún búi yfir vi eigandi sérfræ i ekkingu á svi i siglingaverndar sem 
talin er upp í málsgrein 4.5. 

 

4.7 Tilnefna má hafnaryfirvöld e a rekstrara ila hafnara stö u sem vi urkenndan verndara ila a  ví tilskildu a  
vi komandi búi yfir vi eigandi sérfræ i ekkingu á svi i siglingaverndar sem talin er upp í málsgrein 4.5. 

 

Vástig ákve i  

 

4.8 egar vástig er ákve i  ættu samningsríkisstjórnir a  taka mi  af almennum og sértækum uppl singum um 
hugsanlega ógn. Samningsríkisstjórnir ættu a  ákve a eitt af remur vástigum sem gilda skulu fyrir skip e a 
hafnara stö u: 

 

— vástig 1: e lilegt; a  stig sem gildir egar ástand um bor  í skipi e a í hafnara stö u er me  e lilegum hætti, 

 

— vástig 2, aukin hætta; a  stig sem gildir egar aukin hætta er talin á váatviki og 

 

— vástig 3, afbrig ilegt; a  stig sem gildir tímabundi  me an líkur eru taldar á váatviki e a a  er yfirvofandi. 

 

4.9 Ákvör un um a  l sa yfir vástigi 3 ætti a  heyra til undantekninga og ví a eins eiga vi  egar fyrir liggja 
árei anlegar uppl singar um a  líkur séu á váatviki e a a  sé yfirvofandi. Vástig 3 ætti einungis a  gilda á me an 
ógn vi  siglingavernd varir e a raunverulegt váatvik á sér sta . ótt vástig geti hækka  úr vástigi 1 í vástig 2 og í 
vástig 3 er einnig mögulegt a  vástig geti hækka  beint úr vástigi 1 í vástig 3. 

 

4.10 Skipstjóri skips ber ávallt endanlega ábyrg  á öryggi og vernd skipsins. ótt vástig 3 gildi getur skipstjóri óska  
sk ringa á fyrirmælum e a fari  fram á breytt fyrirmæli af hálfu eirra sem breg ast vi  váatviki e a ógn vi  
siglingavernd ef ástæ a er til a  ætla a  öryggi skipsins sé stefnt í vo a ver i fari  a  fyrirmælum. 

 

4.11 Verndarfulltrúi útger arfélags e a verndarfulltrúi skips ætti a  hafa samband hi  fyrsta vi  verndarfulltrúa eirrar 
hafnara stö u ar sem rá gert er a  skipi  hafi vi komu til a  ákve a a  vástig sem gildir fyrir a  skip í 
hafnara stö unni. Eftir a  samband hefur ná st vi  skipi  ætti verndarfulltrúi hafnar a  uppl sa skipi  um hvers 
kyns sí ari breytingar á vástigi hafnara stö unnar og veita skipinu allar vi eigandi uppl singar um siglingavernd. 

 

4.12 ótt ær a stæ ur geti skapast a  hærra vástig gildi um bor  í einstaka skipi en í eirri hafnara stö u sem a  hefur 
vi komu í geta ær a stæ ur aldrei skapast a  um bor  í skipi sé lægra vástig en í hafnara stö unni ar sem a  
hefur vi komu. Ef hærra vástig gildir um bor  í skipi en hafnara stö unni sem a  hyggst nota ætti verndarfulltrúi 
útger arfélags e a verndarfulltrúi skips a  gera verndarfulltrúa hafnar vi vart um a  án tafar. Verndarfulltrúi 
hafnar ætti a  meta ástandi  í samrá i vi  verndarfulltrúa útger arfélags e a verndarfulltrúa skips og eir koma sér 
saman um vi eigandi verndarrá stafanir hva  var ar skipi , sem geta falist í ví a  semja og undirrita yfirl singu 
um siglingavernd. 

 

4.13 Samningsríkisstjórnir ættu a  íhuga hvernig dreifa megi uppl singum um breytingar á vástigi me  sem skjótustum 
hætti. Stjórnvöld geta kosi  a  nota NAVTEX-skilabo  e a tilkynningar til sjófarenda til a  tilkynna um breytingar 
á vástigi til skipa, verndarfulltrúa útger arfélags og verndarfulltrúa skips. Einnig kunna au a  vilja beita ö rum 
bo skiptaa fer um sem eru álíka hra virkar og ví tækar e a hra virkari og ví tækari. Samningsríkisstjórnir ættu a  
koma á fót kerfi til a  tilkynna verndarfulltrúum hafna um breytingar á vástigi. Samningsríkisstjórnir ættu a  taka 
saman og vi halda uppl singum um hvernig unnt sé a  ná sambandi vi  og útbúa skrá yfir á sem uppl sa arf um 
breytingar á vástigi ótt ekki sé liti  svo á a  uppl singar um vástig séu mjög vi kvæmar uppl singar kunna 
undirliggjandi uppl singar um ógn a  vera afar vi kvæmar. Samningsríkisstjórnir ættu a  huga gaumgæfilega a  ví 
hvers konar og hva a uppl singar eru veittar og hvernig eim er dreift til verndarfulltrúa skipa, verndarfulltrúa 
útger arfélaga og verndarfulltrúa hafna. 
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Tengili ir og uppl singar um verndaráætlanir fyrir hafnara stö u 
 

4.14 Hafi hafnara sta a verndaráætlun fyrir hafnara stö u skal tilkynna a  til stofnunarinnar og uppl singar ar a  
lútandi skulu einnig berast til verndarfulltrúa útger arfélaga og verndarfulltrúa skipa. Ekki arf a  gefa út neinar 
a rar uppl singar um verndaráætlun fyrir hafnara stö u en ær a  hún sé fyrir hendi. Samningsríkisstjórnir ættu a  
huglei a a  skipa anna hvort mi læga e a svæ isbundna tengili i e a búa annig um hnútana a  unnt sé a  veita 
n justu uppl singar um á sta i ar sem verndaráætlanir fyrir hafnara stö u eru fyrir hendi ásamt uppl singum um 
hvernig unnt sé a  ná sambandi vi  vi komandi verndarfulltrúa hafnar. Kunngera ætti a  slíkir tengili ir séu fyrir 
hendi. ær gætu einnig veitt uppl singar um á vi urkenndu verndara ila sem hafa veri  tilnefndir til a  koma fram 
fyrir hönd samningsríkisstjórna ásamt uppl singum um a  hva a tiltekna ábyrg  og vald hefur veri  fali  slíkum 
vi urkenndum verndara ilum. 
 

4.15 Sé um a  ræ a höfn sem b r ekki yfir verndaráætlun fyrir hafnara stö u (og hefur ví ekki verndarfulltrúa hafnar) 
ætti mi lægur e a svæ isbundinn tengili ur a  geta bent á heppilegan og hæfan a ila sem getur sé  til ess a  
vi eigandi verndarrá stafanir séu fyrir hendi, ef örf krefur, á me an skipi  dvelur í höfninni. 
 

4.16 Samningsríkisstjórnir ættu einnig a  leggja fram uppl singar um hvernig unnt sé a  ná sambandi vi  fulltrúa 
stjórnvalds sem verndarfulltrúi skips, verndarfulltrúi útger arfélags og verndarfulltrúi hafnar geta snúi  sér til í ví 
skyni a  tilkynna um áhyggjuefni sem var a siglingavernd. essir fulltrúar stjórnvalds ættu a  leggja mat á slíkar 
tilkynningar á ur en gripi  er til vi eigandi a ger a. Tilkynningar um slík áhyggjuefni geta var a  
verndarrá stafanir sem falla undir lögsögu annarrar samningsríkisstjórnar. Í ví tilviki ættu samningsríkisstjórnir a  
íhuga a  setja sig í samband vi  samsvarandi a ila hjá hinni samningsríkisstjórninni til a  ræ a hvort vi eigandi sé 
a  grípa til rá stafana um úrbætur. Í essum tilgangi ætti a  mi la uppl singum um hvernig unnt sé a  ná sambandi 
vi  fulltrúa stjórnvalds til Al jó asiglingamálastofnunarinnar 
 

4.17 Samningsríkisstjórnir ættu einnig a  gera uppl singarnar, sem tilgreindar eru í málsgreinum 4.14–4.16, a gengilegar 
hinum samningsríkisstjórnunum, sé eirra óska . 
 
 
 
Au kennisskírteini 
 
 

4.18 Samningsríkisstjórnir eru hvattar til a  gefa út vi eigandi au kennisskírteini til handa fulltrúum stjórnvalds sem hafa 
rétt til a  fara um bor  í skip e a inn á svæ i hafnara stö u vi  opinber embættisstörf sín og a  setja á laggirnar 
verklagsreglur til a  sannreyna a  slík skírteini séu ósvikin. 
 
 
 
Fastir og fljótandi pallar og færanlegir borpallar á sjó, á sta num 
 
 

4.19 Samningsríkisstjórnir ættu a  íhuga a  koma á fót vi eigandi verndarrá stöfunum fyrir fasta og fljótandi palla og 
færanlega borpalla á sjó, á sta num, til a  gera kleift a  eiga samskipti vi  skip sem urfa a  hlíta ákvæ um kafla 
XI-2 og A-hluta essa kó a. 
 
 
 
Skip sem ekki er skylt a  hlíta A-hluta essa kó a 
 
 

4.20 Samningsríkisstjórnir ættu a  íhuga a  koma á fót vi eigandi verndarrá stöfunum til a  efla vernd skipa sem falla 
utan gildissvi s kafla XI-2 og A-hluta essa kó a og tryggja a  hvers kyns verndarákvæ i sem gilda um slík skip 
heimili samskipti vi  skip sem falla innan gildissvi s A-hluta essa kó a. 
 
 
 
Ógn sem ste jar a  skipum og önnur atvik á sjó 
 
 

4.21 Samningsríkisstjórnir ættu a  kve a á um almennar lei beiningar um rá stafanir sem taldar eru vi eigandi til a  
draga úr verndaráhættu sem skip, sem sigla undir fána eirra egar au eru á hafi úti, kunna a  vera í. Í eim ætti a  
veita sérstaka rá gjöf um a ger ir sem grípa skal til í samræmi vi  vástig 1 til 3 ef: 
 
.1 breyting ver ur á vástigi sem gildir fyrir skipi  egar a  er á hafi úti, t.d. vegna landfræ ilegs svæ is sem 

a  er starfrækt á e a einhvers sem tengist skipinu sjálfu og 
2 um er a  ræ a váatvik e a a ste jandi ógn í tengslum vi  skipi  á me an a  er á hafi úti. 
 
Samningsríkisstjórnir ættu a  róa sem bestar a fer ir og verklagsreglur í essum tilgangi. Ef um er a  ræ a 
yfirvofandi árás ætti skip a  leitast vi  a  koma á beinu sambandi vi  á a ila í fánaríkinu sem bera ábyrg  á 
vi brög um vi  váatvikum. 
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4.22 Samningsríkisstjórnir ættu einnig a  koma sér upp tengili  til rá gjafar um siglingavernd fyrir sérhvert skip: 

 

.1 sem hefur rétt til a  sigla undir fána eirra e a 

 

.2 er starfrækt í landhelgi eirra e a hefur gefi  til kynna a  a  hyggist sigla inn í landhelgi eirra. 

 

4.23 Samningsríkisstjórnir ættu a  bjó a fram rá gjöf til skipa sem eru starfrækt í landhelgi eirra e a hafa gefi  til 
kynna a  au hyggist sigla inn í landhelgi eirra, sem gæti fali  í sér rá gjöf: 

 

.1 ess efnis a  au breyttu e a seinku u fyrirhuga ri siglingu sinni, 

 

.2  ess efnis a  au sigli á tiltekinni stefnu e a haldi til tiltekins sta ar, 

 

.3 um hvort fyrir hendi sé starfsli  e a búna ur sem hægt væri a  koma um bor  í skipi , 

 

.4 um a  samræma siglingu skipsins, komu í höfn e a brottför úr höfn vi  fylgd eftirlitsfars e a loftfars 
(fastvængjavélar e a yrlu). 

 

Samningsríkisstjórnir ættu a  minna skip, sem eru starfrækt innan landhelgi eirra e a hafa gefi  til kynna a  au 
hyggist sigla inn í landhelgi eirra, á hvers kyns brá abirg ahaftasvæ i sem ær hafa tilkynnt um. 

 

4.24 Samningsríkisstjórnir ættu a  mæla me  ví a  skip, sem eru starfrækt innan landhelgi eirra e a hafa gefi  til 
kynna a  au hyggist sigla inn í landhelgi eirra, hrindi me  hra i í framkvæmd hvers kyns verndarrá stöfunum 
sem samningsríkisstjórnir kunna a  hafa rá lagt til verndar skipinu og til verndar ö rum nærliggjandi skipum. 

 

4.25 Áætlanir, sem samningsríkisstjórnir undirbúa me  markmi in í málsgrein 4.22 í huga, ættu a  fela í sér uppl singar 
um vi eigandi tengili  sem er til rei u allan sólarhringinn hjá samningsríkisstjórn, .m.t. hjá stjórnvöldum. essar 
áætlanir ættu einnig a  fela í sér uppl singar um a stæ ur ar sem stjórnvöld telja a  leita ætti a sto ar hjá 
nærliggjandi strandríkjum, ásamt málsme fer  um samrá  milli verndarfulltrúa hafnar og verndarfulltrúa skipa. 

 

 

A rir verndarsamningar 

 

 

4.26  Samningsríkisstjórnir geta, egar ær vega og meta hvernig á a  hrinda kafla XI-2 og A-hluta essa kó a í 
framkvæmd, gert einn e a fleiri samninga vi  eina e a fleiri samningsríkisstjórnir. Gildissvi  samnings er 
takmarka  vi  stuttar millilandasiglingar á föstum siglingalei um milli hafna innan yfirrá asvæ is samningsa ila. 
Vi  ger  samnings og eftir hana ættu samningsríkisstjórnir a  rá gast vi  a rar samningsríkisstjórnir og stjórnvöld 
sem hafa hagsmuna a  gæta vegna áhrifa samningsins. Skipum, sem sigla undir fána ríkis sem er ekki a ili a  
samningnum, ætti einungis a  vera heimilt a  sigla á föstum siglingalei um sem heyra undir samninginn ef 
stjórnvöld eirra sam ykkja a  skipi  eigi a  hlíta ákvæ um samningsins og krefjast ess a  skipi  geri a . Slíkur 
samningur má aldrei stofna verndarstigi annarra skipa og hafnara stö u, sem samningurinn nær ekki til, í hættu og 
einkum og sér í lagi má ekkert skip, sem slíkur samningur nær til, stunda innbyr is starfsemi milli skipa ar sem í 
hlut eiga skip sem samningurinn nær ekki til. Samningurinn ætti a  ná yfir öll rekstrarleg tengsl skipa sem heyra 
undir samninginn. Stö ugt eftirlit skal vera me  framkvæmd hvers samnings, honum breytt ef nau syn krefur og 
ætti hann í öllum tilvikum a  vera endursko a ur á fimm ára fresti. 
 

 

Jafngilt fyrirkomulag fyrir hafnara stö u 

 

 

4.27 Í tilteknum höfnum me  takmarka a e a sértæka starfsemi en ar sem umfer  er meiri en a eins tilfallandi kann a  
vera rétt a  tryggja a  fari  sé a  verndarrá stöfunum sem eru jafngildar eim sem mælt er fyrir um í kafla XI-2 og í 
A-hluta essa kó a. etta getur einkum átt vi  stö var eins og ær sem eru tengdar verksmi jum e a 
vi legubryggjur ar sem starfsemi er takmörku . 

 

 

Mönnun 

 

 

4.28 egar lágmarksöryggismönnun skipa er ákve in ættu stjórnvöld a  taka mi  af ví a  ákvæ i um 
lágmarksöryggismönnun, sem kve i  er á um í reglu V/14, taka einungis til öruggrar siglingar skipsins. Stjórnvöld 
ættu einnig taka mi  af vi bótarvinnuálagi sem kann a  lei a af framkvæmd verndaráætlunar skipsins og tryggja a  
skipi  sé nægilega og vel manna . Í ví sambandi ættu stjórnvöld a  sta festa a  í skipum sé unnt a  framfylgja 
ákvæ um um hvíldartíma og ö rum rá stöfunum til a  breg ast vi  of reytu, sem kve i  er á um í 
innanlandslöggjöf, í tengslum vi  öll skyldustörf um bor  sem hinum msu starfsmönnum skipsins eru falin. 
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Rá stafanir um eftirlit og a  kröfur séu uppfylltar 

 

Almennt 

4.29 Í reglu XI-2/9 er kve i  á um rá stafanir um eftirlit og a  kröfur, sem gilda um skip samkvæmt kafla XI-2, séu 
uppfylltar. Henni er skipt ni ur í rjár a greinda li i: eftirlit me  skipum sem eru egar í höfn, eftirlit me  skipum 
sem hyggjast halda til hafnar hjá annarri samningsríkisstjórn og vi bótarákvæ i sem gilda um bæ i tilvik. 

 

4.30 Í reglu XI-2/9.1, eftirlit me  skipum í höfn, er hrint í framkvæmd eftirlitskerfi me  skipum sem liggja í höfn erlends 
ríkis ar sem tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórnar („tilnefndir fulltrúar stjórnvalds“) hafa rétt til a  
fara um bor  í skipi  til a  sannreyna a  tilskilin skírteini séu fullnægjandi. Ef gildar ástæ ur eru til a  ætla a  skip 
uppfylli ekki tilskildar kröfur má grípa til eftirlitsrá stafana, s.s. vi bótarsko ana e a farbanns. etta er í samræmi 
vi  núgildandi eftirlitskerfi. Í reglu XI-2/9.1 er byggt á slíkum kerfum og ar er gert rá  fyrir vi bótarrá stöfunum 
( .m.t. brottvísun skips úr höfn sem telst vera eftirlitsrá stöfun), egar tilnefndir fulltrúar stjórnvalds hafa gildar 
ástæ ur til a  ætla a  skip uppfylli ekki kröfur kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a. Í reglu XI-2/9.3 er kve i  á um 
verndarrá stafanir sem stu la a  réttlátri og hóflegri framkvæmd essara vi bótarrá stafana. 

 

4.31 Í reglu XI-2/9.2 er mælt fyrir um eftirlitsrá stafanir til a  tryggja a  skip, sem hyggjast leggjast a  bryggju hjá 
annarri samningsríkisstjórn, fullnægi vi eigandi skilyr um og felur ar me  í sér algerlega n ja s n á tilhögun 
eftirlits samkvæmt kafla XI-2 sem l tur a  siglingavernd eingöngu. Samkvæmt essari reglu má grípa til rá stafana 
á ur en skip kemur í höfn í ví skyni a  tryggja betur siglingavernd. Me  sama hætti og í reglu XI-2/9.1 byggist 

etta vi bótareftirlitskerfi á ví a  fyrir hendi séu gildar ástæ ur til a  ætla a  vi komandi skip fullnægi ekki 
ákvæ um kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a, .m.t. mikilvægar verndarrá stafanir í reglum XI-2/9.2.2 og XI-2/9.2.5 
sem og í reglu XI-2/9.3. 

 

4.32 Gild ástæ a til a  ætla a  skip fullnægi ekki settum reglum merkir a  sönnunargögn e a árei anlegar uppl singar 
séu fyrir hendi um a  skipi  uppfylli ekki kröfurnar í kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a, a  teknu tilliti til 
lei beininganna í essum hluta kó ans. Slík sönnunargögn e a árei anlegar uppl singar kunna a  vera fengnar á 
grunni faglegs mats e a athugana tilnefnds fullrúa stjórnvalds vi  sannprófun á al jó legu siglingaverndarskírteini 
e a al jó legu brá abirg asiglingaverndarskírteini skipsins sem gefi  er út í samræmi vi  A-hluta essa kó a 
(„skírteini“) e a á ö rum grunni. Jafnvel ótt gilt skírteini sé um bor  í skipinu kunna tilnefndir fulltrúar stjórnvalds 
a  hafa gildar ástæ ur til a  ætla, á grunni faglegs mats síns, a  skip fullnægi ekki settum reglum. 

 

4.33 Sem dæmi um hugsanlegar gildar ástæ ur samkvæmt reglum XI-2/9.1 og XI-2/9.2 má nefna, ef vi  á: 

 

.1 sönnunargögn, á grunni sko unar á skírteininu, um a  a  sé ekki gilt e a hafi falli  úr gildi, 

 

.2 sönnunargögn e a árei anlegar uppl singar ess efnis a  alvarlegir annmarkar séu á verndarbúna i, skjalahaldi 
e a fyrirkomulagi sem krafist er samkvæmt kafla XI-2 og A-hluta essa kó a, 

 

.3 móttaka á sk rslu e a kvörtun sem, samkvæmt faglegu mati tilnefnds fulltrúa stjórnvalds felur í sér árei anlegar 
uppl singar sem benda eindregi  til ess a  skipi  uppfylli ekki kröfurnar í kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a, 

 

.4 sönnunargögn e a ni urstö ur athugana, sem tilnefndur fulltrúi stjórnvalds aflar á grunni faglegs mats, ess 
efnis a  skipstjóranum e a starfsli i skipsins sé ekki kunnugt um mikilvægar verklagsreglur skipsins um 
siglingavernd e a geti ekki sta i  fyrir æfingum sem tengist vernd skipsins e a a  ekki hafi veri  fari  a  
slíkum verklagsreglum e a æfingar hafi ekki fari  fram, 

 

.5 sönnunargögn e a ni urstö ur athugana, sem tilnefndur fulltrúi stjórnvalds aflar me  faglegu mati, ess efnis a  
lykilmenn í starfsli i skipsins geti ekki haldi  uppi vi eigandi samskiptum vi  a ra lykilstarfsmenn í starfsli i 
skipsins sem hafa me  höndum ábyrg  hva  var ar siglingavernd um bor  í skipinu, 

 

.6 sönnunargögn e a árei anlegar uppl singar um a  skipi  hafi teki  um bor  einstaklinga e a lesta  vistir e a 
varning í hafnara stö u e a úr ö ru skipi ar sem anna hvort hafnara sta an e a hitt skipi  hafi broti  
reglurnar í kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a, og skipi  sem um ræ ir hafi hvorki fyllt út yfirl singu um 
siglingavernd né gripi  til vi eigandi rá stafana um siglingavernd, sértækra e a aukinna, e a hafi ekki fullnægt 
vi eigandi verklagsreglum um siglingavernd, 

 

.7 sönnunargögn e a árei anlegar uppl singar um a  skipi  hafi teki  um bor  einstaklinga e a lesta  vistir e a 
varning í hafnara stö u e a frá ö rum upprunasta  (t.d. me  umflutningi úr ö ru skipi e a yrlu) ar sem 
hafnara stö unni e a hinum upprunasta num er ekki skylt a  uppfylla kröfurnar í kafla XI-2 e a A-hluta essa 
kó a og a  skipi  hafi ekki gert vi eigandi verndarrá stafanir, sértækar rá stafanir e a auknar rá stafanir, e a 
hafi ekki fullnægt vi eigandi verklagsreglum um siglingavernd og 
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.8 skipi  hefur fengi  útgefi  al jó legt brá abirg asiglingaverndarskírteini í framhaldi af ö ru 
brá abirg askírteini, eins og l st er í li  A/19.4, og a  er faglegt mat tilnefnds fulltrúa stjórnvalds a  ein af 
ástæ um ess a  skipi  e a útger arfélagi  fer fram á slíkt sé a  komast hjá ví a  urfa a  fylgja til fulls 
reglum kafla XI-2 og A-hluta essa kó a a  li num gildistíma upphaflegs brá abirg askírteinis eins og l st er í 
li  A/19.4.4. 

 

4.34 jó réttarleg áhrif reglu XI-2/9 eru sérstaklega mikilvæg og ætti a  framfylgja reglunni me  hli sjón af reglu XI-
2/2.4 ar sem sú sta a kann a  koma upp a  anna hvort ver i gripi  til rá stafana sem falla utan gildissvi s kafla 
XI-2 e a ar sem taka ætti tillit til réttar skipa sem etta hefur áhrif á og sem eru ekki bundin af ákvæ unum í kafla 
XI-2. Regla XI-2/9 kemur ví ekki í veg fyrir a  samningsríkisstjórn grípi til rá stafana á grundvelli og í samræmi 
vi  jó arétt til a  tryggja öryggi e a vernd einstaklinga, skipa, hafnara stö u og annarra eigna í eim tilvikum a  
skip teljist engu a  sí ur fela í sér verndaráhættu ótt a  uppfylli kafla XI-2 og A-hluta essa kó a. 

 

4.35 egar samningsríkisstjórn beitir eftirlitsrá stöfunum gagnvart skipum ætti tafarlaust a  hafa samband vi  stjórnvöld 
og leggja fram fullnægjandi uppl singar til a  au velda stjórnvöldum a  hafa fullt samrá  vi  samningsríkisstjórn. 

 

 

 

Eftirlit me  skipum í höfn 

 

 

4.36 Ef vanefndir eru anna hvort af völdum bila s hlutar í búna i e a rangs skjalahalds, sem lei ir til ess a  farbann er 
lagt á skipi , og ekki er unnt a  rá a bót á vanefndunum í sko unarhöfninni, má samningsríkisstjórn heimila skipinu 
a  sigla til annarrar hafnar, a  ví tilskildu a  skilyr i, sem hafnarríkin og stjórnvöld e a skipstjóri koma sér saman 
um, séu uppfyllt. 

 

 

 

Skip sem hyggjast halda til hafnar annarrar samningsríkisstjórnar 

 

 

4.37 Í reglu XI-2/9.2.1 eru taldar upp ær uppl singar sem samningsríkisstjórnir geta krafist af hálfu skips sem skilyr i 
fyrir ví a  koma til hafnar. Eitt af eim atri um, sem talin eru upp, er sta festing á ví hvort einhverjar sérstakar 
rá stafanir e a vi bótarrá stafanir hafi veri  ger ar af hálfu skipsins í au tíu skipti sem skipi  kom sí ast til 
hafnara stö u. Sem dæmi má nefna: 
 

.1 sk rslur um ær rá stafanir sem ger ar voru egar komi  var til hafnar sem sta sett er á yfirrá asvæ i ríkis ar 
sem ríkisstjórnin er ekki samningsríkisstjórn, einkum rá stafanir sem venjulega hef i veri  gripi  til af hálfu 
hafnara stö u sem sta sett er á yfirrá asvæ i samningsríkisstjórna og 

.2 allar yfirl singar um siglingavernd sem ger ar voru ásamt hafnara stö u e a ö rum skipum. 

 

4.38 Anna  atri i uppl singanna sem taldar eru upp og kann vera sett sem skilyr i fyrir a gangi a  höfn, er sta festing 
ess a  vi eigandi verklagsreglur skipsins um siglingavernd hafi veri  virtar me an innbyr is starfsemi milli skipa 

fór fram í au tíu skipti sem skipi  kom sí ast til hafnara stö u. ess er yfirleitt ekki krafist a  lag ar séu fram 
sk rslur um tilfærslur á hafnsögumönnum e a tollvör um, útlendingaeftirlitsmönnum e a fulltrúum á svi i 
verndarmála, né um töku eldsneytis, notkun vöruflutningapramma, lestun vista og losun úrgangs af hálfu skipa innan 
hafnara stö u ar sem slíkt myndi venjulega falla undir verndaráætlun fyrir hafnara stö u. Sem dæmi um 
uppl singar, sem kunna a  ver a gefnar, má nefna: 

 

.1 sk rslur um ær rá stafanir sem ger ar eru me an innbyr is starfsemi milli skipa fer fram í tengslum vi  skip 
sem siglir undir fána ríkis ar sem ríkisstjórnin er ekki samningsríkisstjórn, einkum ær rá stafanir sem hef u 
venjulega veri  vi haf ar af hálfu skipa sem sigla undir fána samningsríkisstjórna, 

 

.2 sk rslur um ær rá stafanir sem ger ar eru me an innbyr is starfsemi milli skipa fer fram í tengslum vi  skip 
sem sigla undir fána samningsríkisstjórnar en er ekki skylt a  hlíta ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta essa 
kó a, s.s. afrit af hvers konar verndarskírteini sem gefi  er út til handa slíku skipi samkvæmt ö rum ákvæ um 
og 

 

.3 ef um bor  eru einstaklingar e a vörur, sem bjarga  var á hafi úti, allar nau synlegar uppl singar um slíka 
einstaklinga e a vörur, .m.t. deili á eim ef au eru ekkt og/e a ni urstö ur athugana sem ger ar eru fyrir 
hönd skipsins til a  komast a  raun um stö u eirra sem bjarga  var me  tilliti til siglingaverndar. 
Tilgangurinn me  ákvæ unum í kafla XI-2 e a A-hluta essa kó a er ekki a  fresta e a hindra a  
einstaklingar í sjávarháska komist í örugga höfn. Eini tilgangurinn me  kafla XI-2 og A-hluta essa kó a er a  
sjá ríkjum fyrir fullnægjandi og vi eigandi uppl singum til a  vi halda trúver ugleika sínum á svi i 
verndarmála. 
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4.39 Eftirfarandi eru dæmi um a rar hagn tar uppl singar á svi i siglingaverndar, sem kann a  ver a krafist sem 
skilyr is fyrir a gangi a  höfn annig a  au veldara ver i a  tryggja öryggi og vernd einstaklinga, hafnara stö u, 
skipa og annarra eigna: 

 

.1 uppl singar sem er a  finna í ferilskrá (Continous Synopsis Record), 

 

.2 sta setning skips egar sk rslan er ger , 

 

.3 áætla ur komutími skips til hafnar, 

 

.4 áhafnarlisti, 

 

.5 almenn l sing á farmi um bor  í skipinu, 

 

.6 far egalisti og 

 

.7 uppl singar sem krafist er a  séu um bor  samkvæmt reglu XI-2/5. 

 

 

4.40 Í reglu XI-2/9.2.5 er kve i  á um a  skipstjóri skips megi, eftir a  hafa fengi  uppl singar um a  strandríki e a 
hafnarríki muni framfylgja eftirlitsrá stöfunum samkvæmt reglu XI-2/9.2, draga til baka ákvör un sína um a  halda 
til hafnar. Ef skipstjórinn dregur til baka ákvör un sína gildir regla XI-2/9 ekki lengur og allar a rar a ger ir, sem 
kann a  vera gripi  til, ver a a  byggjast á og vera í samræmi vi  jó arétt. 

 

 

Vi bótarákvæ i 

 

4.41 Í öllum tilvikum ar sem skipi er banna ur a gangur a  höfn e a er vísa  úr höfn ætti a  senda allar fyrirliggjandi 
uppl singar til yfirvalda í vi komandi ríkjum. Or sendingin ætti a  fela í sér eftirfarandi uppl singar ef ær liggja 
fyrir: 

 

.1 nafn á skipi, fána ess, kenninúmer skipsins, kallmerki, tegund skips og farm, 

 

.2 ástæ u ess a  skipi er meina ur a gangur a  höfn e a hafnarsvæ um e a vísa  brott úr höfn e a frá 
hafnarsvæ um, 

 

.3 ef vi  á, hvers konar vanefndir eru á verndarfyrirkomulagi, 

 

.4 ef vi  á, uppl singar um hvers kyns tilraunir sem kunna a  ver a ger ar til a  rá a bót á vanefndum, .m.t. 
hvers kyns skilyr i sem skipinu kunna a  vera sett fyrir sjófer , 

 

.5 fyrri vi komuhöfn/-hafnir og næsta yfirl sta vi komuhöfn, 

 

.6 brottfarartíma og áætla an komutíma til essara hafna, 

 

.7 hvers kyns fyrirmæli sem skipinu hafa veri  gefin, t.d. tilkynningar um siglingalei , 

 

.8 tiltækar uppl singar um vástig sem er í gildi um bor  í skipinu á eirri stundu, 

 

.9 uppl singar um hvers kyns bo skipti sem hafnarríki hefur haft vi  stjórnvald, 

 

.10 tengili  innan hafnarríkis, sem útb r sk rsluna, í ví skyni a  afla frekari uppl singa, 

 

.11 áhafnarlista og 

 

.12 a rar uppl singar sem kunna a  skipta máli. 

 

4.42 Vi komandi ríki sem hafa ber samband vi  ættu a  vera au sem liggja me fram fyrirhuga ri siglingalei  skipsins 
til næstu hafnar, einkum ef fyrirhuga  er a  skipi  sigli inn í landhelgi vi komandi strandríkis. Önnur ríki gætu 
veri  ríki fyrri vi komuhafna sem hafa ber samband vi  í eim tilgangi a  afla frekari uppl singa og leysa úr 
atri um í fyrri höfnum sem tengjast siglingavernd . 

 

4.43 Vi  framkvæmd rá stafana um eftirlit og uppfyllingu krafna ættu tilnefndir fulltrúar stjórnvalds a  sjá til ess a  
gætt sé me alhófs egar gripi  er til rá stafana e a a ger a. Slíkar rá stafanir e a a ger ir ættu a  vera sanngjarnar 
og eins líti  í yngjandi a  ví er var ar e li og gildistíma og komist ver ur af me  til a  unnt sé a  rá a bót á e a 
draga úr eim vanefndum sem komi  hafa í ljós. 
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4.44 Hugtaki  „töf“ í reglu XI-2/9.3.5.1 vísar einnig til a stæ na ar sem skipinu, í samræmi vi  a ger ir sem gripi  er 
til samkvæmt essari reglu, er me  ótilhl ilegum hætti meina ur a gangur a  höfn e a me  ótilhl ilegum hætti 
vísa  úr höfn. 

 

 

Skip frá ríkjum sem ekki eru samningsa ilar og skip undir samningsstær  

 

4.45  Samningsríkisstjórnir ætti ekki a  veita skipum, sem sigla undir fána ríkis ar sem ríkisstjórnin er ekki 
samningsríkisstjórn og sem er ekki a ili a  SOLAS-bókuninni frá 1988 (1), hagstæ ari me fer  en ö rum. Til 
samræmis vi  a  ætti a  beita ákvæ um reglu XI-2/9 og lei beiningunum í essum hluta kó ans gagnvart slíkum 
skipum. 

 

4.46 Skip sem eru undir samningsstær  eru há  rá stöfunum sem ríkin grípa til í ví skyni a  tryggja siglingavernd. Gera 
ætti slíkar rá stafanir a  teknu tilliti til krafnanna í kafla XI-2 og lei beininganna sem kve i  er á um í essum hluta 
kó ans. 

 

 

 

5. YFIRL SING UM SIGLINGAVERND 

 

 

Almennt 

 

5.1 Útbúa ætti yfirl singu um siglingavernd egar samningsríkisstjórnin, sem ræ ur yfirrá svæ inu ar sem 
hafnara sta a er sta sett, telur a  nau synlegt e a egar skip telur a  nau synlegt. 

 

5.1.1 Ni urstö ur áhættumats fyrir hafnara stö u geta leitt í ljós örf á yfirl singu um siglingavernd og ættu ástæ urnar 
fyrir ví og ær a stæ ur sem gefa tilefni til a  fara fram á yfirl singu um siglingavernd, a  vera tilgreindar í 
verndaráætlun hafnarinnar. 

 

5.1.2 Stjórnvöld geta ákve i  hvenær örf er á a  gefa yfirl singu um siglingavernd fyrir skip sem hafa rétt til a  sigla 
undir fána eirra e a á grunni áhættumats fyrir skipi  og slíkt ætti a  koma fram í verndaráætlun skips. 

 

5.2 Líklegt er a  fari  ver i fram á yfirl singu um siglingavernd vi  hærri vástig, .e. egar skip hefur hærra vástig en 
hafnara sta a e a anna  skip sem a  er í tengslum vi , sem og vi  tengsl skips og hafnar e a innbyr is starfsemi 
milli skipa egar slík tengsl hafa í för me  sér aukna áhættu fyrir einstaklinga, eignir e a umhverfi af ástæ um sem 
tengjast sérstaklega vi komandi skipi, .m.t. farmi ess, far egum e a a stæ um í hafnara stö unni e a samspili 

essara átta. 

 

5.2.1 Ef skip, e a stjórnvöld fyrir hönd skipa sem hafa rétt til a  sigla undir fána eirra, fara ess á leit a  útbúin ver i 
yfirl sing um siglingavernd ætti verndarfulltrúi hafnar e a verndarfulltrúi skips a  sta festa móttöku bei ninnar og 
ræ a vi eigandi verndarrá stafanir. 

 

5.3 Verndarfulltrúi hafnar má einnig hafa frumkvæ i a  yfirl singu um siglingavernd á ur en tengsl hafnar og skips 
eiga sér sta  sé ess sérstaklega geti  í sam ykktu áhættumati fyrir hafnara stö u a  au séu sérstakt áhyggjuefni. 
Dæmi um slíkt er egar far egar fara um bor  e a frá bor i og vi  umskipun, lestun e a losun hættulegs varnings 
e a hættulegra efna. Í áhættumatinu fyrir hafnara stö u má einnig tilgreina a stö u á e a nærri éttb lissvæ um 
e a efnahagslega mikilvægar a ger ir sem gefa tilefni til yfirl singar um siglingavernd. 

 

5.4 Megintilgangur yfirl singar um siglingavernd er a  tryggja a  samkomulag náist milli skips og hafnara stö u e a 
annarra skipa sem a  er í tengslum vi , um ær verndarrá stafanir sem hvor a ili um sig skuldbindur sig til a  
vi hafa í samræmi vi  ákvæ i sam ykktra verndaráætlana sinna. 

 

5.4.1 Bæ i hafnara sta a og skip, eftir ví sem vi  á, ættu a  undirrita og dagsetja yfirl singu um siglingavernd, sem 
samkomulag hefur ná st um, til merkis um a  kröfur kafla XI-2 og A-hluta essa kó a séu uppfylltar, og ætti a  
koma fram í henni gildistími, gildandi vástig og vi eigandi tengiuppl singar. 

 

 

(1) Bókun frá 1988 vi  Al jó asamninginn um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974. 
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5.4.2 Ver i breyting á vástigi kann a  vera nau synlegt a  útbúa n ja e a endursko a a yfirl singu um siglingavernd. 

 

5.5 Yfirl singu um siglingavernd ætti a  gera á ensku, frönsku e a spænsku e a á sameiginlegu tungumáli 
hafnara stö u og skips/skipa, eftir ví sem vi  á. 

 

5.6 Fyrirmynd a  yfirl singu um siglingavernd er a  finna í 1. vi bæti vi  ennan hluta kó ans. essi fyrirmynd er a  
yfirl singu um siglingavernd milli skips og hafnara stö u. Ef yfirl sing um siglingavernd á a  taka til tveggja skipa 
ætti a  a laga fyrirmyndina me  vi eigandi hætti. 

 

6. SKYLDUR ÚTGER ARFÉLAGS 

 

Almennt 

 

6.1 Í reglu XI-2/5 er ess krafist a  útger arfélag sjái skipstjóra skipsins fyrir uppl singum til a  uppfylla kröfur 
félagsins samkvæmt ákvæ um essarar reglu. essar uppl singar ættu a  innihalda atri i eins og: 

 

.1 á a ila sem eru ábyrgir fyrir a  rá a starfsli  um bor , s.s. félög sem annast skiparekstur, mönnunar-
skrifstofur, verktakar, sérleyfishafar (t.d. smásalar, spilavíti o. .h.), 

 

.2  á a ila sem eru ábyrgir fyrir a  rá stafa skipinu í einstök verkefni, s.s. tímaleigu e a urrleigu, e a annan 
a ila sem hefur me  slíkt a  gera og 

 

.3  í eim tilvikum a  skip er leigt a ila á grundvelli leigusamnings, uppl singar um hvernig unnt er a  ná 
sambandi  vi  essa a ila, .m.t. tímaleigutaka e a leigutaka vegna einstakra fer a. 

 

6.2 Í samræmi vi  reglu XI-2/5 ber útger arfélaginu skylda til a  uppfæra og vi halda réttum uppl singum eftir ví sem 
breytingar eiga sér sta . 

 

6.3 essar uppl singar ættu a  vera á ensku, frönsku e a spænsku. 
 

6.4 A  ví er var ar skip, sem eru smí u  fyrir 1. júlí 2004, ættu essar uppl singar a  l sa raunverulegum a stæ um á 
eim degi. 

 

6.5 Hva  var ar skip, sem eru smí u  1. júlí 2004 e a sí ar, og skip, sem smí u  voru fyrir ann tíma en voru ekki í 
notkun 1. júlí 2004, ættu uppl singarnar a  gilda frá eim degi sem skipi  er teki  í notkun og l sa raunverulegum 
a stæ um á eim degi. 

 

6.6 Sé skip teki  úr rekstri eftir 1. júlí 2004 ættu uppl singarnar a  gilda frá eim degi sem skipi  er teki  aftur í notkun 
og l sa raunverulegum a stæ um á eim degi. 

 

6.7 Ekki er nau synlegt a  var veita um bor  uppl singar sem höf u á ur veri  lag ar fram og tengjast ekki 
raunverulegum a stæ um á eim degi. 

 
6.8 Taki anna  útger arfélag vi  ábyrg  á rekstri skips er ess ekki krafist a  uppl singar um útger arfélagi  sem rak 

skipi  séu var veittar um bor . 

 

Auk ess er a rar lei beiningar, sem máli skipta, a  finna í 8., 9. og 13. li . 

 

7. VERND SKIPA 
 

A rar lei beiningar, sem máli skipta, er a  finna í 8., 9. og 13. li . 

 

8. ÁHÆTTUMAT FYRIR SKIP 

 

Áhættumat 

 

8.1 Verndarfulltrúi útger arfélags ber ábyrg  á a  tryggja a  útbúi  sé áhættumat fyrir hvert a  skip í flota 
útger arfélagsins sem ber a  hlíta ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta essa kó a og verndarfulltrúi útger arfélags ber 
ábyrg  á. ótt verndarfulltrúa útger arfélags sé ekki skylt a  annast sjálfur öll skyldustörf sem fylgja starfinu á 
liggur endanleg ábyrg  á a  au séu unnin me  fullnægjandi hætti á her um hans. 

 

8.2 Á ur en hafist er handa vi  ger  áhættumats fyrir skip ætti verndarfulltrúi útger arfélags a  tryggja a  n ttar séu 
tiltækar uppl singar um mat á ógnum vi  hafnara stö u ar sem skipi  mun hafa vi dvöl e a ar sem far egar 
koma um bor  e a fara frá bor i og um hafnara stö una og verndarrá stafanir hennar. Verndarfulltrúi 
útger arfélags ætti a  rannsaka fyrri sk rslur um svipa ar arfir fyrir siglingavernd. Ef mögulegt er ætti 
verndarfulltrúi útger arfélags a  eiga fund me  hluta eigandi einstaklingum um bor  í skipinu og í 
hafnara stö unni til a  ræ a tilgang og a fer ir vi  framkvæmd matsins. Verndarfulltrúi útger arfélags ætti a  
fylgja sérstökum lei beiningum sem kunna a  vera lag ar fram af hálfu samningsríkisstjórna. 
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8.3 Áhættumat ætti a  ná til eftirfarandi átta um bor  e a í skipinu 
 
.1 á reifanlegra verndara ger a, 
 
.2  heilleika bur arvirkis, 
 
.3 kerfa til verndar áhöfn, 
 
.4  
 
.5 fjarskiptabúna ar, .m.t. tölvukerfi og –net, og 
 
.6 annarra átta sem kunna, ef eir eru skemmdir e a nota ir til ólöglegrar sko unar, a  stofna einstaklingum, 

eignum e a starfsemi í hættu um bor  í skipinu e a innan hafnara stö unnar. 
 

8.4 eir sem taka átt í ger  áhættumats fyrir skip ættu a  eiga kost á a sto  sérfró ra manna a  ví er var ar: 
 
.1 ekkingu á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 
 
.2 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 
 
.3 kunnáttu í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 

vernd, 
 
.4 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 
 
.5 a fer ir sem beitt er til a  valda váatviki, 
 
.6 áhrif sprengiefna á bur arvirki skipa og búna , 
 
.7 vernd skipa, 
 
.8 vi skiptavenjur í sambandi vi  tengsl skips og hafnar, 
 
.9 ger  vi brag sáætlana, ney arvi búna  og ney arvi brög , 
 
.10 á reifanlegar verndara ger ir, 
 
.11 fjarskiptabúna , .m.t. tölvukerfi og –net, 
 
.12 skipahönnun og 
 
.13 rekstur skipa og hafna. 
 

8.5 Verndarfulltrúi útger arfélags ætti a  afla og skrá ær uppl singar sem arf til a  gera mat, .m.t.: 
 
.1 teikningar af fyrirkomulagi skipsins, 
 
.2 sta setning svæ a ar sem a gangur ætti a  vera takmarka ur, s.s. stjórnpalls, vélarúma í flokki A og annarra 

stjórnstö va samkvæmt skilgreiningu í kafla II-2, o.s.frv, 
 
.3 sta setning og tilgangur allra raunverulegra e a hugsanlegra a göngulei a inn í skipi , 
 
.4 breytingar á sjávarföllum sem kunna a  valda veilum e a hafa áhrif á vernd skipsins, 
 
.5 farmr mi og tilhögun vi  hle slu, 
 
.6 sta setning geymslur ma fyrir vistir og mikilvægan vi haldsbúna , 
 
.7 sta setning ar sem fylgdarlaus farangur er geymdur, 
 
.8 ney ar- og vi brag sbúna ur sem nau synlegur er til a  vi halda mikilvægri jónustu, 
 
.9 fjöldi í áhöfn skipsins, fyrirliggjandi verndarskyldur og stefnu útger ar hva  var ar jálfunarkröfur, 
 
.10 fyrirliggjandi öryggisbúna ur skipsins og búna ur til verndar far egum skipsins og áhöfn, 
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.11 ney arútgangar, r mingarlei ir og mótsstö var sem arf a  halda vi  til a  tryggja skipulag ar og öruggar 
a ger ir egar skip er yfirgefi  í ney , 

 

.12 fyrirliggjandi samningar vi  einkarekin verndarfyrirtæki sem veita verndar jónustu fyrir skip e a umhverfi 
ess og  

 

.13 fyrirliggjandi verndarrá stafanir og verklagsreglur sem í gildi eru, .m.t. sko anir og eftirlit, au kenniskerfi, 
eftirlits- og vöktunarbúna ur, au kennisskírteini starfsmanna og bo skipti, vi vörunarbúna ur, l sing, 
a gangseftirlit og önnur vi eigandi kerfi. 

 

8.6 Í áhættumati fyrir skip ætti a  sko a hverja tilgreinda a göngulei  um bor  í skipi , .m.t. opin ve ur ilför, og meta 
líkurnar á ví a  ær ver i nota ar af einstaklingum sem gætu vilja  brjóta gegn siglingavernd skipsins. etta á bæ i 
vi  um lei ir sem einstaklingar í lögmætum erindagjör um geta nota  til a  komast um bor  sem og eir sem vilja 
komast um bor  í heimildarleysi. 

 

8.7 Í áhættumati fyrir skip ætti a  meta hvort gildandi verndarrá stafanir og lei beiningar, verklagsreglur og a ger ir 
eigi áfram vi , hvort heldur vi  venjubundnar a stæ ur e a í ney artilvikum, og setja lei beiningar um vernd, .m.t. 
um: 

 

.1 haftasvæ i, 

 

.2 verklagsreglur um vi brög  vi  eldsvo a e a ö ru ney arástandi, 

 

.3 a  í hva a mæli skuli hafa eftirlit me  starfsli i skipsins, far egum, gestum, sölumönnum, 
vi ger armönnum, hafnarstarfsmönnum o.s.frv., 

 

.4 tí ni og skilvirkni eftirlitsfer a, 

 

.5 a gangsst rikerfi, .m.t. au kenniskerfi, 

 

.6 bo skiptabúna  og verklagsreglur vi  bo skipti me  hli sjón af siglingavernd, 

 

.7 verndarhur ir, hindranir og l singu og 

 

.8 verndar- og eftirlitsbúna  og -kerfi, sé slíkur búna ur til sta ar. 

 

8.8 Í áhættumati fyrir skip ætti a  meta hva a einstaklinga, starfsemi, jónustu og rekstur sé mikilvægt a  vernda. etta 
tekur til: 

 

.1 starfsli s skipsins, 

 

.2 far ega, gesta, sölumanna, vi ger armanna, hafnarstarfsmanna o.s.frv., 

 

.3 hæfni til a  tryggja örugga siglingu skipsins og breg ast vi  ney aratvikum, 

 

.4 farms, einkum hættulegs varnings e a hættulegra efna, 

 

.5 vista skipsins, 

 

.6 samskiptabúna ar og -kerfa vegna siglingaverndar, sé hann fyrir hendi, og 

 

.7 eftirlitsbúna ar og –kerfa skipsins, sé slíkt til sta ar. 

 

8.9 Í áhættumati fyrir skip ætti a  íhuga alla hugsanlega ógn sem getur til dæmis fali  í sér eftirtalin váatvik: 

 

.1 skemmdir e a ey ileggingu á skipi e a hafnara stö u, t.d. af völdum sprengna, íkveikju, skemmdarverka e a 
spellvirkja, 

 

.2 skipsrán e a töku skips e a einstaklinga um bor  í ví í gíslingu, 

 

.3 egar hrófla  er vi  farmi, mikilvægum skipsbúna i e a -kerfum e a vistum skips, 

 

.4 óheimilan a gang e a notkun, .m.t. nærveru laumufar ega, 

 

.5 smygl á vopnum e a búna i, .m.t. gjörey ingarvopn, 
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.6 notkun á skipi til a  flytja menn sem hafa í hyggju a  valda váatviki og/e a búna  eirra, 

 

.7 beitingu sjálfs skipsins sem vopns e a sem lei ar til a  valda skemmdum e a ey ileggingu, 

 

.8 árásir af sjó á me an skip liggur vi  bryggju e a fyrir akkeri og 

 

.9 árásir á hafi úti. 

 

8.10 Í áhættumati fyrir skip ætti a  taka tillit til allra hugsanlegra veilna, sem kunna a  felast í: 

 

.1 misræmi milli öryggis- og verndarrá stafana, 

 

.2  misræmi milli starfsskyldna um bor  og verkefna er tengjast skipsvernd, 

 

.3 vaktstö uskyldum, fjölda í starfsli i skips, einkum m.t.t. aflei inga of reytu áhafnar, árvekni og frammistö u, 

 

.4 annmörkum sem kunna a  hafa komi  fram vi  verndar jálfun og 

 

.5  verndarbúna i e a -kerfum, .m.t. fjarskiptabúna i. 

 

8.11 Verndarfulltrúi útger arfélags og verndarfulltrúi skips ættu ætí  a  hafa hli sjón af eim áhrifum sem 
verndarrá stafanir kunna a  hafa á starfsli  skipsins sem dvelst um bor  í skipinu langtímum saman. egar 
verndarrá stafanir eru róa ar ætti einkum a  huga a  ægindum, vellí an og einkalífi eirra sem starfa um bor  og 
hvort starfsli  skipsins geti vi haldi  skilvirkni í störfum sínum til lengri tíma. 

 

8.12 A  lokinni ger  áhættumats fyrir skip skal gera sk rslu sem hefur a  geyma yfirlit um a  hvernig sta i  var a  
ger  áhættumatsins, l singu á eim veilum sem mati  leiddi í ljós og l singu á eim gagnrá stöfunum sem nota má 
til a  bæta úr hverri eirra. Verja skal sk rsluna fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 

 

8.13 Hafi útger arfélagi  ekki sta i  a  ger  áhættumats fyrir skip ætti verndarfulltrúi útger arfélagsins a  endursko a 
sk rsluna um áhættumati  fyrir skipi  og sam ykkja hana. 

 

Verndarkönnun á vettvangi 

 

8.14 Verndarkönnun á vettvangi er óa skiljanlegur hluti áhættumats fyrir skip. Me  verndarkönnun á vettvangi ætti a  
prófa og meta gildandi verndarrá stafanir um bor , verklagsreglur og a ger ir me  tilliti til ess a : 

 

.1 tryggja a  öllum verndarskyldum skips sé fullnægt. 

 

.2 vakta haftasvæ i til a  tryggja a  einungis einstaklingar er hafa til ess heimild hafi a gang a  eim, 

 

.3 st ra a gangi a  skipi, .m.t. me  hvers kyns au kenniskerfi, 

 

.4 vakta ilför skips og næsta umhverfi ess, 

 

.5 hafa eftirlit me  fólki sem fer um bor  og eigum ess (farangri í fylgd fólks, fylgdarlausum farangri og 
persónulegum eigum starfsli s skips), 

 

.6 hafa eftirlit me  me höndlun farms og vista skipsins og 

 

.7 tryggja a  bo skiptalei ir sem var a siglingavernd, uppl singar og búna ur séu tiltæk. 

 

9. VERNDARÁÆTLUN SKIPS 

 

Almennt 

 

9.1 Verndarfulltrúi útger arfélags ber ábyrg  á a  sjá um a  verndaráætlun fyrir skip sé útbúin og lög  fram til 
sam ykktar. Efni verndaráætlunar fyrir skip ætti a  vera breytilegt eftir ví hva a skip á í hlut. Í áhættumati fyrir 
skip hafa sérstök einkenni skipsins og hugsanlegar ógnir og veilur veri  tilgreind. Nau synlegt er a  taka ítarlega á 

essum áttum egar verndaráætlun fyrir skip er útbúin. Stjórnvöld geta útbúi  lei beiningar um ger  og innihald 
verndaráætlunar fyrir skip. 
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9.2 Allar verndaráætlanir fyrir skip ættu a  innihalda: 
 
.1 nákvæmt skipurit um fyrirkomulag siglingaverndar í vi komandi skipi, 
 
.2 nákvæmar uppl singar um tengsl vi  útger arfélag, hafnara stö u, önnur skip og vi eigandi yfirvöld sem 

hafa ábyrg  me  höndum í tengslum vi  siglingavernd, 
 
.3 nákvæmar uppl singar um bo skiptakerfi til a  tryggja skilvirk og samfelld samskipti innan skipsins og á 

milli skipsins og annarra a ila, .m.t. hafnara sta a, 
 
.4 nákvæmar uppl singar um grunnverndarrá stafanir á vástigi 1, bæ i rekstrarlegar og á reifanlegar, sem eru 

ætí  til sta ar, 
 
.5 nákvæmar uppl singar um ær auknu verndarrá stafanir sem gera skipinu kleift a  hækka án tafar vástigi  í 

vástig 2 og, ef nau syn krefur, í vástig 3, 
 
.6 ákvæ i um reglulega endursko un e a úttekt á verndaráætlun fyrir skip og um breytingar á henni me  tilliti til 

fenginnar reynslu e a breyttra a stæ na og  
 
.7 ítarlega málsme fer  um sk rslugjöf til vi eigandi tengili a samningsríkisstjórna. 
 

9.3 Ger  skilvirkrar verndaráætlunar fyrir skip ætti a  byggjast á ítarlegu mati á öllum áttum sem tengjast vernd 
skipsins, einkum nákvæmu mati á á reifanlegum og rekstrarlegum áttum, .m.t. fast siglingamynstur hvers skips. 

 
9.4 Allar verndaráætlanir fyrir skip ættu a  vera sam ykktar af stjórnvöldum e a fyrir hönd stjórnvalda. Ef stjórnvöld 

fela vi urkenndum verndara ila a  endursko a e a sam ykkja verndaráætlun fyrir skip ætti sá vi urkenndi 
verndara ili ekki tengjast ö rum vi urkenndum verndara ila sem útbjó e a a sto a i vi  a  útbúa áætlunina. 

 
9.5 Verndarfulltrúar útger ar og verndarfulltrúar skipa ættu a  koma sér upp verklagsreglum til a : 

 
.1 meta hvort verndaráætlun fyrir skip sé ávallt skilvirk og  
 
.2 leggja drög a  breytingum á áætluninni eftir a  hún er sam ykkt. 
 

9.6 Verndarrá stafanirnar, sem er a  finna í verndaráætlun fyrir skip, ættu a  vera fyrir hendi egar fyrsta sannprófun 
fer fram á ví hvort fari  sé a  ákvæ unum í kafla XI-2 og A-hluta essa kó a. A  ö rum kosti er ekki unnt a  gefa 
út al jó lega siglingaverndarskírteini  sem krafist er. Ef sí ar kemur fram bilun í verndarbúna i e a -kerfum, e a ef 
verndarrá stafanir eru af einhverjum ástæ um numdar tímabundi  úr gildi, ætti a  grípa til sambærilegra 
tímabundinna verndarrá stafana sem skulu tilkynntar til stjórnvalds og sam ykktar af ví. 
 
Skipulagning og framkvæmd á verndarskyldum skips 
 

9.7 Til vi bótar vi  lei beiningarnar sem tilgreindar eru í málsgrein 9.2 ætti a  kve a á um eftirfarandi í verndaráætlun 
fyrir skip í tengslum vi  öll vástig: 
 
.1 skyldur og ábyrg  alls starfsli s skipsins sem hefur verndarhlutverki a  gegna, 
 
.2 verklagsreglur e a verndarrá stafanir sem eru nau synlegar svo ávallt sé unnt a  halda samfelldum 

bo skiptum, 
 
.3 nau synlegar verklagsreglur til a  meta hvort verklagsreglur um siglingavernd og hvers kyns verndar- og 

eftirlitsbúna ur og -kerfi séu ávallt skilvirk, .m.t. verklagsreglur til a  finna og breg ast vi  bilun í búna i og 
kerfum, 

 
.4 verklagsreglur og venjur til a  vernda vi kvæmar verndaruppl singar á pappírsformi e a rafrænu formi, 
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.5 ger  verndar- og eftirlitsbúna ar og –kerfa og kröfur um vi hald hans, ef slíkt er fyrir hendi, 

.6 verklagsreglur til a  tryggja a  sk rslur um hugsanlega bresti í siglingavernd e a áhyggjuefni í tengslum vi  
vernd séu lag ar fram tímanlega og ær metnar og  

.7 verklagsreglur til koma á fót, vi halda og uppfæra skrá um hvers kyns hættulegan varning e a hættuleg efni 
sem eru um bor , .m.t. sta setning eirra. 

9.8 a  sem eftir er af 9. li  er sérstaklega teki  á verndarrá stöfunum sem grípa má til á hverju vástigi og taka til: 

.1 a gengis starfsli s skipsins, far ega, gesta o.s.frv. a  skipinu, 

.2 haftasvæ a um bor  í skipinu, 

.3 me höndlunar farms, 

.4 afhendingar á vistum skips, 

.5 me höndlunar fylgdarlauss farangurs og  

.6 eftirlits me  vernd skips 

 

A gengi a  skipi 

9.9 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um verndarrá stafanir sem taka til allra a göngulei a a  skipinu sem 
tilgreindar eru í áhættumati fyrir skipi . etta ætti a  ná til: 

.1 a gengisstiga, 

.2 landgöngubrúa, 

.3 a gengisrampa, 

.4 a gengisdyra, k raugna á skipshli , glugga og hli a, 

.5 landfesta og akkeriske ja og  

.6 krana og hífingarbúna ar. 

9.10 Fyrir hvert essara atri a ætti a  tilgreina í verndaráætlun fyrir skip á sta i ar sem a gengistakmarkanir e a bönn 
eiga a  gilda á hverju vástigi. Fyrir hvert vástig ætti a  tilgreina í verndaráætlun hva a takmarkanir e a bönn gilda 
og hvernig á a  framfylgja eim. 

9.11 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina fyrir hvert vástig ær au kennisa fer ir sem krafist er til a  heimila 
a gang a  skipinu svo einstaklingar fái dvali  án áreitis um bor  í ví. Í essu kann a  felast a  róa  sé vi eigandi 
au kenniskerfi sem gerir kleift a  bera varanlega og tímabundi  kennsl á fólk, annars vegar á starfsli  skipsins og 
hins vegar gesti. Au kenniskerfi skips ætti, egar framkvæmanlegt ykir, a  vera samhæft vi  kerfi  sem nota  er í 
tengslum vi  hafnara stö u. Far egar ættu a  geta sanna  deili á sér me  brottfararspjöldum, farse lum o. .h., en 
ættu ekki a  fá a gang a  haftasvæ um nema undir eftirliti. Í verndaráætlun skips ætti a  kve a á um reglulega 
uppfærslu au kenniskerfa og vi urlög vi  brotum á verklagsreglum. 

9.12 Neita ætti eim, sem vilja ekki e a geta ekki sanna  á sér deili og/e a sta fest tilgang heimsóknar sinnar egar eftir 
ví er leita , um a gang a  skipinu og tilkynna ætti tilraun eirra til a  fá a gang, eftir ví sem vi  á, til 

verndarfulltrúa skips, verndarfulltrúa útger arfélags, verndarfulltrúa hafnar og til yfirvalda innanlands e a á 
sta num sem hafa me  verndarmál a  gera. 

9.13 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um tí ni a gangseftirlits, einkum hvort a  á a  vera framkvæmt af 
handahófi e a ö ru hvoru. 

V á s t ig  1  

9.14 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, fyrir vástig 1, a  vera kve i  á um verndarrá stafanir til a  st ra a gangi a  skipinu, 
ar sem beita má eftirfarandi: 

.1 kanna deili á öllum einstaklingum sem leita eftir a  komast um bor  í skipi  og sannreyna tilgang eirra me  
ví a  kanna, til dæmis, fyrirmæli um rá ningu í skipsrúm, farse la far ega, brottfararspjöld, vinnufyrirmæli 

o. .h., 

.2 skipi  ætti a  tryggja, í samvinnu vi  hafnara stö u, a  örugg svæ i séu skilgreind ar sem framkvæma má 
sko un og leit á einstaklingum, í farangri ( .m.t. handfarangur), persónulegum eigum, ökutækjum og innihaldi 

eirra, 
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.3 í samvinnu vi  hafnara stö u ætti skipi  a  tryggja a  leita  ver i í ökutækjum sem ætlunin er a  lesta um 
bor  í bifrei aferjur, ekjuferjur og önnur far egaskip á ur en lestun fer fram, svo oft sem fram kemur í 
verndaráætlun fyrir skip, 

.4 a skilja einstaklinga sem hafa veri  athuga ir og persónulegar eigur eirra frá eim sem hafa ekki veri  
athuga ir og persónulegum eigum eirra, 

.5 a skilja far ega sem fara um bor  frá eim sem fara frá bor i, 

.6 skilgreina a göngulei ir sem ættu a  vera vernda ar e a vakta ar til a  koma í veg fyrir óheimilan a gang, 

.7 loka, me  læsingu e a ö rum úrræ um, a gangi a  óvöktu um svæ um sem liggja a  svæ um sem far egar 
og gestir hafa a gang a  og  

.8  standa fyrir fundum um verndarmál me  öllu starfsli i skipsins um hugsanlega ógn, verklagsreglur vi  a  
tilkynna grunsamlega einstaklinga, hluti e a athafnir og örf á árvekni. 

9.15 egar vástig 1 gildir ættu allir sem leita eftir ví a  komast um bor  í skip a  geta búist vi  ví a  sæta leit. Kve a 
ætti á um tí ni slíkra leita, .m.t. handahófsleit, í sam ykktri verndaráætlun fyrir skip og ættu stjórnvöld a  
sam ykkja hana sérstaklega. Best er a  slíkar leitir fari fram af hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  skipi  
og nálægt ví. Ekki ætti a  fara fram á a  starfsli  skipsins leiti á samstarfsfólki sínu e a í persónulegum eigum ess 
nema ríkar ástæ ur á grunni verndar liggi ar a  baki. Allar slíkar leitir skulu fara fram me  eim hætti a  fullt tillit 
sé teki  til mannréttinda einstaklinga og a  mannleg reisn eirra sé virt. 

 

V á s t ig  2  

9.16 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um verndarrá stafanir sem grípa ber til í ví 
skyni a  svara aukinni hættu á váatviki til a  tryggja aukna árvekni og her a eftirlit en ær geta falist í ví a : 

.1 skipa vi bótarstarfsli  til eftirlitsfer a um ilfarssvæ i á agnartímum til a  koma í veg fyrir óheimilan 
a gang, 

.2 fækka a göngulei um inn í skipi , tilgreina hverjar eiga a  vera loka ar og hvernig á a  loka eim á tilskilinn 
hátt, 

.3 hindra a gang a  skipinu frá sjó, til dæmis me  hjálp eftirlitsbáta í samvinnu vi  hafnara stö u, 

.4 skilgreina haftasvæ i vi  landhli  skipsins í nánu samstarfi vi  hafnara stö una, 

.5 auka tí ni og nákvæmni leitar á fólki, í persónulegum eigum og í ökutækjum sem á a  aka um bor  e a lesta í 
skipi , 

.6 fylgja gestum um bor  í skipi , 

.7 standa fyrir sérstökum vi bótarfundum um verndarmál me  öllu starfsli i skipsins um hugsanlega ógn ar 
sem ítreka ar eru verklagsreglur um a  tilkynna grunsamlega einstaklinga, hluti e a athafnir og lög  áhersla á 

örf á aukinni árvekni og  

.8 standa fyrir leit í öllu skipinu e a hluta ess. 

 

V á s t ig  3  

9.17 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en ær geta falist í ví a : 

.1 takmarka a gang vi  eina a göngulei  sem sætir eftirliti, 

.2 heimila eim einum a gang sem breg ast vi  váatvikinu e a a ste jandi ógn, 

.3 lei beina fólki um bor , 

.4 stö va umfer  til e a frá bor i, 

.5 stö va me höndlun farms, vöruafgrei slu o.s.frv., 

.6 r ma skipi , 

.7 færa skipi  til og 

.8 undirbúa leit í öllu skipinu e a hluta ess. 
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Haftasvæ i um bor  í skipinu, 
 

9.18 Í verndaráætlun ætti a  kve a á um au haftasvæ i sem koma ber á um bor  í skipinu, skilgreina mörk eirra, 
gildistíma, verndarrá stafanir til a  st ra a gangi a  eim og til a  stjórna athöfnum innan eirra. Tilgangurinn me  
haftasvæ um er a : 
 
.1 koma í veg fyrir óheimilan a gang, 
 
.2 vernda far ega, starfsli  skipsins og starfsli  hafnara stö u e a frá ö rum stofnunum sem hafa heimild til a  

fara um bor  í skipi , 
 
.3 vernda vi kvæm verndarsvæ i um bor  í skipinu og 
 
.4  vernda farm og vistir skips gegn ví a  vi  eim sé hrófla . 
 

9.19 Tryggja ætti a  í verndaráætlun fyrir skip sé kve i  á um sk ra stefnu og venjur sem mi a a  ví a  st ra a gangi 
a  öllum haftasvæ um. 

9.20 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um a  öll haftasvæ i séu greinilega merkt annig a  fram komi a  
a gangur a  svæ inu sé takmarka ur og a  liti  sé á óheimila vi veru innan svæ isins sem brest í vernd. 
 

9.21 Eftirtalin svæ i geta talist haftasvæ i: 
 
.1 stjórnpallur, vélarrúm í flokki A og a rar stjórnstö var samkvæmt skilgreiningu í kafla II-2, 
 
.2 r mi ar sem er a  finna verndar- og eftirlitsbúna  og -kerfi og stjórntæki eirra og stjórntæki fyrir 

ljósabúna , 
 
.3 loftræsting og loftræstikerfi og önnur sambærileg r mi, 
 
.4 r mi me  a gengi a  tönkum me  drykkjarvatni, dælum e a tengigreinum, 
 
.5 r mi ar sem er a  finna hættulegan varning e a hættuleg efni, 
 
.6 r mi sem í eru farmdælur og stjórntæki eirra, 
 
.7 farmr mi og r mi sem í eru vistir skipsins, 
 
.8 vistarverur áhafnar og 
 
.9 öll önnur svæ i sem verndarfulltrúi útger arfélags ákve ur, me  hli sjón af áhættumati fyrir skip, a  

takmarka urfi a gang a  til a  vi halda vernd skipsins. 
 
 
V á s t ig  1  
 

9.22 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 1 gildir, a  vera kve i  á um verndarrá stafanir sem beita ber á 
haftasvæ um, en í eim kann a  felast a  a : 
 
.1 læsa e a loka a göngulei um, 
 
.2 beita eftirlitsbúna i til a  vakta svæ i, 
 
.3 nota ver i e a eftirlitssveitir og 
 
.4 nota sjálfvirk tæki til a  skynja innbrot og gera starfsli i skipsins vi vart um umfer  óvi komandi. 
 
 
V á s t ig  2  
 

9.23 egar vástig 2 gildir ætti a  auka tí ni og umfang vöktunar og st ringar á a gangi a  haftasvæ um til a  tryggja a  
einungis einstaklingar, sem hafa til ess heimild, hafi ar a gang. Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um 
auknar verndarrá stafanir sem beita ber, en í eim kann a  felast a  a : 
 
.1 koma á haftasvæ um sem liggja a  a göngulei um, 
 
.2 vakta eftirlitsbúna  stö ugt og 
 
.3 tilnefna vi bótarstarfsli  til a  standa vör  á og fara í eftirlitsfer ir um haftasvæ i. 
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V á s t ig  3  
 

9.24 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en ær geta falist í ví a : 
 
.1 koma á vi bótarhaftasvæ um um bor  í skipinu nærri eim sta  ar sem váatvik á sér sta , e a ar sem 

a ste jandi ógn vi  siglingavernd er talin vera ar sem a gangur er banna ur og 
 
.2 leit á haftasvæ um sem hluta af leit um bor  í skipinu. 
 
 
Me höndlun farms 
 

9.25 Me  verndarrá stöfunum í tengslum vi  me höndlun farms ætti a  leitast vi  a : 
 
.1 koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  honum og 
 
.2 koma í veg fyrir a  farmur, sem ekki er ætla ur til flutnings me  skipinu, sé sam ykktur og lesta ur um bor  í 

skipi . 
 

9.26 Verndarrá stafanirnar ættu a  fela í sér eftirlit í tengslum vi  birg ir vi  a göngulei ir a  skipinu, en sumar essara 
rá stafana kann a  urfa a  gera í samstarfi vi  hafnara stö una. egar farmur er kominn um bor  í skipi  ætti a  
vera unnt a  ganga úr skugga um a  hann hafi veri  sam ykktur til lestunar um bor . A  auki ætti a  gera 
verndarrá stafanir til a  tryggt sé a  ekki sé hrófla  vi  farmi sem kominn er um bor . 
 
 
V á s t ig  1  
 

9.27 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 1 gildir, a  vera kve i  á um verndarrá stafanir sem beita ber vi  
me höndlun farms, en í eim kann a  felast: 
 
.1 kerfisbundin athugun á farmi, farmflutningseiningum og farmr mum á ur en me höndlun farms hefst og 

me an á henni stendur, 
 
.2 eftirlit til a  tryggja a  farmur, sem lesta ur er, sé í samræmi vi  farmskjöl, 
 
.3 a  tryggja, í samvinnu vi  hafnara stö u, a  leita  sé í ökutækjum sem ætlunin er a  lesta um bor  í 

bifrei aferjur, ekjuferjur og far egaskip á ur en lestun fer fram, svo oft sem fram kemur í verndaráætlun fyrir 
skip og 

 
.4 athugun á innsiglum e a a rar a fer ir til a  koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  farmi. 
 

9.28 Farm má athuga me  eftirfarandi a fer um: 
 
.1 sjónrænni og á reifanlegri sko un og 
 
.2 me  notkun búna ar til skönnunar/greiningar, vélræns búna ar e a hunda. 
 

9.29 Ef um er a  ræ a reglulegar e a endurteknar hreyfingar á farmi má verndarfulltrúi útger arfélags e a verndarfulltrúi 
skips, í samrá i vi  hafnara stö u, sam ykkja fyrirkomulag farmflytjanda e a annarra a ila sem eru ábyrgir fyrir 
slíkum farmi, sem felur í sér eftirlit utan svæ isins, innsiglun, áætlunarger , fylgiskjöl o.s.frv. Tilkynna ber slíka 
tilhögun til vi komandi verndarfulltrúa hafnar og hljóta sam ykki hans. 

 
 
V á s t ig  2  
 

9.30 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um auknar verndarrá stafanir, sem beita ber 
vi  me höndlun farms, en í eim kann a  felast a  a : 
 
.1 athuga farm, farmflutningseiningar og farmr mi ítarlega, 
 
.2 gera nákvæmar athuganir til a  tryggja a  einungis sé lesta ur sá farmur sem ætlunin var a  lesta, 
 
.3 her a leit í ökutækjum sem lesta á um bor  í bifrei aflutningaskip, ekjuskip og far egaskip; og 
 
.4 gera tí ari og ítarlegri athuganir á innsiglum e a beita ö rum a fer um til a  koma í veg fyrir a  hrófla  sé 

vi  farmi. 
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9.31 Farm má kanna ítarlega me  eftirfarandi a fer um: 

 

.1 fjölga sjónrænum og á reifanlegum sko unum og gera ær nákvæmari, 

 

.2 auka tí ni notkunar á búna i til skönnunar/greiningar, vélrænum búna i e a hundum og  

 

.3 samræma me  farmsendanda e a ö rum ábyrgum a ila hertar verndarrá stafanir í samræmi vi  
fyrirframákve i  samkomulag og verklagsreglur. 

 

 

V á s t ig  3  

 

9.32 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en ær geta falist í ví a : 

 

.1 stö va lestun e a losun farms og  

 

.2 sta festa skrá yfir hættulegan varning og hættuleg efni sem kunna a  vera um bor  og sta setningu eirra. 

 

 

Afhending á vistum skips 

 

9.33 Verndarrá stafanir sem tengjast afhendingu á vistum skips ættu a  felast í ví a : 

 

.1 sjá til ess a  vistir skips séu sko a ar og kanna hvort umbú ir séu órofnar, 

 

.2 koma í veg fyrir a  teki  sé vi  vistum skips án sko unar, 

 

.3 koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  eim og 

 

.4 koma í veg fyrir a  teki  sé vi  vistum skips nema ær hafi veri  panta ar. 

 

9.34 A  ví er var ar skip sem nota hafnara stö una reglulega kann a  vera rétt a  setja verklagsreglur sem var a skipi , 
birgja ess og hafnara stö una og taka til tilkynninga um og tímasetninga vörusendinga og skjala eim tengdum. 
Ávallt ætti a  vera unnt a  sta festa a  vistum, sem afhentar eru, fylgi sönnun um a  skipi  hafi í raun panta  ær. 

 

V á s t ig  1  

 

9.35 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 1 gildir, a  tilgreina ær verndarrá stafanir sem vi hafa skal egar vistir 
eru afhentar og sem gætu fali  í sér a : 

 

.1 ganga úr skugga um a  samræmi sé milli vista og pöntunar á ur en ær eru lesta ar um bor  í skipi  og  

 

.2 tryggja a  gengi  sé frá vistum og eim ra a  tafarlaust me  öruggum hætti. 

 

V á s t ig  2  

 

9.36 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 2 gildir, a  kve a á um a  beitt sé auknum verndarrá stöfunum egar 
vistir eru afhentar sem felast í ví a  gera athuganir á ur en vistir eru teknar um bor  og her a sko anir. 

 

V á s t ig  3  

 

9.37 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en a  getur falist í ví a : 

 

.1 gera ítarlegri athugun á vistum skips, 

 

.2 undirbúa takmörkun e a stö vun á me höndlun vista skips og 

 

.3 synja um vi töku á vistum um bor  í skipi . 
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Me höndlun fylgdarlauss farangurs 

9.38 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um verndarrá stafanir sem beita ber til a  tryggja a  borin séu kennsl á 
fylgdarlausan farangur ( .e. farangur, .m.t. persónulegar eigur, sem fylgir ekki far ega e a starfsmanni skipsins á 
sko unar- e a leitarsta ) og hann tekinn til vi eigandi skimunar, .m.t. leit, á ur en heimilt ver ur a  fara me  hann 
um bor  í skipi . Ekki er gert rá  fyrir a  bæ i urfi a  skima slíkan farangur af hálfu skips og hafnara stö u og í 

eim tilvikum ar sem bá ir a ilar hafa vi eigandi búna  ætti ábyrg in á skimuninni a  vera hjá hafnara stö unni. 
Nái  samstarf vi  hafnara stö u er mikilvægt og grípa ætti til a ger a til a  tryggja a  fylgdarlaus farangur sé 
me höndla ur me  öruggum hætti eftir skimun. 

 

V á s t ig  1  

9.39 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 1 gildir, a  kve a á um a  ger ar séu verndarrá stafanir egar 
fylgdarlaus farangur er me höndla ur til a  tryggja a  allt a  100% hans gangist undir skimun e a leit og í ví kann 
a  felast gegnuml sing. 

 

V á s t ig  2  

9.40 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 2 gildir, a  kve a á um a  ger ar séu auknar verndarrá stafanir egar 
fylgdarlaus farangur er me höndla ur og í ví ætti a  felast 100% gegnuml sing alls fylgdarlauss farangurs. 

 

V á s t ig  3  

9.41 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en ær geta falist í ví a : 

.1 skylda slíkan farangur til frekari skimunar, t.d. gegnuml singar frá a.m.k. tveimur hli um, 

.2 undirbúa takmörkun e a stö vun á me höndlun fylgdarlauss farangurs og 

.3 neita a  taka vi  fylgdarlausum farangri um bor  í skipi . 

 

Eftirlit me  vernd skips 

9.42 Skipi  ætti a  vera fært um a  sinna vöktun ess, haftasvæ a um bor  og svæ a umhverfis skipi . Slík vöktun getur 
falist í ví a  beita: 

.1 l singu, 

.2 vaktmönnum, öryggisvör um og ilfarsvakt, .m.t eftirlitssveitum, og  

.3 sjálfvirkum tækjum til a  skynja innbrot og eftirlitsbúna i. 

9.43 egar sjálfvirkum tækjum til a  skynja innbrot er beitt ættu au a  virkja heyranlega og/e a sjónræna vi vörun á 
sta  sem er stö ugt manna ur e a vakta ur. 

9.44 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um verklagsreglur og búna  sem krafist er á hverju vástigi og a fer ir til 
a  tryggja a  vöktunarbúna ur sé sívirkur, .m.t. mat á hugsanlegum áhrifum ve urs e a rafmagnstruflana. 

 

V á s t ig  1  

9.45 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 1 gildir, a  kve a á um verndarrá stafanir sem mega samanstanda af 
l singu, vaktmönnum, öryggisvör um e a öryggis- og eftirlitsbúna i sem gerir starfsli i skipsins kleift a  fylgjast 
me  skipinu almennt og einkum hindrunum og haftasvæ um. 

9.46 ilfar skipsins og a göngulei ir a  skipinu ættu a  vera uppl star egar myrkur er og í litlu skyggni á me an tengsl 
skips og hafnar eiga sér sta  e a í hafnara stö u e a á akkerislægi egar örf krefur. Á siglingu ættu skip a  nota, 

egar nau syn krefur, mestu l singu sem völ er á og samr mist kröfum um örugga siglingu, a  teknu tilliti til 
gildandi ákvæ a al jó areglnanna til a  koma í veg fyrir árekstra á sjó. Eftirfarandi ætti a  hafa í huga egar 
vi eigandi l sing og sta setning hennar er ákve in: 

.1 starfsli  skipsins ætti a  geta greint athafnir utan skipsins bæ i landmegin og sjómegin, 

.2 l singin ætti a  ná til svæ a um bor  í skipinu og umhverfis a , 
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.3 l singin ætti a  nægja til a  bera kennsl á starfsli  á a göngulei um og 
 
.4  umfangi l singarinnar má ná me  samhæfingu vi  hafnara stö u. 
 
 
V á s t ig  2  
 

9.47 Í verndaráætlun fyrir skip ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um auknar verndarrá stafanir sem beita ber til 
a  efla vöktunar- og eftirlitsgetu en í eim kann a  felast a  a : 
 
.1 fjölga eftirlitsfer um og auka skilvirkni eirra, 
 
.2 auka umfang og styrk l singar e a notkun verndar- og eftirlitsbúna ar,  
 
.3 setja vi bótarstarfsli  á vör  í verndarskyni og 
 
.4 tryggja samhæfingu eftirlitsbáta sjómegin og eftirlitsfer a gangandi manna e a ökutækja landmegin, ef slíkt er 

fyrir hendi. 
 

9.48 Vi bótarl sing kann a  vera nau synleg til varnar gegn aukinni hættu á váatviki. Ef nau syn krefur má uppfylla 
kröfur um vi bótarl singu í samvinnu vi  hafnara stö u til a  auka l singu landmegin. 
 
V á s t ig  3  
 

9.49 egar vástig 3 gildir ætti skipi  a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi ógn. Í 
verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera um bor  í skipinu í 
nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og hafnara stö una en ær geta falist í ví a : 
 
.1 kveikja á allri l singu um bor  í skipinu e a l sa upp svæ i í nánd vi  a , 
 
.2 kveikja á öllum eftirlitsbúna i um bor  sem gerir kleift a  taka upp á myndband athafnir um bor  í skipinu 

e a í nánd vi  a , 
 
.3 hámarka upptökutíma slíks eftirlitsbúna ar, 
 
.4 undirbúa ne ansjávarsko un á bol skipsins og 
 
.5 hefja a ger ir, .m.t. a  láta skrúfur skipsins snúast hægt, ef slíkt er mögulegt, til a  koma í veg fyrir a  hægt 

sé a  nálgast bol skipsins ne ansjávar. 
 
 
Mismunandi vástig 
 

9.50 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um verklagsreglur og verndarrá stafanir sem skipi  gæti beitt ef um bor  í 
skipinu gildir hærra vástig en a  sem gildir í hafnara stö u. 
 
 
Athafnir sem kó inn nær ekki til 
 

9.51 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um uppl singar um ær verklagsreglur og verndarrá stafanir sem skipi  
skal grípa til egar: 
 
.1 a  liggur í höfn ríkis ar sem ríkisstjórnin er ekki samningsríkisstjórn, 
 
.2 tengsl eiga sér sta  vi  skip sem essi kó i nær ekki til, 
 
.3 tengsl eiga sér sta  vi  fasta e a fljótandi borpalla e a færanlega borpalla á sjó á sta num e a  
 
4  tengsl eiga sér sta  vi  höfn e a hafnara stö u sem ekki er skylt a  hlíta ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta 

essa kó a. 
 
 
Yfirl singar um siglingavernd 
 

9.52 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  tilgreina hvernig teki  skal á bei num um yfirl singu um siglingavernd frá 
hafnara stö u og vi  hva a a stæ ur skipi  ætti sjálft a  óska eftir yfirl singu um siglingavernd. 
 
 
Úttekt og endursko un 
 

9.53 Í verndaráætlun fyrir skip ætti a  kve a á um hvernig verndarfulltrúi útger arfélags og verndarfulltrúi skips hyggjast 
gera úttekt á áframhaldandi skilvirkni verndaráætlunar fyrir skip og hva a verklagsreglum skuli fylgt vi  a  
endursko a, uppfæra e a breyta verndaráætlun fyrir skip. 
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10. SK RSLUR 
 
Almennt 
 

10.1 Tilnefndir fulltrúar stjórnvalds samningsríkisstjórna ættu a  hafa a gang a  sk rslum til a  geta sannprófa  a  
ákvæ i verndaráætlana fyrir skip séu uppfyllt. 
 

10.2 Var veita má sk rslur á hva a formi sem vera skal en ær ætti a  verja fyrir óheimilum a gangi e a birtingu. 
 
 

11. VERNDARFULLTRÚI ÚTGER ARFÉLAGS 

 
Lei beiningar, sem máli skipta, er a  finna í 8., 9. og 13. li . 

 
 

12. VERNDARFULLTRÚI SKIPS 
 
Lei beiningar, sem máli skipta, er a  finna í 8., 9. og 13. li . 

 
 

13. KENNSLA, JÁLFUN OG ÆFINGAR Á SVI I SKIPSVERNDAR 

 
Kennsla 
 

13.1 Verndarfulltrúi útger arfélags ásamt vi eigandi starfsli i útger ar í landi og verndarfulltrúi skips ættu a  hafa 
ekkingu á og hljóta kennslu í sumum e a öllum eftirtalinna átta, eftir ví sem vi  á: 

 
.1 verndarstjórnun, 
 
.2 vi eigandi al jó asamningum, kó um og tilmælum, 
 
.3 vi eigandi innanlandslöggjöf og regluger um, 
 
.4 ábyrg arsvi um og starfsemi annarra verndara ila, 
 
.5 a fer afræ i vi  ger  áhættumats fyrir skip, 
 
.6 a fer um vi  verndarkannanir og sko anir, 
 
.7 rekstri skipa og hafna og forsendum sem liggja ar a  baki, 
 
.8 verndarrá stöfunum skipa og hafnara stö u, 
 
.9 ney arvi búna i og ney arvi brög um og ger  vi brag sáætlana, 
 
.10 kennslutækni til a  beita vi  verndar jálfun og -menntun, .m.t. verndarrá stafanir og verklagsreglur, 
 
.11 me höndlun vi kvæmra uppl singa og bo skiptum á svi i siglingaverndar, 
 
.12 ekkingu á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 
 
.13 a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 
 
.14 kunnáttu í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 

vernd, 
 
.15 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 
 
.16 verndarbúna i og -kerfum og takmörkunum eirra í notkun, 
 
.17 a fer um vi  úttektir, sko anir, eftirlit og vöktun, 
 
.18 a fer um vi  handvirka leit og könnun án röskunar, 
 
.19 jálfun og æfingum á svi i siglingaverndar, .m.t. í tengslum vi  hafnara stö u, og  
 
.20 mati á jálfun og æfingum á svi i siglingaverndar. 
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13.2 A  auki ætti verndarfulltrúi skips a  kunna skil á og hljóta kennslu í sumum e a öllum eftirtalinna átta, eftir ví 
sem vi  á: 

 

.1 fyrirkomulagi skipsins, 

 

.2 verndaráætlun skipsins og tengdum verklagsreglum ( .m.t. jálfun vi brag a vi  svi settar a stæ ur), 

 

.3 stjórn og stjórnunartækni egar um er a  ræ a stóra hópa fólks, 

 

.4 starfsemi verndarbúna ar og -kerfa og 

 

.5  prófun, kvör un og vi hald á verndarbúna i og -kerfum á hafi úti. 

 

13.3 Starfsli  um bor  me  sérhæf ar verndarskyldur ætti a  hafa fullnægjandi ekkingu á og geta innt af hendi ær 
skyldur sem eim er fali , .m.t. eftir ví sem vi  á: 

 

.1 ekking á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 

 

.2 kunnátta í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 

 

.3 kunnátta í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 
vernd, 

 

.4 a  ekkja tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 

 

.5 stjórn og stjórnunartækni egar um er a  ræ a stóra hópa fólks, 

 

.6 bo skipti á svi i siglingaverndar, 

 

.7 ekking á verklagsreglum í ney artilvikum og á vi brag sáætlunum, 

 

.8  starfsemi verndarbúna ar og –kerfa, 

 

.9  prófun, kvör un og vi hald á verndarbúna i og -kerfum á hafi úti, 

 

.10  sko unar-, eftirlits- og vöktunartækni og 

 

.11 a fer ir vi  líkamsleit, leit í persónulegum eigum, farangri, farmi og vistum skips. 

 

13.4 Allt anna  starfsli  um bor  ætti a  hafa fullnægjandi ekkingu á og hafa kynnt sér vi eigandi ákvæ i í 
verndaráætlun fyrir skip, .m.t.: 

 

.1 merkingu hinna msu vástiga og hva a kröfur liggja ar a  baki, 

 

.2 ekkingu á verklagsreglum í ney artilvikum og á vi brag sáætlunum, 

 

.3 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 

 

.4 kunnáttu í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 
vernd, 

 

.5 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir. 

 

 

jálfun og æfingar 

 

13.5 Markmi  jálfunar og æfinga er a  tryggja a  starfsli  um bor  kunni gó  skil á verndarskyldum sem eim er fali  á 
öllum vástigum og geti greint hvers kyns annmarka á siglingavernd sem nau synlegt er a  taka á. 

 

13.6 Til a  tryggja skilvirka framkvæmd ákvæ a verndaráætlunar skips ætti jálfun a  fara fram á riggja mána a fresti 
hi  minnsta. Til vi bótar ætti, í eim tilvikum egar meira en 25% af starfsli i skipsins er skipt út samtímis fyrir 
n tt starfsli  sem hefur ekki á ur teki  átt í æfingum um bor  í ví skipi undanfarna 3 mánu i, a  halda æfingu 
innan einnar viku frá skiptunum. Í slíkri jálfun ætti a  prófa einstaka ætti áætlunarinnar, s.s. á mismunandi ógn 
vi  siglingavernd sem talin er upp í málsgrein 8.9. 
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13.7 Hinar msu æfingar, sem verndarfulltrúar útger arfélaga kunna a  taka átt í auk verndarfulltrúa hafnar, vi eigandi 
yfirvalda samningsríkisstjórna og verndarfulltrúa skipa, séu eir til sta ar, ættu a  fara fram a.m.k. einu sinni á 
hverju almanaksári en ó mega aldrei lí a meira en 18 mánu ir á milli æfinga. Æfingunum er ætla  a  prófa 
bo skipti, samhæfingu, hvort tilföng séu fyrir hendi og vi brög . essar æfingar geta veri : 

.1 verklegar vi brag sæfingar, 

.2 skrifbor sæfingar me  hjálp hermis e a í námskei sformi e a 

.3  samhli a ö rum æfingum sem haldnar eru, s.s. leitar- og björgunaræfingum e a æfingum í vi búna i í 
ney artilvikum. 

13.8 Stjórnvöld ættu a  vi urkenna átttöku útger arfélags í æfingu me  annarri samningsríkisstjórn. 

 

14. VERND HAFNARA STÖ U 

Lei beiningar, sem máli skipta, er a  finna í 15., 16. og 18. li . 

 

15. ÁHÆTTUMAT FYRIR HAFNARA STÖ U 

Almennt 

15.1 Vi urkenndur verndara ili má gera áhættumat fyrir hafnara stö u. ó ætti vi komandi samningsríkisstjórn ein a  
sam ykkja áhættumat sem gert hefur veri  fyrir hafnara stö u. 

15.2 Feli samningsríkisstjórn vi urkenndum verndara ila a  endursko a e a sannreyna hvort áhættumat fyrir 
hafnara stö u sé í samræmi vi  reglur ætti sá vi urkenndi verndara ili ekki a  tengjast neinum ö rum 
vi urkenndum verndara ila sem ger i e a a sto a i vi  a  ger  matsins. 

15.3 Áhættumat fyrir hafnara stö u ætti a  ná til eftirfarandi átta í hafnara stö u: 

.1 á reifanlegra verndara ger a, 

.2 heilleika bur arvirkis, 

.3 kerfa til verndar áhöfn, 

.4 starfsreglna, 

.5 fjarskiptabúna ar, .m.t. tölvukerfi og –net, 

.6 vi eigandi grunnvirkja flutninga, 

.7 veitna og 

.8 annarra átta sem kunna, ef eir eru skemmdir e a nota ir til ólöglegrar sko unar, a  stofna einstaklingum, 
eignum e a starfsemi í hættu innan hafnara stö unnar. 

15.4 eir sem taka átt í ger  áhættumats fyrir hafnara stö u ættu a  eiga kost á a sto  sérfró ra manna a  ví er var ar: 

.1 ekkingu á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 

.2 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 

.3 kunnáttu í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 
vernd, 

.4 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 

.5 a fer ir sem beitt er til a  valda váatviki, 

.6 áhrif sprengiefna á mannvirki og jónustu innan hafnara stö u, 

.7 vernd hafnara stö u, 

.8 vi skiptavenjur í tengslum vi  hafnir, 

.9 ger  vi brag sáætlana, ney arvi búna  og ney arvi brög , 

.10 á reifanlegar verndarrá stafanir, t.d. gir ingar, 
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.11 fjarskiptabúna , .m.t. tölvukerfi og –net, 

 

.12 flutninga- og byggingarverkfræ i og 

 

.13 rekstur skipa og hafna. 

 

Greining og mat á mikilvægum eignum og grunnvirkjum sem árí andi er a  vernda 

 

15.5 Greining og mat á mikilvægum eignum og grunnvirkjum er ferli sem gerir kleift a  skilgreina hlutfallslegt 
mikilvægi bygginga og mannvirkja fyrir starfsemi hafnara stö unnar. etta greiningar- og matsferli er mikilvægt 

ví a  a  er grunnur a  ví hvernig draga má úr áhættu sem kann a  ste ja a  eim eignum og byggingum sem 
mikilvægara er a  vernda gegn váatvikum en a rar. Í essu ferli ætti a  hafa til hli sjónar hugsanlegt manntjón, 
efnahagslegt mikilvægi hafnarinnar, táknrænt gildi og nærveru mannvirkja á vegum ríkisins. 
 

15.6 Greining og mat á eignum og grunnvirkjum ætti a  liggja til grundvallar vi  forgangsrö un eirra me  tilliti til 
mikilvægis eirra a  ví er var ar varnir. Megináherslan ætti a  vera á a  koma í veg fyrir manntjón e a mei sli á 
fólki. Einnig er br nt a  íhuga hvort hafnara sta a, bygging e a mannvirki geti starfa  áfram án umræddrar eignar 
og a  hve miklu leyti skjót enduruppbygging e lilegrar starfsemi er möguleg. 
 

15.7 Á me al eirra eigna og grunnvirkja sem teljast ætti mikilvægt a  vernda geta veri : 

 

.1 a göngulei ir, inngangar, a komulei ir frá sjó og akkerislægi, snúningssvæ i og vi legukantar, 

 

.2 farmmannvirki, stö var, geymslusvæ i og búna ur til a  me höndla farm, 

 

.3 kerfi, s.s. raforkudreifikerfi, fjarskiptabúna ur og tölvukerfi og –net, 

 

.4 umfer arstjórnunarkerfi fyrir höfn og lei sögutæki, 

 
.5 orkuver, lei slukerfi til flutnings á farmi og vatnsveitur, 

 

.6 br r, járnbrautir, vegir, 

 

.7 hafnar jónustuskip, .m.t. hafnsögubátar, dráttarbátar, vöruflutningaprammar o.s.frv., 

 

.8 verndar- og eftirlitsbúna ur og -kerfi og 

 

.9 hafsvæ i sem liggja a  hafnara stö unni. 

 

15.8 Sk r greining á eignum og grunnvirkjum er nau synleg til a  meta verndar arfir hafnara stö unnar, forgangsra a 
varnarrá stöfunum og taka ákvar anir um rá stöfun tilfanga í ví skyni a  verja hafnara stö una betur. Ferli  kann 
a  fela í sér samrá  vi  vi eigandi yfirvöld um byggingar sem liggja a  hafnara stö unni og gætu valdi  
skemmdum innan hafnara stö unnar e a veri  nota ar til a  valda skemmdum á hafnara stö unni, til ólöglegra 
athugana á a stö unni e a til a  beina athyglinni anna . 

 

 

Greining á mögulegri ógn sem kann a  ste ja a  eignum og grunnvirkjum og líkum á a  til hennar komi svo 
unnt sé a  koma á og forgangsra a verndarrá stöfunum 

 

15.9 Greina ætti hugsanlega verkna i sem kynnu a  ógna öryggi eigna og mannvirkja og a fer ir vi  a  fremja slíka 
verkna i í eim tilgangi a  leggja mat á veilur tiltekinnar eignar e a sta ar gagnvart váatviki og til a  koma á og 
forgangsra a verndarkröfum svo au velda megi áætlunarger  og rá stöfun tilfanga. Byggja ætti greiningu og mat á 
hverjum hugsanlegum verkna i og a fer inni sem kann a  vera notu  vi  hann á fjölmörgum áttum, .m.t. mati á 
ógnum sem opinberar stofnanir láta í té. Me  ví a  greina og meta ógnanir urfa eir sem sjá um mati  ekki a  
ganga út frá verstu hugsanlegu tilvikum egar áætlanir eru ger ar og tilföngum er rá stafa . 
 

15.10 Áhættumat fyrir hafnara stö u ætti a  fela í sér mat, sem gert er í samrá i vi  vi eigandi jó aröryggisstofnanir, til 
a  ákvar a: 

 

.1 tiltekna ætti hafnara stö unnar, .m.t. au skip sem nota sér a stö una, sem gætu hugsanlega or i  
skotmark í árás, 

 

.2 hugsanlegar aflei ingar árásar á hafnara stö una e a innan hennar me  tilliti til manntjóns, skemmda á 
eignum, efnahagslegrar röskunar, .m.t. röskun á flutningakerfum, 
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.3 getu og ásetning eirra sem líklegir eru til a  gera slíka árás og 

 

.4 hugsanlega tegund, e a tegundir, árásar,  

 

ar sem lagt er heildarmat á umfang áhættunnar sem róa arf verndarrá stafanir gegn. 

 

15.11 Í áhættumati fyrir hafnara stö u ætti a  íhuga alla hugsanlega ógn, sem getur fali  í sér eftirtalin váatvik: 

 

.1 skemmdir e a ey ileggingu á hafnara stö u e a skipi, t.d. af völdum sprengna, íkveikju, skemmdarverka e a 
spellvirkja, 

 

.2 skipsrán e a töku skips e a einstaklinga um bor  í ví í gíslingu, 

 

.3 egar hrófla  er vi  farmi, mikilvægum skipsbúna i e a -kerfum e a vistum skips, 

 

.4 óheimilan a gang e a notkun, .m.t. nærvera laumufar ega, 

 

.5 smygl á vopnum e a búna i, .m.t. gjörey ingarvopnum, 

 

.6 notkun á skipi til a  flytja menn sem hafa í hyggju a  valda váatviki og búna  eirra, 

 

.7 beitingu sjálfs skipsins sem vopni e a til a  valda skemmdum e a ey ileggingu, 

 

.8 tálmun hafnarmynna, fló gátta, a komulei a o.s.frv. og 

 

.9 árás me  kjarnavopnum, líffræ ilegum vopnum og efnavopnum. 

 

15.12 Ferli  ætti a  fela í sér samrá  vi  vi eigandi yfirvöld um byggingar sem liggja a  hafnara stö unni sem gætu 
valdi  skemmdum innan hafnara stö unnar e a veri  nota ar til a  valda skemmdum á hafnara stö unni, til 
ólöglegra athugana á a stö unni e a til a  beina athyglinni anna . 

 

Greining, val og forgangsrö un gagnrá stafana og breytingar á verkferlum og áhrifamáttur eirra til a  
draga úr veilum 

 

15.13 Me  greiningu og forgangsrö un gagnrá stafana er leitast vi  a  tryggja a  sem skilvirkustum verndarrá stöfunum 
sé beitt til a  draga úr veilum hafnara stö u e a í tengslum skips og hafnar gagnvart hugsanlegri ógn. 

 

15.14 Velja ætti verndarrá stafanir á grunni átta eins og hvort ær dragi úr líkum á árás og leggja ætti mat á ær me  
hli sjón af uppl singum sem fela í sér: 

 

.1 verndarkannanir, -sko anir og -úttektir, 

 

.2 samrá  vi  eigendur og rekstrara ila hafnara stö u og eigendur/rekstrara ila a liggjandi bygginga, ef vi  á, 

 

.3 uppl singar um fyrri váatvik og 

 

.4 starfsemi innan hafnara stö unnar. 

 

 

Greining á veilum 

 

15.15 Nota má greiningu á veilum bygginga, kerfa til verndar starfsmönnum, ferla e a annarra svi a sem kunna a  hafa í 
för me  sér váatvik til a  setja fram valkosti um a  koma í veg fyrir essar veilur e a draga úr áhrifum eirra. Til 
dæmis gætu vi  greiningu komi  í ljós veilur í verndarkerfum hafnara stö u e a óvör um grunnvirkjum, s.s. 
vatnsveitum, brúm og ess háttar, sem unnt væri a  finna lausn á me  á reifanlegum rá stöfunum, s.s. varanlegum 
tálmum, vi vörunarkerfum, eftirlitsbúna i o.s.frv. 

 

15.16 Vi  greiningu á veilum ætti a  huga a  eftirfarandi: 

 

.1 a gengi frá landi og sjó a  hafnara stö unni og skipum sem liggja ar vi  bryggju, 

 

.2 heilleika bur arvirkis hafnargar a, mannvirkja og tengdra bygginga, 

 

.3 fyrirliggjandi verndarrá stöfunum og verklagsreglum, .m.t. au kenniskerfi, 
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.4 fyrirliggjandi verndarrá stöfunum og verklagsreglum sem tengjast hafnar jónustu og veitum, 

 

.5 rá stöfunum til verndar fjarskiptabúna i, hafnar jónustu og veitum, .m.t. tölvukerfi og net, 

 

.6 a liggjandi svæ um sem kynnu a  vera hagn tt í árás e a til árásar, 

 

.7 fyrirliggjandi samningum vi  einkarekin verndarfyrirtæki sem veita verndar jónustu frá sjó og landi og  

 

.8 hugsanlegum árekstrum á milli öryggis- og verndarrá stafana og verklagsreglna um slíkt, 

 

.9 hugsanlegum árekstrum milli verkefna hafnara stö u og verkefna í tengslum vi  verndarskyldur, 

 

.10 hvers kyns hömlum tengdum framkvæmd og starfsmönnum, 

 

.11 ágöllum sem kunna a  koma í ljós vi  kennslu og jálfun og 

 

.12 ágöllum sem koma í ljós vi  daglegan rekstur í kjölfar atvika e a vi varana, tilkynninga um áhyggjuefni a  
ví er var ar vernd, framkvæmd eftirlitsrá stafana, úttekta o.s.frv. 

 

 

 

16. VERNDARÁÆTLUN FYRIR HAFNARA STÖ U 

 

 

Almennt 

 

16.1 Ger  verndaráætlunar fyrir hafnara stö u er á ábyrg  verndarfulltrúa hafnar. ótt verndarfulltrúa hafnar sé ekki 
skylt a  annast sjálfur öll skyldustörf sem fylgja starfinu á liggur endanleg ábyrg  á a  au séu unnin me  
fullnægjandi hætti á her um hans. 

 

16.2 Efni verndaráætlunar fyrir hafnara stö u ætti a  vera breytilegt eftir a stæ um í hafnara stö unni e a -a stö unum 
sem áætlunin tekur til. Í áhættumati fyrir hafnara stö u hafa séreinkenni hafnara stö unnar veri  tilgreind og 
hugsanlegar verndaráhættur sem hafa or i  til ess a  nau synlegt hefur veri  a  útnefna verndarfulltrúa hafnar og 
útbúa verndaráætlun fyrir hafnara stö u. Nau synlegt er a  taka á essum áttum egar verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u er útbúin, auk annarra sta bundinna e a innlendra átta á svi i siglingaverndar, og a  komi  sé á 
vi eigandi verndarrá stöfunum til a  draga úr líkum á a  brestur ver i í vernd og aflei ingum hugsanlegrar áhættu. 
Samningsríkisstjórnir geta útbúi  lei beiningar um ger  og innihald verndaráætlunar fyrir hafnara stö u. 

 

16.3 Allar verndaráætlanir fyrir hafnara stö u ættu a : 

 

.1 innihalda uppl singar um verndara ila hafnara stö unnar, 

 

.2 tilgreina tengsl a ilans vi  önnur vi eigandi yfirvöld og nau synleg bo skiptakerfi til a  tryggja skilvirka og 
samfellda starfsemi a ilans og tengsl hans vi  a ra, .m.t. skip í höfn, 

 

.3 tilgreina grunnverndarrá stafanir á vástigi 1, bæ i rekstrarlegar og á reifanlegar, sem munu vera til sta ar, 

 

.4 tilgreina uppl singar um ær auknu verndarrá stafanir sem gera hafnara stö unni kleift a  hækka án tafar 
vástigi  í vástig 2 og, ef nau syn krefur, í vástig 3, 

 

.5 kve a á um reglulega endursko un e a úttekt á verndaráætlun fyrir hafnara stö u og um breytingar á henni 
me  tilliti til fenginnar reynslu e a breyttra a stæ na og  

 

.6 innihalda ítarlegar verklagsreglur um sk rslugjöf til vi komandi tengili a samningsríkisstjórna. 
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16.4 Ger  skilvirkrar verndaráætlunar fyrir hafnara stö u skal byggjast á ítarlegu mati á öllum áttum sem tengjast vernd 
hafnara stö unnar, einkum nákvæmu mati á á reifanlegum og rekstrarlegum áttum hverrar hafnara stö u. 

 

16.5 Samningsríkisstjórnir ættu a  sam ykkja verndaráætlanir fyrir hafnara stö ur í lögsögu eirra. 
Samningsríkisstjórnir ættu a  setja verklagsreglur til a  meta hvort verndaráætlun fyrir hafnara stö u haldi áfram a  
vera skilvirk og geta krafist breytinga á verndaráætlun fyrir hafnara stö u á ur en hún er sam ykkt í fyrsta sinn e a 
eftir a  hún er sam ykkt. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um a  öllum skrá um uppl singum 
um váatvik og ógn vi  öryggi, endursko un, úttektir, kennslu, jálfun og æfingum sé haldi  til haga sem sönnun 
fyrir ví a  fari  sé a  essum kröfum. 

 

16.6 Verndarrá stafanirnar, sem felast í verndaráætlun fyrir hafnara stö u, ættu a  vera fyrir hendi innan skynsamlegra 
tímamarka eftir sam ykki verndaráætlunar fyrir hafnara stö u og hún ætti a  kve a á um hvenær hverri rá stöfun 
ver ur hrint í framkvæmd. Ef fyrirsjáanlegt er a  seinkun ver i á framkvæmd eirra ætti a  ræ a a  vi  
samningsríkisstjórn sem ber ábyrg  á a  sam ykkja verndaráætlun fyrir hafnara stö u og ná samkomulagi um 
a rar, vi unandi, tímabundnar rá stafanir sem veita sambærilega vernd og gilda í tiltekinn tíma. 

 

16.7 Notkun skotvopna um bor  e a nálægt skipum og innan hafnara stö u getur haft sérstaka og verulega hættu í för 
me  sér hva  var ar öryggi, einkum í tengslum vi  tiltekinn hættulegan varning og efni og ætti a  taka til 
gaumgæfilegrar athugunar. Ef samningsríkisstjórn ákve ur a  nau synlegt sé a  nota vopna  starfsli  á essum 
svæ um ætti hún a  tryggja a  umrætt starfsli  hafi tilskilin leyfi og hafi hloti  jálfun í me fer  vopna sinna og a  

a  geri sér grein fyrir eirri sérstöku öryggisáhættu sem kann a  leynast á slíkum svæ um. Heimili 
samningsríkisstjórn notkun skotvopna ætti hún a  gefa út sérstakar öryggislei beiningar um notkun eirra. 
Verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  innihalda sérstakar lei beiningar um essi atri i, einkum a  hva a leyti 

ær eiga vi  um skip sem flytja hættulegan varning e a hættuleg efni. 

 

 

Skipulagning og framkvæmd á verndarskyldum hafnara stö u 

 

 

16.8 Til vi bótar vi  lei beiningarnar, sem tilgreindar eru í málsgrein 16.3, ætti a  kve a á um eftirfarandi í 
verndaráætlun fyrir hafnara stö u í tengslum vi  öll vástig: 

 

.1 hlutverk og uppbyggingu verndara ila hafnara stö unnar, 

 

.2 skyldur, ábyrg  og jálfunarkröfur alls starfsli s hafnara stö unnar sem hefur verndarhlutverki a  gegna og 
ær rá stafanir sem nau synlegar eru til a  gera kleift a  meta skilvirkni hvers og eins, 

 

.3 tengsl verndara ila hafnara stö unnar vi  önnur yfirvöld, innanlands e a á sta num, sem hafa me  
verndarmál a  gera, 

 

.4 fjarskiptakerfi sem sett eru upp til a  gera kleift a  halda uppi skilvirkum og samfelldum samskiptum milli 
verndarstarfsli s hafnara stö u, skipa sem liggja í höfninni og, ef vi  á, innlend yfirvöld e a sta aryfirvöld 
sem hafa me  höndum ábyrg  a  ví er var ar siglingavernd, 

 

.5 verklagsreglur e a verndarrá stafanir sem eru nau synlegar svo ávallt sé unnt a  vi halda samfelldum 
bo skiptum, 

 

.6 verklagsreglur og venjur til a  vernda vi kvæmar verndaruppl singar á pappírsformi e a rafrænu formi, 

 

.7 verklagsreglur til a  meta hvort verndarrá stafanir, starfsreglur og búna ur séu ávallt skilvirk, .m.t. 
verklagsreglur til a  finna og breg ast vi  bilun í búna i e a kerfum, 

 

.8 verklagsreglur til a  sjá til ess a  sk rslur um hugsanlega bresti í vernd e a áhyggjuefni í tengslum vi  vernd 
séu lag ar fram og ær metnar, 

 

.9 verklagsreglur í tengslum vi  me höndlun farms, 

 

.10 verklagsreglur um afhendingu á vistum skips, 
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.11 verklagsreglur til a  vi halda og uppfæra skrár um hættulegan varning og hættuleg efni og sta setningu eirra 
innan hafnara stö unnar, 

 

.12 a fer ir til a  gera eim sem sinna eftirliti á sjó og sérhæf um leitarflokkum vi vart og fá a sto  eirra, .m.t. 
vi  sprengjuleit og leit ne ansjávar, 

 

.13 verklagsreglur vi  a  a sto a verndarfulltrúa skips, sé ess óska , vi  a  sta festa deili á eim sem leita eftir 
a  komast um bor  í skip og 

 

.14 verklagsreglur um hvernig grei a má fyrir landgönguleyfum skipverja og áhafnarskiptum, sem og a gangi 
gesta a  skipinu, .m.t. a gangur fulltrúa velfer arstofnana og verkal sfélaga sjómanna. 

 

16.9 Í ví sem eftir er af 16. li  er sérstaklega teki  á verndarrá stöfunum sem grípa má til á hverju vástigi og taka til: 

 

.1 a gengis a  hafnara stö unni, 

 

.2 haftasvæ a innan hafnara stö unnar, 

 

.3 me höndlunar farms, 

 

.4 afhendingar á vistum skips, 

 

.5 me höndlunar fylgdarlauss farangurs og  

 

.6 eftirlits me  vernd hafnara stö unnar. 

 

 

 

A gengi a  hafnara stö unni 

 

 

16.10 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um verndarrá stafanir sem taka til allra a göngulei a a  
hafnara stö unni sem tilgreindar eru í áhættumati fyrir hafnara stö u. 

 

16.11 Fyrir hverja eirra ætti a  tilgreina í verndaráætlun fyrir hafnara stö u á sta i ar sem a gengistakmarkanir e a 
bönn ættu a  gilda á hverju vástigi. Fyrir hvert vástig ætti a  tilgreina í verndaráætlun fyrir hafnara stö u hva a 
takmarkanir e a bönn gilda og hvernig á a  framfylgja eim. 

 

16.12 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina fyrir hvert vástig ær au kennisa fer ir sem krafist er til a  
heimila a gang a  hafnara stö unni svo einstaklingar fái dvali  ar án áreitis. Í essu kann a  felast a  róa 
vi eigandi au kenniskerfi sem gerir kleift a  bera varanlega og tímabundi  kennsl á fólk, annars vegar á starfsli  
hafnara stö unnar og hins vegar gesti. Au kenniskerfi hafnara stö u ætti, egar framkvæmanlegt ykir, a  vera 
samhæft vi  kerfi  sem nota  er í tengslum vi  skip sem nota hafnara stö una reglulega. Far egar ættu a  geta 
sanna  deili á sér me  brottfararspjöldum, farse lum o. .h. en ættu ekki fá a gang a  haftasvæ um nema undir 
eftirliti. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um reglulega uppfærslu au kenniskerfa og vi urlög vi  
brotum á verklagsreglum. 
 

16.13 eim sem vilja ekki e a geta ekki sanna  á sér deili og/e a sta fest tilgang heimsóknar sinnar egar eftir ví er 
leita  ætti a  vera neita  um a gang a  hafnara stö unni og tilkynna ætti tilraun eirra til a  fá a gang til 
verndarfulltrúa hafnarinnar og til yfirvalda innanlands e a á sta num sem hafa me  verndarmál a  gera. 

 

16.14 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina á sta i ar sem leit á einstaklingum, í persónulegum eigum og 
í ökutækjum skal fara fram. Slíkir sta ir ættu a  vera yfirbygg ir til a  unnt sé a  halda ar uppi óslitinni starfsemi 
án tillits til ve urs í samræmi vi  á tí ni sem kve i  er á um í verndaráætlun fyrir hafnara stö u. egar leita  hefur 
veri  á fólki, í persónulegum eigum og í ökutækjum ætti a  beina eim beint til haftasvæ a, svæ a ar sem stigi  er 
á skipsfjöl e a sta a ar sem ökutæki eru lestu . 

 

16.15 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina a greinda sta i fyrir einstaklinga sem hafa veri  athuga ir og 
fyrir á sem ekki hafa veri  athuga ir og eigur eirra og, ef unnt er, fyrir far ega sem eru a  stíga á skipsfjöl e a 
fara frá bor i, starfsli  skipsins og persónulegar eigur eirra til a  tryggja a  einstaklingar, sem ekki hafa veri  
athuga ir, komist ekki í snertingu vi  far ega sem hafa veri  athuga ir. 

 

16.16 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um tí ni a gangseftirlits, einkum hvort a  á a  vera 
framkvæmt af handahófi e a ö ru hvoru. 
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V á s t ig  1  
 

16.17 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  tilgreina eftirlitssta i ar sem gera má eftirfarandi 
verndarrá stafanir: 
 
.1 haftasvæ i sem ættu a  vera afgirt e a afmörku  me  ö rum hindrunum sem ættu a  uppfylla 

vi mi unarreglur samningsríkisstjórnar, 
 
.2 kanna deili á öllum einstaklingum sem leita eftir ví a  komast inn í hafnara stö una í tengslum vi  skip, 

.m.t. far egar, starfsli  skipsins og gestir, og sannreyna tilgang eirra me  ví a  kanna, til dæmis, fyrirmæli 
um rá ningu í skipsrúm, farse la far ega, brottfararspjöld, vinnufyrirmæli o. .h., 

 
.3 athuga ökutæki eirra sem leita eftir ví a  komast inn í hafnara stö una í tengslum vi  skip, 
 
.4 sta festa deili á starfsli i hafnara stö u og á eim sem starfa innan hafnara stö unnar og ökutækjum eirra, 
 
.5 hindra a gang einstaklinga sem starfa ekki hjá hafnara stö unni e a innan hennar geti eir ekki sanna  deili á 

sér, 
 
.6 standa fyrir leit á einstaklingum, í persónulegum eigum eirra, ökutækjum og innihaldi eirra og 
 
.7 tilgreina a göngulei ir sem eru ekki nota ir a  sta aldri og unnt ætti a  vera a  loka og læsa varanlega. 
 

16.18 egar vástig 1 gildir ættu allir sem leita eftir ví a  komast inn í hafnara stö una a  geta búist vi  ví a  sæta leit. 
Kve a ætti á um tí ni slíkra leita, .m.t. handahófsleit, í sam ykktri verndaráætlun fyrir hafnara stö una og ætti 
samningsríkisstjórnin a  sam ykkja hana sérstaklega. Ekki ætti a  fara fram á a  starfsli  skipsins leiti á 
samstarfsfólki sínu e a í persónulegum eigum ess nema ríkar ástæ ur á grunni verndar liggi ar a  baki. Allar 
slíkar leitir skulu fara fram me  eim hætti a  fullt tillit sé teki  til mannréttinda einstaklinga og a  mannleg reisn 

eirra sé virt. 
 
 
V á s t ig  2   
 

16.19 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um aukaverndarrá stafanir sem grípa 
ber til en í eim kann a  felast a  a : 
 
.1 skipa vi bótarstarfsli  til starfa vi  a  gæta a göngulei a og fara eftirlitsfer ir um svæ i umhverfis hindranir, 
 
.2 fækka a göngulei um a  hafnara stö unni og tilgreina hverjar eiga a  vera loka ar og hvernig á a  loka eim 

á tilskilinn hátt, 
 
.3 kve a á um a fer ir til a  torvelda umfer  um a rar a göngulei ir, t.d. me  verndarhindrunum, 
 
.4 auka tí ni leitar á fólki, í persónulegum eigum og í ökutækjum, 
 
.5 meina eim gestum a gang sem geta ekki lagt fram sannprófanleg rök fyrir ví a  leita eftir a gangi a  

hafnara stö unni og 
 
.6 nota eftirlitsskip til a  auka vernd sjómegin. 
 
V á s t ig  3  
 

16.20 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en ær geta falist í ví a : 
 
.1 stö va a gang a  allri hafnara stö unni e a hluta hennar, 
 
.2 heimila eim einum a gang sem breg ast vi  váatvikinu e a a ste jandi ógn, 
 
.3 stö va umfer  fótgangandi e a ökutækja innan allrar hafnara stö unnar e a hluta hennar, 
 
.4 fjölga eftirlitsfer um innan hafnara stö unnar, ef vi  á, 
 
.5 stö va hafnarstarfsemi innan allrar hafnara stö unnar e a hluta hennar, 
 
.6 stjórna umfer  skipa sem tengjast allri hafnara stö unni e a hluta hennar og 
 
.7 r ma alla hafnara stö una e a hluta hennar. 
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Haftasvæ i innan hafnara stö unnar 

 

16.21 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um au haftasvæ i sem koma ber á innan hafnara stö unnar, 
skilgreina mörk eirra og hvenær au skulu notu , verndarrá stafanir til a  st ra a gangi a  eim og til a  stjórna 
athöfnum innan eirra. egar vi  á ættu einnig a  felast í essu rá stafanir til a  tryggja a  brá abirg ahaftasvæ i 
séu yfirfarin me  tilliti til verndar, bæ i á ur og eftir a  eim hefur veri  komi  á. Tilgangurinn me  haftasvæ um 
er a : 
 

.1 vernda far ega, starfsli  skipsins, starfsli  hafnara stö u og gesti, .m.t. á sem koma í heimsókn í tengslum 
vi  skip, 

 

.2 vernda hafnara stö una, 

 

.3 vernda skip sem nota hafnara stö una og jóna henni, 

 

.4 vernda vi kvæm verndarsvæ i og svæ i innan hafnara stö unnar, 

 

.5 vernda verndar- og eftirlitsbúna  og -kerfi og 

 

.6 vernda farm og vistir skips gegn ví a  vi  eim sé hrófla . 

 

16.22 Me  verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tryggja a  á öllum haftasvæ um sé komi  upp sk rum 
verndarrá stöfunum til a  hafa eftirlit me : 

 

.1 a gangi einstaklinga, 

 

.2 hvort ökutæki komi inn á svæ i , eim sé lagt, au lestu  e a losu , 

 

.3 tilfærslu og geymslu á farmi og vistum skips og 

 

.4 fylgdarlausum farangri e a persónulegum eigum. 

 

16.23 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um a  öll haftasvæ i séu greinilega merkt annig a  fram komi 
a  a gangur a  svæ inu sé takmarka ur og a  liti  sé á óheimila vi veru innan svæ isins sem brest í vernd. 

 

16.24 egar sjálfvirk tæki til a  skynja innbrot eru sett upp ættu au a  senda vi vörun til stjórnstö var sem getur brug ist 
vi  vi vörunarbo um. 

 

16.25 Eftirtalin svæ i geta veri  haftasvæ i: 

 

.1 svæ i næst skipi, hvort heldur landmegin e a sjávarmegin, 

 

.2 svæ i ar sem stigi  er á skipsfjöl og fari  frá bor i, bi - og úrvinnslusvæ i fyrir far ega og starfsli  skips, 
.m.t. leitarsta ir, 

 

.3 svæ i ar sem lestun, losun e a geymsla farms e a vista skips fer fram, 

 

.4 sta ir ar sem vi kvæmar verndaruppl singar, .m.t. farmskjöl, eru var veitt, 

 

.5 svæ i ar sem hættulegur varningur og hættuleg efni eru var veitt, 

 

.6 stjórnklefar ar sem umfer  skipa er stjórna , byggingar fyrir lei sögutæki og hafnarstjórn, .m.t. stjórnklefar 
í tengslum vi  vernd og eftirlit, 

 

.7 svæ i ar sem verndar- og eftirlitsbúna ur eru geymdur e a sta settur, 

 

.8 mikilvæg raforku- og fjarskiptakerfi, vatnsveitur og a rar veitur og  

 

.9 a rir sta ir innan hafnara stö unnar ar sem takmarka ætti umfer  skipa, ökutækja og einstaklinga. 

 

16.26 Me  sam ykki vi eigandi yfirvalda geta verndarrá stafanirnar ná  til takmörkunar á a gangi óvi komandi a  
byggingum sem nota má til a  hafa yfirs n yfir hafnara stö una. 
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V á s t ig  1  

 

16.27 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  vera kve i  á um verndarrá stafanir sem beita ber 
á haftasvæ um en í eim kann a  felast a  a : 

 

.1 koma fyrir varanlegum hindrunum e a brá abirg ahindrunum til a  gir a af haftasvæ i, sem reisa ætti me  
hli sjón af vi mi unum samningsríkisstjórnar, 

 

.2 koma upp a göngulei um ar sem öryggisver ir geta haft eftirlit me  a gangi egar ær eru í notkun og unnt 
er a  læsa e a tálma egar ær eru ekki í notkun, 

 

.3 sjá fyrir a gangskortum sem skylt er a  s na til a  sanna a  vi komandi einstaklingur hafi heimild til a  
dvelja innan haftasvæ isins, 

 

.4 merkja au ökutæki greinilega sem fengi  hafa heimild til a  fara inn á haftasvæ i, 

 

.5 sjá fyrir vör um og eftirlitssveitum, 

 

.6 sjá fyrir sjálfvirkum tækjum til a  skynja innbrot e a fyrir eftirlitsbúna i e a -kerfum til a  fá vitneskju um 
óheimilan a gang a  haftasvæ um e a umfer  innan eirra og  

 

.7 koma á eftirliti me  umfer  skipa í námunda vi  skip sem nota hafnara stö una. 

 

V á s t ig  2  

 

16.28 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  mæla fyrir um aukna tí ni og auki  umfang 
vöktunar og eftirlits me  a gangi a  haftasvæ um. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina ær auknu 
verndarrá stafanir sem vi hafa skal og sem gætu fali  í sér eftirfarandi: 

 

.1 aukna skilvirkni hindrana e a gir inga umhverfis haftasvæ i, .m.t. me  eftirlitsfer um e a notkun sjálfvirkra 
tækja til a  skynja innbrot, 

 

.2 fækkun a göngulei a a  haftasvæ um og auki  eftirlit á ö rum a göngulei um, 

 

.3 takmörkun bifrei astö ur næst skipi sem liggur vi  hafnarbakka, 

 

.4 frekari takmarkanir á a gengi a  haftasvæ um og umfer  og geymslu innan eirra, 

 

.5 notkun á eftirlitsbúna i sem stö ugt er vakta ur og ar sem upptaka fer fram, 

 

.6 fjölgun og aukningu á tí ni eftirlitsfer a, .m.t. eftirlitsfer a á sjó, á mörkum haftasvæ a og innan eirra, 

 

.7 a  ákvar a og hefta a gengi a  svæ um sem liggja a  haftasvæ unum og  

 

.8 a  framfylgja hömlum á óheimilum a gangi fara a  svæ um sjómegin vi  skip sem nota hafnara stö una. 

 

V á s t ig  3  

 

16.29 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en ær geta falist í ví a : 

 

.1 koma á vi bótarhaftasvæ um innan hafnara stö unnar nærri eim sta  ar sem váatvik á sér sta , e a ar 
sem a ste jandi ógn vi  siglingavernd er talin vera, ar sem a gangur er banna ur og 

 

.2 undirbúa leit á haftasvæ i sem hluta af leit í allri hafnara stö unni e a á hluta hennar. 

 

 

Me höndlun farms 

 

16.30 Me  verndarrá stöfunum í tengslum vi  me höndlun farms ætti a  leitast vi  a : 

 

.1 koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  honum og 

 

.2 koma í veg fyrir a  farmur, sem ekki er ætla ur til flutnings, sé sam ykktur og geymdur innan 
hafnara stö unnar. 
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16.31 Verndarrá stafanirnar ættu a  fela í sér eftirlit í tengslum vi  birg ir vi  a göngulei ir a  hafnara stö unni. egar 
farmur er kominn inn á svæ i hafnara stö unnar ætti a  au kenna hann annig a  ljóst sé a  hann hafi veri  
sko a ur og sam ykktur til lestunar um bor  í skip e a til tímabundinnar geymslu á haftasvæ i me an hann bí ur 
lestunar. Nau synlegt kann a  vera a  takmarka flutning farms inn á svæ i hafnara stö unnar ef hann hefur ekki 
fengi  sta festan lestunardag. 
 
 
V á s t ig  1  

16.32 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  tilgreina ær verndarrá stafanir sem beita ber vi  
me höndlun farms en í eim kann a  felast: 
 
.1 kerfisbundin athugun á farmi, farmflutningseiningum og farmgeymslusvæ um innan hafnara stö unnar á ur 

en me höndlun farms hefst og me an á henni stendur, 
 
.2 eftirlit til a  tryggja a  farmur sem kemur inn í hafnara stö una sé í samræmi vi  afhendingarse il e a önnur 

jafngild farmskjöl, 
 
.3 leit í ökutækjum og 
 
.4  athugun á innsiglum og a rar a fer ir sem beitt er til a  koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  farmi egar hann 

kemur inn á svæ i hafnara stö unnar og eftir a  hann hefur veri  settur í geymslu á svæ i hafnara stö unnar. 
 

16.33 Farm má athuga me  nokkrum e a öllum eftirfarandi a fer a: 
 
.1 sjónrænni og á reifanlegri sko un og  
 
.2 me  notkun búna ar til skönnunar/greiningar, vélræns búna ar e a hunda. 
 

16.34 Ef um er a  ræ a reglulegar e a endurteknar hreyfingar á farmi má verndarfulltrúi útger arfélags e a verndarfulltrúi 
skips, í samrá i vi  hafnara stö u, sam ykkja fyrirkomulag farmflytjanda e a annarra a ila sem eru ábyrgir fyrir 
slíkum farmi, sem felur í sér eftirlit utan svæ isins, innsiglun, áætlunarger , fylgiskjöl o.s.frv. Tilkynna ætti slíka 
tilhögun til vi komandi verndarfulltrúa hafnar og fá sam ykki hans. 
 
 
V á s t ig  2  
 

16.35 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um auknar verndarrá stafanir sem 
beita ber vi  me höndlun farms til a  auka eftirlit en í eim kann a  felast: 
 
.1 nákvæm athugun á farmi, farmflutningseiningum og farmgeymslusvæ um innan hafnara stö unnar, 
 
.2 nákvæmar athuganir, eftir ví sem vi  á, til a  tryggt sé a  a eins skjalfestur farmur komi inn á svæ i 

hafnara stö unnar, sé geymdur ar tímabundi  og sí an lesta ur um bor  í skip, 
 
.3 nákvæmari leit í ökutækjum og 
 
.4 tí ari og ítarlegri athuganir á innsiglum og a rar a fer ir til a  koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  farmi. 
 

16.36 Farm má kanna ítarlega me  nokkrum e a öllum eftirfarandi a fer a: 
 
.1 fjölga sko unum á farmi, farmflutningseiningum og farmgeymslusvæ um innan hafnara stö unnar og gera 

ær nákvæmari (sjónræn og á reifanleg sko un), 
 
.2 auka tí ni notkunar á búna i til skönnunar/greiningar, vélrænum búna i e a hundum og  
 
.3 samræma me  farmsendanda e a ö rum ábyrgum a ila eflingu verndarrá stafana til vi bótar vi  

fyrirframákve i  samkomulag og verklagsreglur. 
 
 
V á s t ig  3  
 

16.37 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en ær geta falist í ví a : 
 
.1 takmarka e a stö va hreyfingar á farmi e a starfsemi innan allrar hafnara stö unnar e a hluta hennar e a í 

tilteknum skipum og  
 
.2 sta festa skrá yfir hættulegan varning og hættuleg efni á svæ i hafnara stö unnar og sta setningu eirra. 
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Afhending á vistum skips 
 

16.38 Verndarrá stafanir sem tengjast afhendingu á vistum skips ættu a  felast í ví a : 
 
.1 sjá til ess a  vistir skips séu sko a ar og kanna hvort umbú ir séu órofnar, 
 
.2 koma í veg fyrir a  teki  sé vi  vistum skips án sko unar, 
 
.3 koma í veg fyrir a  hrófla  sé vi  eim, 
 
.4 koma í veg fyrir a  teki  sé vi  vistum skips nema ær hafi veri  panta ar, 
 
.5 tryggja a  leita  sé í ökutækjum sem koma me  sendingar og 
 
.6 tryggja a  ökutæki sem koma me  sendingar njóti fylgdar innan hafnara stö unnar. 
 

16.39 A  ví er var ar skip, sem nota hafnara stö una reglulega, kann a  vera rétt a  setja verklagsreglur sem var a 
skipi , birgja ess og hafnara stö una og taka til tilkynninga og tímasetninga vörusendinga og skjala eim tengdum. 
Ávallt ætti a  vera unnt a  sta festa a  vistum, sem afhentar eru, fylgi sönnunargögn um a  skipi  hafi í raun panta  

ær. 
 
 
V á s t ig  1  
 

16.40 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  tilgreina ær verndarrá stafanir sem vi hafa skal 
til a  hafa eftirlit me  afhendingu vista skips og sem gætu fali  í sér: 
 
.1 athugun á vistum skips, 
 
.2 fyrir fram tilkynningu um innihald vista, uppl singar um bílstjóra og skráningarnúmer ökutækis og  
 
.3 leit í ökutæki sem kemur me  sendingu. 
 

16.41 Vistir skips má athuga me  nokkrum e a öllum eftirfarandi a fer a: 
 
.1 sjónrænni og á reifanlegri sko un og  
 
.2 notkun búna ar til skönnunar/greiningar, vélræns búna ar e a hunda. 
 
 
V á s t ig  2  
 

16.42 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  kve a á um a  beitt sé auknum 
verndarrá stöfunum til a  efla eftirlit me  afhendingu vista skips og sem gætu fali  í sér: 
 
.1 nákvæma athugun á vistum skips, 
 
.2 nákvæma leit í ökutækjum sem koma me  sendingar, 
 
.3 samhæfingu vi  starfsli  skipsins til a  ganga úr skugga um a  pöntun sé í samræmi vi  afhendingarse il á ur 

en hún kemur inn í hafnara stö una og  
 
.4 a  tryggja a  ökutæki sem koma me  sendingar njóti fylgdar innan hafnara stö unnar. 
 

16.43 Vistir skips má athuga ítarlega me  nokkrum e a öllum eftirfarandi a fer a: 
 
.1 auka tí ni og nákvæmni leitar í ökutækjum sem koma me  sendingar, 
 
.2 auka notkun búna ar til skönnunar/greiningar, vélræns búna ar e a hunda og  
 
.3 takmarka e a banna innkomu vista sem munu ekki fara út fyrir hafnara stö una innan tiltekins tíma. 
 
 
V á s t ig  3  
 

16.44 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en a  getur falist í ví a  
undirbúa takmörkun e a stö vun á afhendingu vista til skips innan allrar hafnara stö unnar e a hluta hennar. 
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Me höndlun fylgdarlauss farangurs 

 

16.45 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um verndarrá stafanir sem beita ber til a  tryggja a  borin séu 
kennsl á fylgdarlausan farangur ( .e. farangur, .m.t. persónulegar eigur, sem fylgir ekki far ega e a starfsmanni 
skipsins á sko unar- e a leitarsta ) og hann tekinn til vi eigandi skimunar, .m.t. leit, á ur en heimilt ver ur a  fara 
me  hann inn í hafnara stö una og, eftir ví hvernig geymslufyrirkomulagi  er, á ur en hann er fluttur milli 
hafnara stö unnar og skipsins. Ekki er gert rá  fyrir a  bæ i urfi a  skima slíkan farangur af hálfu hafnara stö u 
og skips og í eim tilvikum ar sem bá ir a ilar hafa vi eigandi búna  ætti ábyrg in á skimuninni a  vera hjá 
hafnara stö unni. Nái  samstarf vi  skipi  er mikilvægt og grípa ætti til a ger a til a  tryggja a  fylgdarlaus 
farangur sé me höndla ur me  öruggum hætti eftir skimun. 
 

V á s t ig  1  

 

16.46 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  kve a á um a  ger ar séu verndarrá stafanir egar 
fylgdarlaus farangur er me höndla ur til a  tryggja a  allt a  100% hans gangist undir skimun e a leit og í ví kann 
a  felast gegnuml sing. 

 

Vástig 2 

 

16.47 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  kve a á um a  ger ar séu auknar 
verndarrá stafanir egar fylgdarlaus farangur er me höndla ur og í ví ætti a  felast 100% gegnuml sing alls 
fylgdarlauss farangurs. 

 

Vástig 3 

 

16.48 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en ær geta falist í ví a : 

 

.1 skylda slíkan farangur til frekari skimunar, t.d. gegnuml singar frá a.m.k. tveimur hli um, 

 

.2 undirbúa takmörkun e a stö vun á me höndlun fylgdarlauss farangurs og 

 

.3 neita a  taka vi  fylgdarlausum farangri inn í hafnara stö una. 

 

Eftirlit me  vernd hafnara stö unnar 

 

16.49 Verndara ili hafnara stö u ætti a  vera fær um a  vakta hafnara stö u og næstu a komulei ir frá sjó og landi 
öllum stundum, .m.t. a  nóttu til og í takmörku u skyggni, haftasvæ i innan hafnara stö unnar, skip sem nota 
hafnara stö una og svæ i umhverfis skip. Slík vöktun getur fali  í sér a  beita: 

 

.1 l singu, 

 

.2 öryggisvör um, .m.t. eftirlitsfer um gangandi manna, ökutækja e a báta, og  

 

.3 sjálfvirkum tækjum til a  skynja innbrot og eftirlitsbúna i. 

 

16.50 egar sjálfvirkum tækjum til a  skynja innbrot er beitt ættu au a  virkja heyranlega og/e a sjónræna vi vörun á 
sta  sem er stö ugt manna ur e a vakta ur. 

 

16.51 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um verklagsreglur og búna  sem krafist er á hverju vástigi og 
a fer ir til a  tryggja a  vöktunarbúna ur sé sívirkur, .m.t. mat á hugsanlegum áhrifum ve urs e a 
rafmagnstruflana. 

 

V á s t ig  1  

 

16.52 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 1 gildir, a  kve a á um verndarrá stafanir sem mega 
samanstanda af l singu, öryggisvör um e a öryggis- og eftirlitsbúna i svo verndarstarfsli  hafnara stö unnar geti: 

 

.1 haft almennt yfirlit yfir hafnara stö una, .m.t. a gang a  henni frá landi og sjó, 

 

.2 fylgst me  a göngulei um, hindrunum og haftasvæ um og 

 

.3 heimila  verndarstarfsli i hafnara stö u a  vakta svæ i og hreyfingar næst skipum sem nota 
hafnara stö una, .m.t. a  auka l singu frá skipinu sjálfu. 
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V á s t ig  2  

 

16.53 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti, egar vástig 2 gildir, a  vera kve i  á um auknar verndarrá stafanir sem 
beita ber til a  efla vöktunar- og eftirlitsgetu en í eim kann a  felast a  a : 

 

.1 auka umfang og styrk l singar og eftirlitsbúna ar, .m.t. a  sjá fyrir vi bótarl singu og -umfangi eftirlits, 

 

.2 fjölga eftirlitsfer um gangandi manna, ökutækja e a báta og  

 

.3 skipa vi bótarverndarstarfsli  til vöktunar og eftirlitsfer a. 

 

 

V á s t ig  3  

 

16.54 egar vástig 3 gildir ætti hafnara sta an a  fylgja fyrirmælum frá eim sem breg ast vi  váatviki e a a ste jandi 
ógn. Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  tilgreina nákvæmlega ær verndarrá stafanir sem unnt er a  gera af 
hálfu hafnara stö unnar í nánu samstarfi vi  vi brag sa ila og skipin í hafnara stö unni en ær geta falist í ví a : 

 

.1 kveikja á allri l singu innan hafnara stö unnar e a l sa upp svæ i í nánd vi  hana, 

 

.2 kveikja á öllum eftirlitsbúna i sem nota ur er til a  taka upp athafnir innan e a nálægt hafnara stö unni og  

 

.3 hámarka upptökutíma slíks eftirlitsbúna ar. 

 

 

Mismunandi vástig 

 

16.55 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um verklagsreglur og verndarrá stafanir sem hafnara sta an 
gæti beitt ef innan hennar gildir lægra vástig en a  sem gildir í skipi. 

 

 

Athafnir sem kó inn nær ekki til 

 

16.56 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um uppl singar um ær verklagsreglur og verndarrá stafanir 
sem hafnara sta an ætti a  grípa til egar: 

 

.1 tengsl eiga sér sta  vi  skip sem hefur veri  í höfn ríkis ar sem ríkisstjórnin er ekki samningsríkisstjórn, 

 

.2 tengsl eiga sér sta  vi  skip sem essi kó i nær ekki til og 

 

.3 tengsl eiga sér sta  vi  fasta e a fljótandi borpalla e a færanlega borpalla á sjó á sta num. 

 

 

Yfirl singar um siglingavernd 

 

16.57 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um verklagsreglur sem fylgja ber egar verndarfulltrúi hafnar fer 
fram á, a  fyrirmælum samningsríkisstjórnar, yfirl singu um siglingavernd og ef skip fer fram á slíka yfirl singu. 

 

Úttekt, endursko un og breytingar 

 

16.58 Í verndaráætlun fyrir hafnara stö u ætti a  kve a á um hvernig verndarfulltrúi hafnar hyggst gera úttekt á 
áframhaldandi skilvirkni verndaráætlunar fyrir hafnara stö u og hva a verklagsreglum skuli fylgt vi  a  
endursko a, uppfæra e a breyta verndaráætlun fyrir hafnara stö u. 

 

16.59 Verndarfulltrúi hafnar ætti a  taka ákvör un um endursko un verndaráætlunar fyrir hafnara stö u. A  auki ætti a  
endursko a hana: 

 

.1 ef áhættumati fyrir hafnara stö una er breytt, 
 

.2 ef fram kemur vi  sjálfstæ a úttekt á verndaráætlun fyrir hafnara stö u e a vi  prófun samningsríkisstjórnar á 
verndara ila hafnara stö unnar misbrestir hjá verndara ilanum e a ef spurningar vakna um áframhaldandi 

ingu mikilvægra átta sam ykktrar verndaráætlunar fyrir hafnara stö u, 

 

.3 í kjölfar váatvika e a a ste jandi ógnar ar sem hafnara sta an á í hlut og 

 

.4 í kjölfar eigendaskipta e a breytinga á rekstrarstjórn hafnara stö unnar. 
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16.60 Verndarfulltrúi hafnar getur lagt til vi eigandi breytingar á sam ykktri áætlun a  undangenginni hvers kyns 
endursko un hennar. Breytingar á verndaráætlun fyrir hafnara stö u, sem tengjast: 

 

.1 breytingartillögum sem gætu í grundvallaratri um breytt eim a fer um sem beitt er til a  vi halda vernd 
innan hafnara stö unnar og 

 

.2 brottflutningi, breytingum e a endurn jun varanlegra hindrana, verndar- e a eftirlitsbúna ar og -kerfa o. .h. 
sem á ur var talinn mikilvægur til a  vi halda vernd innan hafnara stö unnar, 

 

ætti a  leggja fyrir samningsríkisstjórnina, sem sam ykkti upprunalegu verndaráætlunina fyrir hafnara stö una, til 
umfjöllunar og sam ykktar. Slíkt sam ykki má veita af hálfu e a fyrir hönd samningsríkisstjórnar me  e a án 
breytinga sem lag ar voru til. Vi  sam ykkt verndaráætlunar fyrir hafnara stö u ætti samningsríkisstjórn a  
tilgreina hva a breytingar á verklagsreglum e a a rar á reifanlegar breytingar urfi a  leggja fram til sam ykktar. 
 

 

Sam ykkt verndaráætlana fyrir hafnara stö u 

 

16.61 Vi komandi samningsríkisstjórn arf a  sam ykkja verndaráætlanir fyrir hafnara stö u og ætti hún koma á 
vi eigandi verklagsreglum sem kve a á um: 

 

.1 a  verndaráætlanir fyrir hafnara stö u séu lag ar fyrir hana, 

 

.2 umfjöllun verndaráætlana fyrir hafnara stö u, 

 

.3 sam ykkt verndaráætlana fyrir hafnara stö u, me  e a án breytinga, 

 

.4 umfjöllun breytinga sem lag ar eru fram eftir sam ykki og  

 

.5 verklagsreglur um sko un e a úttekt á ví hvort sam ykkt verndaráætlun fyrir hafnara stö u eigi áfram vi . 

 

Á öllum stigum ætti a  grípa til a ger a til a  tryggja a  trúna ar sé ávallt gætt um innihald verndaráætlunar fyrir 
hafnara stö u. 

 

 

Yfirl sing um a  hafnara sta a uppfylli kröfur um siglingarvernd 

 

16.62 Samningsríkisstjórn, sem ræ ur yfirrá asvæ inu ar sem hafnara sta a er sta sett, getur gefi  út vi eigandi 
yfirl singu um a  hafnara sta a uppfylli kröfur um siglingavernd ar sem fram kemur eftirfarandi: 

 

.1 hafnara sta an, 

 

.2 a  hafnara sta an samr mist ákvæ um kafla XI-2 og A-hluta essa kó a, 

 

.3 gildistími yfirl singar um a  hafnara sta a uppfylli kröfur um siglingavernd sem samningsríkisstjórnir ættu 
a  tilgreina en ætti ekki a  vera lengri en fimm ár og 

 

.4 tilhögun vi  sí ari sannprófanir sem samningsríkisstjórn kemur á og sta festing á ví hvenær ær fara fram. 

 

16.63 Yfirl sing um a  hafnara sta a uppfylli kröfur um siglingavernd ætti a  vera á ví formi sem sett er fram í 
vi bætinum vi  ennan hluta kó ans. Ef nota  er anna  tungumál en enska, franska e a spænska getur 
samningsríkisstjórn, álíti hún a  vi eigandi, einnig láta fylgja me  ingu á eitthvert essara tungumála. 

 

 

17. VERNDARFULLTRÚI HAFNAR 

 

 

Almennt 

 

17.1 Í undantekningartilvikum egar verndarfulltrúi skips hefur spurningar fram a  færa um gildi au kennisskírteina 
eirra sem leita eftir ví a  komast um bor  í skipi  í opinberum tilgangi ætti verndarfulltrúi hafnar a  a sto a vi  
a . 

 

17.2 Verndarfulltrúi hafnar ætti ekki a  bera ábyrg  á kerfisbundinni sta festingu á deili eirra sem leita eftir ví a  
komast um bor  í skipi . 

 

Auk ess er a rar lei beiningar, sem máli skipta, a  finna í 15., 16. og 18. li . 
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18. KENNSLA, JÁLFUN OG ÆFINGAR Á SVI I VERNDAR HAFNARA STÖ U 
 

Kennsla 
 

18.1 Verndarfulltrúi hafnar ætti a  kunna skil á og hljóta kennslu í sumum e a öllum eftirtalinna átta, eftir ví sem vi  
á: 
 
.1 verndarstjórnun, 
 
.2 vi eigandi al jó asamningum, kó um og tilmælum, 
 
.3 vi eigandi innanlandslöggjöf og regluger um, 
 
.4 ábyrg arsvi um og starfsemi annarra verndara ila, 
 
.5 a fer afræ i vi  ger  áhættumats fyrir hafnara stö u, 
 
.6 a fer um vi  verndarkannanir og –sko anir á skipum og hafnara stö u, 
 
.7 rekstri skipa og hafna og forsendum sem liggja ar a  baki, 
 
.8 verndarrá stöfunum skipa og hafnara stö u, 
 
.9 ney arvi búna i og ney arvi brög um og ger  vi brag sáætlana, 
 
.10 kennslutækni til a  beita vi  verndar jálfun og -menntun, .m.t. verndarrá stafanir og verklagsreglur, 
 
.11 me höndlun vi kvæmra uppl singa og bo skiptum á svi i siglingaverndar, 
 
.12 ekkingu á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 
 
.13 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 
 
.14 kunnáttu í a  ekkja, án mismununar, einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna 

öryggi, 
 
.15 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 
 
.16 verndarbúna i og –kerfum og takmörkunum eirra í notkun, 
 
.17 a fer um vi  úttektir, sko anir, eftirlit og vöktun, 
 
.18 a fer um vi  handvirka leit og kannanna án röskunar, 
 
.19 jálfun og æfingum á svi i siglingaverndar, .m.t. í tengslum vi  skip, og  
 
.20 mati á jálfun og æfingum á svi i siglingavernd. 
 

18.2 Starfsli  hafnara stö u me  sérhæf ar verndarskyldur ætti a  kunna skil á og hljóta kennslu í sumum e a öllum 
eftirtalinna átta, eftir ví sem vi  á: 
 
.1 ekkingu á ríkjandi ógn vi  siglingavernd og mynstri ar a  lútandi, 
 
.2 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 
 
.3 kunnáttu í a  ekkja einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna vernd, 
 
.4 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir, 
 
.5 stjórn og stjórnunartækni egar um er a  ræ a stóra hópa fólks, 
 
.6 bo skiptum á svi i siglingaverndar, 
 
.7 starfsemi verndarbúna ar og –kerfa, 
 
.8 prófun, kvör un og vi hald á verndarbúna i og –kerfum, 
 
.9 sko unar-, eftirlits- og vöktunartækni og 
 
.10 a fer um vi  handvirka leit á fólki, í persónulegum eigum, farangri, farmi og vistum skips. 
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18.3 Allt anna  starfsli  hafnara stö u ætti a  kunna skil á og ekkja til hlítar vi eigandi ákvæ i í verndaráætlun fyrir 
hafnara stö u hva  var ar suma e a alla af eftirtöldum áttum, eftir ví sem vi  á: 
 
.1 merkingu hinna msu vástiga og hva a kröfur liggja ar a  baki, 
 
.2 ekkingu í a  bera kennsl á og finna vopn, hættuleg efni og tæki, 
 
.3 kunnáttu í a  ekkja einkenni og heg unarmynstur einstaklinga sem líklegir eru til a  ógna öryggi og 
 
.4 tækni sem beitt er til a  sni ganga verndarrá stafanir. 
 

jálfun og æfingar 
 

18.4 Markmi  jálfunar og æfinga er a  tryggja a  starfsli  hafnara stö u kunni gó  skil á öllum verndarskyldum sem 
eim er fali  á öllum vástigum og geti greint hvers kyns annmarka á siglingavernd sem nau synlegt er a  taka á. 

 
18.5 Til a  tryggja skilvirka framkvæmd ákvæ a verndaráætlunar hafnara stö u ætti jálfun a  fara fram á riggja 

mána a fresti hi  minnsta nema sérstakar kringumstæ ur mæli gegn ví. Í slíkri jálfun ætti a  prófa einstaka ætti 
áætlunarinnar, s.s. á mismunandi ógn vi  siglingavernd sem talin er upp í málsgrein 15.11. 

 
18.6 Hinar msu æfingar, sem verndarfulltrúi hafnar kann a  taka átt í ásamt vi eigandi yfirvöldum 

samningsríkisstjórna, verndarfulltrúum útger arfélaga e a verndarfulltrúum skipa, séu eir til sta ar, ættu a  fara 
fram a.m.k. einu sinni á hverju almanaksári en ó mega aldrei lí a meira en 18 mánu ir á milli æfinga. egar óska  
er eftir átttöku verndarfulltrúa útger arfélaga e a verndarfulltrúa skipa í sameiginlegum æfingum ætti a  hafa í 
huga hva a aflei ingar a  muni hafa fyrir skipi  me  tilliti til verndar og starfsemi ess. Æfingunum er ætla  a  
prófa bo skipti, samhæfingu, hvort tilföng séu fyrir hendi og vi brög . essar æfingar geta veri : 
 
.1 verklegar vi brag sæfingar, 
 
.2 skrifbor sæfingar me  hjálp hermis e a í námskei sformi e a 
 
.3 samhli a ö rum æfingum sem haldnar eru, s.s. æfingum í vi búna i í ney artilvikum e a æfingum annarra 

hafnarríkisyfirvalda. 
 

19. Sannprófun og útgáfa skírteina fyrir skip 
 
Engar frekari lei beiningar. 
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Vi bætir vi  B-hluta 
 

1. vi bætir 
 

Ey ubla  fyrir yfirl singu um siglingavernd milli skips og hafnara stö u (1) 
 

YFIRL SING UM SIGLINGAVERND 
 

Nafn skips:  

Heimahöfn:  

IMO-númer:  

Heiti hafnara stö u:  

    

essi yfirl sing um siglingavernd gildir frá ............................................ til ......................................................., a  ví er var ar eftirfarandi starfsemi 

 
................................................................................................................ 

(telji  upp starfsemi ásamt vi eigandi uppl singum) 

 

 
egar eftirtalin vástig gilda 

 

Vástig fyrir skipi :  

Vástig fyrir hafnara stö una:  

 
Hafnara sta an og skip koma sér saman um eftirtaldar verndarrá stafanir og skyldur til a  tryggja a  fari  sé a  kröfum A-hluta al jó akó ans um 
vernd skipa og hafnara stö u. 
 

 Áritun upphafsstafa verndarfulltrúa skips e a verndarfulltrúa hafnar í essa 
dálka gefur til kynna a  starfsemin muni fara fram í samræmi vi  sam ykkta 

áætlun sem vi  á af hálfu  

Starfsemi Hafnara stö unnar: Skipsins: 

Tryggja a  öllum verndarskyldum sé fullnægt   

Vakta haftasvæ i til a  tryggja a  einungis einstaklingar er hafa til 
ess heimild fái ar a gang 

  

St ra a gangi a  hafnara stö unni   

St ra a gangi um bor  í skip   

Vöktun á hafnara stö unni, .m.t. vi legukantar og næsta 
umhverfi skipsins 

  

Vöktun skipsins, .m.t. vi legukantar og næsta umhverfi skipsins   

Me höndlun farms   

Afhending á farmi skips   

Me höndlun fylgdarlauss farangurs   

Eftirlit me  fólki sem fer um bor  og eigum ess   

Tryggja a  bo skiptalei ir sem var a siglingavernd séu virkar og 
tiltækar milli skips og hafnara stö u  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) etta ey ubla  fyrir yfirl singu um siglingavernd er til nota milli skips og hafnara stö u. Ef yfirl sing um siglingavernd á a  taka til tveggja skipa ætti a  breyta essari 

fyrirmynd me  vi eigandi hætti. 
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eir sem undirrita ennan samning sta festa a  verndarrá stafanir og tilhögun bæ i í hafnara stö unni og skipinu á me an tilgreind starfsemi fer fram 
sé í samræmi vi  ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta kó ans sem ver ur hrint í framkvæmd í samræmi vi  ákvæ in sem egar hefur veri  mælt fyrir um í 
sam ykktri áætlun eirra e a í hinni sértæku tilhögun sem sam ykkt hefur veri  og tilgreind er í vi aukanum sem fylgir. 
 
Sta ur: ................................................................................. dagsetning: .............................................................................................. 

Undirrita  fyrir og fyrir hönd 

hafnara stö unnar: skipsins: 
 
 
 

(Undirskrift verndarfulltrúa hafnar) 

 

(Undirskrift skipstjóra e a verndarfulltrúa skips) 

 

Nafn og titill einstaklings sem skrifa i undir  

Nafn: Nafn: 
Titill: Titill: 
 

Tengiuppl singar 

(fylli  út eftir ví sem vi  á) 

(tilgreini  símanúmer e a talstö varrás e a tí nisvi  sem nota skal) 

fyrir hafnara stö una: fyrir skipi : 
Hafnara sta a Skipstjóri 
Verndarfulltrúi hafnar Verndarfulltrúi skips 
 Útger arfélag  
 Verndarfulltrúi útger arfélags 
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2. vi bætir 
 

Ey ubla  fyrir yfirl singu um a  hafnara sta a uppfylli kröfur um siglingavernd  
 

YFIRL SING UM A  HAFNARA STA A UPPFYLLI KRÖFUR UM SIGLINGAVERND 
 

(Kennimerki opinbers a ila) (Ríki) 

Númer yfirl singar .................................................................................  

 

Gefi  út samkvæmt ákvæ um B-hluta 

AL JÓ AKÓ A UM VERND SKIPA OG HAFNARA STÖ U (ISPS-KÓ ANS) 

Ríkisstjórn ......................................................................................................................................................................................................................................  

(heiti ríkis) 

Heiti hafnara stö unnar: ...............................................................................................................................................................................................................  

Heimilisfang hafnara stö unnar: ..................................................................................................................................................................................................  

A  VOTTAST HÉR ME  a  sannprófa  hefur veri  a  essi hafnara sta a er í samræmi vi  ákvæ i kafla XI-2 og A-hluta al jó akó ans um vernd 
skipa og hafnara stö u (ISPS-kó ans) og a  hún starfar í samræmi vi  sam ykkta verndaráætlun fyrir hafnara stö u. essi áætlun hefur veri  
sam ykkt me  tilliti til eftirfarandi <tilgreina ber tegund reksturs, tegundir skipa e a starfsemi e a a rar vi eigandi uppl singar> (striki  yfir a  sem á 
ekki vi ): 

Far egaskip 

Háhra afar egafar 

Háhra aflutningafar 

Olíuflutningaskip 

Efnaflutningaskip 

Gasflutningaskip 

Færanlegir borpallar á sjó 

Flutningaskip önnur en au sem geti  er hér a  framan  

essi samræmisyfirl sing gildir til……………………………………………………………., me  fyrirvara um sannprófun (eins og tilgreint er á 
bakhli ) 

Gefi  út í .........................................................................................................................................................................................................................................  

(Útgáfusta ur yfirl singar) 

Útgáfudagur ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

(Undirskrift tilnefnds fulltrúa stjórnvalds sem gefur skjali  út) 

 ...........................................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvaldsins sem gefur skjali  út, eftir ví sem vi  á) 
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ÁRITUN UM SANNPRÓFUN 

Ríkisstjórn <setji  inn nafn ríkis> hefur ákve i  a  gildi essarar samræmisyfirl singar skuli vera há  <setji  inn vi eigandi uppl singar um 

sannprófanirnar (t.d. lögbo na árlega sannprófun e a óreglubundnar sannprófanir)>. 

A  VOTTAST HÉR ME  a  vi  sannprófun, sem fram fór í samræmi vi  málsgrein B/16.62.4 í ISPS-kó anum, kom í ljós a  hafnara sta an 

uppfyllti vi eigandi ákvæ i kafla XI-2 samningsins og A-hluta ISPS-kó ans. 

1. SANNPRÓFUN 

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

2. SANNPRÓFUN 

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

3. SANNPRÓFUN  

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ......................................................................................................  

(Kennimerki e a stimpill yfirvalds, eftir ví sem vi  á) 

4. SANNPRÓFUN 

 Undirskrift: ......................................................................................................  
(Undirskrift fulltrúa stjórnvalds) 

 Sta ur: ..............................................................................................................    

 Dagsetning: ...................................................................................................... “ 

 
 

 
 
 


