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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 94/57/EB frá 22. nóvember 
1994 um sameiginlegar reglur og staðla fyrir stofnanir sem 
sjá um skipaeftirlit og -skoðun og fyrir tilheyrandi starfsemi 
siglingamálayfirvalda (1), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákveði aðildarríki, að því er varðar skip sem sigla undir 
fána þess, að heimila stofnunum að annast að einhverju 
eða öllu leyti eftirlit og skoðanir vegna skírteina í 
samræmi við viðeigandi alþjóðasamninga og, eftir því 
sem við á, að gefa út eða endurnýja skírteini sem því 
tengjast, eða að reiða sig á stofnanir til að annast að 
einhverju eða öllu leyti slíkt eftirlit og skoðanir, skal það 
aðeins fela þessar skyldur stofnunum sem viðurkenndar 
eru skv. 4. gr. tilskipunar 94/57/EB.

2) Góð frammistaða viðurkenndrar stofnunar, að því er 
varðar öryggi og mengunarvarnir, ― metin með tilliti til 
allra skipa sem stofnunin hefur flokkað, óháð því undir 
hvaða fána þau sigla ― er mikilvæg vísbending um 
skilvirkni stofnunarinnar.

3) Frammistöðumat á viðurkenndum stofnunum, að því 
er varðar öryggi og mengunarvarnir, skal unnið úr 
gögnum sem byggjast á Parísarsamkomulaginu um 
hafnarríkiseftirlit og/eða á hliðstæðum kerfum. Einnig 
má styðjast við greiningu á sjóslysum þar sem við sögu 
koma skip sem viðurkenndu stofnanirnar hafa flokkað.

4) Þar eð viðurkenndar stofnanir starfa um allan heim þykir 
rétt að frammistöðumat þeirra sé byggt á nægilega stóru 
landsvæði.

5) Bandaríska strandgæslan birtir reglulega gögn um 
hafnarríkiseftirlit og þau eru einnig birti innan ramma 
Tókýósamkomulagsins um hafnarríkiseftirlit með 
svipuðum hætti og innan ramma Parísarsamkomulagsins 
um hafnarríkiseftirlit. Þessi gögn skulu teljast 
sambærilegar og áreiðanlegar heimildir hvað varðar 
samfelldni og nákvæmni gagna sem notuð eru til að 
byggja frammistöðumat viðurkenndra stofnana á að því 
er varðar öryggi og mengunarvarnir.

6) Gögnin, sem birt eru samkvæmt Parísarsamkomulaginu 
um hafnarríkiseftirlit, Tókýósamkomulaginu um 
hafnarríkiseftirlit og af Bandarísku strandgæslunni eru 
háð undanfarandi áfrýjunarferli sem gerir viðurkenndum 
stofnunum kleift að andæfa þeim. Þessi gögn skulu 
því teljast nægilega áreiðanlegar heimildir og skulu 
notuð til að ákvarða matsviðmiðanir vegna frammistöðu 
viðurkenndra stofnana að því er varðar öryggi og 
mengunarvarnir.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2010 frá 1. 
október 2010 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 
16.12.2010, bls. 13.

(1) Stjtíð. EB L 319, 12.12.1994, bls. 20.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 16. júní 2009

um viðmiðanir sem styðjast skal við þegar skera þarf úr um það hvenær frammistaða stofnunar, 
sem kemur fram fyrir hönd fánaríkis, geti talist stofna öryggi og umhverfinu í óviðunandi hættu (*)
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7) Við greiningu á skrám um farbann skipa skal, þar sem 
slíkar upplýsingar eru tiltækar, taka sérstakt tillit til 
farbanna sem tengjast viðurkenndum stofnunum. 
Greiningin skal einnig útfærð þannig að hún dragi úr 
hættunni á að tölfræðileg skekkja myndist vegna þess 
að flotinn er lítill eða takmarkaður við tiltekinn fána, 
eins og getur gerst þegar floti er flokkaður af tilteknum 
stofnunum með takmarkaða viðurkenningu. 

8) Gagnalindir skulu vera gagnsæjar, óhlutdrægar og geta 
veitt nægilega áreiðanleg, ítarleg og samfelld gögn. Því 
er heimilt, ef nægilega ítarlegar opinberar heimildir eru 
ekki fyrir hendi, að afla gagna um sjóslys frá 
einkaaðilum svo fremi að viðunandi trygging fáist fyrir 
því að fyrrnefnd viðmið séu uppfyllt. 

9) Einnig skulu þær skýrslur, sem aðildarríkin leggja fram 
á grundvelli 12. gr. tilskipunar 94/57/EB, teknar til 
greina við frammistöðumat á stofnunum að því er 
varðar öryggi og mengunarvarnir. 

10) Frammistöðumat á viðurkenndri stofnun að því er 
varðar öryggi og mengunarvarnir, auk annarra 
upplýsinga eins og t.d. um sjóslys, skal meta með það í 
huga að hægt verði að taka sanngjarnar og hóflegar 
ákvarðanir byggðar á getu stofnunarinnar til að uppfylla 
ströngustu faglegar kröfur. Því er nauðsynlegt að bera 
saman gögn um þessa frammistöðu saman á hæfilega 
löngu tímabili. 

11) Til þess að tryggja gagnsemi og sanngirni matskerfisins 
er nauðsynlegt að gefa viðurkenndum stofnunum 
hæfilegan frest til að taka tillit til þess í 
stjórnunarákvörðunum sínum en gefa 
framkvæmdastjórninni jafnframt tækifæri til að meta 
virkni þess og gera nauðsynlegar breytingar, eins og við 
á. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi á 
höfunum og varnir gegn mengun frá skipum. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „Viðurkennd stofnun“: stofnun sem er viðurkennd í 
samræmi við 4. gr. tilskipunar 94/57/EB. 

2. „Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit“ (hér á eftir 
nefnt Parísarsamkomulagið): samkomulagið um 
hafnarríkiseftirlit undirritað í París 26. janúar 1982 eins og 
það hljóðar daginn sem þessi ákvörðun er samþykkt. 

3. „Tókýósamkomulagið um hafnarríkiseftirlit“ (hér á eftir 
nefnt Tókýósamkomulagið): samkomulagið um 
hafnarríkiseftirlit á Kyrrahafssvæði Asíu undirritað í 
Tókýó 1. desember 1993 eins og það hljóðar daginn sem 
þessi ákvörðun er samþykkt. 

4. „Farbann sem tengist viðurkenndri stofnun“: viðurkennd 
stofnun, sem framkvæmdi viðkomandi skoðun skips eða 
gaf út skírteini, bar ábyrgð með tilliti til annmarkanna sem 
einir sér eða saman leiddu til farbann eins og skilgreint er í 
viðkomandi leiðbeiningum viðeigandi 
hafnarríkiseftirlitskerfis. 

5. „Sjóslys“: sjóslys eins og það er skilgreint í ályktun 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar A.849(20). 

2. gr. 

Viðmiðanir sem styðjast skal við þegar skera þarf úr um 
hvenær frammistaða stofnunar, sem starfar fyrir hönd 
fánaríkis, geti talist stofna öryggi og umhverfinu í óviðunandi 
hættu er að finna í I. viðauka. 

3. gr. 

1. Til viðbótar við viðmiðanirnar í I. viðauka er 
framkvæmdastjórninni heimilt, þegar hún ákvarðar hvort 
stofnun, sem starfar fyrir hönd fánaríkis, teljist stofna öryggi 
og umhverfinu í óviðunandi hættu, að taka tillit til tilvika sem 
hún fær vitneskju um þar sem: 

a) sýnt hefur verið fram á fyrir dómstólum eða gerðardómi 
að sjóslys þar sem í hlut á skip í flokki hjá viðurkenndri 
stofnun megi rekja til vísvitandi athæfis, vanrækslu eða 
vítaverðs gáleysis af hálfu viðurkenndu stofnunarinnar eða 
aðila, starfsmanna, fulltrúa eða annarra sem starfa fyrir 
hennar hönd, og 

b) líta megi svo á, samkvæmt þeim upplýsingum sem 
tiltækar eru framkvæmdastjórninni, að þetta vísvitandi 
athæfi, vanræksla eða vítaverða gáleysi sé tilkomið vegna 
ágalla á skipulagi stofnunarinnar, verklagsreglum og/eða 
innra eftirliti. 

2. Framkvæmdastjórnin skal taka tillit til þess hversu 
alvarlegt tilvikið er og leitast við að ákvarða hvort 
endurtekning eða einhverjar aðrar aðstæður leiði í ljós að 
stofnuninni hafi mistekist að ráða bót á þeim ágöllum sem 
nefndir eru í 1. mgr. og bæta frammistöðu sína. 
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4. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal meta viðmiðanirnar, sem settar 
eru fram í I. viðauka, þremur árum eftir gildistöku þessarar 
ákvörðunar. 

2. Hún skal breyta I. viðauka í samræmi við málsmeðferðina, 
sem um getur í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/57/EB, eftir því 
sem við á, svo hægt sé: 

a) að aðlaga fyrrnefndar viðmiðanir til að tryggja gagnsemi 
þeirra og sanngirni, 

b) að skilgreina viðmiðunarmörk, sem beiting þeirra 
ráðstafana sem kveðið er á um í 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 
10. gr. fyrrnefndrar tilskipunar, miðast við. 

5. gr. 

Aðildarríkin skulu nota samræmda eyðublaðið í II. viðauka 
þegar þau senda framkvæmdastjórninni og öðrum 
aðildarríkjum skýrslur í samræmi við 12. gr. tilskipunar 
94/57/EB. 

6. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. júní 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

1. HAFNARRÍKISEFTIRLIT 

1.1. Fjöldi farbanna sem tengjast viðurkenndum stofnunum miðað við heildarfjölda skoðana á þriggja ára 
tímabili 

reiknast sem 

Ul = N · p + 0,5 + z · [N · p · (1 – p)]1/2 

Uh = N · p – 0,5 – z · [N · p · (1 – p)]1/2 

þar sem 

n = fjöldi farbanna sem tengjast viðurkenndri stofnun 

Ul = viðmiðunarmörk slakrar frammistöðu og miðlungsgóðrar frammistöðu   

Uh = viðmiðunarmörk miðlungsgóðrar frammistöðu og góðrar frammistöðu 

N = heildarfjöldi skoðana (lágmarksfjöldi = 60) 

p = fastur reiknistuðull = 0,02 

z = tölfræðilegur marktæknistuðull = 1,645 

 

1.1.1. Parísarsamkomulagið 

n > Ul 6 stig 

Ul ≥ n ≥ Uh 3 stig 

Uh > n 0 stig 

 

1.1.2. Bandaríska strandgæslan (1) 

n > Ul 6 stig 

Ul ≥ n ≥ Uh 3 stig 

Uh > n 0 stig 

 

1.1.3. Tókýósamkomulagið 

n > Ul 6 stig 

Ul ≥ n ≥ Uh 3 stig 

Uh > n 0 stig 

Ef Uh < 0 er litið svo á að Uh = 0. 

Ef n = 0 eru gefin 0 stig óháð því hvert gildi Uh er. 

1.2. Hlutfall farbanna miðað við heildarfjölda skoðana sem tengjast viðurkenndum stofnunum  

1.2.1. Parísarsamkomulagið 

Á ársgrundvelli — samanborið við næstliðin þrjú ár 

Hækkun 1 stig 

Óbreytt 0 stig 

Lækkun – 1 stig 

 
 
(1) Þegar gögn frá Bandarísku strandgæslunni eru notuð má styðjast við heildarfjölda aðgreindra skipakoma í stað heildarfjölda skoðana ef gögn um hið 

síðarnefnda eru ekki tiltæk. 
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1.2.2. Bandaríska strandgæslan (1) 

Á ársgrundvelli — samanborið við næstliðin þrjú ár 

Hækkun 1 stig 

Óbreytt 0 stig 

Lækkun – 1 stig 

1.2.3. Tókýósamkomulagið 

Á ársgrundvelli — samanborið við næstliðin þrjú ár 

Hækkun 1 stig 

Óbreytt 0 stig 

Lækkun – 1 stig 

Ef viðurkennd stofnun sýnir 0% farbannshlutfall tvö tímabil í röð telst það jákvæð frammistaða og sami fjöldi stiga 
gefinn og þegar  farbannshlutfallið lækkar. 

1.3. Fjöldi farbanna miðað við heildarfjölda skoðana á þriggja ára tímabili 

reiknast sem 

Ul = N · p + 0,5 + z · [N · p · (1 – p)]1/2 

þar sem 

n = fjöldi farbanna 

Ul = viðmiðunarmörk slakrar frammistöðu 

N = heildarfjöldi skoðana (lágmarksfjöldi = 60) 

p = fastur reiknistuðull = 0,05 

z = tölfræðilegur marktæknistuðull = 1,645 

1.3.1. Parísarsamkomulagið 

n > Ul 1 stig 

Ul ≥ n 0 stig 

1.3.2. Bandaríska strandgæslan (1) 

n > Ul 1 stig 

Ul ≥ n 0 stig 

1.3.3. Tókýósamkomulagið 

n > Ul 1 stig 

Ul ≥ n 0 stig 

1.4. Tvö farbönn sama skips sem tengjast viðurkenndri stofnun á síðastliðnum 12 mánuðum (á ársgrundvelli, 
samkvæmt Parísarsamkomulaginu, Bandarísku strandgæslunni og Tókýósamkomulaginu) 

Fjöldi tilvika stig 

1 eða 2 1 fyrir hvert skip 

3 til 5 2 fyrir hvert skip 

> 5 3 fyrir hvert skip 
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1.5. Tvö farbönn sama skips sem tengjast viðurkenndri stofnun á síðastliðnum 24 mánuðum (á ársgrundvelli fyrir 
síðastliðna 24 mánuði, samkvæmt Parísarsamkomulaginu, Bandarísku strandgæslunni og Tókýósamkomulaginu) 

1 stig fyrir hvert skip. Tilvik sem þegar hafa verið talin samkvæmt lið 1.4. eru undanskilin. 

1.6. Þrjú eða fleiri farbönn sama skips sem tengjast viðurkenndri stofnun á síðastliðnum 24 mánuðum (á ársgrundvelli 
fyrir síðastliðna 24 mánuði, samkvæmt Parísarsamkomulaginu, Bandarísku strandgæslunni og 
Tókýósamkomulaginu) 

3 stig fyrir hvert skip — sem bætast við þau stig sem úthlutað er samkvæmt lið 1.4. eða 1.5. 

1.7. Munur á frammistöðu skipa sem sigla undir fána og eru á svarta eða hvíta listanum (fjöldi farbanna sem tengjast 
viðurkenndum stofnunum samkvæmt Parísarsamkomulaginu) 

Munur í prósentustigum 

> 2 + 3 stig 

1 – 2 + 2 stig 

0,5 – 1 + 1 stig 

< 0,5 – 1 stig 

Ef nægileg gögn eru ekki tiltæk til að reikna muninn á frammistöðu viðurkenndrar stofnunar skal gefa 0 stig. 

2. SKÝRSLUR FRÁ AÐILDARRÍKJUM 

Fyrir hvert tilkynnt tilvik skal gefa 1 stig en 3 stig að hámarki. 
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II. VIÐAUKI 

SKÝRSLA 

í samræmi við 12. gr. tilskipunar ráðsins 94/57/EB 

„Í tengslum við skyldur sínar sem hafnarríki skulu aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni, öðrum aðildarríkjum og 
fánaríkinu sem um ræðir, ef þau komast að því að stofnanir, sem starfa fyrir hönd fánaríkis, gefa út gild skírteini til 
handa skipi sem uppfyllir ekki viðeigandi kröfur alþjóðasamninganna eða í hvert sinn sem kemur í ljós að skip með gilt 
flokkunarskírteini uppfyllir ekki þær kröfur sem því ber samkvæmt því skírteini. Að því er þessa grein snertir skal 
eingöngu tilkynnt um skip sem stofna öryggi og umhverfi í alvarlega hættu eða þar sem vísbendingar eru fyrir 
hendi um mikla vanrækslu af hálfu stofnananna. Gera skal viðurkenndu stofnuninni, sem í hlut á, grein fyrir slíku 
þegar upphafleg skoðun fer fram svo að hún geti þegar í stað gripið til viðeigandi ráðstafana í framhaldi af því.“ 

Beita skal eftirfarandi viðmiðunum í því skyni að greina í hvaða tilvikum, þar sem viðurkenndri stofnun mistekst að greina 
alvarlega galla á ástandi skipa sem skoðuð eru, beri að tilkynna framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum og fánaríkinu: 

1. Mistökin tengjast lögboðnum skoðunum sem viðurkennda stofnunin framkvæmir og orsakast augljóslega af vítaverðu 
gáleysi, kæruleysi eða vanrækslu af hálfu viðurkenndu stofnunarinnar. 

2. Gallarnir, sem viðurkennda stofnunin hefur ekki meðhöndlað með tilhlýðilegum hætti, tengjast burðarvirkisþáttum 
bolsins og/eða vélbúnaði og/eða öryggisbúnaði og eru nógu alvarlegir til að geta leitt til: 

a) tímabundinnar niðurfellingar, afturköllunar eða skilyrtrar áritunar öryggisskírteinis af hálfu fánaríkisins eða 

b) rekstrarstöðvunar samkvæmt tilskipun ráðsins 1999/35/EB (1) eða farbanns samkvæmt tilskipun ráðsins 
95/21/EB (2) af hálfu gistiríkis eða hafnarríkis þar sem ekki er hægt að ráða bót á annmörkum á innan við fimm 
dögum. 

Í skýrslunni skal gerð grein fyrir tilvikinu og tilgreint hvers vegna framangreindar viðmiðanir teljast hafa verið uppfylltar. 

Eftirfarandi sönnunargögn skulu einnig fylgja, eftir atvikum: 

1. Afrit af öryggisskírteinum. 

2. Skjöl sem tengjast lögboðnum skyldum sem viðurkennda stofnunin innti af hendi áður en gallarnir greindust. 

3. Sönnun fyrir þeim aðgerðum sem fánaríkið, hafnarríkið eða gistiríkið gripu til. 

4. Afrit af skoðunarskýrslu þess flokkunarfélags sem skipið tilheyrir og gefin var út eftir að gallarnir höfðu greinst, 

5. Stafrænar ljósmyndir af svæðunum þar sem gallana er að finna. 

Nota skal meðfylgjandi eyðublað við skýrslugjöfina. 

Skýrslan skal send áfram til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og allra 
aðildarríkjanna. 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 157, 7.7.1995, bls. 1. 
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SKÝRSLA 

lögð fram af (yfirvaldi í ríkinu sem annast skýrslugjöf) 

I. Almennar upplýsingar  

Nafn skipsins:   

IMO-númer:   

Viðurkennd stofnun:  

Tegund skoðunar:   

Skoðunarhöfn:   

Dagsetning skoðunar:   

Eftirfylgni:   

Lengd farbanns:   

Lengd rekstrarstöðvunar:   
 

 

 

II. Ítarleg greinargerð um skoðun og/eða skoðunarskýrsla hafnarríkiseftirlits  
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III. Athugasemdir um störf viðurkenndu stofnunarinnar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. Eftirfylgniaðgerðir af hálfu skoðunarríkis, fánaríkis og viðurkenndu stofnunarinnar  
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V. Skrifleg sönnunargögn lögð fram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


