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 2011/EES/20/12

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

Með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/
EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (1), einkum 4. mgr. 
14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Við víðtæka skoðun skips skal hafnarríkiseftirlitsmaður 
hafa til leiðbeiningar skrá yfir tiltekin atriði sem á að 
sannprófa, með fyrirvara um hagkvæmni við framkvæmd 
eða hvers konar takmarkanir sem tengjast öryggi 
einstaklinga, skips eða hafnar.

2) Að því er varðar tilgreiningu þeirra tilteknu atriða 
sem á að sannprófa þegar víðtæk skoðun fer fram á 
einhverjum þeirra áhættusviða sem talin eru upp í VII. 
viðauka við tilskipun 2009/16/EB virðist nauðsynlegt að 
byggja á sérfræðiþekkingu Parísarsamkomulagsins um 
hafnarríkiseftirlit.

3) Hafnarríkiseftirlitsmenn skulu meta með faglegum hætti 
hvaða tiltekin atriði skulu skoðuð og hversu  nákvæmlega 
hvert tiltekið atriði skuli skoðað.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skrá yfir tiltekin atriði sem á að sannprófa við víðtæka 
skoðun

Víðtæka skoðunin, sem um getur í 14. gr. tilskipunar 2009/16/
EB skal, eftir atvikum, ná a.m.k. til sannprófana á þeim tilteknu 
atriðum sem talin eru upp í viðaukanum við þessa reglugerð.
Ef engin tiltekin svið eru tilgreind fyrir tiltekna tegund 
skips, eins og það er skilgreint í tilskipun 2009/16/EB, skal 
skoðunarmaður meta með faglegum hætti hvaða atriði skulu 
skoðuð og að hve miklu marki til að athuga heildarástand á 
þessum sviðum. 

2. gr.

Gildistaka og beiting

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2011.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 428/2010

frá 20. maí 2010

um framkvæmd 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB  að því er varðar  
víðtækar skoðanir á skipum (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2010, bls. 2. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2010 frá 10. 
desember 2010 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17, 
31.3.2011, bls. 11.(1) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57.

(1) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. maí 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR TILTEKIN ATRIÐI SEM Á AÐ SANNPRÓFA VIÐ VÍÐTÆKA SKOÐUN 

(sem um getur í 4. mgr. 14. gr. tilskipunar 2009/16/EB) 

A. Allar tegundir skipa 

a) Ástand burðarvirkis 

 — Ástand bols og þilfars 

b) Vatnsþétt/veðurþétt ástand 

— Vatnsþéttar/veðurþéttar hurðir 

— Loftræstibúnaður, loftrör og reisn 

— Lestarop 

c) Neyðarkerfi 

— Hermun rafmagnsleysis/ræsing neyðarrafala 

— Neyðarlýsing 

— Prófun á austurbúnaði 

— Prófun á lokunarbúnaði/vatnsþéttum hurðum 

— Prófun á stýrisbúnaði, þ.m.t. neyðarstýrisbúnaður 

d) Fjarskipti 

— Prófun á varaorkugjafa 

— Prófun á aðalfjarskiptabúnaði, þ.m.t. búnaður til að taka á móti öryggistilkynningum til sjófarenda 

— Prófun á handheldum metrabylgjutækjum (VHF) fyrir alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta 
á sjó (GMDSS) 

e) Brunaöryggi 

— Brunaæfingar, þ.m.t. sýnikennsla á því að kunnátta sé fyrir hendi að nota slökkvibúninga og 
slökkvibúnað og -tæki 

— prófun á neyðarslökkvidælu (með tveimur slöngum) 

— Prófun á fjarstýrðri neyðarstöðvun fyrir loftræstingu og tengd spjöld 

— Prófun á fjarstýrðri neyðarstöðvun fyrir eldsneytisdælur 

— Prófun á fjarstýrðum hraðlokum 

— Eldvarnarhurðir 

— Föst slökkvikerfi og tengd viðvörunarkerfi 

f) Viðvörunarkerfi 

— Prófun á brunaviðvörunarkerfi 

g) Aðbúnaður og vinnuskilyrði 

— Ástand legufæra, þ.m.t. undirstöður vélbúnaðar 
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h) Björgunartæki 

— Sjósetningarbúnaður fyrir björgunarför og léttbáta (ef vart verður við notkunarleysi þarf að sjósetja 
far) 

i) Mengunarvarnir 

— Prófun á olíusíubúnaði 

B. Búlkaskip/OBO (ef það flytur búlkafarm í föstu formi) 

Auk þeirra atriða, sem talin eru upp í A-hluta, skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun 
búlkaskipa: 

a) Skjöl 

Sannprófun á því að eftirfarandi skjöl séu um borð, þau séu fullfrágengin og árituð af fánaríki eða 
viðurkenndri stofnun: 

— Aukin eftirlitsáætlun (ESP), þ.m.t.: 

i. Skýrslur um kannanir á burðarvirki 

ii. Skýrslur um þykktarmælingar 

iii. Skýrslur um mat á ástandi 

— Eftirlit með því hvort sá farmur sem fluttur er sé leyfilegur samkvæmt kóðanum um flutning á 
hættulegum varningi 

— Viðurkenning lestunartækja 

b) Ástand burðarvirkis 

— Ástand þilja og karma 

— Kjölfestugeymar 

Skoða skal a.m.k. einn kjölfestugeymi innan farmrýmis skipsins frá mannopi hans eða aðgangi frá 
þilfari eða með því að skoða hann innan frá, telji skoðunarmaður gildar ástæður til þess á grunni 
athugana og skýrslna sem byggjast á auknu eftirlitsáætluninni.  

C. Gasflutningaskip, efnaflutningaskip. 

Auk þeirra atriða sem talin eru upp í A-hluta skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun gas- og 
efnaflutningaskipa: 

a) Skjöl 

— Hafa eftirlit með því að sú framleiðsluvara sem flutt er sé á viðkomandi hæfnisskírteini 

b) Vinna við farm 

— Öryggisvöktunarbúnaður farmgeyma að því er varðar hitastig, þrýsting og úllas (úllas = mismunur 
milli heildarlengdar dýpilsrörs geymis og dýpilshæðar vökva í sama geymi) 

— Tæki til að mæla súrefni og sprengihættu, þ.m.t. kvörðun þeirra Könnun á hvort efnaskynjarar 
(sogdælur) séu tiltækir með hæfilega mörgum, hentugum túpum til að skynja lofttegundir með tilliti 
til þess farms sem verið er að flytja 

— Prófun á úðabúnaði á þilfari 

c) Brunaöryggi 

— Prófun á föstum slökkvibúnaði á þilfari (eftir því sem nauðsynlegt er vegna þeirrar vöru sem verið 
er að flytja) 



Nr. 20/106  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.4.2011 
    

d) Aðbúnaður og vinnuskilyrði 

— Káetuflóttabúnaður með hæfilegri öndunarvörn og augnhlífum, ef þess er krafist fyrir vörur sem 
taldar eru upp í viðkomandi hæfnisskírteini 

D. Skip til almennra vöruflutninga, gámaskip, kæliskip, verksmiðjuskip, þungaflutningaskip, 
þjónustuskip á hafi úti, skip er sem smíðað í ákveðnum tilgangi, færanlegir borpallar á sjó (MODU), 
fljótandi framleiðslueiningar með geymslu- og uppskipunarbúnaði (FPSO), aðrar tegundir skipa 

Auk þeirra atriða sem talin eru upp í A-hluta skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun skipa af 
þeim tegundum sem taldar eru upp samkvæmt þessum hluta: 

a) Vatnsþétt/veðurþétt ástand 

— Ástand lestarlúga 

— Aðgengi að lestum/geymum 

b) Vinna við farm 

— Lestunarbúnaður 

— Fyrirkomulag sjóbúnaðar 

E. Olíuflutningaskip/OBO (þegar það er skráð sem olíuflutningaskip) 

Auk þeirra atriða sem talin eru upp í A-hluta skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun 
olíuflutningaskipa: 

a) Skjöl 

Sannprófun á því að eftirfarandi skjöl séu um borð, þau séu fullfrágengin og árituð af fánaríki eða 
viðurkenndri stofnun 

— Aukin eftirlitsáætlun, þ.m.t.: 

i. Skýrslur um kannanir á burðarvirki 

ii. Skýrslur um þykktarmælingar 

iii. Skýrslur um mat á ástandi 

— Skírteini um kvoðuslökkvibúnað á þilfari 

b) Ástand burðarvirkis 

— Kjölfestugeymar 

Skoða skal a.m.k. einn kjölfestugeymi innan farmrýmis skipsins frá mannopi hans eða aðgangi frá 
þilfari eða með því að skoða hann innan frá, telji skoðunarmaður gildar ástæður til þess á grunni 
athugana og skýrslna sem byggjast á auknu eftirlitsáætluninni.  

c) Brunaöryggi 

— Fastur kvoðuslökkvibúnaður á þilfari 

— Athugun þrýstings á eðalgasi og súrefnisinnihaldi þess 

F. Háhraðafarþegafar, farþegaskip, ekjufarþegaskip 

Auk þeirra atriða sem talin eru upp í A-hluta skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun 
farþegaskipa: 
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Sé það talið viðeigandi er heimilt að halda áfram hluta af skoðun ekjuferja og háhraðafarþegafara, sem um 
getur í tilskipun ráðsins 1999/35/EB (1) meðan skipið er í förum til eða frá höfnum aðildarríkja með 
samþykki skipstjóra eða útgerðar í því skyni að sýna fram á að ferjan eða farið uppfylli áfram allar 
nauðsynlegar kröfur um öruggan rekstur.  Hafnarríkiseftirlitsmönnum er hvorki heimilt að trufla starfsemi 
skipsins né skapa aðstæður sem, að áliti skipstjóra, geta stefnt öryggi farþega, áhafnar eða skips í hættu. 

a) Skjöl 

Skjalfest sönnun að því er varðar: 

— Þjálfun í stjórn stórra hópa fólks 

— Kynningarþjálfun 

— Þjálfun í öryggismálum fyrir starfsfólk sem veitir farþegum í farþegarýmum beina öryggisaðstoð,  
einkum öldruðum og fötluðum, þegar neyðarástand skapast 

— Þjálfun í að takast á við hættuástand og bregðast við mannlegu atferli 

b) Vatnsþétt/veðurþétt ástand 

— Stafnhurðir og hurðir í skuti eftir því sem við á 

— Prófun á fjarstýrðum og handstýrðum stjórnbúnaði fyrir vatnsþéttar hurðir á þiljum 

c) Neyðarkerfi 

— Þekking áhafnar á áætlun um aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón 

d) Vinna við farm 

— Fyrirkomulag sjóbúnaðar eftir því sem við á 

e) Brunaöryggi 

— Prófun á fjarstýrðum og handstýrðum stjórnbúnaði til að loka brunaspjöldum 

f) Viðvörunarbúnaður 

— Prófun á almennu hátalarakerfi 

— Prófun á eldskynjunar- og viðvörunarkerfi 

g) Björgunarbúnaður 

— Æfing í að yfirgefa skip (þ.m.t. sjósetning léttbáts og björgunarbáts) 

G. Ekjuflutningaskip 

Auk þeirra atriða sem talin eru upp í A-hluta skal líta á eftirfarandi atriði sem lið í víðtækri skoðun 
ekjuflutningaskipa: 

a) Vatnsþétt/veðurþétt ástand 

— Stafnhurðir og hurðir í skuti  

b) Vinna við farm 

— Fyrirkomulag sjóbúnaðar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 1. 


