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                                         REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 802/2010                        2012/EES/7/30 

frá 13. september 2010 

um framkvæmd 3. mgr. 10. gr. og 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að 
 því er varðar frammistöðu félags (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (1), 
einkum 3. mgr. 10. gr. og 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Frammistaða félags er ein af almennum breytum sem 
ákvarðar áhættusnið skips. 

2) Í því skyni að ákvarða frammistöðu félaga, í skilningi 
tilskipunar 2009/16/EB, er nauðsynlegt að við skoðun 
skips skrái skoðunarmenn IMO-númerið sem félaginu 
hefur verið úthlutað. 

3) Við mat á frammistöðu félags skal taka tillit til fjölda 
annmarka og farbannstíðni allra skipa í flota félags sem 
hafa sætt skoðun innan Evrópusambandsins og á 
svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um 
hafnarríkiseftirlit (Paris MoU). 

4) Nauðsynlegt er að byggja aðferðafræði, sem er notuð til 
að meta frammistöðu félags, á þeirri sérþekkingu sem 
fengist hefur við beitingu Parísarsamkomulagsins um 
hafnarríkiseftirlit. 

5) Framkvæmdastjórnin skal reiða sig á 
Siglingaöryggisstofnun Evrópu, sem komið var á fót 
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1406/2002 (2), að því er varðar birtingu skrár á opinberu 
vefsetri yfir félög með lélega eða mjög lélega 
frammistöðu. 

6) 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. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Auðkenni félaga 

Aðildarríki skulu tryggja að félagið, eins og það er skilgreint í 
18. mgr. 2. gr. tilskipunar 2009/16/EB, sé auðkennt með IMO-

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2011 frá 21. 
október 2011 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
70, 22.12.2011, bls. 20. 

(1) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57. 
(2) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 1. 

númeri þar sem skipið verður að uppfylla kröfur alþjóðlegs 
kóða um öryggisstjórnun skipa (ISM-kóðans) sem um getur í 
IX. kafla alþjóðasamningsins um öryggi mannslífa á hafinu 
(SOLAS-samþykktarinnar). 

2. gr. 

Viðmiðanir við mat á frammistöðu félags 

1. Í því skyni að meta frammistöðu félags, sem um getur í e-
lið 1. liðar I. hluta í I. viðauka við tilskipun 2009/16/EB, skal 
nota þær viðmiðanir sem settar eru fram í viðaukanum við 
þessa reglugerð. 

2. Frammistöðumat félags skal uppfært daglega og reiknað 
út á grundvelli næstliðinna 36 mánaða fyrir matið. Í þeim 
tilgangi skal útreikningurinn byggjast á gögnum sem safnað er 
frá og með 17. júní 2009. Ef útreikningurinn er gerður innan 
36 mánaða frá 17. júní 2009 skal hann byggjast á 
fyrirliggjandi gögnum. 

3. Flokka skal félög eftir því hvort frammistaða þeirra er 
mjög léleg, léleg, meðalgóð eða góð eins og tilgreint er í 3. lið 
viðaukans. 

3. gr. 

Birting skráa yfir félög með lélega og mjög lélega 
frammistöðu 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar Siglinga-
öryggisstofnunar Evrópu (EMSA) í því skyni að birta 
reglulega á opinberu vefsetri upplýsingar um félög með lélega  
og mjög lélega frammistöðu í samræmi við 27. gr. tilskipunar 
2009/16/EB. 

2. Siglingaöryggisstofnun Evrópu skal birta og uppfæra 
daglega eftirfarandi upplýsingar á opinberu vefsetri sínu: 

a) skrá yfir félög með mjög lélega frammistöðu í a.m.k. þrjá 
mánuði samfellt næstliðna 36 mánuði, 

b) skrá yfir félög með lélega frammistöðu eða mjög lélega 
frammistöðu í a.m.k. þrjá mánuði samfellt næstliðna 36 
mánuði, 

c) skrá yfir félög með lélega frammistöðu í a.m.k. sex 
mánuði samfellt næstliðna 36 mánuði. 
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4. 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 þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. september 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

 

VIÐMIÐANIR UM FRAMMISTÖÐU FÉLAGS 

(sem um getur í 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 2009/16/EB) 

 

1. Farbannsstuðull félags 

Farbannsstuðull er hlutfallið milli fjölda farbanna allra skipa í flota félags miðað við fjölda skoðana á öllum skipum í 
flota félagsins á næstliðnum 36 mánuðum, í samanburði við meðaltalshlutfall farbanna fyrir öll skip sem hafa verið 
skoðuð á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Farbannsstuðullinn telst vera samkvæmt meðaltali ef hann er innan marka tveggja prósentustiga yfir eða undir 
meðaltalshlutfalli farbanna fyrir öll skip sem hafa verið skoðuð á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir 
Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Farbannsstuðullinn telst vera yfir meðaltali ef hann er meira en tveimur prósentustigum yfir meðaltalshlutfalli farbanna 
fyrir öll skip sem hafa verið skoðuð á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um 
hafnarríkiseftirlit. 

Farbannsstuðullinn telst vera undir meðaltali ef hann er meira en tveimur prósentustigum undir meðaltalshlutfalli 
farbanna fyrir öll skip sem hafa verið skoðuð á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir 
Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Farbannsstuðull félags telst vera yfir meðaltali óháð öllum öðrum niðurstöðum skoðana ef úrskurður um aðgangsbann, í 
samræmi við tilskipun 2009/16/EB, er birtur innan 36 mánaða að því er varðar öll skip í flota viðkomandi félags. 

 

2. Annmarkastuðull félags 

Annmarkastuðull er hlutfallið milli heildarfjölda annmarka allra skipa í flota félags miðað við fjölda skoðana á öllum 
skipum í flota félagsins á næstliðnum 36 mánuðum, í samanburði við meðaltalshlutfall annmarka fyrir öll skip sem hafa 
verið skoðuð á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein skulu annmarkar sem tengjast ISM-kóðanum fá fimm punkta vægi en aðrir annmarkar 
eins punkts vægi. Meðaltalshlutfall annmarka innan svæðisins sem fellur undir Parísarsamkomulagið um 
hafnarríkiseftirlit skal vegið að teknu tilliti til meðaltalsfjölda annmarka sem tengjast ISM-kóðanum og allra annarra 
annmarka við hverja skoðun. 

Annmarkastuðullinn telst vera samkvæmt meðaltali ef hann er innan marka tveggja prósentustiga yfir eða undir vegnu 
meðaltali annmarka á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Annmarkastuðullinn telst vera yfir meðaltali ef hann er meira en tveimur prósentustigum yfir vegnu meðaltali annmarka 
á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

Annmarkastuðullinn telst vera undir meðaltali ef hann er meira en tveimur prósentustigum undir vegnu meðaltali 
annmarka á næstliðnum 36 mánuðum á svæðinu sem fellur undir Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit. 

 

3. Tafla yfir frammistöðu félags 

Frammistaða félags flokkast sem hér segir: 

Farbannsstuðull Annmarkastuðull Frammistaða félags 

yfir meðaltali yfir meðaltali mjög léleg 

yfir meðaltali samkvæmt meðaltali 

yfir meðaltali undir meðaltali 

samkvæmt meðaltali yfir meðaltali 

undir meðaltali yfir meðaltali 

léleg 
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Farbannsstuðull Annmarkastuðull Frammistaða félags 

samkvæmt meðaltali samkvæmt meðaltali 

samkvæmt meðaltali undir meðaltali 

undir meðaltali samkvæmt meðaltali 

meðalgóð 

undir meðaltali undir meðaltali góð 
 

Ef ekki liggja fyrir neinar skrár um fyrri skoðanir á skipum í flota félags eða ef þess er ekki krafist að félag hafi IMO-
númer telst frammistaða þess vera meðalgóð. 

 
 


