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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

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

2)  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).

3)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 802/2010 
frá 13. september 2010, sem er til framkvæmdar 3. mgr. 
10. gr. og 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/16/EB að því er varðar frammistöðu félags(2), eru 
settar fram framkvæmdarreglur til að reikna út viðmiðanir 
um frammistöðu félags varðandi áhættusnið skips sem og 
aðferðafræðin við að útbúa skrár til birtingar.

4)  Eftirlíkingar af birtingu skráa, sem byggjast á upplýsingum 
sem eru skráðar í skoðunargagnagrunn, sýna fram á að 
aðferðafræðin við birtingu, sem sett er fram í reglugerð 
(ESB) nr. 802/2010, skuli vera markvissari.

5)  Til þess að skrár yfir félög með lélega eða mjög lélega 
frammistöðu verði viðeigandi er nauðsynlegt að breyta 
viðmiðunum, sem eru notuð þegar skrárnar eru útbúnar, 
þannig að birtingin beinist að félögum með lélegustu 
frammistöðuna. Þetta skal ekki breyta útreikningum á 
frammistöðu félags varðandi áhættusnið skips.

6)  Til þess að félag verði fært í skrá yfir félög með lélega eða 
mjög lélega frammistöðu skal það hafa sýnt fram á lélega 
frammistöðu í næstliðna 36 mánuði samfellt fyrir birtingu. 
Samfelld, léleg frammistaða í svona langt tímabil sýnir 
fram á vilja- eða getuleysi af hálfu félagsins til að bæta 
frammistöðu sína. Þar sem birting skráa byggist á vinnslu 
gagna, sem samvara frammistöðu félaga í 36 mánuði, 
skal gefa nægilegan tíma áður en fyrsta birting á sér stað 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 15.12.2012, bls. 10. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 170/2013 frá  
4. október 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57.
(2) Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 4.

svo unnt sé að safna nægilegum gögnum, sem aðildarríki 
láta í té í samræmi við tilskipun 2009/16/EB, í THETIS-
gagnagrunninn.

7)  Ákvörðun um að skrá félög byggist eingöngu á upplýs-
ingum, sem aðildarríki færa í skoðunargagna grunninn 
og fullgilda, í samræmi við 3. mgr. 24. gr. tilskipunar 
2009/16/EB. Þessar upplýsingar fela í sér skoðanir 
á skipum, annmarka, sem koma í ljós við skoðun, 
og farbönn. Þær taka einnig til upplýsinga um skip 
(nafns, IMO-auðkennisnúmers, kallmerkis og fána) og 
til nafns eiganda eða einstaklings, s.s. stjórnanda eða 
skipamiðlara þurrleiguskipa sem ber ábyrgð á starfrækslu 
skips og hefur þar að auki skyldur og ábyrgð sem felast 
í alþjóðakóðanum um öryggisstjórnun skipa (ISM-
kóðanum). Með þessum hætti er hægt að hafa sjálfvirka 
vöktun í skoðunargagnagrunninum með frammistöðu 
félags og með skipum sem félagið ber ábyrgð á, og unnt 
er að uppfæra skrárnar daglega.

8)  Sjálfvirkar aðgerðir skoðunargagnagrunnsins skulu 
gera framkvæmdastjórninni kleift að sækja viðeigandi 
upplýsingar í skoðunargagnagrunninn til að ákvarða 
hvaða félög skuli færa í skrána yfir félög með lélega eða 
mjög lélega frammistöðu.

9)  Aðferðafræðin til að ákvarða töflu yfir frammistöðu félags 
byggist á vinnslu farbannsstuðuls og annmarkastuðuls 
félagsins, eins og kveðið er á um í viðaukanum við 
reglugerð (ESB) nr. 802/2010.

10)  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.

Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 802/2010:

„2. Siglingaöryggisstofnun Evrópu skal, frá 1. janúar 2014, 
birta og uppfæra daglega eftirfarandi upplýsingar á opinberu 
vefsetri sínu:

a)  skrá yfir félög með mjög lélega frammistöðu í 36 mánuði 
samfellt,

b)  skrá yfir félög með lélega eða mjög lélega frammistöðu í 36 
mánuði samfellt,

c)  skrá yfir félög með lélega frammistöðu í 36 mánuði 
samfellt.“

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 1205/2012

frá 14. desember 2012

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 802/2010 að því er varðar frammistöðu félags (*)
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2. gr.

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

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 14. desember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

___________


