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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/2072 

frá 22. september 2016 

um sannprófunarstörf og faggildingu sannprófenda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um 

vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun 

á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 5. mgr. 15. gr. og 3. mgr. 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 5. mgr. 15. gr. og 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er kveðið á um að framkvæmdastjórnin eigi að 

samþykkja framseldar gerðir þar sem mælt er fyrir um frekari reglur um sannprófunarstörf og um aðferðir við að 

faggilda sannprófendur. Það eð þessi störf og þessar aðferðir tengjast efnislega er stuðst við báða þessa lagagrunna í 

þessari reglugerð. 

2) Til að framkvæma megi ákvæði 5. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 þarf heildarramma um reglur til að tryggja 

að mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, sem komið er á samkvæmt þessari reglugerð, sé 

framkvæmt á samræmdan hátt af sannprófendum sem búa yfir tæknilegri færni til að inna af hendi, með óháðum og 

óhlutdrægum hætti, þau verkefni sem þeim eru falin. 

3) Við framkvæmd 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er nauðsynlegt að tryggja samvirkni milli heildarrammans 

um faggildingu, sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 (2), og sérkenna 

sannprófunar- og faggildingarstarfa sem varða losun koltvísýrings frá sjóflutningum. Reglugerð (EB) nr. 765/2008 skal, 

í samræmi við 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, gilda um þætti í faggildingu sannprófenda sem ekki er fjallað 

um í reglugerð (ESB) 2015/757.  

4) Til að tryggja að uppgefin gögn séu áreiðanleg og traust er nauðsynlegt að tryggja að óháðir og hæfir sannprófendur 

framkvæmi sannprófunina. Forðast ætti að sannprófunar- og faggildingarkerfið feli í sér óþarfa tvítekningu á aðferðum 

og stofnunum sem komið er á fót samkvæmt öðrum lagagerningum Sambandsins sem myndi valda aðildarríkjum eða 

rekstraraðilum auknum byrðum. Þess vegna þykir rétt að líta til bestu starfsvenja, sem tilkomnar eru við beitingu 

samræmdra staðla sem Staðlasamtök Evrópu samþykktu á grundvelli heimildar frá framkvæmdastjórninni í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (3), (s.s. þeirra sem varða kröfur um fullgildingar- og 

sannprófunaraðila í tengslum við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildingu eða annars konar viðurkenningu, 

og almennar kröfur um faggildingarstofur, sem sinna faggildingu aðila sem annast samræmismat, ef tilvísanir í þá hafa 

verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins), sem og skjals EA-6/03 og annarra tækniskjala sem Evrópusamtök 

um faggildingu hafa þróað. 

5) Ábyrgð og starfsemi sannprófenda ætti að koma skýrt fram í samræmdum reglum um mat á vöktunaráætlunum, 

sannprófun á losunarskýrslum og útgáfu sannprófenda á samræmingarskjölum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2017 

frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við 

markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93 (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og 

reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37). 
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6) Við mat á eftirlitsáætlun ættu sannprófendur að framkvæma ákveðnar aðgerðir sem miða að því að meta heilleika, 

mikilvægi og samræmi upplýsinganna, sem viðkomandi fyrirtæki leggur fram um vöktunar- og skýrslugjafarferli 

skipsins, til að geta ályktað um það hvort áætlunin samrýmist reglugerð (ESB) 2015/757. 

7) Samkvæmt framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 (1) er fyrirtækjum heimilt, þegar þau 

leggja fram vöktunaráætlun skips, að vísa til upplýsinga um fyrirliggjandi aðferðir og eftirlit sem falla undir samræmda 

gæða-, umhverfis- og orkustjórnunarstaðla (t.d. EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011) eða 

alþjóðakóðann um öryggisstjórnun skipa (ISM-kóðann) (2) eða  stjórnunarkerfi fyrir orkunýtni skipa (SEEMP-

áætlunina) (3). Til að tryggja hnökralausa nálgun ættu sannprófendur að geta litið til þeirra að því marki sem þeir varða 

vöktun og skýrslugjöf um gögn samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og þessari reglugerð. 

8) Miðlun skjala og skipti á viðeigandi upplýsingum milli fyrirtækja og sannprófenda eru mikilvæg fyrir alla þætti 

sannprófunarferlisins, einkum fyrir matið á vöktunaráætluninni, framkvæmd áhættumatsins og sannprófunina á 

losunarskýrslunni. Nauðsynlegt er að setja samræmdar kröfur um miðlun upplýsinga og skjala sem gera skal tiltæk fyrir 

sannprófandann áður en hann hefur sannprófunarstörf sín og á öðrum tímapunktum meðan á sannprófuninni stendur. 

9) Sannprófandinn ætti að nota áhættumiðaða nálgun við sannprófun á losunarskýrslunni, í samræmi við 1., 2. og 3. mgr. 

15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. Greining á því hversu viðkvæm uppgefin gögn eru fyrir rangfærslum, sem geta 

verið verulegar, er mikilvægur hluti sannprófunarferlisins og ákvarðar hvernig sannprófandi ætti að haga 

sannprófunarstörfum sínum. 

10) Allir þættir í sannprófunarferli losunarskýrslna, þ.m.t. vettvangsheimsóknir, eru nátengdir niðurstöðu greiningar á 

áhættunni á rangfærslum. Sannprófanda ætti að bera skylda til að breyta einu eða fleiri en einu af 

sannprófunarstörfunum í ljósi niðurstaðnanna og þeirra upplýsinga sem aflað er meðan á sannprófunarferlinu stendur, til 

þess að uppfylla kröfurnar um að öðlast fullnægjandi áreiðanleika. 

11) Til að tryggja samkvæmni og sambærileika vaktaðra gagna til lengri tíma, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/757, ætti vöktunaráætlun, sem hefur verið metin sem viðunandi, að vera viðmiðunarpunktur sannprófandans 

þegar hann metur losunarskýrslu skips. Sannprófandinn ætti að meta hvort áætlunin og tilskildar aðferðir hafi verið 

framkvæmdar á réttan hátt. Hann tilkynnir fyrirtækinu um ósamræmi eða rangfærslur sem hann finnur. Sannprófandinn 

tilkynnir um óleiðréttar rangfærslur eða ósamræmi sem veldur verulegum skekkjum í sannprófunarskýrslu þar sem fram 

kemur að losunarskýrslan samrýmist ekki reglugerð (ESB) 2015/757 og þessari reglugerð. 

12) Öll störf í sannprófunarferlinu fyrir losunarskýrsluna eru samtengd og þeim ætti að ljúka með útgáfu 

sannprófunarskýrslu sem inniheldur yfirlýsingu um niðurstöðu sannprófunarinnar. Áreiðanleikastigið ætti að vera í 

samræmi við það hversu ítarleg og nákvæm sannprófunarstörfin eru og samrýmast orðalagi 

sannprófunaryfirlýsingarinnar. Samræmdar kröfur um útfærslu sannprófunarstarfa og samræmingarskýrslna myndu 

tryggja að allir sannprófendur beittu sömu stöðlunum. 

13) Hæfir sannprófendur og starfsmenn ættu að annast sannprófunarstörfin, þ.m.t. mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á 

losunarskýrslum. Til að tryggja að þeir starfsmenn sem taka þátt í sannprófunarstörfunum séu hæfir til að framkvæma 

þau verkefni sem þeim eru falin ættu sannprófendur að koma á innra ferli og endurbæta það stöðugt. Viðmiðanir til að 

ákvarða hvort sannprófandi sé hæfur ættu að vera þær sömu í öllum aðildarríkjunum og ættu að vera sannprófanlegar, 

hlutlægar og gagnsæjar. 

14) Til að stuðla að miklum gæðum í sannprófunarstörfum ætti að mæla fyrir um samræmdar reglur til að ákvarða hvort 

sannprófandi sé hæfur, óháður og óhlutdrægur og þar með fær um að framkvæma tilskilin störf.  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 frá 4. nóvember 2016 um sniðmát fyrir vöktunaráætlanir, 

losunarskýrslur og samræmingarskjöl samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og 

sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 1). 

(2) Samþykkt af Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) með ályktun þingsins A.741(18). 

(3) Regla 22 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn. 
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15) Heildarreglurammi um faggildingu lögaðila er nauðsynlegur til að tryggja að sannprófendur búi yfir þeirri tæknilegu 

færni sem þarf til að framkvæma þau störf sem þeim eru falin, á óháðan og óhlutdrægan hátt og í samræmi við þær 

kröfur og meginreglur sem settar eru fram í reglugerð (ESB) 2015/757, reglugerð (EB) nr. 765/2008 og þessari 

reglugerð. 

16) Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 ættu 4.–12. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 að gilda um 

almennar meginreglur og kröfur sem varða faggildingarstofur í aðildarríkjunum. 

17) Í samræmi við þá venju framkvæmdastjórnarinnar að hafa samráð við sérfræðinga þegar undirbúin eru drög að 

afleiddum gerðum var komið á fót „undirhóp fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun (MRV) sem fjallar um sannprófun 

og faggildingu á sviði sjóflutninga“ þar sem safnað var saman sérfræðingum frá aðildarríkjunum, úr atvinnulífinu og frá 

öðrum samtökum sem málið varðar, þ.m.t. borgaralegu samfélagi, innan vébanda evrópska samstarfsvettvangsins um 

sjálfbæra sjóflutninga (e. European Sustainable Shipping Forum). Undirhópurinn mælti með því að nokkrir þættir féllu 

undir þessa reglugerð. Allsherjarfundur evrópska samstarfsvettvangsins um sjálfbæra sjóflutninga studdi drögin að 

tilmælum hans um þessa þætti 28. júní 2016. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði varðandi mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum. Í henni er 

einnig mælt fyrir um kröfur að því er varðar hæfni og aðferðir. 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um faggildingu og eftirlit faggildingarstofa í aðildarríkjunum með sannprófendum í 

samræmi við reglugerð (EB) nr. 765/2008. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „faggilding“: staðfesting faggildingarstofu aðildarríkis þess efnis að sannprófandi uppfylli kröfurnar, sem settar eru fram í 

samhæfðum stöðlum í skilningi 9. liðar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, og kröfurnar sem settar eru fram í þessari 

reglugerð, og sé þar með hæfur til að annast sannprófunarstörfin skv. II. kafla, 

2) „ósamræmi“ merkir eitt af eftirtöldu: 

a) að því er varðar mat  á vöktunaráætlun, að áætlunin uppfylli ekki kröfurnar í 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 

og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2016/1927, 

b) að því er varðar sannprófun á  losunarskýrslunni, að ekki sé tilkynnt um losun koltvísýrings, og aðrar upplýsingar sem 

máli skipta, í samræmi við vöktunaraðferðina sem er lýst í vöktunaráætlun sem faggiltur sannprófandi hefur metið sem 

viðunandi,  

c) að því er varðar faggildingu, sérhver athöfn eða vanræksla sannprófanda sem er í andstöðu við kröfurnar samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2015/757 og þessari reglugerð, 

3) „fullnægjandi áreiðanleiki”: hátt en ekki fullkomið áreiðanleikastig, sem er tilgreint á skýran hátt í 

sannprófunaryfirlýsingunni, um það hvort losunarskýrslan, sem var sannprófuð, sé laus við verulegar rangfærslur, 

4) „mikilvægisstig“: megindleg mörk eða lokapunktur sem rangfærslur, einar sér eða uppsafnaðar, þurfa að fara yfir til þess 

að sannprófandi telji þær verulegar, 

5) „eðlislæg áhætta“: næmleiki mæliþáttar í losunarskýrslu fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða 

uppsafnaðar, áður en tillit er tekið til áhrifa tengdrar eftirlitsstarfsemi,  
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6) „eftirlitsáhætta“: næmleiki mæliþáttar í losunarskýrslu fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða 

uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, sem ekki er hægt að koma í veg fyrir eða greina og leiðrétta tímanlega með 

eftirlitskerfinu, 

7) „uppgötvunaráhætta”: sú áhætta að sannprófandi uppgötvi ekki verulegar rangfærslur, 

8) „sannprófunaráhætta“: sú áhætta (sem er afleiðing af eðlislægri áhættu, eftirlitsáhættu og uppgötvunaráhættu), að 

sannprófandi láti frá sér óviðeigandi sannprófunarálit ef losunarskýrslan er ekki laus við verulegar rangfærslur, 

9) „rangfærsla“: vanræksla, röng staðhæfing eða skekkja í uppgefnum gögnum, án tillits til þeirrar óvissu sem er leyfileg 

samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og með tilliti til viðmiðunarreglna framkvæmdastjórnarinnar um þetta málefni, 

10) „veruleg rangfærsla“: rangfærsla sem, að mati sannprófandans, annaðhvort ein og sér eða uppsöfnuð með öðrum 

rangfærslum, vegur þyngra en mikilvægisstigið eða gæti á annan hátt haft áhrif á heildarlosun sem tilkynnt er um eða aðrar 

viðeigandi upplýsinga,  

11) „vettvangur“: að því er varðar mat á eftirlitsáætluninni eða sannprófun á losunarskýrslu fyrir skip, staður þar sem 

vöktunarferlið er skilgreint og því stjórnað, þ.m.t. staðir þar sem eftirlit er haft með viðeigandi gögnum og upplýsingum og 

þau geymd, 

12) „innri sannprófunargögn“: öll innri gögn sem sannprófandi hefur tekið saman til að skrá öll skrifleg sönnunargögn og rök 

fyrir starfsemi sem er innt af hendi við mat á eftirlitsáætluninni eða sannprófun á losunarskýrslu samkvæmt þessari 

reglugerð, 

13) „úttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum“: einstaklingur í sannprófunarhóp sem ber 

ábyrgð á að meta vöktunaráætlun eða sannprófa losunarskýrslu, 

14) „óháður rýnir“: einstaklingur, sem sannprófandi tilnefnir sérstaklega til að framkvæma innri endurskoðun, sem tilheyrir 

sama aðila en hefur ekki framkvæmt nein af þeim sannprófunarstörfum sem háð eru endurskoðun,  

15) „tæknisérfræðingur“: einstaklingur sem lætur í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á 

við framkvæmd sannprófunarstarfa að því er varðar II. kafla og við framkvæmd faggildingarstarfsemi að því er varðar IV. 

og V. kafla, 

16) „matsmaður“: einstaklingur sem faggildingarstofa aðildarríkis hefur falið, einum og sér eða sem hluta af hóp, að annast 

mat á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð, 

17) „yfirmatsmaður“: matsmaður sem hefur verið falið að bera heildarábyrgð á mati á sannprófanda samkvæmt þessari 

reglugerð. 

3. gr. 

Fyrirframætlað samræmi 

Sannprófandi sem sýnir fram á að hann uppfylli viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í viðeigandi samhæfðum stöðlum, í 

skilningi 9. liðar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, eða hlutum þeirra, og tilvísun í þá hefur verið birt í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins, skal teljast uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í II. og III. kafla þessarar reglugerðar, að svo miklu 

leyti sem gildandi samhæfðir staðlar ná yfir þær kröfur. 

II. KAFLI 

SANNPRÓFUNARSTÖRF 

1. HLUTI 

Mat á vöktunaráætlunum 

4. gr. 

Upplýsingar sem fyrirtækjum ber að veita 

1. Fyrirtæki skulu afhenda sannprófanda vöktunaráætlun skips síns og nota til þess sniðmát sem samsvarar fyrirmyndinni í I. 

viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927. Ef vöktunaráætlunin er á öðru tungumáli en ensku skulu þau leggja fram 

enska þýðingu.  
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2. Áður en mat á vöktunaráætluninni hefst skal fyrirtæki einnig afhenda sannprófandanum a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) viðeigandi gögn eða lýsingu á búnaði skipsins, þ.m.t. vottorð um upptök losunar, upplýsingar um flæðimæla, sem eru 

notaðir (ef við á), og aðferðir, ferla eða flæðirit sem eru útbúin og viðhaldið utan áætlunarinnar, ef við á, og vísað er til í 

áætluninni, 

b) ef um er að ræða þær breytingar á vöktunar- og skýrslugjafarkerfinu sem um getur í c- og d-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/757 viðeigandi uppfærðar útgáfur eða ný gögn sem gera kleift að meta breyttu áætlunina. 

3. Ef þess er óskað skal fyrirtækið leggja fram ýmsar aðrar upplýsingar sem teljast málinu viðkomandi svo framkvæma megi 

mat á áætluninni. 

5. gr. 

Mat á vöktunaráætlunum 

1. Þegar sannprófandinn metur vöktunaráætlun skal hann sannprófa að hve miklu leyti upplýsingar, sem veittar eru í  

vöktunaráætluninni, standist kröfur fullyrðinga um heilleika, nákvæmni, mikilvægi og samræmi að því er varðar reglugerð 

(ESB) 2015/757. 

2. Sannprófandi skal a.m.k.: 

a) meta hvort fyrirtækið noti viðeigandi sniðmát fyrir vöktunaráætlun og að upplýsingar séu veittar um skyldubundnu atriðin 

sem um getur í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927,  

b) sannprófa að upplýsingarnar í vöktunaráætluninni lýsi, á heildstæðan og nákvæman hátt, upptökum losunar og mælibúnaði, 

sem er settur upp um borð í skipinu, og þeim kerfum og aðferðum sem eru fyrir hendi til að vakta og tilkynna viðeigandi 

upplýsingar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, 

c) tryggja að viðunandi vöktunarfyrirkomulag sé fyrir hendi ef skip sækist eftir því að njóta góðs af undanþágunni frá vöktun 

eldsneytisnotkunar og losun koltvísýrings, „á grundvelli einstakra sjóferða“, skv. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, 

d) eftir atvikum, meta hvort upplýsingarnar, sem fyrirtækið leggur fram varðandi þætti, aðferðir eða eftirlit sem innleitt hefur 

verið sem hluti af fyrirliggjandi stjórnunarkerfi skipsins eða fellur undir staðla um viðeigandi samræmda gæða-, umhverfis- 

eða stjórnunarstaðla, varði vöktun á losun koltvísýrings og aðrar viðeigandi upplýsingar og skýrslugjöf samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2015/757 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 (1). 

3. Við mat á vöktunaráætluninni getur sannprófandinn nýtt sér fyrirspurnir, skjalaskoðun, athuganir og allar þær 

úttektaraðferðir sem telja má viðeigandi. 

6. gr. 

Vettvangsheimsóknir 

1. Sannprófandi skal fara í vettvangsheimsóknir til að öðlast nægilegan skilning á þeim aðferðum sem lýst er í 

vöktunaráætluninni og sannprófa að tilheyrandi upplýsingar séu réttar. 

2. Sannprófandinn skal ákvarða einn eða fleiri staði fyrir vettvangsheimsóknirnar, að teknu tilliti til geymslustaðar flestra af 

mikilvægustu upplýsingunum sem málið varðar, þ.m.t. rafræn eða prentuð afrit af frumritum sem geymd eru um borð í skipinu, 

og staðinn þar sem gagnaflæðisaðgerðir eru framkvæmdar. 

3. Sannprófandinn skal einnig ákvarða hvaða störf eigi að framkvæma og hversu löng vettvangsheimsóknin þarf að vera.  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 frá 4. nóvember 2016 um ákvörðun á farmi sem er fluttur um borð í 

öðrum flokkum skipa en farþegaskipum, ekjuskipum og gámaskipum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um 

vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 22). 
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4. Þrátt fyrir 1. mgr. er sannprófanda heimilt að sleppa vettvangsheimsókn, að því tilskildu að eitt af eftirfarandi skilyrðum 

sé uppfyllt: 

a) hann hefur nægjanlegan skilning á vöktunar- og skýrslugjafarkerfum skipsins, þ.m.t. að þau séu fyrir hendi, og að fyrirtækið 

hafi hrint þeim í framkvæmd og reki þau á skilvirkan hátt, 

b) eðli vöktunar- og skýrslugjafarkerfis skipsins og margbreytileiki þess er þannig að ekki er þörf á vettvangsheimsókn, 

c) sannprófandinn getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð. 

5. Ef sannprófandinn sleppir því að fara í vettvangsheimsókn, í samræmi við 4. mgr., skal hann leggja fram rök í innri 

sannprófunargögnunum fyrir því að fara ekki í heimsóknina. 

7. gr. 

Tekið á ósamræmi í vöktunaráætlun 

1. Þegar sannprófandi finnur ósamræmi við mat á vöktunaráætlun skal hann tilkynna fyrirtækinu um það, án ótilhlýðilegrar 

tafar, og krefjast þess að viðeigandi leiðréttingar séu gerðar innan þess tímaramma sem hann leggur til. 

2. Fyrirtækið skal leiðrétta allt ósamræmi sem sannprófandinn tilkynnir um og leggja endurskoðaða vöktunaráætlun fyrir 

sannprófandann innan þess tímaramma sem þeir hafa komið sér saman um, sem gerir sannprófandanum kleift að endurmeta 

hana áður en skýrslutímabilið hefst. 

3. Sannprófandinn skal skrá allt ósamræmi, sem hefur verið leiðrétt við mat á vöktunaráætluninni, í innri 

sannprófunargögnin og merkja það sem leiðrétt.  

8. gr. 

Óháð endurskoðun á mati á vöktunaráætlun 

1. Sannprófunarhópurinn skal leggja innri sannprófunargögnin og drög að niðurstöðum matsins á áætluninni fyrir tilnefndan 

óháðan rýni, tafarlaust og áður en hann tilkynnir fyrirtækinu um þau. 

2. Óháði rýnirinn skal framkvæma endurskoðun til að tryggja að vöktunaráætlunin hafi verið metin í samræmi við þessa 

reglugerð og að tilhlýðileg fagleg gaumgæfni og dómgreind hafi verið viðhöfð. 

3. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt matsferlið sem lýst er í þessum hluta og skal fellt inn í innri 

sannprófunargögnin. 

4. Sannprófandinn skal fella niðurstöðurnar úr óháðu endurskoðuninni inn í innri sannprófunargögnin. 

9. gr. 

Niðurstöður sannprófanda úr matinu á vöktunaráætluninni 

Sannprófandinn skal, á grunni upplýsinganna sem er safnað meðan á mati á vöktunaráætlun stendur, tilkynna fyrirtækinu 

skriflega og án tafar um niðurstöðurnar sem hann komst að og gefa til kynna hvort vöktunaráætlunin: 

a) hafi verið metin í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757, 

b) feli í sér ósamræmi sem geri það að verkum að hún samrýmist ekki reglugerð (ESB) 2015/757. 

2. HLUTI 

Sannprófun losunarskýrslna 

10. gr. 

Upplýsingar sem fyrirtæki eiga að veita 

1. Áður en sannprófun á losunarskýrslu hefst skulu fyrirtækin afhenda sannprófandanum eftirfarandi upplýsingar: 

a) skrá yfir sjóferðir viðkomandi skips á skýrslutímabilinu, skv. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,  
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b) afrit af losunarskýrslunni frá næstliðnu ári, ef við á, ef sannprófandinn framkvæmdi ekki sannprófunina fyrir þá skýrslu, 

c) afrit af vöktunaráætluninni eða -áætlununum, sem voru notaðar, þ.m.t. rökstuðningur fyrir niðurstöðunum úr matinu sem 

unnið var af faggiltum sannprófanda, ef við á. 

2. Þegar sannprófandi hefur tilgreint einn eða fleiri hluta eða eitt eða fleiri skjöl sem talin eru viðeigandi að því er varðar 

sannprófunina skulu fyrirtækin einnig leggja fram eftirfarandi stoðupplýsingar: 

a) afrit af opinberri dagbók skipsins og olíudagbók þess (ef þær eru aðskildar), 

b) afrit af skjölum sem varða eldsneytistöku, 

c) afrit af skjölum sem innihalda upplýsingar um fjölda farþega sem voru fluttir og magn farms sem var fluttur, vegalengd sem 

var farin og úthaldstíma á sjó að því er varðar ferðir skipsins á skýrslutímabilinu. 

3. Sannprófendur mega, þar að auki, óska eftir að fyrirtækið leggi fram, ef við á og á grunni vöktunaraðferðarinnar sem er 

notuð: 

a) yfirlit yfir upplýsingatækniumhverfið sem sýnir gagnaflæðið fyrir skipið sem um ræðir, 

b) gögn um viðhald og mælinákvæmni/-óvissu búnaðar/flæðimæla (t.d. kvörðunarvottorð), 

c) útdrátt úr aðgerðaskrám flæðimæla fyrir eldsneytisnotkun, 

d) afrit gagna um aflestrartölur mæla í eldsneytistönkum, 

e) útdrátt úr aðgerðaskrám mælikerfa fyrir beina losun, 

f) allar aðrar viðeigandi upplýsingar sem varða sannprófun losunarskýrslu. 

4. Ef skipt er um fyrirtæki skulu hlutaðeigandi fyrirtæki sýna tilhlýðilega kostgæfni við að útvega sannprófandanum 

framangreind fylgiskjöl eða upplýsingar sem varða sjóferðir sem farnar eru innan hvers og eins ábyrgðarsviðs þeirra. 

5. Fyrirtæki skulu geyma framangreindar upplýsingar í þau tímabil sem ákveðin voru í alþjóðasamningnum frá 1973 um 

varnir gegn mengun frá skipum  (MARPOL-samningnum) og alþjóðasamningnum frá 1988 um öryggi mannslífa á hafinu  

(SOLAS-samþykktinni). Sannprófandinn getur, fram að útgáfu samræmingarskjalsins í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) 

2015/757, óskað eftir öllum þeim upplýsingum sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. 

11. gr. 

Áhættumat sem sannprófendur eiga að framkvæma 

1. Auk þáttanna, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. 15. gr. í reglugerð (ESB) 2015/757, skal sannprófandi auðkenna og greina 

alla eftirfarandi þætti: 

a) eðlislæga áhættu, 

b) eftirlitsáhættu, 

c) uppgötvunaráhættu. 

2. Sannprófandi skal taka tillit til svæða þar sem er aukin sannprófunaráhætta og a.m.k. eftirfarandi: siglingagagna, 

eldsneytisnotkunar, losunar koltvísýrings, vegalengdar sem  farin er, úthaldstíma á sjó, farms sem er fluttur og uppsafnaðra 

gagna í losunarskýrslunni. 

3. Þegar sannprófandi auðkennir og greinir þá þætti sem um getur í 2. mgr. skal hann sannprófa hvort tilkynntar upplýsingar 

séu fyrir hendi og hvort þær séu heillegar, nákvæmar, samræmdar, gagnsæjar og mikilvægar. 

4. Í ljósi upplýsinga, sem aflað er meðan á sannprófun stendur, skal sannprófandi, eftir því sem við á, endurskoða 

áhættugreininguna og breyta eða endurtaka sannprófunarstarfsemina sem á að fara fram.  
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12. gr. 

Sannprófunaráætlun 

Sannprófandi skal gera drög að sannprófunaráætlun í réttu samræmi við þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér og þá áhættu 

sem hann hefur greint meðan á áhættugreiningu stóð. Sannprófunaráætlunin skal a.m.k. innihalda: 

a) sannprófunarskipulagsáætlun þar sem eðli og umfangi sannprófunarstarfanna er lýst sem og með hvaða hætti og á hve 

löngum tíma þau verða innt af hendi, 

b) gagnasöfnunaráætlun þar sem greint er frá umfangi og aðferðum við gagnasöfnun sem varða þá gagnapunkta sem liggja að 

baki uppsafnaðra gagna um losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun eða aðrar upplýsingar í losunarskýrslunni. 

13. gr. 

Sannprófunarstörf sem varða losunarskýrsluna 

1. Sannprófandi skal framkvæma sannprófunaráætlunina og, á grunni áhættumatsins, sannprófa hvort vöktunar- og 

skýrslugjafarkerfin, eins og þeim er lýst í vöktunaráætluninni sem metin hefur verið sem viðunandi, séu fyrir hendi í reynd og 

séu framkvæmd á tilhlýðilegan hátt. 

Í því skyni skal sannprófandinn íhuga að framkvæma a.m.k. eftirfarandi tegundir aðgerða: 

a) fyrirspurnir til viðeigandi starfsmanna, 

b) skjalaskoðun, 

c) aðferðir við athugun og yfirferð kerfa (e. walkthrough procedure). 

2. Ef við á skal sannprófandi athuga hvort innri eftirlitsstarfsemi sem lýst er í vöktunaráætluninni sé framkvæmd á skilvirkan 

hátt. Í því skyni getur hann íhugað að prófa skilvirkni skráðs eftirlits á grunni sýnis. 

14. gr. 

Sannprófun uppgefinna gagna 

1. Sannprófandi skal sannprófa uppgefin gögn í losunarskýrslunni með ítarlegum prófunum, þ.m.t. með því að rekja gögnin 

aftur til upprunalegu gagnalindarinnar, bera gögn saman við utanaðkomandi gagnalindir, þ.m.t. gögn um fjarvöktun skipa, 

framkvæma afstemmingar, athuga viðmiðunarmörk varðandi viðeigandi gögn og framkvæma endurútreikninga. 

2. Sannprófandi skal, sem hluti af sannprófun gagnanna, sem um getur í 1. mgr., athuga eftirfarandi: 

a) heilleika í tengslum við losunarupptök eins og lýst í vöktunaráætluninni, 

b) heilleika gagna, þ.m.t. um sjóferðir, sem tilkynnt eru í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757, 

c) samkvæmni milli uppgefinna uppsafnaðra gagna og gagna úr viðeigandi skjölum eða frumheimildum, 

d) samkvæmni milli uppsafnaðrar eldsneytisnotkunar og gagna um eldsneyti sem er keypt eða útvegað á annan hátt fyrir 

umrætt skip, ef við á, 

e) áreiðanleika og nákvæmni gagnanna. 

15. gr. 

Mikilvægisstig 

1. Til að sannprófa gögn um eldsneytisnotkun og um losun koltvísýrings í losunarskýrslunni skal mikilvægisstigið vera 5% 

af samanlögðu heildargildi sem er gefið upp fyrir hvort atriði fyrir sig á skýrslutímabilinu. 

2. Til að sannprófa aðrar upplýsingar sem máli skipta í losunarskýrslunni, um farm sem var fluttur, flutningastarfsemi, 

vegalengd sem var farin og úthaldstíma á sjó, skal mikilvægisstigið vera 5% af samanlögðu heildargildi sem er gefið upp fyrir 

hvert atriði fyrir sig á skýrslutímabilinu.  
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16. gr. 

Vettvangsheimsóknir 

1. Sannprófandi skal fara í vettvangsheimsóknir til að öðlast nægilegan skilning á fyrirtækinu og vöktunar- og 

skýrslugjafarkerfi skipsins eins og því er lýst í vöktunaráætluninni. 

2. Sannprófandinn skal ákvarða einn eða fleiri staði fyrir vettvangsheimsóknirnar á grunni niðurstöðu áhættumatsins og að 

teknu tilliti til geymslustaðar flestra af mikilvægustu upplýsingunum sem málið varðar, þ.m.t. rafræn eða prentuð afrit af 

frumritum sem geymd eru um borð í skipinu, og staðinn þar sem gagnaflæðisaðgerðir eru framkvæmdar. 

3. Sannprófandinn skal einnig ákvarða hvaða störf eigi að framkvæma og hversu löng vettvangsheimsóknin þarf að vera. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. er sannprófanda heimilt að sleppa vettvangsheimsókn, að því tilskildu að eitt af eftirfarandi skilyrðum 

sé uppfyllt á grunni niðurstöðu áhættumatsins: 

a) hann hefur nægjanlegan skilning á vöktunar- og skýrslugjafarkerfum skipsins, þ.m.t. að þau séu fyrir hendi, og að fyrirtækið 

hafi hrint þeim í framkvæmd og reki þau á skilvirkan hátt,  

b) eðli vöktunar- og skýrslugjafarkerfis skipsins og margbreytileiki þess er þannig að ekki er þörf á vettvangsheimsókn, 

c) hann getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð, þ.m.t. athugað  hvort vöktunaraðferðin, sem lýst er í 

vöktunaráætluninni, sé notuð á  réttan hátt og sannprófað gögnin sem gefin eru upp í losunarskýrslunni.  

5. Ef í ljós kemur á grunni niðurstöðu úr vettvangsheimsókn til tiltekins staðar á landi að nauðsynlegt sé að fara um borð í 

skip, til að draga úr hættu á verulegum rangfærslum í losunarskýrslunni, er sannprófanda heimilt að ákveða að fara um borð í 

viðkomandi skip. 

6. Ef sannprófandi sleppir því að fara í vettvangsheimsókn, í samræmi við 4. mgr., skal hann leggja fram rök fyrir þeirri 

ákvörðun sinni í innri sannprófunargögnunum. 

17. gr. 

Tekið á rangfærslum og ósamræmi í losunarskýrslu 

1. Þegar sannprófandinn finnur rangfærslur eða ósamræmi við sannprófun á losunarskýrslunni skal hann tilkynna fyrirtækinu 

um það, án ótilhlýðilegrar tafar, og krefjast þess að viðeigandi leiðréttingar séu gerðar innan hæfilegs frests. 

2. Sannprófandinn skal skrá allar rangfærslur og ósamræmi, sem hafa verið leiðrétt við sannprófunina, í innri 

sannprófunargögnin og merkja þau sem leiðrétt. 

3. Ef fyrirtækið leiðréttir hvorki rangfærslurnar né ósamræmið, sem um getur í 1. mgr., skal sannprófandinn, áður en hann 

gefur út sannprófunarskýrsluna, fara fram á það við fyrirtækið að það útskýri helstu orsakir rangfærslnanna eða ósamræmisins. 

4. Sannprófandi skal ákvarða hvort óleiðréttu rangfærslurnar, einar og sér eða ásamt öðrum rangfærslum, hafi áhrif á 

uppgefna heildarlosun eða aðrar viðeigandi upplýsingar og hvort áhrifin skapi verulegar rangfærslur. 

5. Sannprófanda er heimilt að líta svo á að rangfærslur eða ósamræmi, sem eitt og sér eða ásamt öðrum rangfærslum liggja 

fyrir neðan mikilvægisstigið sem er fastsett í 15. gr., feli í sér verulegar rangfærslur þegar slíkt er rökstutt af umfangi þeirra og 

eðli eða af þeim sérstöku aðstæðum þar sem þær koma fyrir. 

18. gr. 

Niðurstaða sannprófunar á losunarskýrslu  

Til að ljúka sannprófun á losunarskýrslu skal sannprófandi hið minnsta: 

a) staðfesta að öll sannprófunarstörf hafi verið innt af hendi, 

b) framkvæma síðustu greiningarferli á uppsöfnuðu gögnunum til að tryggja að í þeim séu engar verulegar rangfærslur,  
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c) sannprófa hvort upplýsingarnar í skýrslunni uppfylla kröfurnar í reglugerð (ESB) 2015/757, 

d) útbúa, áður en hann gefur út skýrsluna, innri sannprófunargögnin og uppkastið að skýrslunni og leggja þau fyrir óháða 

rýninn í samræmi við 21. gr., 

e) heimila einstaklingi að staðfesta skýrsluna á grunni niðurstaðna óháða rýnisins og vísbendinga í innri 

sannprófunargögnunum og tilkynna fyrirtækinu um það, 

f) tilkynna framkvæmdastjórninni og fánaríki skipsins um það hvort skilyrði fyrir útgáfu samræmingarskjalsins séu uppfyllt. 

19. gr. 

Tillögur um umbætur 

1. Sannprófandi skal tilkynna fyrirtækinu um tilmæli til úrbóta í tengslum við óleiðréttar rangfærslur og ósamræmi sem hafa 

ekki í för með sér verulegar rangfærslur. 

2. Sannprófanda er heimilt að tilkynna um önnur tilmæli til úrbóta sem honum þykja viðeigandi í ljósi niðurstöðu 

sannprófunarstarfanna. 

3. Þegar hann tilkynnir fyrirtækinu um tilmæli sín skal sannprófandinn sýna óhlutdrægni gagnvart fyrirtækinu, skipinu og 

vöktunar- og skýrslugjafarkerfinu. Hann skal ekki tefla óhlutdrægni sinni í tvísýnu með því að veita ráðleggingar eða með því 

að þróa hluta af vöktunar- og skýrslugjafarferlinu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757. 

20. gr. 

Sannprófunarskýrsla 

1. Sannprófandi skal, á grunni þeirra upplýsinga sem safnað er, gefa út sannprófunarskýrslu fyrir fyrirtækið vegna hverrar 

losunarskýrslu sem sannprófuð er. 

2. Sannprófunarskýrslan skal innihalda yfirlýsingu sem staðfestir að losunarskýrslan sé viðunandi, eða óviðunandi ef hún 

inniheldur verulegar rangfærslur sem ekki voru leiðréttar áður en skýrslan var gefin út. 

3. Að því er varðar 2. mgr. skal einungis líta svo á að staðfest hafi verið að losunarskýrslan sé viðunandi ef hún er laus við 

verulegar rangfærslur. 

4. Sannprófunarskýrslan skal a.m.k. innihalda eftirfarandi þætti: 

a) heiti fyrirtækisins og auðkenningu skipsins, 

b) titil þar sem skýrt kemur fram að um sannprófunarskýrslu sé að ræða, 

c) auðkenni sannprófandans, 

d) vísun í losunarskýrsluna og það skýrslutímabil sem var til sannprófunar, 

e) vísun í eina eða fleiri vöktunaráætlun sem hefur verið metin sem viðunandi, 

f) vísun í sannprófunarstaðalinn eða -staðlana sem stuðst var við, 

g) samantekt á aðferðum sannprófandans, þ.m.t. upplýsingar um vettvangsheimsóknir eða ástæðurnar fyrir því að þeim var 

sleppt, 

h) samantekt á umtalsverðum breytingum á vöktunaráætluninni og aðgerðarskrám á skýrslutímabilinu, ef við á, 

i) sannprófunaryfirlýsingu, 

j) lýsingu á óleiðréttum rangfærslum og ósamræmi, þ.m.t. eðli þeirra og umfang, hvort sem þær hafa veruleg áhrif eða ekki, og 

þann þátt eða þætti losunarskýrslunnar sem þau tengjast, ef um slíkt er að ræða, 

k) eftir atvikum, tillögur að úrbótum, 

l) dagsetningu sannprófunarskýrslunnar og undirskrift einstaklings, sem hefur til þess leyfi, fyrir hönd sannprófandans.  
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21. gr. 

Óháð endurskoðun á losunarskýrslu 

1. Óháði rýnirinn skal endurskoða innri sannprófunarskjölin og uppkastið að skýrslunni til að staðfesta að farið hafi verið í 

gegnum sannprófunarferlið í samræmi við þessa reglugerð og að tilhlýðilegri faglegri gaumgæfni og dómgreind hafi verið beitt. 

2. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt sannprófunarferlið, sem mælt er fyrir um í þessum hluta, og fellt inn í 

innri sannprófunargögnin. 

3. Að lokinni staðfestingu á losunarskýrslunni, samkvæmt e-lið 18. gr., skal sannprófandinn láta niðurstöður úr óháðu 

endurskoðuninni fylgja með innri sannprófunargögnunum. 

III. KAFLI 

KRÖFUR SEM VARÐA SANNPRÓFENDUR 

22. gr. 

Stöðugt hæfnisferli 

1. Sannprófandi skal koma á fót, skjalfesta, framkvæma og viðhalda stöðugu hæfnisferli til þess að tryggja að allt starfsfólk, 

sem falið er að sinna sannprófunarstörfum, sé hæft til að sinna þeim verkefnum sem því eru falin. 

2. Að því er varðar hæfnisferlið, sem um getur í 1. mgr., skal sannprófandinn koma á fót, skjalfesta, framkvæma og viðhalda 

eftirfarandi: 

a) almennum hæfnisviðmiðunum fyrir allt starfsfólk sem fæst við sannprófunarstörf í samræmi við 3. mgr. 23. gr., 

b) sérstökum hæfnisviðmiðunum fyrir hvert verk sannprófanda sem tekur að sér sannprófunarstörf, einkum fyrir úttektarmann 

kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum, óháða rýninn og tæknisérfræðinginn, í samræmi við 24., 25. 

og 26. gr., 

c) aðferð til að tryggja stöðuga hæfni og reglulegt mat á frammistöðu alls starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf, 

d) ferli til að tryggja reglubundna þjálfun starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf. 

3. Sannprófandi skal með reglulegu millibili, a.m.k. árlega, vakta frammistöðu alls starfsfólks, sem annast sannprófunarstörf, 

til að staðfesta stöðuga hæfni þess. 

23. gr. 

Sannprófunarhópar 

1. Fyrir sérhvert sannprófunarverkefni skal sannprófandi setja saman sannprófunarhóp sem er fær um að sinna 

sannprófunarstörfunum sem um getur í 5.–20. gr. 

2. Sannprófunarhópurinn skal settur saman úr a.m.k. einum úttektarmanni kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í 

sjóflutningum og, eftir því sem við á, í ljósi skilnings sannprófandans á því hversu flókin þau verkefni sem á að framkvæma eru 

og getu hans til að framkvæma hið nauðsynlega áhættumat, hæfilegum fjölda annarra úttektarmanna kerfis fyrir vöktun, 

skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og/eða tæknisérfræðingum. 

3. Aðilar að hópnum skulu hafa skýran skilning á hinu sérstaka hlutverki sínu í sannprófunarferlinu og skulu vera færir um 

að eiga markviss samskipti á því tungumáli sem þarf til að framkvæma sannprófunarverkefni sín og til að skoða þær 

upplýsingar sem fyrirtækið leggur fram. 

24. gr. 

Kröfur um hæfni úttektarmanna kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum 

1. Úttektarmenn kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum skulu hafa þá hæfni sem þarf til að meta 

vöktunaráætlanir og sannprófa losunarskýrslur í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757 og þessa reglugerð.  
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2. Í þessu skyni skulu úttektarmenn kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum a.m.k. búa yfir: 

a) þekkingu á reglugerð (ESB) 2015/757, þessari reglugerð, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928 og viðeigandi viðmiðunarreglum sem framkvæmdastjórnin gefur út, 

b) þekkingu og reynslu af úttekt á gögnum og upplýsingum, þ.m.t.: 

i. aðferðum við úttekt á gögnum og upplýsingum, beitingu mikilvægisstigs og mati á því hversu verulegar rangfærslur 

eru, 

ii. greiningu á eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu, 

iii. úrtökuaðferðum í tengslum við gagnasöfnun og athugun á eftirlitsstarfsemi,  

iv. mati á gagna- og upplýsingakerfum, upplýsingatæknikerfum, starfsemi í tengslum við gagnaflæði, eftirlitsstarfsemi, 

eftirlitskerfum og aðferðum vegna eftirlitsstarfsemi. 

3. Þar að auki skal taka tillit til þekkingar, sem er bundin við geirann, og reynslu af viðeigandi þáttum eins og tilgreint er í 

viðaukanum. 

25. gr. 

Hæfniskröfur um óháða rýna 

1. Óháður rýnir skal uppfylla þær hæfniskröfur fyrir úttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í 

sjóflutningum sem um getur í 24. gr. 

2. Til að meta heilleika innri sannprófunargagnanna og hvort nægum vísbendingum hafi verið safnað meðan á 

sannprófunarstörfum stóð skal óháði rýnirinn hafa nægjanlega hæfni til að: 

a) greina þær upplýsingar sem lagðar eru fram og staðfesta heilleika þeirra og heildstæði, 

b) véfengja upplýsingar sem vantar eða eru mótsagnakenndar, 

c) skoða gagnaslóðir til að meta hvort innri sannprófunargögnin veiti fullnægjandi upplýsingar til stuðnings drögunum að 

niðurstöðunum sem athugaðar eru í innri endurskoðuninni. 

26. gr. 

Notkun tæknisérfræðinga 

1. Þegar þörf er á ítarlegri þekkingu og sérþekkingu við sannprófunarstörf eða  endurskoðunarferlið er úttektarmanni kerfis 

fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum eða óháðum rýni heimilt að notast við tæknisérfræðinga sem vinna 

undir þeirra leiðsögn og á ábyrgð þeirra. 

2. Auk þekkingar á hinu sértæka viðfangsefni skulu tæknisérfræðingar hafa nægjanlegan skilning á þeim atriðum sem um 

getur í 24. gr. 

27. gr. 

Aðferðir við sannprófunarstörf 

1. Sannprófendur skulu koma á fót, skjalfesta, framkvæma og viðhalda einni eða fleiri aðferðum og ferlum fyrir 

sannprófunarstörfin sem lýst er í 5.–21. gr. 

2. Þegar sannprófandi kemur á fót og framkvæmir slíkar aðferðir og ferla skal hann útfæra starfsemina í samræmi við 

samhæfða staðalinn samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 um kröfur varðandi fullgildingar- og sannprófunaraðila í tengslum 

við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildingu eða annars konar viðurkenningu.  
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3. Sannprófendur skulu hanna, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda gæðastjórnunarkerfi til þess að tryggja samræmda 

þróun, framkvæmd, úrbætur og endurskoðun á aðferðum og ferlum í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr. 

4. Að auki skulu sannprófendur koma á fót eftirfarandi aðferðum, ferlum og fyrirkomulagi í samræmi við samhæfða 

staðalinn sem um getur í 2. mgr.: 

a) ferli og stefnu varðandi samskipti við fyrirtækið, 

b) fullnægjandi ráðstöfunum til að tryggja að upplýsingar, sem aflað er, séu trúnaðarmál, 

c) ferli til að bregðast við áfrýjunum fyrirtækja, 

d) ferli til að bregðast við kvörtunum fyrirtækja (þ.m.t. leiðbeinandi tímaáætlun), 

e) ferli vegna útgáfu endurskoðaðrar sannprófunarskýrslu þegar villa í sannprófunarskýrslu eða losunarskýrslu finnst eftir að 

sannprófandinn hefur lagt sannprófunarskýrsluna fyrir fyrirtækið. 

28. gr. 

Innri sannprófunargögn 

1. Sannprófandi skal undirbúa og taka saman innri sannprófunargögn sem innihalda a.m.k.: 

a) niðurstöður þeirra sannprófunarstarfa sem unnin hafa verið, 

b) sannprófunaráætlun og áhættumat, 

c) nægjanlegar upplýsingar til að styðja við mat á vöktunaráætluninni og á drögum að sannprófunarskýrslunni, þ.m.t. rök fyrir 

úrskurði um það hvort rangfærslur voru verulegar eða ekki. 

2. Gerð draga að innri sannprófunargögnum skal vera með þeim hætt að óháði rýnirinn, sem um getur í 8. og 21. gr., og 

faggildingarstofa aðildarríkis geti metið hvort sannprófunin hafi farið fram í samræmi við þessa reglugerð. 

29. gr. 

Skrár og boðskipti 

1. Sannprófendur skulu halda skrár, þ.m.t. skrár um hæfni og óhlutdrægni starfsfólks síns, til þess að sýna fram á að farið sé 

að ákvæðum þessarar reglugerðar. 

2. Sannprófendur skulu tryggja að upplýsingar, sem aflað er meðan á sannprófun stendur, í samræmi við samhæfða staðalinn 

sem um getur í 27. gr., séu trúnaðarmál. 

30. gr. 

Óhlutdrægni og óhæði 

1. Sannprófendur skulu vera skipulagðir á þann hátt að þeir standi vörð um hlutlægni sína, óhæði og óhlutdrægni. Að því er 

varðar þessa reglugerð gilda viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í 27. gr. 

2. Sannprófendur skulu ekki annast sannprófunarstörf fyrir fyrirtæki ef það felur í sér óæskilega áhættu fyrir óhlutdrægni 

þeirra eða veldur hagsmunaárekstrum. 

3. Óæskileg áhætta gagnvart óhlutdrægni eða hagsmunaárekstrar teljast m.a. koma upp ef sannprófandi eða einhver aðili sem 

tilheyrir sama lögaðila eða hópi starfsfólks og verktökum sem koma að sannprófun, veitir: 

a) ráðgjafarþjónustu til að þróa hluta af vöktunar- og skýrslugjafarferlinu, sem lýst er í vöktunaráætluninni, þ.m.t. að þróa 

aðferð við vöktun, gera drög að losunarskýrslu og drög að vöktunaráætlun, 

b) tækniaðstoð til að þróa eða viðhalda kerfi sem komið var á til að vakta og gefa skýrslur um losun eða aðrar upplýsingar sem 

máli skipta samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.  
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4. Sannprófendur skulu ekki útvista óháðu endurskoðuninni eða útgáfu sannprófunarskýrslunnar. 

5. Ef sannprófendur útvista öðrum sannprófunarstörfum ættu þeir að uppfylla viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í 

samhæfða staðlinum sem um getur í 27. gr. 

6. Sannprófendur skulu koma á, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda ferli til að tryggja  óhlutdrægni og óhæði sína 

við sannprófun sem og annarra aðila sem tilheyra sama lögaðila og alls starfsfólks. Ef um útvistun er að ræða gilda sömu 

skyldur um verktaka sem koma að sannprófuninni. Það ferli skal uppfylla viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða 

staðlinum sem um getur í 27. gr. 

IV. KAFLI 

FAGGILDING SANNPRÓFENDA 

31. gr. 

Gildissvið faggildingar 

Gildissvið faggildingar sannprófenda skal ná til mats á vöktunaráætlunum og sannprófunar á losunarskýrslum. 

32. gr. 

Markmið með faggildingarferli 

Meðan á faggildingarferli og árlegu eftirliti með faggiltum sannprófendum stendur, í samræmi við 36.–41. gr., skulu 

faggildingarstofur aðildarríkjanna meta hvort sannprófandinn og starfsfólk hans sem annast sannprófunarstörf: 

a) búi yfir þeirri hæfni sem þarf til að meta vöktunaráætlanir og sannprófa losunarskýrslur í samræmi við þessa reglugerð, 

b) meti í raun vöktunaráætlanir og sannprófi losunarskýrslur í samræmi við þessa reglugerð, 

c) uppfylli kröfurnar varðandi sannprófendur, sem um getur í 22.–30. gr., þ.m.t. þær sem varða óhlutdrægni og óhæði. 

33. gr. 

Lágmarkskröfur um faggildingu 

Að því er varðar lágmarkskröfur um faggildingu og kröfur um faggildingarstofur gildir samhæfði staðallinn samkvæmt 

reglugerð (EB) nr. 765/2008 varðandi almennar kröfur um faggildingarstofur sem faggilda samræmismatsstofur. 

34. gr. 

Viðmiðanir um faggildingu sem beint er til faggildingarstofu aðildarríkja 

1. Lögaðilar með staðfestu í aðildarríki skulu óska eftir faggildingu í samræmi við 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 765/2008. 

2. Ef lögaðili sem óskar eftir faggildingu hefur ekki staðfestu í aðildarríki er honum heimilt að beina beiðni sinni til 

faggildingarstofu í einhverju aðildarríki sem veitir faggildingu í skilningi 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. 

35. gr. 

Beiðnir um faggildingu 

1. Beiðnir um faggildingu skulu innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur í 

33. gr.  
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2. Áður en matið, sem um getur í 36. gr., hefst skulu umsækjendur, sé þess óskað, þar að auki veita faggildingarstofu 

aðildarríkisins aðgang að upplýsingum um: 

a) aðferðirnar og ferlin, sem um getur í 1. mgr. 27. gr., og um gæðastjórnunarkerfið sem um getur í 3. mgr. 27. gr., 

b) hæfnisviðmiðanirnar, sem um getur í a- og b-lið 2. mgr. 22. gr., niðurstöður úr samfellda hæfnisferlinu, sem um getur í 

þeirri grein, og önnur viðeigandi gögn um hæfni alls starfsfólksins sem tekur þátt í sannprófunarstörfunum sem um getur í 

24. og 25. gr., 

c) ferli til að tryggja áframhaldandi óhlutdrægni og óhæði, eins og um getur í 6. mgr. 30. gr., 

d) tæknisérfræðinga og lykilstarfsfólk sem kemur að mati á vöktunaráætlunum og sannprófunum á losunarskýrslum, 

e) aðferðir og ferla sem notuð eru til að tryggja viðeigandi sannprófun, þ.m.t. þau sem varða innri sannprófunargögnin sem um 

getur í 28. gr., 

f) viðeigandi skrár, eins og um getur í 29. gr., 

g) aðra þætti sem faggildingarstofa aðildarríkisins telur skipta máli. 

36. gr. 

Mat 

1. Að því er varðar matið, sem um getur í 32. gr., skal matshópurinn a.m.k.: 

a) fara yfir öll viðeigandi gögn og skrár sem umsækjandinn leggur fram skv. 35. gr., 

b) fara í vettvangsheimsókn til að fara yfir dæmigert úrtak úr innri sannprófunargögnum og meta framkvæmd 

gæðastjórnunarkerfis umsækjanda sem og aðferðirnar eða ferlin við sannprófunarstörfin sem um getur í 27. gr., 

c) fylgjast með framkvæmd og hæfni dæmigerðs fjölda starfsfólks umsækjanda, sem tekur þátt í mati á vöktunaráætlunum og 

sannprófun á losunarskýrslum, til þess að tryggja að starfsfólkið starfi í samræmi við þessa reglugerð. 

2. Matshópurinn skal sinna þeim störfum sem lýst er í 1. mgr. í samræmi við kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 

33. gr. 

3. Matshópurinn skal kynna umsækjandanum niðurstöður sínar og hvers konar ósamræmi, og óska eftir viðbrögðum frá 

honum í samræmi við kröfur samhæfða staðalsins sem um getur í 33. gr. 

4. Umsækjandi skal grípa til aðgerða til úrbóta til að bregðast við hvers konar ósamræmi, sem honum er tilkynnt um skv. 3. 

mgr., og skal hann tilgreina í svari sínu hvaða ráðstafanir hann hafi gert eða fyrirhugar að gera til að ráða bót á ósamræminu 

innan þeirra tímamarka sem faggildingarstofa aðildarríkisins ákvarðar. 

5. Faggildingarstofa aðildarríkisins skal fara yfir svarið sem umsækjandi leggur fram skv. 4. mgr. 

6. Ef faggildingarstofa aðildarríkisins álítur svör umsækjanda eða þá aðgerð sem hann hefur gripið til ófullnægjandi eða 

óskilvirka skal hún krefja umsækjanda um frekari upplýsingar eða að hann grípi til frekari aðgerða. 

7. Faggildingarstofa aðildarríkisins getur einnig óskað eftir vísbendingum sem færa sönnur á að gripið hafi verið til aðgerðar 

til úrbóta eða framkvæmt mat á eftirfylgni til að meta hana. 

37. gr. 

Ákvörðun um faggildingu og faggildingarvottorð 

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal taka tillit til krafnanna í samhæfða staðlinum, sem um getur í 33. gr., við undirbúning 

og ákvarðanatöku varðandi það hvort hún veiti umsækjanda faggildingu og hvort hún framlengi hana eða endurnýi.  
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2. Þegar faggildingarstofa aðildarríkis hefur ákveðið að veita umsækjanda faggildingu eða endurnýja hana skal hún gefa út 

faggildingarvottorð þess efnis. 

3. Faggildingarvottorðið skal a.m.k. innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur 

33. gr. 

4. Faggildingarvottorðið skal gilda í fimm ár frá útgáfudegi þess. 

38. gr. 

Árlegt eftirlit 

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal framkvæma árlegt eftirlit með hverjum þeim sannprófanda sem hún hefur gefið út 

faggildingarvottorð fyrir. Það eftirlit skal a.m.k. fela í sér: 

a) vettvangsheimsókn eins og um getur í b-lið 1. mgr. 36. gr., 

b) að fylgst sé með frammistöðu og hæfni dæmigerðs fjölda starfsfólks sannprófanda í samræmi við c-lið 1. mgr. 36. gr. 

2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal framkvæma fyrsta eftirlitið með sannprófanda, í samræmi við 1. mgr., eigi síðar en 12 

mánuðum frá þeim degi sem faggildingarvottorð hans var gefið út. 

3. Þegar eftirlitsáætlun er gerð skal veita faggildingarstofu aðildarríkis aðgang að dæmigerðum prófunum á starfsemi 

sannprófanda innan gildissviðs faggildingarvottorðsins, og starfsfólki sem kemur að sannprófunarstörfum, í samræmi við 

kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 33. gr. 

4. Faggildingarstofa aðildarríkis skal ákveða hvort staðfesta skuli áframhaldandi faggildingu á grundvelli niðurstaðna úr 

eftirlitinu. 

5. Þegar sannprófandi annast sannprófun í öðru aðildarríki getur faggildingarstofa aðildarríkisins, sem hefur faggilt 

sannprófandann, beðið faggildingarstofu aðildarríkisins þar sem sannprófunin á sér stað um að sinna eftirlitsstörfum fyrir sína 

hönd og á sína ábyrgð.  

39. gr. 

Endurmat 

1. Áður en faggildingarvottorð rennur út skal faggildingarstofa aðildarríkis annast endurmat á sannprófandanum, sem hún 

hefur gefið út faggildingarvottorð fyrir, til þess að ákvarða hvort framlengja megi gildistíma faggildingarvottorðsins. 

2. Þegar endurmatsáætlun er gerð skal tryggja að faggildingarstofa aðildarríkisins meti dæmigert úrtak þeirra starfa 

sannprófandans sem vottorðið nær til. 

Við skipulag og framkvæmd endurmatsins skal faggildingarstofa aðildarríkis uppfylla kröfur samhæfða staðalsins sem um getur 

í 33. gr. 

40. gr. 

Sérstakt aukamat 

1. Faggildingarstofa aðildarríkis getur, hvenær sem er, látið gera sérstakt aukamat á sannprófanda til að tryggja að hann haldi 

áfram að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar. 

2. Til þess að faggildingarstofa aðildarríkis geti metið þörfina á sérstöku aukamati skal sannprófandinn upplýsa stofuna 

þegar í stað um allar umtalsverðar breytingar viðkomandi faggildingu hans sem varða ýmsa þætti í tengslum við stöðu hans eða 

rekstur. 

Þessar umtalsverðu breytingar skulu fela í sér þær breytingar sem tilgreindar eru í samhæfða staðlinum sem um getur í 33. gr.  
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41. gr. 

Stjórnsýsluráðstafanir 

1. Faggildingarstofa aðildarríkis getur fellt faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið eða afturkallað hana ef 

sannprófandinn uppfyllir ekki kröfur þessarar reglugerðar. 

2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal fella faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið eða afturkalla hana ef 

sannprófandinn óskar þess. 

3. Faggildingarstofa aðildarríkis skal innleiða, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda málsmeðferð um tímabundna 

niðurfellingu og afturköllun á faggildingu í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 33. gr. 

4. Faggildingarstofa aðildarríkis skal fella faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið ef sannprófandinn: 

a) uppfyllir ekki kröfurnar um hæfni, skv. 22. gr., um verklagsreglur við sannprófunarstörf skv. 27. gr., um innri 

sannprófunarskjöl skv. 28. gr. eða um óhlutdrægni og óhæði skv. 30. gr., 

b) hefur brotið gegn öðrum tilteknum skilmálum og skilyrðum faggildingarstofu aðildarríkisins. 

5. Faggildingarstofa aðildarríkis skal afturkalla faggildingu sannprófanda þegar: 

a) sannprófanda hefur mistekist að ráða bót á þeim atriðum sem urðu til þess að ákveðið var að fella faggildingarvottorðið 

tímabundið úr gildi, 

b) hátt settur einstaklingur í stjórn sannprófanda hefur verið fundinn sekur um svik, 

c) sannprófandi hefur viljandi lagt fram rangar upplýsingar. 

6. Unnt skal, í samræmi við málsmeðferðina sem aðildarríkin innleiddu í samræmi við 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 

765/2008, að áfrýja ákvörðunum faggildingarstofu aðildarríkis um að fella faggildingu úr gildi tímabundið eða afturkalla hana í 

samræmi við 1., 4. og 5. mgr.  

7. Ákvarðanir faggildingarstofu aðildarríkis um að fella faggildingu úr gildi tímabundið eða afturkalla hana skulu taka gildi 

um leið og sannprófanda hefur verið tilkynnt um þær. Í ljósi eðlis ósamræmisins skal faggildingarstofa aðildarríkis íhuga 

afleiðingarnar fyrir störfin, sem innt eru af hendi, áður en þessar ákvarðanir eru teknar. 

8. Faggildingarstofa aðildarríkis skal binda enda á tímabundna niðurfellingu faggildingarvottorðs þegar hún hefur fengið í 

hendur fullnægjandi upplýsingar og kemst að þeirri niðurstöðu að sannprófandi uppfylli kröfur þessarar reglugerðar. 

V. KAFLI 

KRÖFUR SEM VARÐA FAGGILDINGARSTOFUR Í AÐILDARRÍKJUM 

42. gr. 

Faggildingarstofur í aðildarríkjum 

1. Faggildingarstofur í aðildarríkjum, sem til þess hafa verið tilnefndar skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, 

skulu annast þau verkefni sem varða faggildingu samkvæmt þessari reglugerð. 

2. Að því er varðar þessa reglugerð skal faggildingarstofa í aðildarríki sinna störfum sínum í samræmi við þær kröfur sem 

settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í 33. gr. 

43. gr. 

Matshópur 

1. Faggildingarstofa í aðildarríki skal tilnefna matshóp fyrir hvert mat sem er framkvæmt samkvæmt kröfunum í samhæfða 

staðlinum sem um getur í 33. gr.  
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2. Matshópurinn skal samanstanda af yfirmatsmanni sem ber ábyrgð á að vinna mat í samræmi við þessa reglugerð og, ef 

nauðsyn krefur, viðeigandi fjölda matsmanna eða tæknisérfræðinga með viðeigandi þekkingu og reynslu fyrir hið tiltekna 

gildissvið faggildingar. 

3. Í matshópnum skal a.m.k. vera einn einstaklingur, sem hefur eftirfarandi kunnáttu: 

a) þekkingu á reglugerð (ESB) 2015/757, þessari reglugerð og annarri viðeigandi löggjöf sem um getur í a-lið 2. mgr. 24. gr., 

b) þekkingu á eiginleikum hinna ýmsu tegunda skipa og á vöktun og skýrslugjöf um losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun og 

öðrum upplýsingum sem máli skipta samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757. 

44. gr. 

Hæfniskröfur um matsmenn 

1. Matsmenn skulu hafa til að bera þá hæfni sem þarf til að annast störfin skv. 36.–41. gr. Í því skyni skal matsmaðurinn: 

a) uppfylla kröfur samhæfða staðalsins sem um getur í 33. gr., 

b) hafa þekkingu á úttekt gagnanna og upplýsinganna, sem um getur í b-lið 2. mgr. 24. gr., sem fengist hefur með þjálfun eða 

ráðgjöf frá aðila sem hefur þekkingu og reynslu af slíkum gögnum og upplýsingum. 

2. Auk hæfniskrafnanna, sem settar eru fram í 1. mgr., skulu yfirmatsmenn sýna fram á hæfni til að stjórna matshóp. 

3. Til viðbótar við hæfniskröfurnar, sem settar eru fram í 1. mgr., skulu innri rýnar og einstaklingar, sem taka ákvarðanir um 

að veita, framlengja eða endurnýja faggildingu, búa yfir fullnægjandi þekkingu og reynslu til að meta sannprófunina. 

45. gr. 

Tæknisérfræðingar 

1. Faggildingarstofu í aðildarríki er heimilt að hafa tæknisérfræðinga með í matshópnum til að geta nýtt ítarlega þekkingu og 

sérþekkingu þeirra á tilteknu viðfangsefni til stuðnings fyrir yfirmatsmann eða matsmann. 

2. Tæknisérfræðingar skulu takast á hendur sérstök verkefni undir leiðsögn og samkvæmt fullri ábyrgð yfirmatsmanns í 

viðkomandi matshóp. 

46. gr. 

Gagnagrunnur um faggilta sannprófendur 

1. Faggildingarstofur í aðildarríkjum skulu koma á fót og hafa umsjón með gagnagrunni sem skal vera aðgengilegur öllum 

og innihalda a.m.k. eftirfarandi: 

a) heiti, faggildingarnúmer og heimilisfang hvers sannprófanda sem viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki hefur faggilt, 

b) aðildarríkin þar sem hver sannprófandi annast sannprófun, ef við á, 

c) hvaða dag faggildingin var veitt og hvaða dag hún fellur úr gildi, 

d) upplýsingar um stjórnsýsluráðstafanir sem hafa verið lagðar á sannprófandann.  
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2. Tilkynna skal framkvæmdastjórninni um allar breytingar á stöðu sannprófenda með því að nota viðeigandi staðlað 

sniðmát. 

3. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal greiða fyrir og samræma aðgang að 

landsbundnum gagnagrunnum. 

VI. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

47. gr. 

Gildistaka 

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 22. september 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Sérstök þekking og reynsla innan siglingageirans 

Að því er varðar ákvæði 3. mgr. 24. gr. skal taka tillit til þekkingar og reynslu af eftirfarandi: 

— skilningi á viðeigandi reglum í MARPOL-samningnum og SOLAS-samþykktinni, s.s. um orkunýtni skipa (1), NOx-

tæknikóðanum (2), reglugerðinni um brennisteinsoxíð (3), reglugerðinni um gæði brennsluolíu (4) kóðanum um stöðugleika 

í óleku ástandi frá 2008 og viðeigandi leiðbeiningum (s.s. leiðbeiningar um stjórnunarkerfi fyrir orkunýtni skipa 

(SEEMP)), 

— hugsanlegum samlegðaráhrifum milli vöktunar og skýrslugjafar í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757 og fyrirliggjandi 

sértækra stjórnunarkerfa fyrir skip (t.d. alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa (ISM)) og annarra sértækra leiðbeininga fyrir 

geirann (s.s. leiðbeiningar um stjórnunarkerfi fyrir orkunýtni skipa (SEEMP)), 

— upptökum losunar um borð í skipum, 

— skráningu sjóferða og aðferða sem tryggir heilleika og nákvæmni skrárinnar yfir sjóferðir (sem fyrirtækið leggur fram), 

— áreiðanlegum ytri heimildum (þ.m.t. gögnum um fjarvöktun skipa) sem gætu nýst til að milligáta upplýsingar og gögn frá 

skipum, 

— aðferðum við útreikning á eldsneytisnotkun sem skip nota í reynd, 

— beitingu óvissustiga í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757 og viðeigandi leiðbeiningar, 

— beitingu losunarstuðla fyrir allt eldsneyti, sem er notað um borð í skipum, þ.m.t. fljótandi jarðgas, blendingseldsneyti og 

lífeldsneyti, 

— meðhöndlun eldsneytis, hreinsun eldsneytis, tankakerfum, 

— viðhaldi skipa/gæðaeftirliti með mælibúnaði, 

— gögnum um eldsneytistöku, þ.m.t. afhendingarseðlum fyrir eldsneyti, 

— aðgerðaskrám, samantektum um sjóferðir og viðkomuhafnir, skipsdagbókum fyrir þilfar, 

— viðskiptagögnum, t.d. skipaleigusamningum, farmbréfum, 

— gildandi lagaákvæðum, 

— rekstri eldsneytistankakerfi skipa, 

— raunverulegri ákvörðun á eðlismassa eldsneytis um borð í skipum,  

— gagnaflæðisferlum og -aðgerðum til útreiknings á farmi sem fluttur er (í rúmmáli eða massa), eins og varðar tegundir skipa 

og starfsemi samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, 

— hugtakinu um flutta tonnatölu eins og það varðar tegundir skipa og starfsemi samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 í 

samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928, 

— gagnaflæðiferlum sem eru notaðir til að reikna úr vegalengdir sem eru farnar og tímalengd sjóferða í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2015/757, 

— vélbúnaði og tæknikerfum sem eru notuð um borð í skipinu til að ákvarða eldsneytisnotkun, starfsemi á sviði flutninga og 

aðrar viðeigandi upplýsingar. 

 __________  

  

(1) Regla 22 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn. 

(2) Endurskoðaður tæknikóði um eftirlit með losun köfnunarefnisoxíða frá dísilvélum um borð í skipum (ályktun MEPC.176(58), eins og 

henni var breytt með ályktun MEPC.177(58)). 

(3) Regla 14 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn. 

(4) Regla 18 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn. 


