
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.23/ 23.5.1996

 00

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet er meget bekymret over ulykkene til sjøs og
forurensningen av medlemsstatenes hav og kyster.

Fellesskapet er også opptatt av leve- og arbeidsvilkårene om bord
på skip.

Rådet vedtok på sitt møte 25. januar 1993 konklusjoner som på
det sterkeste oppfordret Fellesskapet og medlemsstatene til å
sikre en mer effektiv anvendelse og håndheving av de internasjonale
standarder for vern av sikkerheten og miljøet til sjøs samt å
gjennomføre de nye tiltakene når de blir vedtatt.

I sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles politikk for sikkerheten
til sjøs(4) oppfordret Rådet Kommisjonen til så snart som mulig
å framlegge for det anbefalinger om særlige tiltak og formelle forslag
til kriterier for inspeksjon av skip, herunder harmonisering av
reglene for tilbakeholding samt mulighet for å offentliggjøre
resultatene fra inspeksjoner og anløpsforbud i fellesskapshavner.

Sikkerhet, hindring av forurensning samt leve- og arbeidsvilkår
om bord på skip kan bedres effektivt gjennom en drastisk reduksjon
i fellesskapsfarvann av skip som ikke oppfyller standardene, ved
en streng anvendelse av internasjonale konvensjoner, regler og
resolusjoner.

Kontrollen med at skip overholder internasjonale standarder for
sikkerhet, hindring av forurensning samt leve- og arbeidsvilkår
om bord bør som tidligere i første rekke påhvile flaggstaten.
Imidlertid gjennomfører og håndhever stadig flere flaggstater de
internasjonale standardene på en mangelfull måte. Derfor må også
havnestaten kontrollere at internasjonale standarder for sikkerhet,
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord
overholdes.

En ensartet framgangsmåte med sikte på en effektiv håndheving
av de internasjonale standardene fra medlemsstatenes side når det
gjelder skip som seiler i farvann under deres jurisdiksjon og anløper
deres havner, vil hindre konkurransevridninger.

En fellesskapsrettslig ramme for harmonisering av
framgangsmåtene ved inspeksjon er et viktig grunnlag for å sikre
en ensartet anvendelse av prinsippene om sikkerhet til sjøs og
hindring av forurensning, som er grunnleggende for Fellesskapets
miljø- og transportpolitikk.

Forurensningen av havene er i sin natur et grenseoverskridende
fenomen. I samsvar med nærhetsprinsippet er det ønskelig å
utvikle forebyggende tiltak på fellesskapsplan på dette området
når det gjelder havene som grenser opp til medlemsstatene,
ettersom medlemsstatene ikke kan treffe isolerte tiltak som er
hensiktsmessige og effektive.

Vedtakelse av et rådsdirektiv er den hensiktsmessige framgangs-
måte for å fastsette den rettslige rammen og de ensartede regler og
kriterier for havnestatskontroll.

Erfaringene med anvendelsen av Det omforente memorandum om
havnestatskontroll (MOU), undertegnet i Paris 26. januar 1982,
bør benyttes.

Den enkelte medlemsstat kontrollerer minst 25 % av de
utenlandske skip som anløper dens havner i løpet av et år, og
dette innebærer at et stort antall skip som til enhver tid seiler
innenfor fellesskapsområdet, har gjennomgått en inspeksjon.

Det bør gjøres ytterligere anstrengelser for å utvikle et bedre
system for utvelgelse av skip som skal kontrolleres.

Reglene og framgangsmåtene for havnestatsinspeksjoner, herunder
kriteriene for tilbakeholding av skip, må harmoniseres for å sikre
en vedvarende effektivitet i alle havner, noe som også vil kunne

RÅDSDIREKTIV 95/21/EF

av 19. juni 1995

om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve-
og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann

under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll)(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 157 av 7.7. 1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/96 av 26. mars 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 107 av 15.4.1994, s. 14, og EFT nr. C 347 av 8.12.1994, s. 15.

(2) EFT nr. C 393 av 31.12.1994, s. 50.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 27. oktober 1994 (EFT nr. C 347 av
8.12.1994, s. 15), Rådets felles holdning av 14. mars 1995 (EFT nr. C 93
av 13.4.1995, s. 25) og europaparlamentsbeslutning av 18. mai 1995
(ennå ikke kunngjort i EFT).

(4) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s. 1.
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redusere drastisk den selektive bruken av visse bestemmelseshavner
for å unngå effektiv kontroll.

Statistikker over ulykker, tilbakeholding og mangler offentliggjort
i kommisjonsmeldingen med tittel «En felles politikk for
sikkerheten til sjøs» og i årsrapporten om MOU viser at visse
grupper skip trenger å bli underkastet en utvidet inspeksjon.

Mangler som skyldes at bestemmelsene i gjeldende konvensjoner
ikke er overholdt, må utbedres. Skip som blir pålagt å treffe tiltak
for å utbedre slike mangler, skal holdes tilbake til manglene er blitt
utbedret, dersom manglene klart utgjør en fare for sikkerheten,
helsen eller miljøet.

For å unngå urimelige beslutninger som kan medføre unødig
tilbakeholding og forsinkelse, bør det være rett til å klage på
vedkommende myndigheters beslutninger om tilbakeholding.

Infrastrukturen i havnen der inspeksjonen foretas, kan tvinge
vedkommende myndighet til å tillate at skipet fortsetter til et
egnet reparasjonsverft, forutsatt at vilkårene for overføring blir
oppfylt. Skip som ikke etterkommer påleggene, vil fortsatt
representere en fare for sikkerhet, helse eller miljø og vil ha
økonomiske fordeler av å ikke være opprustet i samsvar med de
relevante bestemmelser i konvensjonene, og de bør derfor nektes
adgang til alle havner i Fellesskapet.

Det forekommer situasjoner der et skip som er blitt nektet adgang
til havner i Fellesskapet, må gis tillatelse til å anløpe. I slike
situasjoner bør skipet tillates adgang til en bestemt havn bare
dersom alle forholdsregler er truffet for at det kan anløpe på en
sikker måte.

Ettersom konvensjonenes bestemmelser om skips konstruksjon,
utstyr og bemanning er svært kompliserte, og ettersom
inspektørenes beslutninger kan få alvorlige følger og må være
fullstendig upartiske, må inspeksjonene bare foretas av inspektører
som er behørig godkjente offentlige tjenestemenn, eller av andre
behørig godkjente personer med inngående kunnskap og erfaring.

Loser og havnemyndigheter kan gi nyttige opplysninger om man-
gler på slike skip og besetninger.

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene
og andre myndigheter eller organisasjoner er nødvendig for å sikre
en effektiv oppfølging av skip med mangler som har fått tillatelse
til å seile videre, samt for utveksling av opplysninger om skip i
havn.

Informasjonssystemet «Sirenac E» innført i henhold til MOU gir
et stort antall tilleggsopplysninger som er nødvendige for
anvendelsen av dette direktiv.

Offentliggjøring av opplysninger om skip som ikke oppfyller
internasjonale standarder for sikkerhet, helse og vern av miljøet til
sjøs, kan være et effektivt middel til å motarbeide at avskiperne
bruker slike skip, og oppmuntre rederne til å rette på forholdene

uten å bli tvunget til det.

Alle utgifter i forbindelse med inspeksjoner av skip som medfører
tilbakeholding, bør bæres av rederen eller operatøren.

Med henblikk på gjennomføringen av dette direktiv bør det gjøres
bruk av komiteen nedsatt i henhold til artikkel 12 i rådsdirektiv
93/75/EØF av 13. september 1993 om minimumskrav til fartøyer
som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som
transporterer farlig eller forurensende last(1), for å bistå
Kommisjonen i oppgaven med å tilpasse medlemsstatenes
inspeksjonsforpliktelser på grunnlag av den erfaring som er gjort,
idet det tas hensyn til utviklingen i forbindelse med MOU og
foretas en eventuell tilpasning av vedleggene som følge av endringer
i konvensjoner, protokoller, kodekser og resolusjoner fra relevante
internasjonale organer og i MOU -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Formål

Dette direktivs formål er å bidra til en drastisk reduksjon i farvann
under medlemsstatenes jurisdiksjon av sjøtransport med skip
som ikke oppfyller internasjonale standarder, ved å:

- fremme overholdelsen av internasjonale regler og relevante
fellesskapsregler for sikkerheten til sjøs, vern av miljøet i
havet og leve- og arbeidsvilkårene om bord på skip under
alle flagg,

- innføre felles kriterier for havnestatens kontroll av skip og
harmonisere framgangsmåter ved inspeksjon og tilbake-
holding, idet det tas behørig hensyn til de forpliktelser
medlemsstatenes sjøfartsmyndigheter har i henhold til Det
omforente memorandum om havnestatskontroll (MOU).

Artikkel 2
Definisjoner

I dette direktiv og dets vedlegg menes med:

1) «konvensjoner»:

- Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966
(LL 66),

- Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for
menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS 74),

- Den internasjonale konvensjon om hindring av
forurensning fra skip, 1973, med tilhørende protokoll
av 1978 (MARPOL 73/78),

- Den internasjonale konvensjon om normer for
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978
(STCW 78),

- Konvensjonen om internasjonale regler til fore-bygging

(1) EFT nr. L 247 av 5.10.1993, s. 19.
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 00av sammenstøt på sjøen, 1972 (COLREG 72),

- Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer,
1969, og

- Konvensjonen om minstestandarder for handelsskip,
1976 (ILO nr. 147)

samt protokoller og endringer til disse konvensjoner og
tilhørende kodekser av bindende karakter, som er i kraft på
vedtakelsestidspunktet for dette direktiv,

2) «MOU»: Det omforente memorandum om
havnestatskontroll, undertegnet i Paris 26. januar 1982, slik
det foreligger på vedtakelsestidspunktet for dette direktiv,

3) «skip»: ethvert havgående fartøy som hører under
anvendelsesområdet for én eller flere av konvensjonene, og
som seiler under et annet flagg enn havnestatens,

4) «offshore-installasjon»: en fast eller flytende plattform som
opererer på eller over en medlemsstats kontinentalsokkel,

5) «inspektør»: en offentlig tjenestemann eller annen person
som er behørig godkjent av vedkommende myndighet i en
medlemsstat til å foreta havnestatskontrollinspeksjoner, og
som er ansvarlig overfor nevnte vedkommende myndighet,

6) «inspeksjon»: et besøk om bord på et skip for å kontrollere
både gyldigheten av de relevante sertifikater og andre
dokumenter samt skipets tilstand, dets utstyr og besetning
samt besetningens leve- og arbeidsvilkår,

7) «mer detaljert inspeksjon»: en inspeksjon der skipet, dets
utstyr og besetning i sin helhet eller eventuelt delvis, under
omstendighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3, underkastes
en nærmere inspeksjon som omfatter skipets konstruksjon,
utstyr, besetning, leve- og arbeidsvilkår samt overholdelse
av driftsrutiner om bord,

8) «utvidet inspeksjon»: en inspeksjon som omhandlet i
artikkel 7,

9) «tilbakeholding»: et formelt forbud mot at et skip seiler fra
havn på grunn av fastslåtte mangler som, hver for seg eller
samlet, gjør skipet sjøudyktig,

10) «stansing av en operasjon»: et formelt forbud mot at et skip
fortsetter en operasjon på grunn av fastslåtte mangler som,
hver for seg eller samlet, gjør fortsettelsen av en operasjon
farlig.

Artikkel 3
Virkeområde

1. Dette direktiv gjelder for ethvert skip og dets besetning

- som anløper en medlemsstats havn eller en offshore-
installasjon, eller

- som ankrer opp utenfor en slik havn eller installasjon.

Ingen bestemmelse i denne artikkel berører en medlemsstats
rettigheter til å gripe inn i henhold til relevante internasjonale
konvensjoner.

2. For skip med bruttotonnasje på under 500 BRT skal
medlemsstatene anvende de krav i en relevant konvensjon som
gjelder for disse skip, og dessuten, i den utstrekning en konvensjon
ikke får anvendelse, treffe de tiltak som måtte være nødvendige
for å sikre at disse skipene ikke er direkte farlige for sikkerhet,
helse eller miljøet. Ved anvendelsen av dette nr. skal
medlemsstatene søke rettledning i vedlegg 1 til MOU.

3. Når medlemsstatene foretar inspeksjon av et skip som seiler
under flagget til en stat som ikke er part i en konvensjon, skal de
påse at dette skipet og dets besetning ikke gis en gunstigere
behandling enn den som gis skip som seiler under flagget til en
stat som er part i konvensjonen.

4. Fiskefartøyer, krigsskip, hjelpefartøyer for marinen, treskip
av primitiv konstruksjon, skip eid eller drevet av staten som
benyttes for ikke-kommersielle formål, og lystfartøyer som ikke
benyttes i kommersiell trafikk, skal være utelukket fra dette
direktivs virkeområde.

Artikkel 4
Inspeksjonsorgan

Medlemsstatene skal ha hensiktsmessige nasjonale sjøfarts-
myndigheter, heretter kalt «vedkommende myndigheter», for
inspeksjon av skip og treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre
at deres vedkommende myndigheter utfører sine plikter som
fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 5
Inspeksjonsplikter

1. Vedkommende myndighet i hver medlemsstat skal årlig
foreta et totalt antall inspeksjoner tilsvarende minst 25 % av det
antall skip som anløper dens havner i løpet av et representativt
kalenderår.

2. Ved utvelgingen av skip for inspeksjon skal vedkommende
myndighet prioritere skip omhandlet i vedlegg I.

3. Medlemsstatene skal avstå fra inspeksjon av skip som har
vært inspisert av en medlemsstat i løpet av de foregående seks
måneder, forutsatt at
- skipet ikke er oppført i vedlegg I, og
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- det ikke er rapportert mangler som følge av en tidligere
inspeksjon, og

- det ikke foreligger noen åpenbare grunner for å foreta en
inspeksjon.

4. Bestemmelsene i nr. 3 får ikke anvendelse på noen av
driftskontrollene som er fastsatt særskilt i konvensjonene.

5. Medlemsstatene og Kommisjonen skal i samarbeid søke å
utarbeide de prioriteter og framgangsmåter som gir mulighet for en
mer effektiv utvelging av skip som sannsynligvis har mangler.

Senere endringer av denne artikkel skal, med unntak av tallet 25 %
i nr. 1, gjøres etter bestemmelsene i artikkel 19.

Artikkel 6
Framgangsmåte ved inspeksjon

1. Vedkommende myndighet skal påse at inspektøren som et
minimum

a) kontrollerer sertifikatene og dokumentene oppført i vedlegg
II, i det omfang som er nødvendig,

b) forsikrer seg om at skipets generelle tilstand er tilfreds-
stillende, særlig maskinrommet og besetningens oppholds-
rom, herunder de hygieniske forhold.

2. Inspektøren kan undersøke alle andre relevante sertifikater
og dokumenter som ikke er oppført i vedlegg II, men som kreves
oppbevart om bord i samsvar med konvensjonene.

3. Når det etter inspeksjonen omhandlet i nr. 1 og 2 finnes
åpenbare grunner for å tro at tilstanden til et skip eller dets utstyr
eller besetning ikke i det alt vesentlige oppfyller de relevante
kravene i en konvensjon, skal det foretas en mer detaljert
inspeksjon, herunder ytterligere kontroll av overholdelsen av de
driftsmessige krav om bord.

«Åpenbare grunner» foreligger når inspektøren fastslår forhold
som etter hans faglige vurdering krever en mer detaljert inspeksjon
av skipet, dets utstyr eller dets besetning.

Eksempler på «åpenbare grunner» er oppført i vedlegg III.

4. De relevante framgangsmåter og retningslinjer for kontroll
av skip angitt i vedlegg IV skal også følges.

Artikkel 7
Utvidet inspeksjon av visse skip

1. Når det er åpenbare grunner for en mer detaljert inspeksjon
av et skip som tilhører en av kategoriene oppført i vedlegg V, skal
medlemsstatene påse at det foretas en utvidet inspeksjon.

2. Vedlegg V del B inneholder ikke-bindende retningslinjer for
utvidet inspeksjon.

3. Skipene nevnt i nr. 1 skal underkastes en utvidet inspeksjon
av vedkommende myndigheter i medlemsstatene bare én gang i
løpet av et tidsrom på tolv måneder. Disse skipene kan imidlertid
underkastes inspeksjonen fastsatt i artikkel 6 nr. 1 og nr. 2.

4. Når det gjelder passasjerskip som anløper en medlemsstats
havn i fast rute, skal en utvidet inspeksjon av hvert skip foretas
av vedkommende myndighet i medlemsstaten. Når et
passasjerskip seiler i slik rute mellom havner i medlemsstatene,
skal én av statene skipet seiler mellom, foreta den utvidede
inspeksjonen.

Artikkel 8
Innspeksjonsrapport til skipsføreren

1. Etter avslutningen av en inspeksjon, en mer detaljert
inspeksjon eller en utvidet inspeksjon skal inspektøren gi
skipsføreren et dokument utformet i samsvar med vedlegg 3 til
MOU som skal inneholde resultatene fra inspeksjonen og
opplysninger om eventuelle beslutninger truffet av inspektøren
samt forhold som skal rettes på av skipsføreren, rederen eller
operatøren.

2. Dersom det foreligger mangler som rettferdiggjør tilbake-
holding av skipet, skal dokumentet som skal gis skipsføreren i
samsvar med nr. 1, omfatte opplysninger om den framtidige
offentliggjøring av tilbakeholdingen i samsvar med bestemmelsene
i dette direktiv.

Artikkel 9
Utbedring og tilbakeholding

1. Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at eventuelle
mangler som er bekreftet eller avdekt ved inspeksjonen omhandlet
i artikkel 6 og 7, er eller vil bli utbedret i samsvar med
konvensjonene.

2. Når det gjelder mangler som klart utgjør en fare for sikkerhet,
helse eller miljøet, skal vedkommende myndighet i havnestaten
der skipet inspiseres, påse at skipet blir holdt tilbake, eller at
operasjonen som manglene er blitt avdekket i forbindelse med,
blir stanset. Tilbakeholdingsordren eller stansingen av en operasjon
skal ikke oppheves før faren er avverget, eller før myndigheten
fastslår at skipet, eventuelt på bestemte vilkår, kan fortsette til
sjøs eller at operasjonen kan gjenopptas uten fare for passasjerenes
eller besetningens sikkerhet og helse eller uten fare for andre skip
eller uten at det foreligger en urimelig trussel om skade på det
marine miljøet.

3. Ved den faglige vurdering av om et skip skal tilbakeholdes
eller ikke, skal inspektøren anvende kriteriene oppført i vedlegg
VI.

4. I særlige tilfeller når et skips generelle tilstand åpenbart
ikke er i samsvar med internasjonale standarder, kan vedkommende
myndighet utsette inspeksjonen av skipet inntil de ansvarlige
parter har truffet de nødvendige tiltak for å sikre at det oppfyller
de relevante kravene i konvensjonene.
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5. Når inspeksjonene omhandlet i artikkel 6 og 7 gir grunnlag for
tilbakeholding, skal vedkommende myndighet umiddelbart skriftlig
underrette administrasjonen i den staten hvis flagg skipet har rett til å
seile under (heretter kalt «flaggstatsadministrasjonen»), eller konsulen
eller, i dennes fravær, den nærmeste diplomatiske representant for
staten om alle forhold som gjorde inngrepet nødvendig. Dessuten skal
inspektører eller godkjente organisasjoner som er ansvarlige for å utstede
skipets sertifikater, underrettes dersom det er relevant.

6. Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke berøre tilleggskrav i
konvensjonene med hensyn til framgangsmåte ved melding og
rapportering i forbindelse med havnestatskontroll.

7. Ved utøvelsen av havnestatskontroll etter dette direktiv skal alle
mulige anstrengelser gjøres for å unngå at skip blir tilbakeholdt eller
forsinket uten grunn. Dersom et skip holdes tilbake eller forsinkes
uten grunn, skal rederen eller operatøren ha rett til erstatning for enhver
skade eller ethvert tap. I ethvert tilfelle av påstått grunnløs
tilbakeholding eller forsinkelse skal bevisbyrden påhvile skipets reder
eller operatør.

Artikkel 10
Rett til å klage

1. Rederen eller operatøren av et skip eller dennes representant i
medlemsstaten skal ha rett til å klage på en beslutning om tilbake-
holding truffet av vedkommende myndighet. En klage skal ikke medføre
at tilbakeholdingen oppheves.

2. Medlemsstatene skal innføre og opprettholde hensiktsmessige
framgangsmåter for dette formål i samsvar med sin nasjonale lovgivning.

3. Vedkommende myndighet skal behørig underrette føreren av et
skip nevnt i nr. 1 om retten til å klage.

Artikkel 11
Oppfølging av inspeksjoner og tilbakeholding

1. Når mangler omhandlet i artikkel 9 nr. 2 ikke kan utbedres i
havnen der inspeksjonen finner sted, kan vedkommende myndighet i
medlemsstaten gi skipet tillatelse til å fortsette til nærmeste tilgjengelige,
egnede skipsverft valgt av skipsføreren og de berørte myndigheter,
forutsatt at vilkårene fastsatt av vedkommende myndighet i flaggstaten
og godkjent av den berørte medlemsstat blir oppfylt. Disse vilkår skal
sikre at skipet kan seile videre uten fare for passasjerenes eller
besetningens sikkerhet og helse eller uten fare for andre skip eller uten
at det foreligger en urimelig trussel om skade på det marine miljøet.

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatens vedkommende
myndigheter i inspeksjonshavnen underrette vedkommende myndighet
i staten der reparasjonsverftet ligger, partene nevnt i artikkel 9 nr. 5 og
eventuelle andre berørte myndigheter om vilkårene for seilingen.

3. Underretningen av partene nevnt i nr. 2 skal skje i samsvar med
vedlegg 2 til MOU.

Vedkommende myndighet i en medlemsstat som mottar slik melding,
skal underrette den myndighet som sendte meldingen, om hvilke tiltak

som er truffet.

4. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at skip
omhandlet i nr. 1

i) som seiler fra havn uten at vilkårene fastsatt av en
medlemsstats vedkommende myndighet i
inspeksjonshavnen er oppfylt, eller

ii) som nekter å etterkomme de gjeldende krav i
konvensjonene ved ikke å anløpe det angitte
reparasjonsverft,

nektes adgang til enhver havn i Fellesskapet inntil rederen
eller operatøren på en tilfredsstillende måte har godtgjort
overfor vedkommende myndighet i medlemsstaten der
skipets mangler ble fastslått, at skipet fullstendig oppfyller
alle gjeldende krav i konvensjonene.

5. I tilfellene nevnt i nr. 4 i) skal vedkommende myndighet
i medlemsstaten der skipets mangler ble fastslått, umiddelbart
gjøre vedkommende myndigheter i alle andre medlemsstater
oppmerksom på dette.

I tilfellene nevnt i nr. 4 ii) skal vedkommende myndighet i
medlemsstaten der reparasjonsverftet ligger, umiddelbart
gjøre vedkommende myndigheter i alle andre medlemsstater
oppmerksom på dette.

Før medlemsstaten nekter adgang, kan den anmode om samråd
med vedkommende skips flaggstatsadministrasjon.

6. Uten hensyn til nr. 4 kan vedkommende myndighet i
havnestaten gi adgang til en bestemt havn i tilfelle force
majeure, av strengt nødvendige sikkerhetsgrunner, for å
redusere eller minske forurensningsrisikoen eller for å utbedre
mangler, forutsatt at rederen, operatøren eller føreren av
skipet har gjennomført hensiktsmessige tiltak for å sørge for
sikkert anløp på en måte som tilfredsstiller ved-kommende
myndighet i denne medlemsstaten.

Artikkel 12
Inspektørers faglige kvalifikasjoner

1. Inspeksjonene skal bare foretas av inspektører som
oppfyller kvalifikasjonskriteriene angitt i vedlegg VII.

2. Når vedkommende myndighet i havnestaten ikke har
den nødvendige fagkunnskap, kan denne myndighets
inspektør bistås av personer med den nødvendige
fagkunnskap.

3. Inspektører som foretar havnestatskontroll, og
personer som bistår dem, må ikke ha noen forretningsmessig
interesse verken i inspeksjonshavnen eller i de kontrollerte
skipene, og inspektørene må ikke være ansatt i eller utføre
arbeid på vegne av ikke-statlige organisasjoner som utsteder
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lovfestede sertifikater og klassifikasjonssertifikater, eller som
foretar de besiktelser som er nødvendige i forbindelse med
utstedelsen av disse sertifikater til skip.

4. Hver inspektør skal bære med seg et personlig dokument i
form av et identitetskort som er utstedt av vedkommende
myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning, og som viser at
inspektøren har myndighet til å foreta inspeksjoner.

En felles modell for dette identitetskort skal utarbeides etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 19.

Artikkel 13
Rapporter fra loser og havnemyndigheter

1. Medlemsstatenes loser som ledsager skip til eller fra
kaiplass, eller som arbeider om bord i skip på vei mot en havn i en
medlemsstat, skal umiddelbart underrette vedkommende
myndighet i henholdsvis havnestaten eller kyststaten dersom de
under utførelsen av sine normale plikter får kjennskap til
mangler som kan sette skipets sikkerhet i fare, eller som utgjør en
trussel om skade på det marine miljøet.

2. Dersom havnemyndigheter under utførelsen av sine normale
plikter får kjennskap til at et skip i deres havn har              mangler
som kan sette skipets sikkerhet i fare, eller som utgjør en urimelig
trussel om skade på det marine miljøet, skal denne myndighet
umiddelbart underrette vedkommende myndighet i den berørte
havnestaten.

Artikkel 14
Samarbeid

1. Hver medlemsstat skal treffe de nødvendige tiltak med
henblikk på samarbeid mellom sin vedkommende myndighet, sine
havnemyndigheter og andre berørte myndigheter eller
næringslivsorganisasjoner for å sikre at dens vedkommende
myndighet kan ha tilgang til alle relevante opplysninger om skip
som anløper dens havner.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak med sikte
på utveksling av opplysninger og samarbeid mellom sin
vedkommende myndighet og vedkommende myndigheter i alle
andre medlemsstater og opprettholde den etablerte operasjonelle
forbindelsen mellom sin vedkommende myndighet, Kommisjonen
og informasjonssystemet Sirenac E i St. Malo, Frankrike.

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal være de som er angitt i
vedlegg 4 til MOU, og de opplysninger som er nødvendige for å
etterkomme artikkel 15 i dette direktiv.

Artikkel 15
Offentliggjøring av tilbakeholding

Hver enkelt vedkommende myndighet skal som et minimum hvert
kvartal offentliggjøre opplysninger om skip som er blitt
tilbakeholdt i løpet av den foregående tremånedersperiode, og
som er blitt tilbakeholdt mer enn én gang i løpet av de siste 24

måneder. De offentliggjorte opplysningene skal omfatte følgende:

- skipets navn,

- navnet på skipets reder eller operatør,

- IMO-nummer,

- flaggstat,

- klassifikasjonsselskap, der dette er relevant, og eventuelt
andre parter som har utstedt sertifikater til skipet i samsvar
med konvensjonene på vegne av flaggstaten,

- grunnen for tilbakeholding,

- tilbakeholdingshavn og -dato.

Artikkel 16
Refusjon av utgifter

1. Dersom inspeksjonene omhandlet i artikkel 6 og 7 med
hensyn til kravene i en konvensjon bekrefter eller avdekker  man-
gler som gir grunnlag for tilbakeholding av et skip, skal alle utgifter
i tilknytning til inspeksjonene i en normal regnskapsperiode dekkes
av skipets reder eller operatør eller av dennes representant i
havnestaten.

2. Alle utgifter i forbindelse med inspeksjoner foretatt av
vedkommende myndighet i en medlemsstat i henhold til
bestemmelsene i artikkel 11 nr. 4 skal innkreves fra skipets reder
eller operatør.

3. Tilbakeholdingen skal ikke oppheves før det er foretatt full
innbetaling eller en tilstrekkelig garanti er gitt for refusjon av
utgiftene.

Artikkel 17
Opplysninger i forbindelse med overvåking av

gjennomføringen
1. Medlemsstatene skal gi følgende opplysninger til
Kommisjonen og MOU-sekretariatet:

- antall inspektører som arbeider på deres vegne med
havnestatsinspeksjon i samsvar med dette direktiv. For
myndigheter der inspektørene foretar havnestatsinspek-
sjoner bare på deltidsbasis, må det totale antallet omgjøres
til antall heltidsansatte inspektører,

- antall enkeltskip som anløp deres havner i et representativt
kalenderår innenfor den foregående femårsperioden.

2. Opplysningene oppført i nr. 1 skal oversendes innen tre
måneder etter at dette direktiv er trådt i kraft, og deretter senest 1.
oktober hvert tredje kalenderår.

Artikkel 18
Forskriftskomité
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 00Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold til artikkel
12 i direktiv 93/75/EØF etter framgangsmåten fastsatt i nevnte
artikkel.

Artikkel 19
Framgangsmåte ved endring

Dette direktiv kan endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
18 med henblikk på å

a) tilpasse medlemsstatenes plikter til inspeksjon og
offentliggjøring omhandlet i artikkel 5 (med unntak av tallet
25 % nevnt i artikkelens nr. 1) og i artikkel 6, 7 og 15 på
grunnlag av erfaringene gjort ved gjennomføringen av dette
direktiv, idet det tas hensyn til utviklingen i MOU,

b) tilpasse vedleggene for å ta hensyn til endringer som er trådt
i kraft i relevante internasjonale organisasjoners
konvensjoner, protokoller, kodekser og resolusjoner samt i
MOU.

Artikkel 20
Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30. juni 1996.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 21
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort.

Artikkel 22
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

VEDLEGG I

LISTE OVER SKIP SOM SKAL PRIORITERES FOR
INSPEKSJON

Utferdiget i Luxembourg, 19. juni 1995.

For Rådet

B. PONS

Formann
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(som omhandlet i artikkel 5 nr. 2) (*)

1. Skip som anløper en havn i en medlemsstat for første gang eller etter et fravær på tolv måneder eller
mer. Ved anvendelsen av disse kriterier skal medlemsstatene også ta hensyn til de inspeksjoner som
er foretatt av medlemmer av MOU. Dersom det ikke foreligger nødvendige data for dette formål,
skal medlemsstatene basere seg på de tilgjengelige data fra Sirenac E og inspisere de skip som ikke er
blitt registrert i Sirenac E-databasen etter at denne databasen ble tatt i bruk 1. januar 1993.

2. Skip som seiler under flagget til en stat som forekommer i den rullerende oversikten over
gjennomsnittlige tilbakeholdinger og forsinkelser i løpet av siste treårsperiode, offentliggjort i MOUs
årsrapport.

3. Skip som har fått tillatelse til å forlate en medlemsstats havn under forutsetning av at de påviste
mangler må være utbedret innen en bestemt frist, etter utløpet av denne frist.

4. Skip som er rapportert av loser eller havnemyndigheter for å ha mangler som kan sette sikkerheten
i fare under seiling (i henhold til rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 og artikkel 13 i dette
direktiv).

5. Skip hvis midlertidige sertifikater vedrørende skipets konstruksjon og utstyr, utstedt i samsvar med
konvensjonene, og klassifikasjonssertifikater er utstedt av en organisasjon som ikke er anerkjent i
henhold til rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994(1) om felles regler og standarder for
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse.

6. Skip som ikke oppfyller forpliktelsene fastsatt i rådsdirektiv 93/75/EØF.

7. Skip i en kategori som det er fastsatt utvidet inspeksjon for (i henhold til artikkel 7 i dette direktiv).

8. Skip som av sikkerhetsgrunner er blitt strøket fra sin klasse i løpet av de foregående seks måneder.

______

VEDLEGG II

LISTE OVER SERTIFIKATER OG DOKUMENTER

(som omhandlet i artikkel 6 nr. 1)

(*) Kriterienes rekkefølge angir ikke deres viktighet.

(1) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 20.
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 00
1. Internasjonalt målebrev (1969)

2. - Sikkerhetssertifikat for passasjerskip
- Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip
- Sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip
- Sikkerhetssertifikat for radiotelegrafi på lasteskip
- Sikkerhetssertifikat for radiotelefoni på lasteskip
- Sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip
- Dispensasjonssertifikat
- Sikkerhetssertifikat for lasteskip

3. Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk

- Sertifikat for hindring av forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk

4. Internasjonalt sertifikat for transport av farlige kjemikalier i bulk

- Sertifikat for transport av farlige kjemikalier i bulk

5. Internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning

6. Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved transport av skadelige flytende stoffer i
bulk

7. Internasjonalt lastelinjesertifikat (1966)

- Internasjonalt dispensasjonssertifikat for lastelinjer

8. Oljedagbok, del I og II

9. Lastedagbok

10. Dokument om skipets sikkerhetsbemanning

- Kompetansesertifikater

11. Helseattester (se ILO-konvensjon nr. 73 om legeundersøkelse av sjøfolk)

12. Opplysninger om stabilitet

13. Kopi av samsvarsattest og sertifikat utstedt i samsvar med Den internasjonale norm for
sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning (IMO-resolusjon A.741 (18)).

14. Sertifikater knyttet til skipets skrogstyrke og maskininstallasjoner, utstedt av det berørte
klassifikasjonsselskap (kreves bare dersom skipet opprettholder sin klasse i et klassifikasjons-
selskap).

______

VEDLEGG III

EKSEMPLER PÅ «ÅPENBARE GRUNNER» FOR EN MER DETALJERT INSPEKSJON

(som omhandlet i artikkel 6 nr. 3)
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1. Skipene nevnt i vedlegg I, med unntak av nr. 1.

2. Det foreligger rapport eller melding fra en annen medlemsstat.

3. Det foreligger en rapport eller klage fra en skipsfører, et besetningsmedlem eller personer eller
organisasjoner som har berettigede interesser i skipets sikre drift, leve- og arbeidsvilkårene om bord
eller hindring av forurensning, med mindre den berørte medlemsstaten anser rapporten eller klagen
for å være klart ubegrunnet. Identiteten til personen som sender inn rapporten eller klagen, skal ikke
meddeles det berørte skips fører eller reder.

4. Skipet har vært innblandet i en kollisjon på vei til havnen.

5. Oljedagboken er ikke ført korrekt.

6. Skipet er blitt anklaget for påståtte brudd på bestemmelsene om utslipp av skadelige stoffer eller
spillvann.

7. Det er oppdaget unøyaktigheter i forbindelse med undersøkelsen av sertifikater og dokumenter (se
artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og nr. 2).

8. Det foreligger indikasjoner på at besetningsmedlemmene ikke er i stand til å oppfylle kravene i
artikkel 8 i direktiv 94/58/EF av 22. november 1994 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(1).

9. Det er tegn på at lasteoperasjoner og andre operasjoner ikke blir utført sikkert eller i samsvar med
IMO-retningslinjer, f.eks. at oksygeninnholdet i hovedtilførselen for nøytralgass til lastetankene
ligger over det fastsatte maksimumsnivå.

10. Føreren på et oljetankskip er ikke i stand til å framlegge utskriften fra overvåkings- og kontroll-
systemet for oljeutslipp for den siste seiling i ballast.

11. Det foreligger ingen ajourført alarminstruks, eller besetningsmedlemmer har ikke kjennskap til sine
plikter ved brann eller ordre om å forlate skipet.

______

VEDLEGG IV

FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL AV SKIP

(som omhandlet i artikkel 6 nr. 4)

(1) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 28.
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 00
1. Procedures for the Control of Ships (IMO-resolusjon A.466 (XII) om framgangsmåter for

skipskontroll) med endringer.

2. Principles of Safe Manning (IMO-resolusjon A.481 (XII) om prinsipper for sikker bemanning) og
dens vedlegg, som inneholder: Minimum Safe Manning Document (dokument om skipets
sikkerhetsbemanning) i vedlegg 1 og Guidelines for the Application of Principles of Safe Manning
(retningslinjer for anvendelse av prinsippene om sikker bemanning) i vedlegg 2.

3. Procedures for the Control of Ships and Discharges (IMO-resolusjon A.542. (13) om framgangsmåter
for kontroll av skip og utslipp) i henhold til vedlegg I til MARPOL 73/78.

4. Procedures for the Control of Ships and Discharges (IMO-resolusjon MEPC.26 (23) om
framgangsmåter for kontroll av skip og utslipp) i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78.

5 Procedures for the Control of Operational Requirements Related to the Safety of Ships and Pollu-
tion Prevention (IMO-resolusjon A.742 (18) om framgangsmåter for kontroll med driftskrav i
forbindelse med skips sikkerhet samt hindring av forurensning).

6. Bestemmelsene i Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs.

7. Publikasjonen fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) «Inspection of Labour Conditions
on Board Ship: Guidelines for Procedure» (Inspeksjon av arbeidsforhold om bord på skip:
retningslinjer for framgangsmåte».

8. Vedlegg I til Paris-MOU, retningslinjer for inspektører.

______

VEDLEGG V

A. SKIPSKATEGORIER SOM SKAL UNDERKASTES UTVIDET INSPEKSJON

(som omhandlet i artikkel 7 nr. 1)

1. Oljetankskip anløpt fem år eller mindre før sin utfasingsdato i samsvar med MARPOL 73/78,
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vedlegg I, regel 13G, dvs.

- råoljetankskip på 20 000 tonn dødvekt og derover eller produkttankskip på 30 000 tonn
dødvekt og derover som ikke oppfyller kravene til et nytt oljetankskip som definert i regel 1
(26) i vedlegg I til MARPOL 73/78, skal underkastes utvidet inspeksjon 20 år etter
leveringsdatoen angitt i formular B i supplementet til IOPP-sertifikatet, eller 25 år etter
nevnte dato dersom skipets vingtanker eller dobbeltbunnrom som ikke benyttes til å frakte
olje, oppfyller kravene i regel 13G (4) i nevnte vedlegg, med mindre det er blitt ombygd for å
etterkomme regel 13F i samme vedlegg,

- oljetankskip omhandlet ovenfor som oppfyller kravene til et nytt oljetankskip som definert
i regel 1 (26) i vedlegg I til MARPOL 73/78, skal underkastes utvidet inspeksjon 25 år etter
leveringsdatoen angitt i formular B i supplementet til IOPP-sertifikatet, med mindre det
etterkommer eller er blitt ombygd for å etterkomme regel 13F i nevnte vedlegg.

2. Bulkskip med en alder på over tolv år fastsatt på grunnlag av byggedatoen angitt på skipets
sikkerhetssertifikater.

3. Passasjerskip.

4. Gass- og kjemikalietankskip med en alder på over ti år fastsatt på grunnlag av byggedatoen angitt på
skipets sikkerhetssertifikater.

B. IKKE-BINDENDE RETNINGSLINJER FOR UTVIDET INSPEKSJON AV VISSE
KATEGORIER SKIP

(som omhandlet i artikkel 7 nr. 2)

Utvidet inspeksjon kan omfatte punktene nedenfor i den grad de er relevante. Inspektørene må være
oppmerksomme på at kontroller utført om bord under gjennomføringen av visse operasjoner, f.eks.
lasteoperasjoner, kan virke direkte inn på sikkerheten ved disse operasjoner.

1. ALLE SKIP (alle kategorier i del A)

- Strømavbrudd og start av nødgenerator

- Kontroll av nødbelysning

- Funksjonskontroll av nødbrannpumpen med to brannslanger tilkoplet hovedvannledningen
for brann

- Lensepumpenes funksjon

- Stengning av vanntette dører

- Låring til vannflaten av livbåt på sjøsiden
- Prøving av fjernstyrt nødstopp for f.eks. kjeler, ventilasjon og drivstoffpumper

- Prøving av styreinnretning og hjelpestyreinnretning

- Inspeksjon av nødstrømforsyning til radioanlegg

- Inspeksjon og, i den grad det er mulig, prøving av maskinromsseparatoren.
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 002. OLJETANKSKIP

I tillegg til punktene oppført i nr. 1 kan følgende punkter anses som en del av den utvidede
inspeksjonen av oljetankskip:

- Fast installert skumslokkingssystem på dekk

- Brannslokkingsutstyr generelt

- Inspeksjon av brannspjeld til maskinrom, pumperom og oppholdsrom

- Kontroll av nøytralgassens trykk og oksygeninnhold

- Kontroll av besiktelsesrapporten (se IMO-resolusjon A.744(18)) for å fastslå mulige
mistenkelige områder som krever inspeksjon.

3. BULKSKIP

For bulkskip kan i tillegg til punktene oppført i nr. 1 følgende punkter anses som relevante for
utvidet inspeksjon:

- Mulig korrosjon på fundamenter for dekksmaskineri

- Mulig deformering av og/eller korrosjon på lukedeksler

- Mulige sprekkdannelser eller lokal korrosjon i tverrskipsskott

- Adgang til lasterom

- Kontroll av besiktelsesrapport (se IMO-resolusjon A.744(18) for å fastslå mulige mistenkelige
områder som krever inspeksjon.

4. GASS- OG KJEMIKALIETANKSKIP

For gass- og kjemikalietankskip kan i tillegg til punktene oppført i nr. 1 følgende punkter anses som
relevante for utvidet inspeksjon:

- Lastetankkontroll og sikkerhetsinnretninger for temperatur, trykk og frirom

- Oksygenanalyseapparater og eksplosimetrer, herunder kalibrering av dem. Tilgjengeligheten
av kjemikaliepåvisningsutstyr (sugepumper) med et passende antall egnede gasspåvisningsrør
for den særskilte last som transporteres

- Redningsutstyr som gir hensiktsmessig åndedretts- og øyevern til alle om bord (dersom det er
påkrevd ved produktene oppført i det internasjonale egnethetssertifikatet eller sertifikatet for
transport av farlige kjemikalier i bulk eller eventuelt i sertifikatet for hindring av forurensning
ved transport av kondenserte gasser i bulk)

- Kontroll av at det transporterte produkt er oppført i det internasjonale egnethetssertifikatet
eller sertifikatet for transport av farlige kjemikalier i bulk eller eventuelt i sertifikatet for
hindring av forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk

- Kontroll av at de faste brannslokkingsanleggene på dekk, enten det dreier seg om skum- eller
pulveranlegg eller annet, er som påkrevd for det aktuelle produkt.

5. PASSASJERSKIP

For passasjerskip kan i tillegg til punktene oppført i nr. 1 følgende punkter anses som relevante for
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utvidet inspeksjon:

- Prøving av brannvarslings- og alarmanlegg

- Prøving av branndørers lukking

- Prøving av høyttaleranlegg

- Brannøvelse der, som et minimum, alle utstyrssett for brannmenn blir demonstrert og en del
av restaurantpersonalet deltar

- Praktisk demonstrasjon som viser at nøkkelpersoner blant besetningsmedlemmene er kjent
med havarikontrollplanen.

Dersom det anses hensiktsmessig, kan inspeksjonen fortsette etter samtykke fra skipsføreren eller
operatøren mens skipet er underveis til eller fra medlemsstatens havn. Inspektørene må ikke hindre
skipets drift eller provosere fram situasjoner som etter skipsførerens vurdering kan sette sikkerheten
til passasjerene, besetningen eller skipet i fare.

______

VEDLEGG VI

KRITERIER FOR TILBAKEHOLDING AV SKIP

(som omhandlet i artikkel 9 nr. 3)

Innledning

Før det bestemmes om mangler funnet under en inspeksjon rettferdiggjør at det berørte skipet blir holdt
tilbake, skal inspektøren anvende kriteriene omhandlet i nr. 1 og 2.

Nr. 3 omfatter eksempler på mangler som i seg selv kan gi grunnlag for tilbakeholding av det berørte skipet
(se artikkel 9 nr. 3).

1. Hovedkriterier

Inspektøren skal anvende følgende kriterier ved sin faglige vurdering for å avgjøre om et skip bør
holdes tilbake eller ikke:

Varighet:

Skip som ikke er sikre nok til å seile fra havn, skal holdes tilbake etter første inspeksjon uansett hvor
lang tid skipet vil måtte ligge i havn.
Kriterium

Skipet holdes tilbake dersom dets mangler er tilstrekkelige til at en inspektør må vende tilbake til
skipet for å konstatere at de er blitt utbedret før skipet seiler fra havn.

Nødvendigheten av at en inspektør vender tilbake til skipet, er et mål for hvor alvorlige manglene er.
Dette gjør imidlertid ikke et nytt besøk obligatorisk i alle tilfeller. Det innebærer at myndigheten på
en eller annen måte, fortrinnsvis ved et nytt besøk, må kontrollere at manglene er blitt utbedret før
skipet seiler fra havn.

2. Anvendelse av hovedkriteriene

Når inspektøren avgjør om manglene funnet ved et skip er tilstrekkelig alvorlige til at skipet må
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 00holdes tilbake, skal vedkommende vurdere om:

1) skipet har relevante og gyldige dokumenter,

2) skipet har den besetning som kreves i dokumentet om skipets sikkerhetsbemanning.

Under inspeksjonen skal inspektøren videre vurdere om skipet og/eller besetningen under hele den
forestående seilingen er i stand til følgende:

3) sikker seiling,

4) sikker håndtering og transport av lasten samt overvåking av dens tilstand,

5) sikker drift av maskinrommet,

6) opprettholdelse av korrekt framdrift og styreevne,

7) effektiv brannslokking i alle deler av skipet om det skulle bli nødvendig,

8) hurtig og sikker evakuering av skipet og om nødvendig gjennomføring av redningsaksjoner,

9) hindring av forurensning av miljøet,

10) sikring av tilstrekkelig stabilitet,

11) sikring av tilstrekkelig vanntetthet,

12) kommunikasjon i eventuelle nødsituasjoner,

13) ivaretakelse av sikre og sunne forhold om bord.

Dersom resultatet av en av disse vurderingene er negativt, alle mangler som er funnet sett under ett,
foreligger det sterke grunner for å holde skipet tilbake. En kombinasjon av mindre alvorlige mangler
kan også gi grunnlag for tilbakeholding av skipet.

3. Som hjelp for inspektøren i bruken av disse retningslinjene følger nedenfor en liste over mangler,
gruppert under de relevante konvensjoner og/eller kodekser, som anses å være av en så alvorlig
karakter at de kan gi grunnlag for tilbakeholding av skipet. Listen er ikke fullstendig.

3.1. Generelt

Manglende gyldige sertifikater som kreves i de relevante konvensjoner. Skip som seiler under flagget
til en stat som ikke er part i en konvensjon (relevant konvensjon), eller som ikke har gjennomført en
annen relevant konvensjon, har ikke rett til å bringe med seg de sertifikatene som er fastsatt i
konvensjonen eller i andre relevante konvensjoner. Mangelen på påkrevde sertifikater bør derfor
ikke i seg selv utgjøre en grunn til å holde tilbake disse skipene. Når klausulen om ikke å gi en
gunstigere behandling anvendes, kreves det imidlertid at alle vesentlige krav er oppfylt før skipet
kan seile fra havn.

3.2. Områder under SOLAS-konvensjonen (henvisninger står i parentes)

1) Funksjonsfeil ved framdriftsmaskineriet og annet viktig maskineri samt i elektriske installasjoner
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2) Utilstrekkelig rengjøring av maskinrom, for store mengder oljeblandet vann i rennesteiner,
rørenes isolasjon, herunder eksosrør i maskinrommet forurenset av olje, funksjonsfeil ved
lensepumpeanlegg

3) Funksjonsfeil ved nødgeneratorer, belysning, batterier og brytere

4) Funksjonsfeil ved hoved- og hjelpestyreanordningen

5) Fravær av, utilstrekkelig kapasitet i eller alvorlig forringelse av personlig livredningsutstyr,
livbåter og redningsflåter samt utsettingsanordninger

6) Fravær av, ikke forskriftsmessig tilstand for eller vesentlig forringelse av brannvarslingssystem,
brannalarmer, brannslokkingsutstyr, faste brannslokkingsanlegg, ventilasjonsventiler,
brannspjeld eller hurtiglukkingsanordninger i et slik omfang at de ikke tjener sitt formål

7) Fravær av, vesentlig forringelse av eller driftsfeil på brannslokkingsutstyr på oljetankskips
lastedekk

8) Fravær av, ikke forskriftsmessig tilstand for eller alvorlig forringelse av navigasjonslys,
signalfigurer eller lydsignalutstyr

9) Fravær av eller funksjonsfeil ved radioutstyr for nød- og sikkerhetskommunikasjon

10) Fravær av eller funksjonsfeil ved navigasjonsutstyr, idet det tas hensyn til bestemmelsene i
SOLAS-regel V/12(o)

11) Manglende ajourførte sjøkart og/eller andre relevante nautiske publikasjoner som er nødvendige
for den forestående seiling, idet det tas hensyn til at elektroniske kart kan brukes som erstatning
for kartene

12) Manglende gnistfri eksosventilasjon for lastepumperom (SOLAS-regel II-2/59.3.1).

3.3. Områder under IBC-kodeksen (henvisninger står i parentes)

1) Transport av et stoff som ikke er nevnt i egnethetssertifikatet, eller manglende lastopplysninger
(16.2)

2) Manglende eller ødelagte høyttrykkssikkerhetsinnretninger (8.2.3)

3) Elektriske installasjoner som ikke er egensikre eller ikke er i samsvar med kodekskravene
(10.2.3)

4) Tenningskilder i farlige soner nevnt i nr. 10.2 (11.3.15)

5) Manglende overholdelse av særskilte krav (15)

6) Overskridelse av høyeste tillatte lastmengde per tank (16.1)
7) Utilstrekkelig varmebeskyttelse for sensitive produkter (16.6).

3.4. Områder under IGC-kodeksen (henvisninger står i parentes)

1) Transport av et stoff som ikke er nevnt i egnethetssertifikatet, eller manglende lastopplysninger
(18.1)

2) Manglende lukkeanordninger for oppholds- eller servicerom (3.2.6)
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 003) Ikke gasstette skott (3.3.2)

4) Defekte luftsluser (3.6)

5) Manglende eller defekte hurtiglukkende ventiler (5.6)

6) Manglende eller defekte sikkerhetsventiler (8.2)

7) Elektriske installasjoner som ikke er egensikre eller ikke er i samsvar med kodekskravene
(10.2.4)

8) Vifter i lasteområdet ute av drift (12.1)

9) Trykkalarmer for lastetanker ute av drift (13.4.1)

10) Defekt gassdeteksjonsanlegg og/eller deteksjonsanlegg for giftige gasser (13.6)

11) Transport av stoffer som skal tilsettes en inhibitor, uten at det foreligger et gyldig
inhibitorsertifikat (17/19).

3.5. Områder under konvensjonen om lastelinjer

1) Betydelige områder med skade eller korrosjon, eller huller i platekledning og tilhørende
forsterkning i dekk og skrog som påvirker sjødyktigheten og skipets styrke til å motstå lokal
belastning, med mindre det er utført tilstrekkelige midlertidige reparasjoner til at skipet kan gå
til en havn for endelig reparasjon

2) Konstatert utilstrekkelig stabilitet

3) Fravær av tilstrekkelige eller pålitelige opplysninger i godkjent form, som ved raske og enkle
midler gjør skipsføreren i stand til å organisere skipets last og ballast på en slik måte at det
under seilingen, til enhver tid og under alle forhold, opprettholdes en sikker stabilitetsmargin
og unngås at skipets konstruksjon utsettes for uakseptable belastninger

4) Fravær av, vesentlig forringelse av eller defekte lukkeanordninger, lukestengningssystemer og
vanntette dører

5) Overbelastning

6) Manglende dypgangsmerker eller uleselige dypgangsmerker.

3.6. Områder under vedlegg I til MARPOL-konvensjonen (henvisninger står i parentes)

1) Fravær av, alvorlig forringelse av eller funksjonsfeil ved oljefiltreringsutstyr, overvåkings- og
kontrollsystem for oljeutslipp eller 15 ppm-alarminnretninger

2) Gjenværende kapasitet i slopp- og/eller slamtank utilstrekkelig for den planlagte seiling
3) Oljedagbok ikke tilgjengelig [20 (5)]

4) Installasjon av ulovlige omløpsventiler for lensing.

3.7. Områder under vedlegg II til MARPOL-konvensjonen (henvisninger står i parentes)

1) Manglende P&A-manual

2) Lasten er ikke kategorisert [3 (4)]
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3) Ingen lastedagbok tilgjengelig [9 (6)]

4) Transport av oljelignende stoffer uten at kravene er oppfylt, eller uten et tilsvarende endret
sertifikat (14)

5) Installasjon av ulovlige omløpsventiler for lensing.

3.8. Områder under STCW-konvensjonen

Antall, sammensetning eller sertifisering av besetning ikke i samsvar med bemanningsdokumentet.

3.9. Områder under ILO-konvensjoner

1) Utilstrekkelig mengde mat for seiling til neste havn

2) Utilstrekkelig mengde drikkevann for seiling til neste havn

3) Svært uhygieniske forhold om bord

4) Ingen oppvarming i oppholdsrommene på et skip som seiler i områder der temperaturene kan
være svært lave

5) Uforholdsmessig store mengder søppel, blokkering i korridorer/oppholdsrom på grunn av
utstyr eller last eller uforsvarlige forhold på andre måter.

3.10. Områder som ikke kan rettferdiggjøre tilbakeholding, men der f.eks. lasteoperasjoner må innstilles

Funksjonsfeil ved (eller mangelfullt vedlikehold av) nøytralgassanlegg, lasterelatert utstyr eller
maskineri anses som tilstrekkelige grunner for å stanse lasteoperasjoner.

VEDLEGG VII

MINSTEKRITERIER FOR INSPEKTØRER

(som omhandlet i artikkel 11 nr. 1)

1. Inspektøren skal være godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten til å utføre
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 00
havnestatskontroll.

2. Inspektøren skal

enten

- ha arbeidet i minst ett år som flaggstatsinspektør og i den forbindelse ha utført besiktelser og
sertifisering i samsvar med konvensjonene, og

- være i besittelse av

a) skipsførersertifikat som gjør ham i stand til å ta kommandoen på et skip på 1 600 BRT
eller mer (se STCW, regel II/2), eller

b) maskinsjefsertifikat som gjør ham i stand fylle denne oppgaven om bord i et skip hvis
hovedmaskineri har en effekt på 3 000 KW eller mer (se STCW, regel III/2), eller

c) ha bestått eksamen som skipsingeniør, maskiningeniør eller ingeniør med sjøfart som
spesialfelt og ha arbeidet som dette i minst fem år.

- Inspektører som er innehavere av et av sertifikatene nevnt i bokstav a) og b), skal ha tjenestegjort
til sjøs som offiser i dekks- eller maskinavdelingen i et tidsrom på minst fem år,

eller

- ha en relevant universitetseksamen eller en tilsvarende utdanning, og

- være utdannet og ha bestått eksamen ved en skole for skipsinspektører, og

- ha arbeidet i minst to år som flaggstatsinspektør og i den forbindelse ha utført besiktelser og
sertifisering i samsvar med konvensjonene.

3. Inspektøren skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig med sjøfolk på det språket som vanligvis
snakkes til sjøs.

4. Inspektøren skal ha kjennskap til bestemmelsene i de internasjonale konvensjonene og de relevante
framgangsmåtene for havnestatskontroll.

5. Også inspektører som ikke oppfyller kriteriene omhandlet ovenfor, godtas dersom de er ansatt hos
en medlemsstats vedkommende myndighet for havnestatskontroll på vedtakelsestidspunktet for
dette direktiv.

________________
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