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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 ulykker til sjøs med tap av
menneskeliv.

Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og
hindring av forurensning, heretter kalt «ISM-normen», ble vedtatt
av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) ved
forsamlingsresolusjon A.741(18) av 4. november 1993 i nærvær
av representanter for medlemsstatene og vil ved innlemmelse i
Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til
sjøs (1974) gjelde for roro-passasjerskip fra 1. juli 1998.

Dette utgjør ett av en rekke tiltak for å forbedre sikkerheten til
sjøs. ISM-normen er ennå ikke bindende, bare veiledende.

Sikkerheten for menneskeliv til sjøs kan forbedres effektivt ved
at ISM-normen anvendes strengt og obligatorisk.

For Fellesskapet har sikkerhetsstyringen av roro-passasjerferger
høyeste prioritet. En ensartet og samstemt gjennomføring av ISM-
normen i alle medlemsstater kan være et skritt i retning av
sikkherhetsstyring av roro-passasjerferger.

Rådet oppfordret i sin resolusjon av 22. desember 1994 om roro-
passasjerfergers sikkerhet(4) Kommisjonen til å framlegge et
forslag om framskyndet obligatorisk anvendelse av ISM-normen
for all rutetrafikk med roro-passasjerferger mellom europeiske
havner, i samsvar med folkeretten.

For å sikre at selskaper som driver sjøgående roro-passasjerferger,
innfører sikkerhetsstyringssystemer og vedlikeholder dem på en
forsvarlig måte på sine skip og i selskapet, må ISM-normen gjøres
bindende og anvendes strengt.

Tiltak på fellesskapsplan er den beste måten å sikre framskyndet
obligatorisk håndheving av ISM-normens bestemmelser og
effektiv kontroll med gjennomføringen av dem, samtidig som
konkurransevridning mellom forskjellige fellesskapshavner og roro-
ferger unngås. En slik håndheving kan bare sikres ved en forordning,
som kommer direkte til anvendelse. Framskyndet anvendelse
forutsetter at forordningen gjelder fra 1. juli 1996.

Framskyndet obligatorisk anvendelse av ISM-normen på alle roro-
ferger, uansett hvilket flagg de fører, tar også hensyn til
anmodningen i nr. 2 i IMO-resolusjon A.741(18), der det rettes
en sterk henstilling til regjeringene om å gjennomføre normen
snarest mulig, idet bl.a. passasjerskip gis prioritet.

Skips sikkerhet er primært flaggstatens ansvar. Medlemsstatene
kan sikre at ferger som fører deres flagg, og selskapene som driver
dem, overholder tilstrekkelige regler for sikkerhetsstyring.
Sikkerheten for alle roro-ferger som går i eller ønskes satt inn i
rutetrafikk fra medlemsstatenes havner, uansett hvilket flagg de
fører, kan garanteres bare dersom medlemsstatene krever effektiv
overholdelse av sikkerhetsreglene som vilkår for å gå i rutetrafikk
fra deres havner.

Selskaper som driver roro-ferger utelukkende i beskyttede farvann
mellom havner i samme medlemsstat, utgjør en mer begrenset fare
og må utføre et forholdsmessig større administrativt arbeid enn
andre selskaper, og de bør derfor fritas midlertidig.

Det er nødvendig å fastlegge kravene til gjennomføringen av ISM-
normens bestemmelser og fastsette vilkårene for utstedelse og
verifisering av godkjenningsbeviset og sikkerhetsstyringssertifi-
katet.

Medlemsstatene kan anse det nødvendig å delegere eller overlate
myndighet til fagorganer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold
til denne forordning. For å sikre et ensartet og tilstrekkelig
kontrollnivå er det hensiktsmessig å kreve at disse organer må
oppfylle kravene i rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994
om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere
og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse(5).

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 320 av 30.12.1995, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 298 av 11.11.1995, s. 23, og endret forslag framlagt 15. juni
1995 (EFT nr. C 298 av 11.11.1995, s. 31).

(2) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 42.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 1995 (EFT nr. C 166 av 3.7.1995,
s. 55), Rådets felles holdning av 28. september 1995 (EFT nr. C 297 av
10.11.1995, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 29. november 1995
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3051/95

av 8. desember 1995

om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(*)

(4) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 8.

(5) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 20.
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En medlemsstat må kunne suspendere driften av visse roro-ferger
fra sine havner dersom den anser at de utgjør en alvorlig fare for
sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller miljøet, forutsatt at en
forskriftskomité har truffet en beslutning som medlemsstatene
må rette seg etter.

En forenklet framgangsmåte som omfatter en forskriftskomité, er
nødvendig for å endre denne forordning, idet det tas hensyn til
utviklingen på internasjonalt plan.

En rask innføring av disse sikkerhetsreglene medfører særlige
tekniske og administrative problemer for Hellas på grunn av det
store antall selskaper etablert i Hellas som driver ferger under
gresk flagg og utelukkende mellom greske havner. Det bør derfor
gis et unntak av begrenset varighet for å ta hensyn til denne
situasjonen, samtidig som det tas i betraktning at passasjer- og
fergetrafikk mellom greske havner inntil 1. januar 2004 er utelukket
fra adgangen til å yte tjenester gitt ved rådsforordning (EØF) nr.
3577/92 av 7. desember 1992 om anvendelse av prinsippet om
adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene
(maritim kabotasje)(1) -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formålet med denne forordning er å forbedre sikkerhetsstyringen,
den sikre driften og hindringen av forurensning med hensyn til
roro-passasjerferger som går i rutetrafikk til eller fra havner i
Fellesskapets medlemsstater, ved å sikre at selskaper som driver
roro-ferger, overholder ISM-normen ved

- at selskapene innfører og på en forsvarlig måte vedlikeholder
sikkerhetsstyringssystemer om bord og i land,

- at flagg- og havnestatsadministrasjoner fører kontroll med
systemene.

Artikkel 2
I denne forordning og med henblikk på gjennomføringen av ISM-
normen menes med

a) «roro-ferge»: et sjøgående passasjerskip som er utstyrt med
innretninger som gjør det mulig å kjøre vei- eller skinnegående
kjøretøyer på og av skipet, og som kan transportere mer enn
tolv passasjerer,

b) «rutetrafikk»: en rekke seilinger med roro-ferge for å sikre
forbindelsen mellom to eller flere punkter, enten

1)  i henhold til en offentliggjort rutetabell, eller

2) med slik regelmessighet eller hyppighet at de utgjør en
systematisk rekke seilinger,

c) «selskap»: eieren av en roro-ferge eller enhver annen
organisasjon eller person, f.eks. en reder eller totalbefrakter,

som har overtatt ansvaret for driften av roro-fergen fra
eieren,

d) «anerkjent organisasjon»: et organ anerkjent i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 94/57/EF,

e) «ISM-normen»: Den internasjonale norm for sikkerhets-
styring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt
av IMO ved forsamlingsresolusjon A.741(18) av
4. november 1993 og vedlagt denne forordning,

f) «administrasjon»: regjeringen i den stat hvis flagg roro-fergen
har rett til å føre,

g) «godkjenningsbevis»: det dokument som utstedes til
selskaper i samsvar med nr. 13.2 i ISM-normen,

h) «sikkerhetsstyringssertifikat»: det sertifikat som utstedes
til roro-ferger i samsvar med nr. 13.4 i ISM-normen,

i) «beskyttede farvann»: områder der det er mindre enn 10 %
sannsynlighet for at den signifikante bølgehøyde skal
overstige 1,5 m i løpet av et år, og der en roro-ferge aldri
befinner seg mer enn seks nautiske mil fra et tilfluktssted
der skipbrudne kan gå i land.

Artikkel 3
Denne forordning får anvendelse på alle selskaper som driver
rutetrafikk med minst én roro-ferge til eller fra en havn i en
medlemsstat i Fellesskapet, uansett hvilket flagg fergen fører.

Artikkel 4
1. Alle selskaper skal overholde samtlige bestemmelser i

nr. 1.2-13.1 og nr. 13.3 i ISM-normen som om disse
bestemmelser var bindende, som forutsetning for at deres
skip skal kunne gå i rutetrafikk til eller fra en havn i en
medlemsstat i Fellesskapet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan selskaper som driver rutetrafikk
med én eller flere roro-ferger utelukkende i beskyttede
farvann mellom havner i den samme medlemsstaten, fravike
bestemmelsene i denne forordning inntil 1. juli 1997.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal med hensyn til selskaper og roro-
ferger overholde bestemmelsene i nr. 13.2, 13.4 og 13.5 i
ISM-normen som om disse bestemmelser var bindende.

2. Med hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene delegere eller
overlate myndighet, helt eller delvis, bare til en anerkjent
organisasjon.

Med hensyn til nr. 13.2 i ISM-normen kan en medlemsstat
utstede godkjenningsbevis bare til et selskap som har sitt
hovedforetak på dens territorium. Før den utsteder et slikt

(1) EFT nr. L 364 av 12.12.1992, s. 7.
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bevis, skal medlemsstatene rådspørre administrasjonen i de
statene hvis flagg selskapets roro-ferger har rett til å føre,
dersom vedkommende administrasjon ikke er den utstedende
medlemsstats.

3. Godkjenningsbeviset skal være gyldig i fem år fra
utstedelsesdatoen, forutsatt at det årlig finner sted en
verifisering for å stadfeste at sikkerhetsstyringssystemet
fungerer etter hensikten, og at eventuelle endringer innført
siden forrige verifisering oppfyller bestemmelsene i ISM-
normen.

4. Sikkerhetsstyringssertifikatet skal være gyldig i fem år fra
utstedelsesdatoen, forutsatt at det finner sted en
mellomliggende verifisering minst hver 30. måned eller oftere
for å stadfeste at sikkerhetsstyringssystemet fungerer etter
hensikten, og at eventuelle endringer innført siden forrige
verifisering oppfyller bestemmelsene i ISM-normen.

5. For denne forordnings formål, særlig artikkel 6, skal hver
medlemsstat godta godkjenningsbevis og sikkerhets-
styringssertifikater utstedt av administrasjonen i enhver
annen medlemsstat eller av en anerkjent organisasjon som
handler på dens vegne.

6. En medlemsstat skal anerkjenne godkjenningsbevis og
sikkerhetsstyringssertifikater utstedt av, eller på vegne av,
administrasjonen i tredjestater dersom medlemsstaten anser
det godtgjort at de viser at bestemmelsene i denne forordning
er overholdt.

Godkjenningsbevis og sikkerhetsstyringssertifikater utstedt
på vegne av administrasjonen i tredjestater kan anerkjennes
bare dersom de er utstedt av en anerkjent organisasjon.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal forsikre seg om at alle selskaper som driver
rutetrafikk med roro-ferger til eller fra deres havner, overholder
bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 7
Dersom en medlemsstat anser at et selskap, til tross for at det
innehar et godkjenningsbevis, ikke kan drive rutetrafikk med en
roro-ferge til eller fra dens havner fordi det foreligger alvorlig fare
for sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller miljøet, kan driften
av ruten suspenderes inntil faren er fjernet.

I ovennevnte situasjon får følgende framgangsmåte anvendelse:

a) medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene om sitt vedtak og gi en utførlig
begrunnelse for det,

b) Kommisjonen skal undersøke om suspensjonen er berettiget
fordi det foreligger alvorlig fare for sikkerheten og miljøet,

c) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 skal det
treffes beslutning om hvorvidt medlemsstatens vedtak om
å suspendere driften av ruten er berettiget fordi det foreligger
alvorlig fare for sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller
miljøet, og, dersom suspensjonen ikke er begrunnet, om at
vedkommende medlemsstat skal anmodes om å trekke
tilbake suspensjonen.

Artikkel 8
For å ta hensyn til de alminnelige bestemmelser i ISM-normen
skal Kommisjonen undersøke gjennomføringen av denne
forordning tre år etter at den er trådt i kraft, og eventuelt foreslå
passende tiltak.

Artikkel 9
For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, særlig i
IMO, kan

a) definisjonen av «ISM-normen» i artikkel 2,

b) gyldighetstiden for godkjenningsbeviset og/eller
sikkerhetsstyringssertifikatet samt verifiseringshyppigheten
for dem fastsatt i artikkel 5 nr. 3 og 4,

c) vedlegget,

d) definisjonen av «anerkjent organisasjon» i artikkel 2,

endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2, særlig for
å innta i vedlegget retningslinjer for administrasjonene når det
gjelder gjennomføringen av ISM-normen.

Artikkel 10
1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel

12 nr. 1 i rådsdirektiv 93/75/EØF(1).

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

(1) 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 (EFT nr. L 247 av 5.10.1993.
s. 19).
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c) Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen 40
dager etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen
vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 11

Denne forordning trer i kraft 1. januar 1996.

Den får anvendelse fra 1. juli 1996.

Som unntak fra første ledd får denne forordning anvendelse først
31. desember 1997 på selskaper som er opprettet i henhold til
gresk lovgivning, som har sitt hovedforetak i Hellas, og som
driver roro-ferger som er registrert i Hellas, fører gresk flagg og
går i rutetrafikk utelukkende mellom havner i Hellas.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 8. desember 1995.

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

Formann
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Forord

1. Formålet med denne norm er å gi en internasjonal standard for sikkerhetsstyring for drift av skip og
for hindring av forurensning.

2. Fosamlingen vedtok resolusjon A.443(XI), der den anmodet alle regjeringene om å treffe de nødvendige
tiltak for å sikre skipsførerens tilfredsstillende utførelse av sine plikter med hensyn til sjøsikkerhet
og vern av det marine miljø.

3. Forsamlingen vedtok også resolusjon A.680(17), der den videre erkjente behovet for hensiktsmessig
styringsorganisering for å kunne ivareta de ombordværendes behov for å oppnå og opprettholde
høye sikkerhets- og miljøvernstandarder.

4. Normen bygger på generelle prinsipper og mål, da det erkjennes at ingen shippingselskaper eller
rederier er like, og at skip opererer under en lang rekke forskjellige vilkår.

5. Normen er uttrykt i generelle vendinger slik at den kan få utstrakt anvendelse. Det er klart at
forskjellige styringsnivåer, enten det er på land eller om bord, vil nødvendiggjøre forskjellige nivåer
av kunnskap om og forståelse av de punkter som er angitt.

6. Hjørnesteinen i god sikkerhetsstyring er engasjement fra toppen. Når det gjelder sikkerhet og
hindring av forurensning, er det engasjementet, kompetansen, holdningene og motivasjonen til
enkeltmenneskene på alle nivåer som avgjør hva det endelige resultatet blir.

1. GENERELT

1.1. Definisjoner

1.1.1. Med «Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring» menes Den internasjonale norm for
sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt av Forsamlingen, med
eventuelle endringer foretatt av organisasjonen.

1.1.2. Med «selskap» menes skipets eier, eller enhver annen organisasjon eller person, f.eks. reder eller
totalbefrakter, som har overtatt ansvaret for driften av skipet fra eieren, og som ved overtakelse
av ansvaret har samtykket i å overta alle plikter og alt ansvar som normen pålegger.

1.1.3. Med «administrasjon» menes regjeringen i den stat hvis flagg skipet har rett til å føre.

1.2. Formål

1.2.1. Formålene med denne norm er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av
menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig det marine miljø, og på eiendom.

1.2.2. Selskapets mål for sikkerhetsstyring bør bl.a. være

1.2.2.1.  å sørge for sikker praksis ved drift av skip og et sikkert arbeidsmiljø,

1.2.2.2. å innføre vern mot alle identifiserte risikoer, og

1.2.2.3. stadig å forbedre ferdighetene til personell i land og om bord med hensyn til sikkerhetsstyring,
herunder forberedelse på nødssituasjoner som omfatter både sikkerhet og miljøvern.

1.2.3. Sikkerhetsstyringssystemet bør sikre

1.2.3.1. at obligatoriske regler og forskrifter overholdes, og
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1.2.3.2. at det tas hensyn til gjeldende normer, retningslinjer og standarder anbefalt av organisasjonen,
administrasjonene, klassifikasjonsselskapene og organisasjonene i sjøfartsnæringen.

1.3. Anvendelse

Kravene i denne norm kan anvendes på alle skip.

1.4. Funksjonskrav til sikkerhetsstyringssystemer

Alle selskaper skal utvikle, gjennomføre og vedlikeholde et sikkerhetsstyringssystem (SMS)
som omfatter følgende funksjonskrav:

1.4.1. en politikk for sikkerhet og miljøvern,

1.4.2. instrukser og prosedyrer for å sikre sikker drift av skip og vern av miljøet i henhold til aktuell
folkerett og flaggstatslovgivning,

1.4.3. definerte myndighetsnivåer og kommunikasjonslinjer mellom og blant personell i land og om
bord,

1.4.4. prosedyrer for rapportering av ulykker og avvik fra bestemmelsene i denne norm,

1.4.5. prosedyrer for forberedelse og reaksjon på nødssituasjoner, og

1.4.6. prosedyrer for intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse.

2. POLITIKK FOR SIKKERHET OG MILJØVERN

2.1. Selskapet bør innføre en politikk for sikkerhet og miljøvern der det beskrives hvordan målene
angitt i nr. 1.2 skal nås.

2.2. Selskapet bør sikre at politikken gjennomføres og opprettholdes på alle nivåer i organisasjonen,
både om bord og i land.

3. SELSKAPETS ANSVAR OG MYNDIGHET

3.1. Dersom en annen enn eieren er ansvarlig for driften av skipet, må eieren oppgi vedkommendes
fulle navn og nærmere opplysninger til administrasjonen.

3.2. Selskapet bør definere og dokumentere ansvaret, myndigheten og forholdet mellom alt personell
som leder, utfører og verifiserer arbeid som er knyttet til eller påvirker sikkerhet og hindring av
forurensning.

3.3. Selskapet er ansvarlig for å sikre at de nødvendige ressurser og landbasert støtte er tilgjengelige,
slik at utpekt(e) person(er) kan utføre sine oppgaver.

4. UTPEKT(E) PERSON(ER)

For å sikre sikker drift av hvert skip og for å sørge for kontakt mellom selskapet og de
ombordværende bør hvert selskap utpeke én eller flere personer i land som skal ha direkte
kontakt med det høyeste nivå i ledelsen. De(n) utpekte personen(e)s ansvar og myndighet bør
omfatte overvåking av de sidene av driften av hvert skip som angår sikkerhet og hindring av
forurensning, samt sikring av at de nødvendige ressurser og landbasert støtte blir brukt etter
behov.
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5. SKIPSFØRERENS ANSVAR OG MYNDIGHET

5.1. Selskapet bør nøyaktig definere og dokumentere skipsførerens ansvar med hensyn til

5.1.1.  å gjennomføre selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern,

5.1.2. å motivere mannskapet til å følge denne politikken,

5.1.3. å gi hensiktsmessige ordrer og instrukser på en klar og enkel måte,

5.1.4. å verifisere at fastsatte krav overholdes, og

5.1.5. å gjennomgå sikkherhetsstyringssystemet og innrapportere dets mangler til den landbaserte
ledelsen.

5.2. Selskapet bør sikre at sikkerhetsstyringssystemet som anvendes om bord i skipet, inneholder en
klar erklæring som understreker skipsførerens myndighet. Selskapet bør i
sikkerhetsstyringssystemet fastslå at skipsføreren har den overordnede myndighet og ansvaret
for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning og for å anmode om
selskapets bistand når dette måtte være nødvendig.

6. RESSURSER OG PERSONELL

6.1. Selskapet bør sikre at skipsføreren er

6.1.1. behørig kvalifisert til å ha kommandoen,
6.1.2. fullt fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem, og

6.1.3. gitt den nødvendige støtte, slik at vedkommendes oppgaver kan utføres på en forsvarlig måte.

6.2. Selskapet bør sikre at hvert skip er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede
sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav.

6.3. Selskapet bør innføre prosedyrer for å sikre at nytt personell og personell som overføres til nye
oppgaver innen sikkerhet og miljøvern, gjøres kjent med sine oppgaver på en tilfredsstillende
måte.

Instrukser som det er viktig å gi før reisen begynner, bør identifiseres, dokumenteres og gis.

6.4. Selskapet bør sikre at personell som medvirker i selskapets sikkerhetsstyringssystem, har en
tilfredsstillende forståelse av gjeldende regler, forskrifter, normer og retningslinjer.

6.5. Selskapet bør innføre og vedlikeholde prosedyrer for å identifisere opplæring som kan være
nødvendig som støtte for sikkerhetsstyringssystemet, og påse at alle berørte personer får slik
opplæring.

6.6. Selskapet bør innføre prosedyrer for å gi personell på skip aktuell informasjon om
sikkerhetsstyringssystemet på det eller de arbeidsspråk de forstår.

6.7. Selskapet bør sikre at personell på skip kan kommunisere på en hensiktsmessig måte under
utførelsen av sine oppgaver i forbindelse med sikkerhetsstyringssystemet.

7. UTARBEIDING AV PLANER FOR OPERASJONER OM BORD

Selskapet bør innføre prosedyrer for utarbeiding av planer og instrukser for viktige operasjoner
om bord angående sikkerhet og hindring av forurensning. De forskjellige oppgavene forbundet
med dette bør defineres og pålegges kvalifisert personell.
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8. BEREDSKAP

8.1. Selskapet bør innføre prosedyrer for å identifisere, beskrive og reagere på mulige nødssituasjoner
om bord.

8.2. Selskapet bør utarbeide programmer for trening og øvelser i å forberede seg på handling i
nødssituasjoner.

8.3. Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte tiltak som sikrer at selskapets organisasjon til enhver
tid kan reagere på farer, ulykker og nødssituasjoner der dets skip er berørt.

9. RAPPORTER OG ANALYSER ANGÅENDE AVVIK, ULYKKER OG FARLIGE
HENDELSER

9.1. Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte prosedyrer som sikrer at avvik, ulykker og farlige
situasjoner rapporteres til selskapet, undersøkes og analyseres med det formål å forbedre
sikkerheten og hindringen av forurensning.

9.2. Selskapet bør innføre prosedyrer for gjennomføring av korrigerende tiltak.

10. VEDLIKEHOLD AV SKIP OG UTSTYR

10.1. Selskapet bør innføre prosedyrer for å sikre at skipet vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene
i gjeldende regler og forskrifter og med eventuelle tilleggskrav fastsatt av selskapet.

10.2. For å oppfylle disse kravene bør selskapet sikre at

10.2.1. inspeksjoner foretas med passende mellomrom,

10.2.2. eventuelle avvik rapporteres med mulig årsak, dersom den er kjent,

10.2.3. passende korrigerende tiltak gjennomføres, og

10.2.4. disse virksomhetene journalføres.

10.3. Selskapet bør innføre prosedyrer i sikkerhetsstyringssystemet som sikrer identifisering av
utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige situasjoner i tilfelle plutselig svikt.
Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte konkrete tiltak med sikte på å forbedre slikt utstyrs
eller slike systemers pålitelighet. Tiltakene bør omfatte regelmessig prøving av reservesystemer
og -utstyr eller av tekniske systemer som ikke er i kontinuerlig drift.

10.4. Inspeksjonene nevnt i nr. 10.2 samt tiltakene nevnt i nr. 10.3 bør være en integrert del av skipets
rutine for driftsvedlikehold.

11. DOKUMENTASJON

11.1. Selskapet bør innføre og vedlikeholde prosedyrer for kontroll og styring av alle dokumenter og
data som er relevante for sikkerhetsstyringssystemet.

11.2. Selskapet bør sikre at

11.2.1. gyldige dokumenter er tilgjengelige på alle aktuelle steder,

11.2.2. endringer i dokumenter gjenomgås og godkjennes av autorisert personale, og

11.2.3. foreldede dokumenter straks fjernes.
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11.3. Dokumentene som brukes til å beskrive og gjennomføre sikkerhetsstyringssystemet, kan kalles
«Håndbok i sikkerhetsstyring». Dokumentasjon bør holdes i en form som selskapet anser som
den mest hensiktsmessige. Hvert skip bør ha om bord all dokumentasjon som er relevant for
skipet.

12. VERIFISERING, GJENNOMGÅELSE OG VURDERING I SELSKAPET

12.1. Selskapet bør gjennomføre interne sikkerhetsrevisjoner for å verifisere at virksomhet angående
sikkerhet og hindring av forurensning er i samsvar med sikkerhetsstyringssystemet.

12.2. Selskapet bør jevnlig vurdere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet og om nødvendig gjennomgå
systemet i samsvar med prosedyrer fastsatt av selskapet.

12.3. Revisjoner og eventuelle korrigerende tiltak bør utføres i samsvar med dokumenterte prosedyrer.

12.4. Personale som utfører revisjoner, bør være uavhengige av de områder som revideres, med mindre
dette ikke er praktisk mulig på grunn av selskapets størrelse eller art.

12.5. Resultatene av revisjonene og gjennomgåelsene bør gjøres kjent for alt personale som har ansvar
på det berørte område.

12.6. Ledelsespersonale som er ansvarlig for det berørte område, bør treffe tilfredsstillende korrigerende
tiltak med hensyn til de mangler som oppdages.

13. SERTIFISERING, VERIFISERING OG KONTROLL

13.1. Skipet bør drives av et selskap som får utstedt et godkjenningsbevis for skipet.

13.2. Et godkjenningsbevis bør for hvert selskap som tilfredsstiller kravene i normen for
sikkerhetsstyring, utstedes av administrasjonen, av en organisasjon som er anerkjent av
administrasjonen, eller, på vegne av administrasjonen, av regjeringen i den stat der selskapet har
valgt å drive sin forretningsvirksomhet. Dette dokumentet bør godtas som bevis på at selskapet
er i stand til å oppfylle kravene i normen.

13.3. En kopi av dokumentet bør finnes om bord, slik at skipsføreren på anmodning kan forevise det
ved kontroll utført av administrasjonen eller av organisasjonen som er anerkjent av
administrasjonen.

13.4. Et sertifikat, kalt sikkerhetsstyringssertifikat, bør utstedes til et skip av administrasjonen eller
av organisasjonen som er anerkjent av administrasjonen. Administrasjonen bør når den utsteder
sertifikatet, kontrollere at selskapet og ledelsen om bord opererer i samsvar med det godkjente
sikkerhetsstyringssystemet.

13.5. Administrasjonen eller en organisasjon anerkjent av administrasjonen bør jevnlig kontrollere at
skipets sikkerhetsstyringssystem fungerer i henhold til godkjenningen.


