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SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM KAFLA XI–2 Í ALÞJÓÐASAMÞYKKTINNI 
UM ÖRYGGI MANNSLÍFA Á HAFINU, 1974, MEÐ BREYTINGUM 

 
1 Almennt  
 
1.1 Inngangur  
Þessi hluti alþjóðakóðans um skipa- og hafnavernd inniheldur kröfur sem skylt er að 
hlíta og sem tilgreindar eru í kafla XI–2 í alþjóðasamþykktinni um öryggi mannslífa á 
hafinu frá 1974, með breytingum. 
 
1.2 Markmið  
Markmið þessa kóða eru:  

1. að mynda alþjóðlegan samstarfsgrundvöll fyrir ríkisstjórnir samningsaðila, 
ríkisstofnanir, sveitarstjórnir og atvinnuvegi á sviði siglinga og hafna til að 
greina ógn við öryggi og grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana til að 
fyrirbyggja atvik sem ógna öryggi og snerta skip eða hafnaraðstöðu sem 
notuð er í alþjóðlegum siglingum;  

.2 að ákveða hlutverk og ábyrgð ríkisstjórna samningsaðila, ríkisstofnana, 
sveitarstjórna og atvinnuvega á sviði siglinga og hafna, innanlands og á 
alþjóðlegum vettvangi, við að tryggja siglingavernd;  

.3 að tryggja skjóta og markvissa söfnun og miðlun upplýsinga sem varða 
öryggismál;  

.4 að móta aðferðir við gerð áhættumats sem nýtist við gerð áætlana og þróun 
aðferða til að bregðast við breytingum á vástigi; og  

.5 að skapa traust á því að gripið sé til fullnægjandi og viðeigandi ráðstafana 
til að tryggja siglingavernd.  

 
1.3 Kröfur um ráðstafanir 
Til að stuðla að því að markmið kóðans náist eru í honum kröfur um ráðstafanir í því 
skyni. Í þeim felst eftirfarandi, sem þó er ekki  tæmandi upptalning:  

.1 að safna og meta upplýsingum sem lúta að ógn við öryggi og miðla þeim 
til hlutaðeigandi ríkisstjórna samningsaðila;  

.2 að krefjast þess að reglur um samskipti skipa og hafnaraðstöðu séu 
uppfærðar;  

.3 að hindraður sé óheimill aðgangur að skipum, hafnaraðstöðu og 
haftasvæðum;  

.4 að komið sé í veg fyrir að óheimil vopn, íkveikjusprengjur eða sprengiefni 
berist um borð í skip eða til hafnaraðstöðu;  

.5 að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar til að unnt sé að gera viðvart um 
yfirvofandi ógn við öryggi eða váatvik;  

.6 að gerð sé verndaráætlun fyrir skip og hafnaraðstöðu sem byggist á 
áhættumati; og  

.7 að fræðsla, þjálfun og æfingar fari fram til að tryggja þekkingu á 
verndaráætlunum og verklagi samkvæmt þeim.  



 
2 Skilgreiningar  
2.1 Í þessum hluta er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segi, nema annað sé 
sérstaklega tekið fram:  

.1 Samþykktin merkir alþjóðasamþykktina um öryggi mannslífa á hafinu frá 
1974, með breytingum.  

.2 Regla merkir reglu í alþjóðasamþykktinni.  

.3 Kafli merkir kafla í alþjóðasamþykktinni.  

.4 Verndaráætlun skips merkir áætlun til að tryggja að gerðar séu ráðstafanir 
um borð í skipinu til að vernda einstaklinga um borð, farm, farmflutnings-
einingar, vistir eða skipið sjálft gegn hættu sem stafar af váatvikum.  

.5 Verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu merkir áætlun til að tryggja gerðar séu 
ráðstafanir til að vernda hafnaraðstöðu og skip, einstaklinga, farm, 
flutningseiningar og vistir innan hafnarsvæðisins gegn hættu sem stafar af 
váatvikum. 

.6 Verndarfulltrúi skips er sá einstaklingur um borð í skipi sem hefur ábyrgð 
gagnvart skipstjóra og er tilnefndur af útgerðarfélagi til að annast 
verndarmál skipsins, þar á meðal að innleiða og viðhalda verndaráætlun 
skipsins, og sjá um samskipti við verndarfulltrúa útgerðarfélagsins og 
verndarfulltrúa hafna.  

.7 Verndarfulltrúi útgerðarfélags er sá einstaklingur sem útgerðarfélag skips 
hefur falið að tryggja að gert sé áhættumat fyrir skipið, að verndaráætlun 
sé gerð, lögð sé fyrir til samþykktar og sem verði síðan hrundið í 
framkvæmd og haldið við. Einnig skal verndarfulltrúi útgerðarfélags bera 
ábyrgð á samskiptum við verndarfulltrúa hafna og verndarfulltrúa skips.  

.8 Verndarfulltrúi hafnar er sá einstaklingur sem ber ábyrgð á að þróa, 
innleiða, endurskoða og halda við verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu og 
eiga samskipti við verndarfulltrúa skips og útgerðarfélags.  

.9 Vástig 1 er það stig þegar viðhlítandi lágmarksverndarráðstöfunum skal 
beitt öllum stundum.  

.10 Vástig 2 er það stig þegar viðhlítandi viðbótar verndarráðstöfunum skal 
beitt tímabundið vegna aukinnar hættu á váatviki.  

.11 Vástig 3 er það stig þegar grípa skal tímabundið til sértækra verndar- og 
öryggisráðstafana meðan líkur eru taldar á váatviki eða það er yfirvofandi, 
þótt e.t.v. sé ekki unnt að benda á tiltekið „skotmark“.  

 
2.2 Þegar hugtakið „skip“ er notað í þessum kóða nær það einnig yfir færanlega 
borpalla á sjó og háhraðaför sem skilgreind eru í reglu XI-2/1.  
 
2.3 Þegar fjallað er um hafnaraðstöðu í 14.-18. kafla þessa kóða felur hugtakið 
„ríkisstjórn samningsaðila“ í sér tilvísun til hugtaksins „tilnefnt stjórnvald“.  
 
2.4 Þau hugtök, sem ekki eru sérstaklega skilgreind í þessum hluta, skulu hafa þá 
merkingu sem þeim er gefin í köflum I og XI-2.  
 
3  Gildissvið 
3.1 Ákvæði þessa kóða gilda um:  

.1 eftirtaldar gerðir skipa í millilandasiglingum:  
.1 farþegaskip, þar með talin háhraðafarþegaför;  
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.2 flutningaskip, þar með talin háhraðaför, 500 brúttótonn að stærð og 
stærri; og 

.3 færanlega borpalla á sjó; og   
.2 hafnaraðstöðu, sem þjónar framangreindum skipum í millilandasiglingum.  

 
3.2. Þrátt fyrir ákvæði kafla 3.1.2 skulu ríkisstjórnir samningsaðila ákveða að hve 
miklu leyti ákvæði þessa hluta kóðans skuli gilda um hafnraðstöðu á umráðasvæði 
þeirra sem einkanlega þjóna skipum sem ekki eru í millilandasiglingum, en þjóna þó 
stöku sinnum skipum sem taka þar höfn eða láta úr höfn í millilandasiglingar.  
 
3.2.1 Ríkisstjórnir samningsaðila skulu byggja ákvarðanir sínar samkvæmt kafla 3.2 
á áhættumati fyrir hafnaraðstöðu sem gert er í samræmi við þennan hluta kóðans.  
 
3.2.2 Ákvarðanir sem ríkisstjórn samningsaðila tekur samkvæmt kafla 3.2. skulu 
ekki veikja það öryggi sem leitast er við að ná með kafla XI-2 eða þessum hluta 
kóðans.  
 
3.3 Ákvæði þessa kóða gilda ekki um herskip, aðstoðarskip sjóherja eða önnur 
skip í eigu eða útgerð ríkisstjórnar samningsaðila og eru eingöngu starfrækt í þjónustu 
hins opinbera og ekki í atvinnuskyni.  
 
3.4 Ákvæði 5.-13. kafla og 19. kafla í þessum hluta kóðans gilda um útgerðarfélög 
og skip eins og kveðið er á um í reglu XI-2/4.  
 
3.5 Ákvæði 5. kafla og 14.-18. kafla í þessum hluta kóðans gilda um 
hafnaraðstöðu eins og kveðið er á um í reglu XI-2/10.  
 
3.6 Ákvæði þessa kóða gilda með fyrirvara um réttindi og skyldur ríkja samkvæmt 
þjóðarétti.  
 
4 Ábyrgð og skyldur ríkisstjórna samningsaðila  
4.1 Með fyrirvara um ákvæðin í reglum XI-2/3 og XI-2/7 skulu ríkisstjórnir 
samningsaðila ákveða vástig og gefa út leiðbeiningar um vernd við váatvikum. Því 
hærra sem vástig er þeim mun meiri líkur eru á váatviki. Meðal þeirra þátta sem 
leggja ber mat á við ákvörðun vástigs eru:  

.1 hversu áreiðanlegar upplýsingarnar um ógn eru;  

.2 hvort upplýsingar um ógn fáist staðfestar;  

.3 hversu ítarlegar upplýsingarnar eru og hversu bráð hættan virðist; og   

.4 mögulegar afleiðingar váatviksins.  
 
4.2 Við ákvörðun vástigs 3 skulu ríkisstjórnir samningsaðila eftir þörfum gefa út 
viðhlítandi fyrirmæli og leiðbeiningar um öryggismál til þeirra skipa og hafnaraðstöðu 
sem þetta getur snert.  
 
4.3 Ríkisstjórnum samningsaðila er heimilt að fela viðurkenndum verndaraðila að 
sinna hluta þeirra skuldbindinga á sviði öryggismála sem tilgreindar eru í kafla XI-2 
og þessum hluta kóðans, en þó ekki:  

.1 að ákveða gildandi vástig;  

.2 að samþykkja áhættumat fyrir hafnaraðstöðu og breytingar sem kunna að 
verða á staðfestu áhættumati;  
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.3 að ákveða hvaða hafnaraðstaða skuli tilnefna verndarfulltrúa hafar;  

.4 að viðurkenna verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu og þær breytingar sem 
kunna að verða á viðurkenndri áætlun;  

.5 að hafa eftirlit og gæta þess að ráðstöfunum samkvæmt reglu XI-2/9 sé 
framfylgt; og 

.6 að ákveða hvaða kröfur skuli gerðar til yfirlýsingar um siglingavernd.  
 
4.4 Ríkisstjórnir samningsaðila skulu ákveða hvenær þörf er á yfirlýsingu um 
siglingavernd með því að meta hvaða hættu snertifletir skips og hafnar eða innbyrðis 
samskipti milli skipa geta skapað gagnvart einstaklingum, eignum eða umhverfinu. 
 
5 Yfirlýsing um siglingavernd  
5.1 Aðildarríki skulu, með því að leggja mat á það hvort á snertiflötum skips og 
hafnaraðstöðu, eða í innbyrðis samskiptum milli skipa, sé hættu að finna sem beinist 
að einstaklingum, eignum eða umhverfi, ákveða hvenær krefjast skal yfirlýsingar um 
siglingavernd.  
 
5.2 Skip getur farið fram á yfirlýsingu um siglingavernd þegar:  

.1 vástig skips er hærra en hafnar sem það kemur til eða skips sem það er í 
samskiptum við;  

.2 fyrir liggur samkomulag um yfirlýsingu um siglingavernd milli ríkisstjórna 
samningsaðila sem tekur til tiltekinna millilandasiglinga eða tiltekinna 
skipa í þessum siglingum; 

.3 skipi eða höfn hefur verið ógnað eða orðið hafa váatvik sem tengjast skipi 
eða höfn, eftir því sem við á;  

.4 skip er í höfn þar sem ekki er krafist viðurkenndrar verndaráætlunar fyrir 
hafnaraðstöðu; 

.5 skip á í samskiptum við skip þar sem ekki er krafist viðurkenndrar 
verndaráætlunar skips. 

 
5.3 Beiðnum um gerð yfirlýsingar um siglingavernd í samræmi við ákvæði þessa 
kafla skal sinnt af viðkomandi höfn eða viðkomandi skipi. 
 
5.4 Yfirlýsing um siglingavernd skal gerð af:  

.1 skipstjóra eða verndarfulltrúa skips fyrir skipsins hönd, og ef við á,  

.2 verndarfulltrúa hafnar eða, ef ríkisstjórn samningsaðila kýs að ráðstafa því 
svo, annar aðili sem er ábyrgur fyrir öryggi í landi í umboði hafnar. 

 
5.5 Í yfirlýsingu um siglingavernd skal fjallað um þær kröfur til siglingaverndar 
sem hafnaraðstaða og skip (eða fleiri skip sín á milli) skulu uppfylla og þar skal 
kveðið á um ábyrgð hvers aðila um sig. 
 
5.6 Ríkisstjórnir samningsaðila skulu, með tilliti til ákvæðanna í reglu XI-2/9.2.3, 
tilgreina þann lágmarkstíma sem yfirlýsingar um siglingavernd skulu varðveittar af 
hálfu hafnaraðstöðu innan umráðasvæðis þeirra. 
 
5.7 Stjórnvöld skulu, með tilliti til ákvæðanna í reglu XI-2/9.2.3, mæla fyrir um 
þann lágmarkstíma sem varðveita skal yfirlýsingar um siglingavernd skipa sem hafa 
rétt til að sigla undir fána þeirra. 
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6 Skyldur útgerðarfélags  
6.1 Útgerðarfélag skal tryggja að í verndaráætlun skips sé ótvíræð yfirlýsing um 
óskorað umboð og valdsvið skipstjóra. Útgerðarfélagi ber að taka það fram í 
verndaráætlun skips að skipstjórinn hafi endanlegt vald og beri endanlega ábyrgð á 
ákvörðunum sem lúta að öryggi og vernd skipsins og á því að leita aðstoðar 
útgerðarfélagsins eða hvaða ríkisstjórn samningsaðila sem er, ef þörf krefur.  
 
6.2 Útgerðarfélagi ber að sjá til þess að verndarfulltrúi útgerðarfélags, skipstjóri 
og verndarfulltrúi skips hljóti nægilegan stuðning við að sinna skyldum og 
ábyrgðarstörfum þeirra til samræmis við ákvæði kafla XI-2 og þessa hluta kóðans. 
 
7 Vernd skipa  
7.1 Skip skulu haga viðbrögðum sínum við vástigi skilgreindu af ríkisstjórn 
samningsaðila eins og um getur hér á eftir.  
 
7.2 Á vástigi 1 skulu eftirtaldar ráðstafanir gerðar með viðhlítandi hætti um borð í 
öllum skipum, með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða, í því skyni að 
greina váatvik og grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana gegn þeim:  

.1 tryggja að allar verndarráðstafanir skips séu fullnægjandi; 

.2 stýra aðgangi um borð í skip;  

.3 hafa eftirlit með fólki sem fer um borð og farangri þess;  

.4 vakta haftasvæði til að tryggja að einungis einstaklingar er hafa til þess 
heimild fái þar aðgang;  

.5 vakta þilför skips og næsta umhverfi þess;  

.6 hafa eftirlit með meðhöndlun farms og vista; og   

.7 tryggja að samskiptaleiðir sem varða siglingavernd séu virkar og tiltækar.  
 
7.3 Á vástigi 2 skal beita þeim viðbótarvarnaraðgerðum, sem tilgreindar eru í 
verndaráætlun skips, fyrir hvern starfsþátt sem lýst er í kafla 7.2 með tilliti til 
leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða. 
 
7.4 Á vástigi 3 skal til viðbótar beitt sérstökum fyrirbyggjandi ráðstöfunum, sem 
tilgreindar eru í verndaráætlun skips, fyrir hvern starfsþátt sem lýst er í kafla 7.2 með 
tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða. 
 
7.5 Í hvert sinn sem stjórnvald ákveður vástig 2 eða vástig 3 skal skip staðfesta 
móttöku fyrirmæla um breytt vástig.  
 
7.6 Áður en skip kemur til hafnar, eða meðan það liggur í höfn innan lögsögu 
ríkisstjórnar samningsaðila sem hefur ákveðið vástig 2 eða 3 skal skipið staðfesta 
móttöku slíkra fyrirmæla og staðfesta við verndarfulltrúa hafnar að byrjað sé að gera 
viðhlítandi ráðstafanir eftir verndaráætlun skipsins og, ef um er að ræða vástig 3, eftir 
fyrirmælum ríkisstjórnar samningsaðila sem ákvað vástig 3. Skipið skal tilkynna 
hvers kyns vanda við framkvæmd. Í slíkum tilvikum skulu verndarfulltrúi skips og 
verndarfulltrúi hafnar hafa náið samráð og samræma viðeigandi ráðstafanir. 
 
7.7 Ef stjórnvald krefst þess að skip hækki vástig sitt umfram það sem gildir fyrir 
höfn þá sem skip hyggst taka eða liggur þegar í, eða ef vástig skips er þegar hærra en 
það sem gildir í viðkomandi höfn, skal skipið tafarlaust gera viðvart um þetta til 
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lögbærs yfirvalds þeirrar ríkisstjórnar samningsaðila þar sem höfn er staðsett og til 
verndarfulltrúa hafnarinnar. 
 
7.7.1 Í slíkum tilvikum skal verndarfulltrúi skips hafa samband við verndarfulltrúa 
hafnar og skulu þeir samræma viðeigandi ráðstafanir ef þess gerist þörf.  
 
7.8 Stjórnvald sem gefur skipum sem hafa rétt til að sigla undir fána þess 
fyrirmæli um að vástig 2 eða 3 skuli gilda í höfn annarrar ríkisstjórnar samningsaðila 
skal tafarlaust tilkynna það til þeirrar ríkisstjórnar samningsaðila.  
 
7.9 Þegar ríkisstjórnir samningsaðila ákveða vástig og tryggja að upplýsingar um 
það berist til skipa sem sigla í landhelgi þeirra, eða hafa tilkynnt að þau hyggist sigla 
inn í landhelgi þeirra, skal þessum skipum ráðlagt að sýna árvekni og tilkynna án tafar 
til stjórnvalds þeirra og nærliggjandi strandríkja um alla vitneskju sem það öðlast um 
hvaðeina sem gæti haft áhrif á siglingavernd á svæðinu.  
 
7.9.1 Þegar ríkisstjórn samningsaðila tilkynnir þessum skipum um gildandi vástig 
skal hún einnig, með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða, greina þessum 
skipum frá þeim verndarráðstöfunum sem þau ættu að grípa til og, ef við á, um þær 
ráðstafanir sem ríkisstjórn samningsaðila grípur til í því skyni að veita vernd gegn 
ógninni.  
 
8 Áhættumat fyrir skip 
8.1 Áhættumat fyrir skip er nauðsynlegur og óaðskiljanlegur þáttur í því að útbúa 
og uppfæra verndaráætlun skips.  
 
8.2 Verndarfulltrúi útgerðarfélags skal tryggja að áhættumat fyrir skips sé unnið af 
einstaklingum sem ráða yfir viðeigandi sérfræðikunnáttu í að meta skipsverndina í 
samræmi við þennan kafla og með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
8.3 Með fyrirvara um ákvæðin í kafla 9.2.1 getur viðurkenndur verndaraðili annast 
áhættumat fyrir tiltekið skip.  
 
8.4 Áhættumat fyrir skip skal fela í sér vettvangsskoðun sem að lágmarki skal ná 
til eftirtalinna þátta:  

.1 að bera kennsl á og lýsa þeim verndarráðstöfunum, verklagsreglum og 
aðgerðum sem beitt er;  

.2 að bera kennsl á og meta þá grundvallarþætti í starfseminni um borð sem 
mikilvægt er að vernda;  

.3 að bera kennsl á hugsanlega ógn við grundvallarþætti starfseminnar um 
borð og meta hvaða líkur séu á henni til að koma á og forgangsraða 
verndaraðgerðum; og 

.4 bera kennsl á veikleika, þar á meðal mannlega veikleika í grunnvirkjum, 
stefnu og verklagsreglum.  

 
8.5 Skjalfesta skal áhættumat fyrir skip og útgerðarfélagið skal fara yfir það, 
samþykkja það og varðveita.  
 
9 Verndaráætlun skips  
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9.1 Um borð í sérhverju skipi skal vera verndaráætlun skipsins sem hafi hlotið 
samþykki stjórnvalds. Í áætluninni skal taka tillit til hinna þriggja vástiga sem 
skilgreind eru í þessum hluta kóðans.  
 
9.1.1 Með fyrirvara um ákvæðin í kafla 9.2.1 getur viðurkenndur verndaraðili útbúið 
verndaráætlun fyrir tiltekið skip.  
 
9.2 Stjórnvaldi er heimilt að fela viðurkenndum verndaraðilum að endurskoða og 
samþykkja verndaráætlanir skipa eða gera breytingar á áætlunum sem hlotið hafa 
samþykki.  
 
9.2.1 Í þessum tilvikum má hinn viðurkenndi verndaraðili sem tekst á hendur 
endurskoðun og samþykkt verndaráætlunar tiltekins skips eða gerir breytingar á henni 
hvorki hafa verið aðili að áhættumati skips né breytingum á þeirri verndaráætlun sem 
verið er að endurskoða.  
 
9.3 Verndaráætlun skips eða breytingum á samþykktri verndaráætlun sem lögð er 
fyrir til samþykktar skal fylgja áhættumat það sem verndaráætlunin eða breytingarnar 
grundvallast á.  
 
9.4 Slík áætlun skal gerð með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða og 
skal rituð á vinnutungumáli eða vinnutungumálum skipsins. Ef það eða þau tungumál 
eru hvorki enska, franska né spænska skal fylgja með þýðing á eitt þessara tungumála. 
Verndaráætlun skal að minnsta kosti innihalda eftirfarandi:  

.1 ráðstafanir til að hindra að vopn, hættuleg efni og búnaður sem ætlaður er 
til nota gegn einstaklingum, skipum eða höfnum og óheimilt er að flytja, 
séu tekin um borð í skipið;  

.2 skilgreiningu á haftasvæðunum og ráðstafanir til að hindra óheimilan 
aðgang að þeim;  

.3 ráðstafanir til að hindra að unnt sé að komast um borð í skipið í 
heimildarleysi;  

.4 starfsreglur um það hvernig skuli bregðast við váatvikum eða brestum í 
skipsvernd, þar með talið ákvæði um hvernig mikilvægri starfsemi um 
borð í skipi eða á snertiflötum skips og hafnar skuli haldið gangandi; 

.5 starfsreglur um það hvernig brugðist skuli við þeim fyrirmælum sem 
ríkisstjórnir samningsaðila kunna að gefa við vástig 3;  

.6 starfsreglur um brottflutning fólks ef um váatvik er að ræða eða brestir 
verða í skipsvernd;  

.7 skyldur skipverja sem bera ábyrgð á vernd skipsins og annarra skipverja 
með tilliti til skipsverndar;  

.8 starfsreglur um það hvernig endurmeta skuli verndarráðstafanirnar;  

.9 starfsreglur um tilhögun kennslu, þjálfunar og æfinga sem tengjast 
verndaráætlun;  

.10 starfsreglur um tilhögun þátttöku í verndarráðstöfunum hafnaraðstöðu;  

.11 starfsreglur um tilhögun reglubundinnar endurskoðunar og uppfærslu 
verndaráætlunar;  

.12 starfsreglur um það hvernig skuli tilkynna um váatvik;  

.13 útnefningu verndarfulltrúa skips;  

.14 útnefningu verndarfulltrúa útgerðarfélags ásamt upplýsingum um hvernig 
unnt sé að ná sambandi við hann á hvaða tíma sólarhrings sem er;  
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.15 starfsreglur um það hvernig tryggja skuli eftirlit með verndarbúnaði 
skipsins, prófun hans, stillingu og viðhaldi;  

.16 starfsreglur um það hversu títt skuli prófa og stilla verndarbúnað skipsins;  

.17 skilgreiningu á því hvar hægt er að ræsa vákallsbúnað*); og  

.18 starfsreglur og fyrirmæli um notkun á vákallsbúnaði skipsins, þar á meðal 
hvernig skuli prófa hann, ræsa hann, slökkva á honum og endurstilla, og 
hvernig skuli stemma stigu við tilefnislausum váköllum.  

 
9.4.1 Starfsmenn sem annast innri endurskoðun þeirra verndarráðstafana sem lýst er 
í verndaráætlun eða meta framkvæmd þeirra skulu ekki tengjast þeim störfum sem 
endurskoðunin nær til nema slíkt sé óhagkvæmt vegna stærðar og eðlis 
útgerðarfélagsins eða skipsins.  
 
9.5 Stjórnvöld skulu ákveða hvaða breytingar á samþykktri verndaráætlun eða 
búnaði sem getið er um í slíkri áætlun skuli ekki koma til framkvæmda eða verða beitt 
fyrr en viðeigandi breytingar á verndaráætluninni hafa hlotið samþykki stjórnvalda. 
Sérhver slík breyting skal að minnsta kosti vera jafn áhrifarík og þær ráðstafanir sem 
tilgreindar eru í kafla XI-2 og þessum hluta kóðans.  
 
9.5.1 Inntak breytinga sem gerðar eru á verndaráætlun skips eða verndarbúnaði sem 
hlotið hefur sérstakt samþykki stjórnvalda í samræmi við ákvæði kafla 9.5 skal 
skjalfest á þann hátt að samþykki stjórnvalda birtist með óyggjandi hætti. Samþykki 
stjórnvalda skal liggja fyrir um borð og skal þar lagt fram ásamt alþjóðlegu 
siglingaverndarskírteini (eða alþjóðlegu siglingaverndarskírteini til bráðabirgða). Séu 
breytingarnar tímabundnar þarf ekki að varðveita skjalið um borð eftir að hinar 
upphaflegu samþykktu ráðstafanir og samþykktur búnaður hafa verið tekin í notkun á 
ný.  
 
9.6 Heimilt er að varðveita verndaráætlun skips á rafrænu formi. Ef það er gert 
skal vernda hana með aðferðum sem miða að því að hindra óheimila eyðingu hennar, 
förgun eða breytingu á henni.  
 
9.7 Verja skal áætlunina fyrir óheimilum aðgangi eða birtingu.  
 
9.8 Verndaráætlanir skipa falla ekki undir eftirlit þeirra eftirlitsmanna sem 
ríkisstjórn samningsaðila skipar til að hafa eftirlit með því að ráðstöfunum samkvæmt 
reglu XI-2/9 sé framfylgt nema undir þeim kringumstæðum sem lýst er í kafla 9.8.1.  
 
9.8.1 Ef þeir eftirlitsmenn sem ríkisstjórn samningsaðila hefur skipað hafa 
rökstuddan grun um að skip uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru í kafla XI-2 eða 
A-hluta þessa kóða og eina leiðin til þess að sannreyna það eða bæta úr því er að fara 
yfir viðhlítandi fyrirmæli í verndaráætlun skipsins má gera þá undanþágu að veita 
takmarkaðan aðgang að þeim fyrirmælum einvörðungu sem varða meintar vanefndir, 
en þó því aðeins að ríkisstjórn samningsaðila sem ábyrg er fyrir skipinu eða skipstjóri 

                                                 
*) Í því skyni að koma í veg fyrir að því markmiði að hafa vákallsbúnað um borð í 
skipi sé stofnað í hættu með einhverjum hætti mega stjórnvöld heimila að þessar 
upplýsingar séu varðveittar annars staðar um borð í skjali sem aðeins skipstjórinn, 
verndarfulltrúi skipsins og aðrir háttsettir starfsmenn um borð vita um, eftir því sem 
útgerðarfélag ákveður. 
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þess veiti samþykki sitt. Engu að síður skal líta á þau ákvæði áætlunarinnar sem snerta 
kafla 9.4 og undirkafla .2, .4, .5, .7, .15, .17, og .18 í þessum hluta kóðans sem 
trúnaðarupplýsingar sem ekki skuli sæta skoðun nema hlutaðeigandi ríkisstjórnir 
komist að samkomulagi um það.  
 
10 Skrár  
10.1 Að lágmarki skal færa og varðveita um borð skrár um eftirtalin atriði í 
verndaráætlun skips, í að minnsta kosti þann lágmarkstíma sem fyrirmæli stjórnvalda 
segja fyrir um, og með tilliti til ákvæða í reglu XI-2/9.2.3: 

.1 kennslu, þjálfun og æfingar;  

.2 ógnanir og váatvik;  

.3 bresti í skipsverndinni;  

.4 breytingar á vástigi;  

.5 samskipti sem varða beinlínis öryggi skips, svo sem tilteknar ógnanir við 
skip eða þá hafnaraðstöðu þar sem skipið liggur eða hefur legið;  

.6 innri endurskoðun og endurmat á verndarráðstöfunum;  

.7 reglubundna endurskoðun á áhættumati fyrir skip;  

.8 reglubundna endurskoðun á verndaráætlun skips;  

.9 framkvæmd breytinga á verndaráætlunum; og   

.10 viðhald, stillingar og prófanir á þeim verndarbúnaði sem er til ráðstöfunar 
um borð, þar á meðal prófanir á vákallsbúnaði skipsins.  

 
10.2 Skrárnar skulu færðar á vinnutungumáli eða vinnutungumálum skipsins. Ef 
það eða þau tungumál eru hvorki enska, franska eða spænska skal þýðing á eitthvert 
þessara tungumála fylgja með.  
 
10.3 Skrárnar mega vera á rafrænu formi. Ef svo er skulu þær varðar með 
ráðstöfunum sem hindra óheimila eyðingu þeirra, förgun eða breytingu á þeim. 
10.4 Verja skal skrárnar fyrir óheimilum aðgangi og birtingu.  
 
11 Verndarfulltrúi útgerðarfélags  
11.1 Útgerðarfélag skal tilnefna verndarfulltrúa. Sá einstaklingur sem útnefndur er 
sem verndarfulltrúi útgerðarfélags getur verið verndarfulltrúi viðkomandi 
útgerðarfélags gagnvart fleiri skipum en einu, háð fjölda og gerð þeirra skipa sem 
útgerðarfélagið rekur, að því tilskildu að ótvírætt sé hvaða skip séu á ábyrgð 
viðkomandi einstaklings. Útgerðarfélag sem rekur mörg skip eða skip ólíkrar gerðar 
getur tilnefnt fleiri en einn verndarfulltrúa að því tilskildu að það sé ótvírætt hvaða 
skip séu á ábyrgð hvers verndarfulltrúa um sig.  
 
11.2 Til viðbótar þeim skyldum og þeirri ábyrgð verndarfulltrúa útgerðarfélags sem 
greint er frá annars staðar í þessum hluta kóðans skulu viðfangsefni og ábyrgð 
verndarfulltrúa útgerðarfélags vera eftirtalin, sem þó er ekki  tæmandi upptalning:  

.1 upplýsa um þá áhættu sem skipið mun að líkindum verða fyrir og nota 
viðeigandi áhættumat og aðrar upplýsingar sem máli skipta;  

.2 sjá til þess að mat á vernd skipa fari fram;  

.3 sjá til þess að gerð sé verndaráætlun fyrir skipið, að hún sé lögð fram til 
samþykktar og að svo búnu sé farið eftir henni og henni haldið við;  

.4 sjá til þess að verndaráætlun skips sé breytt eftir því sem við á til að bæta 
úr hugsanlegum ágöllum og mæta verndarkröfum fyrir viðkomandi skip;  

.5 skipuleggja innra gæðaeftirlit og endurmat á verndarráðstöfunum;  
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.6 skipuleggja fyrstu og síðari sannprófanir á skipinu sem stjórnvald eða 
viðurkenndur verndaraðili framkvæmir;  

.7 tryggja að samstundis sé brugðist við annmörkum á skipsvernd eða 
frávikum sem koma í ljós við innri úttektir, reglubundið endurmat, 
öryggisskoðanir eða sannprófun á að kröfum sé fullnægt;  

.8 vekja vitund fólks um skipsvernd og árvekni;  

.9 tryggja viðeigandi þjálfun þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á 
skipsvernd;  

.10 tryggja virk samskipti og samvinnu milli verndarfulltrúa skips og 
hlutaðeigandi verndarfulltrúa hafnar;  

.11 tryggja samræmi milli krafna um skipsvernd og krafna um öryggi skips;  

.12 tryggja að þótt notaðar séu verndaráætlanir fyrir systurskip eða skipaflota 
endurspegli verndaráætlun sérhvers skips nákvæmlega upplýsingar um það 
tiltekna skip; og  

.13 tryggja að allir valkostir eða jafngildar ráðstafanir sem samþykktar eru 
fyrir tiltekið skip eða tiltekinn flokk skipa komi til framkvæmda og sé 
haldið við.  

 
12 Verndarfulltrúi skips  
12.1 Verndarfulltrúi skal tilnefndur um borð í sérhverju skipi.  
 
12.2 Til viðbótar þeim skyldum og þeirri ábyrgð verndarfulltrúa skips sem greint er 
frá annars staðar í þessum hluta kóðans skulu viðfangsefni og ábyrgð hans vera 
eftirfarandi, sem þó er ekki tæmandi upptalning:  

.1 annast reglubundnar öryggisskoðanir á skipinu til að tryggja að viðeigandi 
verndarráðstafanir séu gerðar;  

.2 viðhalda verndaráætlun skips og sjá um framkvæmd hennar, þar með talið 
að gera nauðsynlegar breytingar á áætluninni; 

.3 samhæfa öryggisþætti og verndaraðgerðir við meðhöndlun farms og vista 
við störf annarra skipverja og störf hlutaðeigandi verndarfulltrúa hafnar;  

.4 gera tillögur um breytingar á verndaráætlun skips;  

.5 tilkynna verndarfulltrúa útgerðarfélags um alla annmarka og frávik sem í 
ljós koma við innri úttektir, reglubundið endurmat, öryggisskoðanir og 
sannprófun á að kröfum sé fullnægt og að hrinda í framkvæmd úrbótum; 

.6 efla skilning á skipsvernd og árvekni um borð;  

.7 tryggja að skipverjar hljóti fullnægjandi þjálfun, eftir því sem við á; 

.8 tilkynna um öll váatvik;  

.9 samræma framkvæmd verndaráætlunar skips í samstarfi við 
verndarfulltrúa útgerðarfélags og hlutaðeigandi verndarfulltrúa hafnar; og  

.10 tryggja að verndarbúnaði skips, ef einhver er, sé beitt rétt, hann sé 
prófaður, stilltur og honum haldið við.  

 
13 Kennsla, þjálfun og æfingar á sviði skipsverndar  
13.1 Verndarfulltrúi útgerðarfélags og viðeigandi starfslið í landi skal öðlast 
þekkingu og þjálfun með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
13.2 Verndarfulltrúi skips skal öðlast þekkingu og þjálfun með tilliti til 
leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
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13.3 Þeim skipverjum sem hafa sérhæfðum skyldum að gegna á sviði 
siglingaverndar skal vera ljós ábyrgð sín á sviði siglingaverndar eins og lýst er í 
verndaráætlun skips og þeir skulu hafa til að bera fullnægjandi þekkingu og hæfni til 
að gegna skyldum sínum með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
13.4 Í því skyni að tryggja árangursríka framkvæmd verndaráætlunar skips skulu 
æfingar fara fram með hæfilegu millibili sem ákvarðast af gerð skipsins, breytingum á 
mannahaldi skipsins, þeirri hafnaraðstöðu sem skipinu er ætlað að halda til og öðrum 
aðstæðum sem máli skipta með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
13.5 Verndarfulltrúi útgerðarfélags skal tryggja árangursríka samhæfingu og 
framkvæmd verndaráætlunar skips með því að taka þátt í æfingum með hæfilegu 
millibili með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
14 Hafnavernd  
14.1 Höfn ber að haga ráðstöfunum sínum í samræmi við þau vástig sem sú 
ríkisstjórn samningsaðila, sem fer með lögsögu á því svæði þar sem höfnin er, setur. 
Framfylgja skal verndarráðstöfunum og starfsreglum hafnaraðstöðu með þeim hætti 
að sem minnst óþægindi og tafir hljótist af fyrir farþega, skip, áhafnir og gesti, vöru 
og þjónustu.  
 
14.2 Á vástigi 1 skulu eftirtaldar ráðstafanir gerðar með viðeigandi hætti í allri 
hafnaraðstöðu með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða, í því skyni að greina 
váatvik og grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana:  

.1 tryggja að allar verndarráðstafanir hafnaraðstöðu virki eins og til er ætlast;  

.2 stýra aðgangi að hafnaraðstöðunni;  

.3 vakta hafnaraðstöðuna, þar með talin akkerislægi og viðlegukanta;  

.4 vakta haftasvæði til að tryggja að einungis einstaklingar sem hafa til þess 
heimild fái þar aðgang; 

.5 hafa eftirlit með meðhöndlun farms;  

.6 hafa eftirlit með meðhöndlun vista skipsins; og   

.7 tryggja að samskiptaleiðir sem varða siglingavernd séu virkar og tiltækar.  
 
14.3 Á vástigi 2 skal gripið til aukinna verndarráðstafana, sem tilgreindar eru í 
verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu, fyrir þá starfsþætti sem lýst er í kafla 14.2 með 
tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
14.4 Á vástigi 3 skal gripið til frekari og sértækari verndarráðstafana, sem 
tilgreindar eru í verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu, fyrir þá starfsþætti sem lýst er í 
kafla 14.2 með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
14.4.1 Á vástigi 3 skulu hafnir þar að auki bregðast við og framkvæma öll þau 
fyrirmæli um vernd sem gefin kunna að vera af þeirri ríkisstjórn samningsaðila sem 
fer með lögsögu á því svæði þar sem hafnaraðstaðan er.  
 
14.5 Þegar verndarfulltrúi hafnar verður þess áskynja að skip eigi í erfiðleikum með 
að uppfylla kröfurnar í kafla XI-2, eða í þessum hluta, eða að eitthvað hindrar að 
gripið sé til viðeigandi ráðstafana og aðgerða eins og þeim er lýst í verndaráætlun 
skips og, þegar vástig 3 er í gildi, eigi í erfiðleikum með að fara eftir hvers konar 
verndarfyrirmælum sem gefin eru af þeirri ríkisstjórn samningsaðila sem fer með 
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lögsögu á því svæði þar sem hafnaraðstaða er, skulu verndarfulltrúi hafnar og 
verndarfulltrúi skips samræma viðeigandi aðgerðir.  
 
14.6 Þegar verndarfulltrúi hafnar verður þess áskynja að um borð í skipi gildi hærra 
vástig en í hafnaraðstöðu skal verndarfulltrúi hafnar greina lögbæru stjórnvaldi frá 
þessu og hann skal vera í sambandi við verndarfulltrúa skipsins og skulu þeir 
samræma viðeigandi aðgerðir ef þörf krefur.  
 
15  Áhættumat fyrir hafnaraðstöðu 
15.1 Áhættumat fyrir hafnaraðstöðu er nauðsynlegur og óaðskiljanlegur hluti þess 
að gera og viðhalda verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu.  
 
15.2 Áhættumat fyrir hafnaraðstöðu skal gert af ríkisstjórn samningsaðila sem fer 
með lögsögu á því svæði þar sem höfn er staðsett. Ríkisstjórn samningsaðila getur 
falið viðurkenndum verndaraðila að gera áhættumat fyrir tiltekna hafnaraðstöðu innan 
lögsögu hennar.  
 
15.2.1 Hafi áhættumat fyrir hafnaraðstöðu verið gert af viðurkenndum verndaraðila 
skal sú ríkisstjórn samningsaðila sem fer með lögsögu á því svæði þar sem 
hafnaraðstöðu er endurskoða og samþykkja áhættumatið og að farið sé eftir því 
samkvæmt þessum kafla.  
 
15.3 Þeir einstaklingar sem annast áhættumat skulu hafa viðeigandi þekkingu til að 
meta öryggi hafnaraðstöðunnar samkvæmt þessum kafla með tilliti til leiðbeininganna 
í B-hluta þessa kóða.  
 
15.4 Áhættumat hafnaraðstöðu skal endurskoðað og uppfært með reglulegu 
millibili með tilliti til breytinga á ógnunum og/eða minni háttar breytinga á höfn og 
skal það ætíð endurskoðað og uppfært ef meiri háttar breytingar verða á 
hafnaraðstöðu.  
 
15.5 Áhættumat fyrir hafnaraðstöðu skal að minnsta kosti fela í sér eftirfarandi:  

.1 greiningu og mat á mikilvægum eignum og grunnvirkjum sem áríðandi er 
að vernda;  

.2 greining á mögulegum ógnum við þessar eignir og grunnvirki og mat á 
líkum á að til þeirra komi svo unnt sé að koma á og forgangsraða 
verndarráðstöfunum;  

.3 greiningu, val á og forgangsröðun gagnráðstafana og breytingar á 
verkferlum og áhrifamætti þeirra með það að markmiði að styrkja 
siglingavernd; og 

.4 greiningu á veikleikum, þar á meðal mannlegum veikleikum, í 
grunnvirkjum, stefnu og starfsreglum.   

 
15.6 Ríkisstjórnir samningsaðila geta heimilað að áhættumat fyrir hafnaraðstöðu 
taki til fleiri en einnar hafnaraðstöðu ef rekstraraðili, staðsetning, starfsemi, búnaður 
og hönnun hafnaraðstöðu sem í hlut á er sá sami eða með svipuðum hætti. Ríkisstjórn 
samningsaðila sem heimilar slíkt fyrirkomulag skulu senda Alþjóðasiglingamála-
stofnuninni, IMO, upplýsingar þar að lútandi. 
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15.7 Við lok gerðar áhættumats fyrir hafnaraðstöðu skal gera skýrslu sem hefur að 
geyma yfirlit um það hvernig staðið var að gerð áhættumatsins, lýsingu á þeim 
veikleikum sem matið leiddi í ljós og lýsingu á þeim gagnráðstöfunum sem nota má 
til að bæta úr veikleikunum. Verja skal skýrsluna fyrir óheimilum aðgangi eða 
birtingu.  
 
16 Verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu  
16.1 Þróa skal og viðhalda verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu á grundvelli 
áhættumats sem gert er fyrir hverja hafnaraðstöðu og skal hún ná til snertiflata skips 
og hafnar. Í áætluninni skal taka tillit til hinna þriggja vástiga sem skilgreind eru í 
þessum hluta kóðans.  
 
16.1.1 Með fyrirvara um ákvæðin í kafla 16.2 getur viðurkenndur verndaraðili gert 
verndaráætlun fyrir tiltekna hafnaraðstöðu.  
 
16.2 Verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu skal hljóta samþykki þeirrar ríkisstjórnar 
samningsaðila sem fer með lögsögu þar sem hafnaraðstaða er.  
 
16.3 Gera skal verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu með tilliti til leiðbeininganna í B-
hluta þessa kóða og hún skal rituð á vinnutungumáli hafnarinnar. Verndaráætlun skal 
að minnsta kosti innihalda eftirfarandi:   

.1 ráðstafanir til að hindra að vopn eða önnur hættuleg efni og búnaður sem 
ætlaður er til að nota gegn einstaklingum, skipum eða höfnum og sem 
óheimilt er að flytja, berst til hafnaraðstöðu eða um borð í skip;  

.2 ráðstafanir til að hindra óheimilan aðgang að höfn, að skipum sem liggja 
þar við festar og að haftasvæðum innan hafnaraðstöðunnar;  

.3 fyrirmæli um viðbrögð við ógnunum eða brestum í verndarráðstöfunum, 
þar á meðal ráðstafanir til að halda uppi nauðsynlegustu starfsemi 
hafnaraðstöðu og/eða tengslum skips og hafnar;  

.4 fyrirmæli um viðbrögð við hvers konar verndarfyrirmælum þeirrar 
ríkisstjórnar samningsaðila sem fer með lögsögu þar sem hafnaraðstaða er 
og gefin kunna að vera á vástigi 3;  

.5 fyrirmæli um brottflutning fólks ef öryggi er ógnað og ef brestir koma í 
framkvæmd verndarráðstafana;  

.6 upplýsingar um skyldur starfsmanna hafnaraðstöðu sem starfa að 
siglingaverndinni og skyldur annarra starfsmanna að því er verndar-
ráðstafanir varðar;  

.7 starfsreglur um samvinnu um verndarráðstafanir við skip;  

.8 starfsreglur um reglubundna endurskoðun og uppfærslu verndaráætlunar-
innar;  

.9 starfsreglur um hvernig tilkynna skuli um váatvik;  

.10 nafn verndarfulltrúa hafnarinnar auk upplýsinga um það hvernig hægt sé 
að ná sambandi við hann á hvaða tíma sólarhringsins sem er;  

.11 ráðstafanir til að tryggja öryggi þeirra upplýsinga sem í verndaráætlun eru;  

.12 ráðstafanir til að tryggja öryggi farms og búnaðar til að meðhöndla farm í 
hafnaraðstöðunni;  

.13 starfsreglur um endurskoðun verndaráætlunar fyrir hafnaraðstöðu;  

.14 starfsreglur um viðbrögð ef kall berst frá vákallskerfi skips í höfninni; og   
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.15 starfsreglur um hvernig er unnt að liðka til um landgönguleyfi skipverja og 
áhafnarskiptum og um aðgang gesta að skipinu, þar með talið um aðgang 
fulltrúa velferðarfélaga sjómanna og verkalýðsfélaga.  

 
16.3.1 Einstaklingar sem annast innri úttektir á þeim verndarráðstöfunum sem 
tilgreindar eru í verndaráætlun, eða leggja mat á beitingu þeirra, skulu vera ótengdir 
þeim verkefnum sem mat er lagt á nema það sé óframkvæmanlegt vegna stærðar og 
eðlis hafnaraðstöðunnar.  
 
16.4 Verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu getur verið hluti af almennri öryggisáætlun 
hafnarinnar eða sérhverri annarri neyðaráætlun eða -áætlunum hafnarinnar.  
 
16.5 Sú ríkisstjórn samningsaðila sem hefur lögsögu þar sem hafnaraðstaða er skal 
ákveða hvaða breytingar á verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu skuli ekki taka gildi fyrr 
en viðeigandi breytingar hafa hlotið staðfestingu þessa ríkis.  
 
16.6 Heimilt er að varðveita verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu á rafrænu formi. Ef 
það er gert skal vernda hana með aðferðum sem miða að því að hindra óheimila 
eyðingu hennar, förgun eða breytingu á henni.  
 
16.7 Verja skal áætlunina fyrir óheimilum aðgangi eða birtingu.  
 
16.8 Ríkisstjórnir samningsaðila geta heimilað að verndaráætlun fyrir 
hafnaraðstöðu taki til fleiri en einnar hafnaraðstöðu ef rekstraraðili, staðsetning, 
starfsemi, búnaður og hönnun hafnaraðstöðu er með svipuðum hætti. Sérhver 
ríkisstjórn samningsaðila sem leyfir slíkar fráviksráðstafanir skal senda 
Alþjóðasiglingamálastofnunni, IMO, upplýsingum þar að lútandi.  
 
17 Verndarfulltrúi hafnar  
17.1 Tilnefna skal verndarfulltrúa fyrir hverja höfn. Sami einstaklingur getur verið 
verndarfulltrúi fleiri en einnar hafnar.  
 
17.2 Því til viðbótar sem tilgreint er annars staðar í þessum hluta kóðans felast 
ábyrgð og skyldur verndarfulltrúa hafnar í eftirfarandi, sem þó er ekki  tæmandi 
upptalning:  

.1 gera ítarlega frumathugun á höfn með tilliti til gildandi áhættumats fyrir 
hafnaraðstöðu;  

.2 annast gerð og viðhald verndaráætlunar fyrir hafnaraðstöðu;  

.3 hrinda í framkvæmd og framfylgja verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu;  

.4 standa fyrir reglubundnum skoðunum á hafnaraðstöðunni til að tryggja að 
viðeigandi verndarráðstöfunum sé haldið við;  

.5 ráðleggja og koma á, eftir þörfum, viðeigandi breytingum á verndaráætlun 
fyrir hafnaraðstöðu til að bæta úr annmörkum og uppfæra áætlunina með 
tillit til breytinga sem máli skipta á höfninni;  

.6 hvetja starfsmenn hafnaraðstöðu til árvekni og efla skilning þeirra á 
hafnaverndinni;  

.7 tryggja að þeir starfsmenn sem bera ábyrgð á hafnavernd hljóti viðeigandi 
þjálfun;  

.8 sjá um að tilkynna til viðeigandi stjórnvalda um atvik sem orðið hafa og 
ógnað hafa hafnarverndinni og halda skrár um þau;  
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.9 samræma framkvæmd verndaráætlunar fyrir hafnaraðstöðu í samstarfi við 
verndarfulltrúa útgerðarfélags og hlutaðeigandi verndarfulltrúa skips;  

.10 sjá um nauðsynlegt samráð við fyrirtæki og stofnanir á sviði öryggismála, 
eftir því sem við á;  

.11 tryggja að farið sé eftir viðmiðunum um starfsmenn sem bera ábyrgð á 
hafnarverndinni;  

.12 tryggja að verndarbúnaður, ef einhver er, sé notaður á réttan hátt, prófaður, 
stilltur og honum haldið við; og   

.13 aðstoða verndarfulltrúa skips, sé þess óskað, við að staðfesta deili á þeim 
sem leita eftir að komast um borð í skip.  

 
17.3 Veita skal verndarfulltrúa hafnar allan nauðsynlegan stuðning við að uppfylla 
þær skyldur sem á hann eru lagðar samkvæmt kafla XI-2 og þessum hluta kóðans.  
 
18 Kennsla, þjálfun og æfingar vegna hafnaverndar  
18.1 Verndarfulltrúi hafnar og þeir starfsmenn hafnaraðstöðu sem gegna hlutverki 
við hafnavernd skulu hafa til að bera þekkingu og hafa öðlast þjálfun á þessu sviði 
með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
18.2 Þeir starfsmenn hafnaraðstöðu sem hafa sérstöku hlutverki að gegna við 
hafnaverndina skulu vera meðvitaðir um verkefni sín og ábyrgð á því sviði, eins og 
þessu er lýst í verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu, og þeir skulu hafa til að bera 
nægilega þekkingu og hæfni til að sinna þeim störfum sem þeim verða falin á þessum 
vettvangi með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
18.3 Æfingar skulu haldnar með hæfilegu millibili til að tryggja fullnægjandi 
framkvæmd verndaráætlunar fyrir hafnaraðstöðu að teknu tilliti til eðlis þeirrar 
starfsemi sem fram fer í hafnaraðstöðu, breytinga á starfsliði hafnaraðstöðu, þeirra 
tegunda skipa sem höfnin þjónar og annarra kringumstæðna sem máli skipta og með 
tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
18.4 Verndarfulltrúi hafnar skal tryggja markvissa samræmingu  og framkvæmd 
verndaráætlunar fyrir hafnaraðstöðu með því að taka þátt í æfingum með hæfilegu 
millibili með tilliti til leiðbeininganna í B-hluta þessa kóða.  
 
19 Sannprófun og útgáfa skírteina fyrir skip  
19.1 Sannprófun  
19.1.1 Sérhvert skip sem þessi hluti kóðans nær til skal gangast undir eftirfarandi 
sannprófun:  

.1 fyrsta sannprófun áður en skip er tekið í notkun eða áður en skírteini það 
sem krafist er í kafla 19.2 er gefið út í fyrsta skipti, en í henni felst ítarlega 
sannprófun á verndarbúnaði skips og öllum búnaði sem honum kann að 
tengjast og um er fjallað í viðeigandi ákvæðum í kafla XI-2, þessum hluta 
kóðans og samþykktri verndaráætlun skipsins. Þessi sannprófun skal 
tryggja að verndarbúnaður skipsins og öryggisbúnaður honum tengdur 
fullnægi að öllu leyti viðeigandi kröfum í kafla XI-2 og þessum hluta 
kóðans, sé í viðunandi ástandi og henti þeim rekstri sem skipinu er ætlað í;  

.2 endurnýjunarsannprófun sem fer fram með millibili sem stjórnvöld 
tilgreina en þó ekki sjaldnar en á fimm ára fresti, nema þegar ákvæði kafla 
19.3 eiga við. Þessi sannprófun skal tryggja að verndarbúnaður skipsins og 
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öryggisbúnaður honum tengdur fullnægi að öllu leyti gildandi kröfum í 
kafla XI-2, þessum hluta kóðans, samþykktri verndaráætlun skipsins, sé í 
viðunandi ástandi og henti þeim rekstri sem skipinu er ætlað í;  

.3 að minnsta kosti ein millisannprófun. Ef aðeins er gerð ein millisannprófun 
skal hún fara fram einhvern tíma á þriðja gildisári skírteinis eins og 
skilgreint er í reglu I/2(n). Í millisannprófun skal skoða verndarbúnað 
skipsins og tengdan öryggisbúnað til að tryggja að hann sé ávallt í 
fullnægjandi ástandi til að gegna hlutverki sínu í þeim rekstri sem skipinu 
er ætlaður. Staðfestingu á millisannprófun skal skrá í skírteinið;  

.4 aðrar viðbótarsannprófanir sem stjórnvöld kunna að krefjast.  
 
19.1.2 Sannprófanir á skipum skulu framkvæmdar af embættismönnum stjórnvalds. 
Stjórnvöldum er þó heimilt að fela sannprófunina viðurkenndum verndaraðila sem um 
getur í reglu XI-2/1.  
 
19.1.3 Hlutaðeigandi stjórnvald skal í öllum tilfellum ábyrgjast til fulls að 
sannprófanir séu ítarlegar og markvissar og skal tryggja að nauðsynlegar ráðstafanir 
séu gerðar til að fullnægja þessari skyldu.  
 
19.1.4 Verndarkerfi skips og öllum öryggisbúnaði sem því tengist skal að sannprófun 
lokinni halda við þannig að kerfi og búnaður standist ákvæðin í reglum XI-2/4.2 og 
XI-2/6 í þessum hluta kóðans og samþykktri verndaráætlun skipsins. Eftir að 
sannprófun samkvæmt kafla 19.1.1 hefur farið fram má ekki gera breytingar á 
verndarkerfi skipsins, öryggisbúnaði því tengdum eða samþykktri verndaráætlun skips 
án leyfis stjórnvalds.  
 
19.2 Útgáfa og áritun skírteina  
 
19.2.1 Gefið skal út alþjóðlegt siglingaverndarskírteini eftir að fyrsta sannprófun eða 
endurnýjunarsannprófun samkvæmt ákvæðum í kafla 19.1 hefur farið fram.  
 
19.2.2 Skírteini þetta skal gefið út og áritað af stjórnvaldi eða viðurkenndum 
verndaraðila sem starfar í umboði stjórnvalds.  
 
19.2.3 Önnur ríkisstjórn samningsaðila getur, að beiðni stjórnvalds, komið því til 
leiðar að skip sæti sannprófun og ef hún telur að farið hafi verið eftir ákvæðunum í 
kafla 19.1.1 skal það gefa út eða heimila útgáfu á alþjóðlegu siglingaverndarskírteini 
til viðkomandi skips og, þegar við á, árita eða heimila áritun þessa skírteinis í 
samræmi við ákvæði þessa kóða.  
 
19.2.3.1 Afrit skírteinis og afrit sannprófunarskýrslu skulu send eins fljótt og unnt er 
til þess stjórnvalds sem óskaði eftir sannprófuninni.  
 
19.2.3.2 Í skírteini sem gefið er út á þennan hátt skal vera yfirlýsing um að það sé 
gefið út samkvæmt beiðni stjórnvalds og sé jafngilt og njóti sömu viðurkenningar og 
skírteini sem gefið er út samkvæmt ákvæðum kafla 19.2.2.  
 
19.2.4 Alþjóðlega siglingaverndarskírteinið skal gefið út í samræmi við fyrirmynd í 
viðauka við þennan kóða. Ef notað er annað tungumál en enska, franska eða spænska 
skal fylgja með þýðing á eitthvert þessara tungumála.  
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19.3 Gildistími og gildistaka skírteinis  
 
19.3.1 Gildistími alþjóðlegs siglingaverndarskírteinis skal ákveðið af stjórnvaldi en 
skal þó aldrei vera lengri en fimm ár.  
 
19.3.2 Sé lokið við endurnýjunarsannprófun innan þriggja mánaða áður en gildandi 
skírteini rennur út tekur hið nýja skírteini gildi á þeim degi sem 
endurnýjunarsannprófun lýkur og gildir að tilteknum degi innan fimm ára frá þeim 
degi sem eldra skírteinið fellur úr gildi.  
 
19.3.2.1 Sé lokið við endurnýjunarsannprófun eftir að gildandi skírteini rennur út 
tekur hið nýja skírteini gildi á þeim degi sem endurnýjunarsannprófun lýkur og gildir 
að tilteknum degi innan fimm ára frá þeim degi sem eldra skírteinið fellur úr gildi.  
 
19.3.2.2 Sé lokið við endurnýjunarsannprófun meira en þremur mánuðum fyrir 
gildislokadag gildandi skírteinis skal nýja skírteinið gilda frá þeim degi sem lokið er 
við endurnýjunarskoðun til tiltekins dags innan fimm ára frá þeim degi sem 
endurnýjunarsannprófun lýkur.  
 
19.3.3 Ef skírteini er gefið út til skemmri tíma en fimm ára getur stjórnvald framlengt 
gildistíma þess fram yfir gildislokatíma að þeim hámarkstíma sem tilgreindur er í 
kafla 19.3.1 að því tilskildu að sannprófanirnar sem getið er um í kafla 19.1.1 og eiga 
við þegar skírteini er gefið út til fimm ára séu framkvæmdar með viðeigandi hætti.  
 
19.3.4 Sé lokið við endurnýjunarsannprófun, en ekki er unnt að gefa út nýtt 
siglingaverndarskírteini eða koma því um borð í skipið áður en það skírteini sem fyrir 
er rennur út, getur stjórnvald eða viðurkenndur verndaraðili sem starfar í umboði þess 
áritað eldra skírteinið og skal það þá gilda í tiltekið tímabil sem ekki má vera lengra 
en fimm mánuðir frá gildislokadegi skírteinisins.  
 
19.3.5 Sé skip ekki statt í höfn þar sem unnt er að framkvæma sannprófun þegar 
skírteini fellur úr gildi getur stjórnvald framlengt gildistíma þess en framlengingin 
skal aðeins vara í þann tíma sem nauðsynlegur er til að ljúka sjóferð sinni til hafnar 
þar sem unnt er að láta sannprófa það og þetta skal því aðeins gert að það virðist 
réttmætt og sanngjarnt. Framlenging skal aldrei gefin út til lengri tíma en þriggja 
mánaða og skylt er því skipi sem fengið hefur slíka framlengingu að láta endurnýja 
skírteini sitt þegar það kemur næst í þá höfn þar sem á að sannprófa það og má ekki 
láta úr þeirri höfn án þess að vera með nýtt skírteini. Að endurnýjunarsannprófun 
lokinni skal gefið út nýtt skírteini sem gildir til tiltekins dags innan fimm ára frá 
gildislokadegi gildandi skírteinis áður en framlenging var veitt.  
 
19.3.6 Hafi gildistími skírteinis skips, sem er í stuttum ferðum, ekki verið 
framlengdur samkvæmt fyrrgreindum ákvæðum þessa kafla getur stjórnvald framlengt 
gildistímann um allt að einn mánuð frá gildislokadegi. Að endurnýjunarsannprófun 
lokinni skal gefið út nýtt skírteini sem gildir til tiltekins dags innan fimm ára frá 
gildislokadegi áður en framlenging var veitt.  
 
19.3.7 Ef millisannprófun lýkur fyrir lok þess tímabils sem tilgreint er í kafla 19.1.1 
skal:  
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.1 breyta gildislokadegi skírteinisins með áritun til dagsetningar innan þriggja 
ára frá lokum millisannprófunar;  

.2 gildislokadagur getur haldist óbreyttur svo fremi að ein eða fleiri 
millisannprófanir fari fram þannig að ekki sé farið fram yfir þau tímamörk 
sem tilgreind eru í kafla 19.1.1.  

 
19.3.8 Skírteini sem gefið er út samkvæmt ákvæðum í kafla 19.2 fellur úr gildi við 
eftirfarandi kringumstæður:  

.1 ef viðeigandi sannprófanir eru ekki gerðar innan þeirra tímamarka sem 
tiltekin eru í kafla 19.1.1;  

.2 ef skírteinið er ekki áritað í samræmi við kafla 19.1.1.3 og 19.3.7.1, ef við 
á;  

.3 ef útgerðarfélag tekst á hendur ábyrgð á útgerð skips sem það hefur ekki 
áður gert út; og   

.4 ef skip er fært undir þjóðfána annars ríkis.  
 
19.3.9 Í þeim tilvikum;  

.1 þegar skip er fært undan fána einnar ríkisstjórnar samningsaðila undir fána 
annarrar ríkisstjórnar samningsaðila skal sú ríkisstjórn samningsaðila sem 
skipið færðist frá senda hinni ríkisstjórn samningsaðila eins fljótt og hægt 
er allar upplýsingar um alþjóðlegt siglingaverndarskírteini skipsins áður en 
yfirfærslan á sér stað og afrit af öllum gögnum sem það varða ásamt 
afritum af skoðunarskýrslum, eða  

.2 þegar útgerðarfélag tekst á hendur ábyrgð á útgerð skips sem það hefur 
ekki gert út áður skal það útgerðarfélag sem gerði skipið út áður láta 
útgerðarfélaginu sem tekur við skipinu í té afrit af öllum upplýsingum um 
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini þess og þeim sannprófunarskýrslum 
sem tilgreindar eru í kafla 19.4.2, eins fljótt og hægt er. 

 
19.4 Útgáfa bráðabirgðaskírteinis  
 
19.4.1 Skírteinin sem tilgreind eru í kafla 19.2 skulu því aðeins gefin út að 
stjórnvaldið sem gefur skírteini út sé fyllilega sannfært um að skipið uppfylli 
kröfurnar í kafla 19.1. Eftir 1. júlí 2004 gildir þó eftirfarandi í eftirtöldum fjórum 
tilvikum:  

.1 ef skip hefur ekki skírteini þegar það er afhent eða fer í rekstur á nýjan leik 
eftir hlé;  

.2 flutningur skips undan fána ríkisstjórnar samningsaðila undir fána annarrar 
ríkisstjórnar samningsaðila;  

.2 flutningur skips undir fána ríkisstjórnar samningsaðila frá ríki sem er ekki 
ríkisstjórn samningsaðila; eða  

.4 ef útgerðarfélag tekst á hendur ábyrgð á útgerð skips sem það hefur ekki 
áður gert út  

 
þar til skírteini það sem vísað er til í kafla 19.2 hefur verið gefið út getur stjórnvald 
komið því til leiðar að gefið verði út alþjóðlegt siglingaverndarskírteini til 
bráðabirgða eftir þeirri fyrirmynd sem gefin er í viðauka við þennan hluta kóðans.  
 
19.4.2 Alþjóðlegt siglingaverndarskírteini til bráðabirgða skal því aðeins gefið út að 
stjórnvald eða viðurkenndur verndaraðili sem starfar í umboði þess hafi sannreynt að:  
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.1 lokið sé áhættumati fyrir skip sem krafist er í þessum hluta kóðans;  

.2 eintak af verndaráætlun skips sem uppfyllir kröfur kafla XI-2 og A-hluta 
þessa kóða sé um borð og hafi verið lagt fram til skoðunar og samþykktar 
og að verndaráætluninni sé framfylgt um borð í skipinu;  

.3 í skipinu sé vákallsbúnaður sem uppfyllir kröfurnar í reglu XI-2/6, ef þess 
er krafist;  

.4 verndarfulltrúi útgerðarfélags:  
.1 hafi tryggt:  

.1 að farið hafi verið yfir verndaráætlun skips til að ganga úr 
skugga um að hún uppfylli kröfur þessa hluta kóðans;  

.2 að áætlunin hafi verið lögð fram til samþykktar; og  

.3 að áætluninni um borð í skipinu sé framfylgt; og  
.2 gerðar hafi verið nauðsynlegar ráðstafanir, þar á meðal um æfingar 

og þjálfun og úttektir, sem sannfæri verndarfulltrúa útgerðarfélags 
um að skipið muni innan sex mánaða standast þá sannprófun sem 
krafist er í kafla 19.1.1.1.  

.5 gerðar hafi verið ráðstafanir til að framkvæma þær sannprófanir sem 
krafist er í kafla 19.1.1.1;  

.6 skipstjóri, verndarfulltrúi skips og aðrir í áhöfn skips er hafa sérstökum 
skyldum að gegna á sviði siglingaverndar þekki verkefni sín og ábyrgð 
eins og tilgreint í þessum hluta kóðans og viðeigandi ákvæði í 
verndaráætlun skips, sem skal vera tiltæk um borð; og hafi fengið þessar 
upplýsingar á vinnutungumáli skipverja eða tungumáli sem áhöfn skilur; 
og   

.7 verndarfulltrúi skips standist þær kröfur sem gerðar eru í þessum hluta 
kóðans.  

 
19.4.3 Stjórnvald, eða viðurkenndur verndaraðili í umboði þess, getur gefið út 
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini til bráðabirgða.  
 
19.4.4 Gildistími alþjóðlegs siglingaverndarskírteinis til bráðabirgða skal vera sex 
mánuðir eða þar til gefið er út skírteini það sem krafist er í kafla 19.2, hvort sem gerist 
áður, og ekki má framlengja gildistíma bráðabirgðaskírteinis.  
 
19.4.5 Ríkisstjórn samningsaðila má ekki koma því til leiðar að alþjóðlegt 
siglingaverndarskírteini til bráðabirgða verði gefið út í framhaldi af fyrra 
bráðabirgðaskírteini skips ef stjórnvald eða viðurkenndur verndaraðili álítur að í 
beiðni skips eða útgerðarfélags um þetta felist viðleitni til að komast hjá því að fylgja 
til fulls reglum í kafla XI-2 og þessum hluta kóðans að liðnum gildistíma upphaflegs 
bráðabirgðaskírteinis sem ákveðinn er í kafla 19.4.4.  
 
19.4.6 Hvað reglu XI-2/9 snertir er ríkisstjórnum samningsaðila heimilt að sannreyna 
hvort kröfur í köflum 19.4.2.4 og 19.4.2.6 hafi verið uppfylltar áður en alþjóðlegt 
siglingaverndarskírteini til bráðabirgða er tekið gilt. 
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