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Fylgiskjal V.

Samþykkt nr. 185, um persónuskírteini sjómanna.

Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar,
sem kom saman til 91. þingsetu sinnar í Genf 3. júní 2002 eftir kvaðningu stjómamefndar 

alþj óðavinnumálaskrifstofunnar,
sem hefur í huga að ávallt steðja hættur að skipum, farþegum og áhöfnum, og ógna enn 

hagsmunum ríkja og einstaklinga, og
sem hefur einnig í huga grundvallarmarkmið stofnunarinnar, sem er að stuðla að mann- 

sæmandi vinnuskilyrðum, og
sem telur, með tilliti til þess að sjóflutningar skipa eru alþjóðlegs eðlis, að sjómenn 

þarfnist sérstakrar vemdar, og
sem viðurkennir þær meginreglur sem felast í samþykkt um persónuskírteini sjómanna frá 

1958 um að auðvelda sjómönnum aðgang að landsvæði aðildarríkja með tilliti til landgöngu- 
leyfis, yfirferðar, umferðar eða endursendingar til heimalands, og

sem minnist samnings um að auðvelda alþjóðlega umferð á sjó frá 1965 með áorðnum 
breytingum, sem gerður var á vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, einkum reglna 3.44 
og 3.45, og

sem minnist þess einnig að ályktun allsherj arþings Sameinuðu þj óðanna nr. A/RES/57/219 
(Vemd mannréttinda og grundvallarfrelsis í baráttu gegn hryðjuverkum) staðfestir að ríki 
verða að tryggja að allar ráðstafanir þeirra í baráttu gegn hryðjuverkum samræmist skuld- 
bindingum þeirra að alþjóðalögum, einkum alþjóðlegum mannréttindum, alþjóðalögum um 
flóttamenn og alþjóðlegum mannúðarreglum, og

sem gerir sér grein fyrir að sjómenn starfa og búa um borð i skipum í millilandasiglingum, 
og að aðgangur að aðstöðu í landi og landgönguleyfi eru ómissandi þættir í almennri velferð 
sjómanna og því nauðsynlegir til að ná markmiðum um öruggari siglingar og hreinni heims- 
höf, og

sem gerir sér einnig grein fyrir að möguleiki til landgöngu er nauðsynlegur til að komast 
um borð í skip og fara úr skipsrúmi eftir umsaminn starfstíma, og

sem gefur gaum að breytingum á alþjóðasamningi um öryggi mannslífa á hafinu frá 1974 
með breytingum, um sérstakar ráðstafanir til að bæta siglingaöryggi, sem ráðstefna stjómar- 
erindreka á vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar samþykkti hinn 12. desember 2002, 
og

að teknum ákvörðunum um að samþykkja tilteknar tillögur um áreiðanlegri persónuskír- 
teini sjómanna, sem er sjöunda mál á dagskrá þessa þings, og

að teknum ákvörðunum um að þessar tillögur skuli gerðar í formi alþjóðasamþykktar er 
endurskoðar alþjóðasamning um persónuskírteini sjómanna frá 1958,

gerir þingið í dag, 19. júní 2003, eftirfarandi samþykkt sem nefna má endurskoðaða sam- 
þykkt um perónuskírteini sjómanna, 2003.

1- gr.
Gildissvið.

1. í samþykkt þessari merkir sjómaður hvem þann sem vinnur, er ráðinn til starfa eða innir 
af hendi starf af hvaða tagi sem er um borð í skipi sem venjulega er haldið til siglinga á hafi 
úti, öðru en herskipi.



4130 Þingskjal 865

2. Ef vafi leikur á því hvort einhverjir hópar manna skuli teljast sjómenn í skilningi sam- 
þykktar þessarar skal úr honum skorið samkvæmt ákvæðum hennar af þar til bæru stjómvaldi 
þar sem viðkomandi menn eiga ríkisfang eða fasta búsetu, að höfðu samráði við samtök út- 
gerðarmanna og sjómanna, sem hlut eiga að máli.

3. Að höfðu samráði við samtök útgerða fiskiskipa og sjómanna sem starfa um borð í 
fiskiskipum getur stjómvaldið beitt ákvæðum samþykktar þessarar um fiskveiðar í atvinnu- 
skyni á höfum úti.

2. gr.
Utgáfa persónuskírteina sjómanna.

1. Hvert aðildarríki sem samþykkt þessi tekur til skal veita hverjum ríkisborgara sínum 
sem er sjómaður persónuskírteini sjómanns í samræmi við 3. gr. samþykktar þessarar ef hann 
óskar þess.

2. Sé ekki kveðið á um annað í samþykkt þessari má gera útgáfu persónuskírteina sjó- 
manna háða sömu skilyrðum og þeim sem landslög og reglur setja um útgáfu ferðaskilríkja.

3. Hvert aðildarríki getur einnig gefið út þau persónuskírteini sjómanna sem um getur í
1. mgr. til sjómanna sem veitt hefur verið leyfi til varanlegrar búsetu á landsvæði þess. 
Hvemig sem á stendur skulu handhafar slíkra leyfa ferðast í samræmi við ákvæði 7. mgr. 
6. gr.

4. Hvert ríki skal tryggja að persónuskírteini sjómanna séu útgefin án ástæðulausrar tafar.
5. Sjómenn skulu eiga rétt á áfrýjun til æðra stjómvalds ef umsókn þeirra er synjað.
6. Samþykkt þessi skal í engu skerða skuldbindingar hvers aðildarríkis samkvæmt al- 

þjóðlegri tilhögun er varðar flóttamenn og ríkisfangslausa menn.

3. gr.
Innihald ogform.

1. Persónuskírteini sjómanna sem samþykkt þessi fj allar um skal efnislega vera í samræmi 
við þá fyrirmynd sem lýst er í I. viðauka við samþykkt þessa. Form skjalsins og það efni sem 
það er gert úr skal vera í samræmi við hina almennu lýsingu sem tilgreind er í fyrirmyndinni, 
byggt á þeim viðmiðum sem tilgreindar eru hér á eftir. Sé breyting, sem gerð kann að vera, 
í samræmi við ákvæði eftirfarandi málsgreina, má þar sem nauðsyn krefur breyta I. viðauka 
í samræmi við 8. gr., einkum í því skyni að taka tillit til tækniþróunar. í ákvörðun um að 
samþykkja breytingu skal tilgreina hvenær breytingin öðlast gildi, með hliðsjón af því að 
aðildarríki fái nægan tíma til að endurskoða innlend persónuskírteini sjómanna og máls- 
meðferðarreglur eins og nauðsynlegt kann að vera.

2. Persónuskírteini sjómanna skulu vera einföld að gerð, úr haldgóðu efni með sérstakri 
hliðsjón af aðstæðum á sjó, og læs með vélrænum hætti. Efni það sem notað er skal:

a. vera svo sem unnt er þannig að komið sé í veg fyrir breytingu eða fölsun og þannig að 
breytingu megi auðveldlega greina, og

b. vera almennt tiltækt stjómvöldum á því lægsta verði sem samræmist með áreiðanlegum 
hætti þeim tilgangi sem kveðið er á um í a-lið.

3. Aðildarríki skulu taka tillit til leiðbeiningareglna sem fyrir hendi kunna að vera og 
Alþjóðavinnumálastofnunin hefur mótað um tæknileg viðmið sem nota skal, sem auðvelda 
munu að fylgt verði sameiginlegum alþjóðlegum staðli.

4. Persónuskírteini sjómanna skulu ekki vera stærri en venjulegt vegabréf.
5.1 persónuskírteinum sjómanna skal tilgreina nafn þess stjómvalds sem skirteinið gefur 

út, upplýsingar sem gera kleift að ná sambandi við það stjómvald með skjótum hætti, dag- 
setningu og útgáfustað, og eftirfarandi yfirlýsingar:
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a. skjal þetta er persónuskírteini sjómanns samkvæmt endurskoðaðri samþykkt um pers- 
ónuskírteini sjómanna frá 2003, gerðri á vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, og

b. skjal þetta er sérstakt skjal og gegnir ekki hlutverki vegabréfs.
6. Hámarksgildistími persónuskírteinis sjómanns skal ákvarðaður samkvæmt lögum og 

reglum útgáfuríkisins, þó aldrei lengri en tíu ár, og háður endumýjun að liðnum fimm ára 
gildistíma.

7. Lýsing á handhafa í persónuskírteini sjómanns skal takmörkuð við eftirfarandi:
a. fullt nafn (fyrsta og síðasta nafn þar sem við á),
b. kynferði,
c. fæðingardag og -stað,
d. ríkisfang,
e. sérstök líkamseinkenni sem auðveldað geta persónugreiningu, ef við á,
f. stafræna mynd eða ljósmynd, og
g. undirskrift.

8. Þrátt fyrir ákvæði 7. mgr. skal einnig krefjast þess að eftirgerð eða önnur eftirmynd líf- 
kennis handhafa, sem samræmist því sem tilgreint er í I. viðauka, sé innfelld í persónuskír- 
teini sjómanns, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

a. ná megi fram lífkenninu án þess að skerða á nokkum hátt friðhelgi einkalífs viðkomandi 
manna, valda þeim óþægindum eða skerða virðingu þeirra,

b. lífkennið sé sýnilegt á skjalinu og ekki sé unnt að endurgera það frá eftirgerðinni eða 
eftirmyndinni,

c. þau tæki sem nauðsynleg em til að sýna og sannreyna lífkennið séu auðveld í notkun og 
almennt tiltæk stjómvöldum við lítinn kostnað,

d. tæki til að sannreyna lífkennið megi nota á handhægan og áreiðanlegan hátt í höfnum 
og annars staðar, þ.m.t. á skipsfj öl, þar sem persónugreining fer venjulega fram á vegum 
lögbærra yfirvalda, og

e. það kerfi sem notað er til að sannreyna lííkennið (þ.m.t. búnaður, tækni og notkunar- 
hættir) veiti svör sem ekki em háð skekkjum og em áreiðanleg til persónugreiningar.

9. Allar upplýsingar um sjómann sem skráðar eru á skjalið skulu vera sýnilegar. Sjómenn 
skulu eiga auðveldan aðgang að tækjum sem gera þeim kleift að kynna sér allar upplýsingar 
sem ekki em læsilegar bemm augum. Sá aðgangur skal veittur af því stjómvaldi sem skjalið 
gefur út, eða fyrir þess hönd.

10. Hvað snertir innihald og form persónuskírteina sjómanna skal farið eftir viðeigandi 
alþjóðlegum stöðlum sem tilgreindir em í I. viðauka.

4. gr.
Tölvugagnagrunnur innanlands.

1. Hvert aðildarríki skal tryggja að upplýsingar um hvert persónuskírteini sjómanns sem 
það gefur út, fellir úr gildi tímabundið eða afturkallar séu skráðar í tölvugagnagmnn. Gera 
skal nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að upplýsingum þar sé breytt eða að óviðkomandi 
komst að gagnagrunninum.

2. Skráðar uppýsingar skulu takmarkaðar við atriði sem nauðsynleg em til að sannreyna 
persónuskírteini sjómanns eða stöðu hans, og sem samræmast friðhelgi einkalífs hans og 
uppfylla allar viðeigandi kröfur um gagnavemd. Þau atriði eru tilgreind í II. viðauka við sam- 
þykkt þessa, sem breyta má með þeim hætti sem kveðið er á um í 8. gr. að teknu tilliti til þess 
að aðildarríkjum veitist nægilegur frestur til nauðsynlegrar endurskoðunar á gagnagrunnum 
sínum.
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3. Hvert aðildarríki skal koma á tilhögun sem gerir sjómanni kleift að athuga og sannreyna 
þær upplýsingar sem hafðar eru eða geymdar í gagnagrunninum og hann varða, og veitir auk 
þess færi á að gera nauðsynlegar leiðréttingar án kostnaðar fyrir viðkomandi sjómann.

4. Hvert aðildarríki skal tilnefna varanlega miðstöð til að svara fyrirspumum frá stjóm- 
völdum er sinna málefnum útlendinga eða öðmm viðeigandi stjómvöldum allra aðildarríkja 
að stofnuninni um réttan uppruna og gildi þeirra persónuskírteina sjómanna sem stjórnvald 
þess gefur út. Tilkynnt skal til alþjóðavinnumálaskrifstofunnar um hina varanlegu miðstöð 
í nánari atriðum, og skal skrifstofan halda skrá er send skal öllum aðildarríkjum að henni.

5. Þau atriði sem tilgreind em í 2. mgr. skulu hvenær sem er vera tiltæk stjómvöldum sem 
fj alla um málefni útlendinga eða öðrum lögbæmm yfirvöldum í aðildarríkjum stofnunarinnar, 
annaðhvort rafrænt eða fyrir milligöngu miðstöðvar þeirrar sem kveðið er á um í 4. mgr.

6. Hvað samþykkt þessa varðar skal koma á viðeigandi takmörkunum til að tryggja að 
ekki sé skipst á neinum upplýsingum, og þó sérstaklega ekki ljósmyndum, nema tilhögun sé 
fyrir hendi sem tryggir að fylgt sé viðeigandi kröfum um persónuvemd og friðhelgi einkalífs.

7. Aðildarríki skulu tryggja að persónuupplýsingar i tölvugagnagrunni séu ekki notaðar 
í neinu öðru skyni en til að sannreyna persónuskírteini sjómanna.

5.gr.
Gæðaeftirlit og gæðamat.

1. Kveðið er á um lágmarkskröfur um ferli og verklagsreglur við útgáfu persónuskírteina 
sjómanna, þ.m.t. gæðaeftirlit, í III. viðauka við samþykkt þessa. Með þeim lágmarkskröfum 
er kveðið á um þann árangur sem hvert aðildarríki er skuldbundið til að ná við rekstur þess 
kerfis sem það notar við útgáfu á persónuskírteinum sjómanna.

2. Fyrir hendi skulu vera ferli og verklagsreglur til að tryggja nauðsynlegt öryggi við:
a. framleiðslu og afhendingu á auðum persónuskírteinum sjómanna,
b. varðveislu, meðhöndlun og ábyrgð á auðum og fullgerðumpersónuskírteinum sjómanna,
c. meðferð umsókna, útfyllingu þess stjómvalds og skrifstofu sem sér um að breyta auðum 

persónuskírteinum sjómanna í fullgerð og persónubundin skírteini, og afhendingu pers- 
ónuskírteina sjómanna,

d. starfrækslu og viðhald gagnagrunns, og
e. eftirlit með ferlum og reglubundið mat.

3. Með fyrirvara um ákvæði 2. mgr. má breyta III. viðauka með þeim hætti sem kveðið 
er á um í 8. gr. að teknu tilliti til þess að aðildarríkjum veitist nægilegur frestur til nauð- 
synlegrar endurskoðunar á ferlum og verklagsreglum sínum.

4. Hvert aðildarríki skal eigi sjaldnar en á fímm ára fresti framkvæma sjálfstætt mat á 
rekstri þess kerfís sem það notar við útgáfu á persónuskírteinum sjómanna, þ.m.t. á gæða- 
eftirliti sínu. Matsskýrslur skulu, að trúnaðarmálum undanskildum, sendar forstjóra alþjóða- 
vinnumálaskrifstofunnar, ásamt afriti til hlutaðeigandi samtaka útgerðarmanna og sjómanna 
í viðkomandi aðildarríki. Krafa þessi um skýrslugjöf skal í engu draga úr skyldum að- 
ildarríkja samkvæmt 22. gr. stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

5. Alþjóðavinnumálaskrifstofan skal veita aðildarríkjum kost á að fá matsskýrslur afhentar 
sér. Til allrar dreifíngar sem ekki er heimiluð í samþykkt þessari skal afla samþykkis þess 
aðildarríkis sem skýrslu hefur veitt.

6. Stjórnarnefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal, á grundvelli allra viðeigandi upp- 
lýsinga samkvæmt tilhögun er hún ákveður, samþykkja skrá yfír aðildarríki sem uppfylla að 
öllu leyti þær kröfur sem kveðið er á um í 1. mgr.
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7. Skráin skal ávallt vera aðgengileg aðildarríkjum að stofnuninni og skal hún uppfærð 
er nýjar upplýsingar berast sem máli skipta. Sérstaklega skal þegar í stað tjá aðildarríkjum 
ef tilgreiningu aðildarríkis á skránni er mótmælt með rökum í tengslum við málsmeðferð 
samkvæmt 8. mgr.

8. Samkvæmt málsmeðferðarreglum er stjórnamefnd setur skal gera ráð fyrir að aðildar- 
ríki, sem hafa verið eða kunna að verða felld af skránni, og einnig ríkisstjómir aðildarríkja 
sem fullgilt hafa samþykkt þessa og telja sig hafa hagsmuna að gæta, svo og hlutaðeigandi 
samtök útgerðarmanna og sjómanna, skýri stjómamefnd frá sjónarmiðum sínum eftir þeirri 
tilhögun sem kveðið er á um hér að framan, og að deilur sem upp kunna að koma fáist tíman- 
lega leystar af sanngimi og óhlutdrægni.

9. Viðurkenning á persónuskírteinum sjómanna sem aðildarríki gefur út er háð því að það 
uppfylli lágmarkskröfur þær sem kveðið er á um í 1. mgr.

6. gr.
Auðveldari veiting landgönguleyfa ogyfirferð og umferð sjómanna.

1. Séu skýrar ástæður ekki fyrir hendi til að draga í efa réttan uppmna persónuskírteinis 
sjómanns skal hver sá sjómaður, sem ber gilt persónuskírteini sjómanns útgefið samkvæmt 
ákvæðum samþykktar þessarar af aðildarríki sem hún er í gildi gagnvart, viðurkenndur sem 
sjómaður í skilningi hennar.

2. Þegar óskað er landgöngu fyrir sjómenn samkvæmt 3.-6. mgr. eða 7.-9. mgr. hér á eftir 
skulu sjómenn og útgerðarmenn ekki bera neinn kostnað af því að staðfesta að sjómaður sé 
handhafí persónuskírteinis sjómanns sem útgefið er samkvæmt ákvæðum samþykktar þess- 
arar, eða af athugunum og formsatriðum sem því tengjast.

Landgönguleyfi.
3. Staðfestingum, athugunum og formsatriðum samkvæmt 2. mgr. skal lokið eins skjótt 

og unnt er, enda hafi lögbærum yfirvöldum borist tilkynning um komu handhafans með sann- 
gjömum fyrirvara. í tilkynningu um komu handhafans skal taka fram þau atriði sem tilgreind 
eru í 1. kafla II. viðauka.

4. Séu ekki skýrar ástæður til að efast um réttan uppruna persónuskírteinis sjómanns skal 
hvert aðildarríki sem hefur fullgilt samþykkt þessa eins skjótt og unnt er veita sjómanni sem 
hefur gilt persónuskírteini sjómanns inngöngu á landsvæði sitt þegar óskað er tímabundins 
landgönguleyfis meðan skip er í höfn.

5. Landganga skal heimil ef formsatriðum við komu skips hefur verið fullnægt og lögbær 
yfirvöld hafa enga ástæðu til að synja um landgöngu með tilliti til almenns heilsufars, 
almannaöryggis, allsherjarreglu eða þjóðaröryggis.

6. Til landgönguleyfis skal þess ekki krafíst að sjómenn hafi vegabréfsáritun. Hvert það 
aðildarríki sem ekki er í aðstöðu til að hrinda þessu ákvæði í framkvæmd að fullu skal 
tryggja að lög þess, stjómvaldsfyrirmæli og framkvæmd sjái fyrir tilhögun sem samsvarar 
þessu að efni til.

Yfirferð og umferð.
7. Hvert aðildarríki sem samþykkt þessi er í gildi gagnvart skal eins fljótt og auðið er 

einnig heimila sjómönnum, sem hafa gild persónuskírteini sjómanna ásamt vegabréfi, inn- 
göngu á landsvæði sitt þegar inngöngu er óskað til:

a. að komast til skips síns eða flytjast yfir á annað skip,
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b. umferðar til að komast til skips síns í öðru landi eða til að komast til heimalands síns, 
eða í hverjum öðrum tilgangi sem stjómvöld í viðkomandi aðildarríki samþykkja.

8. Landganga skal heimil séu ekki skýrar ástæður til að efast um réttan uppruna persónu- 
skírteinis sjómanns, enda hafí lögbær yfirvöld enga ástæðu til að synja um landgöngu með 
tilliti til almenns heilsufars, almannaöryggis, allsherjarreglu eða þjóðaröryggis.

9. Áður en aðildarríki heimilar inngöngu á landsvæði sitt í einhverjum þeim tilgangi sem 
kveðið er á um í 7. mgr. hér að framan getur það krafist fullnægjandi sannana, þar á meðal 
í formi skjala, um fyrirætlun sjómanns og getu hans til að framkvæma hana. Aðildarríki getur 
einnig takmarkað dvöl sjómanns við þann tíma sem talinn er sanngjam í viðkomandi tilgangi.

7. gr.
Varsla og afturköllun.

1. Persónuskírteini sjómanns skal ávallt vera í vörslu hans, nema þegar það er falið skip- 
stjóra viðkomandi skips til varðveislu með skriflegu samþykki sjómannsins.

2. Ríki það sem gaf út persónuskírteini sjómanns skal afturkalla það þegar í stað ef í ljós 
kemur að sjómaður fullnægir ekki lengur þeim skilyrðum sem sett em til útgáfu þess sam- 
kvæmt samþykkt þessari. Málsmeðferðarreglur til tímabundinnar eða endanlegrar afturköll- 
unar á persónuskírteinum sjómanna skulu samdar í samráði við samtök útgerðarmanna og 
sjómanna, og skal þar einnig kveðið á um stjómsýslukærur.

8. gr.
Breytingar á viðaukum.

1. Með fyrirvara um viðeigandi ákvæði samþykktar þessarar getur Alþjóðavinnumála- 
þingið breytt viðaukum hennar að tillögu lögmætrar stofnunar eða nefndar sem í eiga sæti 
fulltrúar sjómanna, útgerðarmanna og ríkisstjóma. Til ákvörðunarinnar þarf atkvæði tveggja 
þriðju hluta þeirra fulltrúa sem þingið sækja og helmings þeirra aðildarríkja sem fullgilt hafa 
samþykkt þessa.

2. Hvert aðildarríki sem fullgilt hefur samþykkt þessa getur tilkynnt forstjóra skriflega 
innan sex mánaða frá samþykktardegi breytingar að hún skuli ekki öðlast gildi gagnvart 
honum, eða að hún skuli öðlast gildi síðar samkvæmt síðari skriflegri tilkynningu.

9. gr.
Bráðabirgðaákvœði.

Hvert aðildarríki sem er aðili að samþykkt um persónuskírteini sjómanna frá 1958 og gerir 
ráðstafanir með tilliti til fullgildingar þessarar samþykktar samkvæmt 19. gr. stofnskrár 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar getur tilkynnt forstjóra um þann ásetning sinn að beita 
samþykkt þessari til bráðabirgða. Hvað samþykkt þessa varðar skal farið með persónuskír- 
teini sjómanns, sem það aðildarríki gefur út eins og persónuskírteini sjómanns sem gefið er 
út samkvæmt henni, ef kröfur þær sem kveðið er á um í 2.-5. gr. eru uppfylltar og það að- 
ildarríki viðurkennir persónuskírteini sjómanna sem gefín eru út samkvæmt samþykktinni.

Lokaákvæði.
10. gr.

Samþykkt þessi er endurskoðun á samþykkt um persónuskírteini sjómanna frá 1958.
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11. gr.
Formlegar fullgildingar samþykktar þessarar skulu sendar forstjóra alþjóðavinnumála- 

skrifstofunnar til skrásetningar.

12. gr.
1. Samþykkt þessi skal einungis vera bindandi fyrir þau aðildarríki Alþjóðavinnumála- 

stofnunarinnar sem hafa látið forstjórann skrá fullgildingar sínar.
2. Samþykktin gengur í gildi 12 mánuðum eftir að fullgildingar tveggja aðildarríkja hafa 

verið skráðar hjá forstjóranum.
3. Síðan gengur samþykktin í gildi að því er snertir hvert aðildarríki 12 mánuðum eftir að 

fullgilding þess hefur verið skráð.

13. gr.
1. Aðildarríki sem fullgilt hefur samþykkt þessa getur sagt henni upp að liðnum tíu árum 

frá gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda forstjóra alþjóðavinnumálaskrif- 
stofunnar til skrásetningar. Uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en ár er liðið frá skrásetningardegi 
hennar.

2. Aðildarríki sem fullgilt hefur samþykkt þessa en notfærir sér ekki innan árs frá lokum 
tíu ára tímabilsins, sem um getur í 1. mgr., rétt þann til uppsagnar sem kveðið er á um í þess- 
ari grein, skal bundið af henni í annað tíu ára tímabil, en er síðan heimilt að segja henni upp 
að liðnu hverju tíu ára tímabili í samræmi við ákvæði greinarinnar.

14. gr.
1. Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum stofnunar- 

innar skráningu allra fullgildinga og uppsagna sem aðildarríki stofnunarinnar hafa sent 
honum.

2. Þegar forstjórinn tilkynnir aðildarríkjum stofnunarinnar skrásetningu annarrar fullgild- 
ingarinnar skal hann vekja athygli þeirra á því hvaða dag samþykktin gengur í gildi.

3. Forstjórinn skal tilkynna öllum aðildarríkjum um skrásetningu breytinga sem kunna að 
verða gerðar á viðaukum í samræmi við 8. gr., og um tilkynningar sem það varða.

15. gr.
Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna til 

skrásetningar samkvæmt 102. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna allar upplýsingar um full- 
gildingar og uppsagnir sem hann hefur skrásett í samræmi við ákvæði undanfarandi greina.

16. gr.
Þegar stjómamefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt skal 

hún leggja fyrir allsherjarþingið skýrslu um framkvæmd samþykktar þessarar og athuga jafn- 
framt hvort æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins endurskoðun hennar allrar eða hluta 
hennar, um leið og einnig er tekið tillit til ákvæða 8. gr.

17. gr.
1. Ef þingið gerir nýja samþykkt sem breytir samþykkt þessari að nokkm eða öllu leyti 

og sú samþykkt mælir ekki fyrir á annan veg, skal:
a. fullgilding aðildarríkisáhinni nýju endurskoðuðu samþykkt lögum samkvæmt sjálfkrafa



4136 Þingskjal 865

hafa í för með sér tafarlausa uppsögn samþykktar þessarar, þrátt fyrir ákvæði 13. gr., ef 
hin nýja endurskoðaða samþykkt öðlast gildi og frá þeim tíma þegar það gerist,

b. aðildarríkjum ekki heimilt að fullgilda samþykkt þessa eftir að hin nýja endurskoðaða 
samþykkt hefur öðlast gildi.

2. Samþykkt þessi skal, hvað sem öðru líður, halda gildi sínu hvað varðar form og efni í 
þeim aðildarríkjum sem hafa fullgilt hana en ekki hina endurskoðuðu samþykkt.

18- gr.
Enskur og franskur texti samþykktar þessarar er jafngildur.

VIÐAUKI
I. viðauki.

Fyrirmynd að persómaskirteinum sjómanna.
Persónuskírteini sjómanns, með því formi og innihaldi sem kveðið er á um hér á eftir, skal 

vera úr góðum efnum, sem að því marki sem raunhæft er með tilliti til atriða svo sem kostn- 
aðar, skulu ekki vera almenningi auðveldlega tiltæk. Skjalið skal ekki vera rýmra en nauð- 
synlegt er til að koma fyrir þeim upplýsingum sem samþykkt þessi kveður á um.

Þar skal tilgreint nafn útgáfuríkis, og eftirfarandi yfírlýsing:
„Skjal þetta er persónuskírteini sjómanns samkvæmt endurskoðaðri samþykkt Alþjóða- 

vinnumálastofnunarinnar um persónuskírteini sj ómanna frá árinu 2003. Skj al þetta er sérstakt 
skjal, en ekki vegabréf."

Upplýsingasíður skjalsins, ein eða fleiri, sem tilgreindar eru með feitletrun hér á eftir, 
skulu varðar með álímingu eða yfirlagi, eða með því að nota myndunartækni og undirlag sem 
veita jafn góða vöm gegn því að eitthvað sé sett í stað myndar af handhafa og æviatriða hans.

Þau efni sem notuð eru og stærðir og staðsetningar á upplýsingum skulu vera samkvæmt 
því sem tilgreint er í 3. hluta skjals Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) nr. 9303 (2. út- 
gáfa, 2002), eða 1. hluta ICAO-skjals nr. 9303 (5. útgáfa, 2003).

Önnur öryggisatriði skulu vera að minnsta kosti eitt hinna eftirtöldu:
Vatnsmerki, útfjólubláir litir, sérstakt blek, sérstök litamynstur, gatamyndir (perforated 

images),þrívíddarmyndir(holograms), laser-leturgröftur(laserengraving), örprentun (micro- 
printing) og innbrenndar álímingar (heat-sealed lamination).

Upplýsingar sem færðar skulu á upplýsingasíðu eða -síður í persónuskírteini sjómanns 
skulu vera þessar einar:

I. Stjómvald það sem skírteinið gefur út.
II. Símanúmer, tölvupóstfang og veffang stjómvaldsins,

III. Útgáfudagur og útgáfustaður.
....... Stafræn mynd eða ljósmynd af sjómanninum.............

a. Fullt nafn sjómanns:
b. Kynferði:
c. Fæðingardagur og fæðingarstaður:
d. Ríkisfang:
e. Sérstök líkamseinkenni sjómanns sem auðveldað geta persónugreiningu, ef um þau er 

að ræða:
f. Undirskrift:
g. Gildislokadagur:
h. Gerð eða heiti skjals:
i. Sérnúmer skjals:
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j. Kennitala (valkvætt):
k. Lífkenni byggt á fmgrafari sem prentað er í talnaformi með strikamerkingu í samræmi 

við staðal er komið skal á:
l. svæði sem er læsilegt með vélrænum hætti er samsvarar lýsingu ICAO í skjali tilgreindu 

hér að framan, nr. 9303.
IV. Embættisinnsigli eða stimpill útgáfustjórnvalds.

Útskýringar á upplýsingum:
Fyrirsagnir viðeigandi svæða á upplýsingasíðu má þýða á tungumál útgáfuríkis. Ef þjóð- 

tunga er önnur en enska, franska eða spænska skulu fyrirsagnir einnig tilgreindar á einhverju 
þeirra tungumála.

Nota ber rómverska stafrófíð við allar tilgreiningar í skjalinu.
Þær upplýsingar sem nefndar eru hér að framan skulu settar fram þannig:

I. Útgáfustjómvald: ISO-tilgreining útgáfuríkis og nafn og fullt heimilisfang þess embættis 
sem gefur út persónuskírteini sjómanns, ásamt nafni og stöðu þess manns sem heimilar 
útgáfuna.

II. Símanúmer, tölvupóstfang og veffang skulu vera þau sem við eiga um þá miðstöð sem 
kveðið er á um í samþykktinni.

III. Útgáfudagur og útgáfustaður: Dagsetning skal rituð með tveimur arabískum tölustöfum 
í röðinni dagur, mánuður, ár - t.d. 31/12/03, og staður skal ritaður á sama hátt og í 
vegabréfí ríkisins.

— Stærð andlitsmyndar: Eins og í ICAO-skjali 9303 sem tilgreint er hér að framan -—
a. Fullt nafn sjómanns: Þar sem við á skal ættamafn ritað fyrst, og síðan önnur nöfn sjó- 

manns,
b. Kynferði: Tilgreina skal M fyrir karlmann og F fyrir konu,
c. Fæðingardagur og fæðingarstaður: Dagsetning skal rituð með tveimur arabískum tölu- 

stöfum í röðinni dagur, mánuður, ár, og staður skal ritaður á sama hátt og í vegabréfí rík- 
isins,

d. Ríkisfang: Tilgreinið ríkisfang,
e. Sérstök líkamseinkenni: Tilgreinið, ef við á, augljós líkamseinkenni sem auðvelda pers- 

ónugreiningu,
f. Undirskrift sjómanns:
g. Gildislokadagur: Með tveimur arabískum tölustöfum í röðinni dagur, mánuður, ár,
h. Gerð eða heiti skjals: Táknsetning með rómverskum hástöfum fyrir gerð skjalsins (S),
i. Sérnúmer skjals: Táknsetning ríkis (sjá I hér að framan), á undan lagemúmeri bókar í 

bókstöfum og tölustöfum (alphanumeric book inventory number), en ekki í fleiri en níu 
táknum,

j. Kennitala: Valkvæð tilgreining á kennitölu sjómanns, sem er sérgreiningamúmer með 
ekki fleiri en 14 bókstafa- og talnatáknum,

k. Lífkenni: Nákvæm skilgreining sem unnið skal að,
l. Svæði læsilegt með vélrænum hætti: Samkvæmt ICAO-skjali nr. 9303, sem tilgreint er 

hér að framan.

II. viðauki.
Tölvugagnagrunnur.

Þau atriði sem tilgreind eru fyrir hverja skráningu í tölvugagnagrunn þann sem hvert að- 
ildarríki skal hafa samkvæmt 1., 2., 6. og 7. mgr. 4. gr. samþykktar þessarar skulu takmörkuð 
við eftirfarandi:

Alþt. 2004-2005. A. (131. löggjafarþing.) 262
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1. kafli,
1. Utgáfustjómvald sem nefnt er í persónuskírteini.
2. Fullt nafn sjómanns eins og það er skráð í persónuskírteini.
3. Sémúmer persónuskírteinis.
4. Gildislokadagur eða dagsetning tímabundinnar eða endanlegrar afturköllunar skírteinis.

2. kafli.
5. Eftirgerð lífkennis á persónuskírteini.
6. Ljósmynd.
7. Nákvæmar upplýsingar um allar fyrirspumir sem berast varðandi viðkomandi persónu- 

skírteini.

III. viðauki.
Kröfur og tilmœli um verklagsreglur ogframkvœmd 

við útgáfu persómuskírteina sjómanna.
I viðauka þessum er kveðið á um lágmarkskröfur um verklagsreglur sem hvert aðildarríki 

skal fylgja samkvæmt 5. gr. samþykktar þessarar hvað snertir útgáfu á persónuskírteinum 
sjómanna (hér á eftir nefnd skírteini), þar á meðal um gæðaeftirlit.

I A-hluta em skráð þau árangursatriði sem hvert aðildarríki verður að lágmarki að ná fram 
við að framkvæma þá tilhögun sem það notar við útgáfu á persónuskírteinum sjómanna.

I B-hluta em tilmæli um verklagsreglur og framkvæmd við að ná þeim árangursatriðum. 
Aðildarríki skulu hafa fulla hliðsjón af reglum B-hluta, en er ekki skylt að fylgja þeim.

A-hluti. Arangursatriði sem skylt er að ná fram.
1. Gerð og afhending auðra skírteina.

Fyrir hendi skulu vera ferli og verklagsreglur er tryggja nauðsynlegt öryggi við fram- 
leiðslu og afhendingu auðra skírteina, þar á meðal að:

a. öll auð skírteini séu af sömu gæðum og fullnægi þeim kröfum um innihald og form sem 
tilgreindar eru í I. viðauka,

b. efna þeirra sem notuð eru tíl framleiðslunnar sé gætt og að þau séu undir eftirliti,
c. auðra skírteina sé gætt og að þau séu undir eftirliti, og að þau séu sérgreind og með þeim 

fylgst meðan á framleiðslu og afhendingu stendur,
d. framleiðendum sé fært að uppfylla skuldbindingar sínar hvað snertir framleiðslu og 

afhendingu á auðum skírteinum,
e. auð skírteini séu á öruggan hátt flutt frá framleiðanda útgáfustjómvalds.

2. Varsla, meðferð og ábyrgð á auðum ogfullgerðum skírteinum
Fyrir hendi skulu vera ferli og verklagsreglur til að tryggja nauðsynlegt öryggi við vörslu 

og meðferð auðra og fullgerðra skírteina og hvað snertir ábyrgð á þeim, þar á meðal að:
a. útgáfustjómvald hafí eftirlit með vörslu og meðferð auðra og fullgerðra skírteina,
b. auðra, fullgerðra og ógiltra skírteina, einnig þeirra sem notuð em sem sýniseintök, sé 

gætt, og þau höfð undir eftirliti, sérgreind og með þeim fylgst,
c. starfsfólk sem tengist verkinu uppfylli þær kröfur um áreiðanleika, traust og tryggð sem 

staða þess útheimtir, og að það hafi viðeigandi kunnáttu,
d. skipting á ábyrgð meðal opinberra starfsmanna sem bærir eru til útgáfu skírteina miðist 

við að koma í veg fyrir óheimila útgáfu.
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3. Úrvinnsla umsókna, tímabundin eða endanleg afturköllun skírteina, og kœrureglur. 
Fyrir hendi skulu vera ferli og verklagsreglur til að tryggja nauðsynlegt öryggi þegar

unnið er úr umsóknum, þegar útgáfustjómvald og útgáfuskrifstofa breytir auðum skírteinum 
í persónubundin skírteini og þegar skírteini eru afhent, þar á meðal
a. ferli við að sannreyna og samþykkja, sem tryggir að skírteini séu, þegar fyrst er sótt um 

þau og þegar þau eru endumýjuð, einungis útgefín á grundvelli:
i) umsókna sem fullgerðar hafa verið með öllum þeim upplýsingum sem krafist er í I. 

viðauka,
ii) sönnunar, í samræmi við lög og framkvæmd útgáfuríkisins, á að umsækjandi sé rétt 

tilgreindur,
iii) sönnunar á ríkisfangi eða varanlegri búsetu,
iv) sönnunar á að umsækjandi sé sjómaður í skilningi 1. gr.,
v) vissu fyrir því að ekki séu útgefín tvö eða fleiri skírteini til umsækjenda, sérstaklega 

þeirra sem hafa rikisfang eða njóta stöðu fast búsettra manna í fleiri en einu ríki,
vi) vissu fyrir að af umsækjanda stafí ekki hætta, um leið og virt em þau grundvallar- 

réttindi og það frelsi sem kveðið er á um í alþjóðlegum samningum.
b. að tryggt sé með meðferðinni að:

i) öll atriði sem kveðið er á um í II. viðauka séu innfærð í gagnagrunn um leið og skír- 
teini er útgefíð,

ii) upplýsingar, ljósmynd, undirskrift og lífkenni sem fengist hafa frá umsækjanda sam- 
ræmist honum, og

iii) upplýsingar, ljósmynd, undirskrift og lííkenni sem fengin hafa verið frá umsækjanda 
tengist ávallt umsókninni meðan hún er til meðferðar og þegar skírteinið er gefíð út 
og afhent.

c. að gagnagrunnur sé strax uppfærður þegar ákvörðun er tekin um að fella skírteini úr 
gildi tímabundið eða endanlega,

d. að komið hafí verið á tilhögun til að mæta aðstæðum þegar sjómaður þarfnast framleng- 
ingar eða endumýjunar skírteinis síns og þegar skírteini hefur glatast,

e. að kveðið sé á um aðstæður þegar fella má skírteini úr gildi tímabundið eða afturkalla 
það í samráði við samtök útgerðarmanna og sjómanna,

f. að fyrir hendi sé virkar og gegnsæjar verklagsreglur um áfrýjun.

4. Rekstur, öryggi og viðhald gagnagrunns.
Fyrir hendi skulu vera ferli og verklagsreglur til að tryggja nauðsynlegt öryggi við starf- 

rækslu og viðhald gagnagrunnsins, þar á meðal að:
a. gagnagrunnurinn sé öruggur fyrir inngripum og óheimilum aðgangi,
b. upplýsingar séu í gildi, varðar gegn því að tapast, og ávallt aðgengilegar fyrir milligöngu 

miðstöðvar,
c. gögnum sé ekki bætt við aðra gagnagrunna, afrituð til þeirra, tengd þeim eða skráð í þá, 

og að upplýsingar úr gagnagrunninum séu ekki notaðar í öðrum tilgangi en til að sann- 
reyna deili á sjómanni,

d. réttindi einstaklinga séu virt, þar á meðal:
i) friðhelgi einkalífs við söfnun, geymslu, meðferð og sendingu persónuupplýsinga, og

ii) réttur sjómanns til aðgangs að upplýsingum varðandi sig sjálfan, og til að fá skekkjur 
leiðréttar tímanlega.
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5. Eftirlit með verklagsreglum og reglubundnar kannanir.
a. Fyrir hendi sé ferli og verklagsreglur til að tryggja nauðsynlegt öryggi með eftirliti með 

starfsháttum og reglubundnum könnunum, þar á meðal þannig að fylgst sé með starfs- 
háttum til að tryggja að viðeigandi árangurskröfum sé náð við:
i) gerð og afhendingu auðra skírteina,

ii) vörslu, meðhöndlun og ábyrgð fyrir auðum, ógiltum og útfylltum skírteinum,
iii) meðferð umsókna og breytingu auðra skírteina í persónubundin skírteini á vegum 

þess stjómvalds og þeirrar skrifstofu sem falin er útgáfa og afhending skírteina,
iv) starfrækslu, öryggi og viðhald á gagnagrunni.

b. Gerðar séu reglubundnar kannanir til að tryggja að útgáfutilhögun og verklagsreglur séu 
áreiðanlegar og í samræmi við kröfur samþykktar þessarar.

c. Fyrir hendi séu verklagsreglur til að gæta leyndar um upplýsingar um reglubundnar 
kannanir í skýrslum annarra aðildarríkja sem fullgilt hafa samþykktina.

B-hluti. Tilmæli um verklagsreglur og framkvæmd.
1. Framleiðsla og afhending auðra skírteina.

1.1. I þágu öryggis og til að koma í veg fyrir að munur sé á skírteinum ber viðeigandi 
stjómvaldi að velja skilvirkan framleiðanda til að framleiða þau auðu skírteini sem aðildar- 
ríkið gefur síðan út.

1.2. Ef framleiða skal auð skilríki í húsnæði þess stjómvalds sem annast skal útgáfu þeirra 
(útgáfustjómvalds) gildir liður 2.2. hér á eftir.

1.3. Sé utanaðkomandi fyrirtæki valið ber hinu viðeigandi stjórnvaldi að:
1.3.1. ganga úr skugga um að ekki verði efast um heiðarleika þess, fjárhagslegan stöðug- 

leika og áreiðanleika,
1.3.2. kreljast þess að fyrirtækið tilgreini alla starfsmenn sem fást munu við framleiðslu á 

auðum skírteinum,
1.3.3. krefjast þess að fyrirtækið sanni fyrir stjómvaldinu að fyrir hendi sé fullnægjandi 

tilhögun er tryggir að hinir tilgreindu starfsmenn séu áreiðanlegir, traustverðir og 
trúir, og sýni því fram á að starf þeirra þar veiti þeim fullnægjandi lífsviðurværi og 
atvinnuöryggi,

1.3.4. geri við fyrirtækið skriflegan samning, sem án þess að hafa áhrif á ábyrgð stjóm- 
valdsins sjálfs tilgreini einkum þær kröfur og leiðbeiningar sem fjallað er um í lið 1.5 
hér á eftir, og gera fyrirtækinu að:

1.3.4.1. tryggja að einungis hinir tilgreindu starfsmenn, sem skulu hafa undirgengist ríka 
trúnaðarskyldu, fáist við framleiðslu á auðum skírteinum,

1.3.4.2. gera allar nauðsynlegar öryggisráðstafanir við flutning á auðum skírteinum frá hús- 
næði sínu til húsnæðis útgáfustjómvaldsins. Utgefandi verður ekki leystur undan 
ábyrgð sinni á þeirri forsendu að honum hafí ekki orðið á vanræksla í þessu efni,

1.3.4.3. láta nákvæma innihaldstilgreiningu fylgja hverri sendingu, og ber þar meðal annars 
að tilgreina tilvísunarnúmer skírteina í hverri sendingareiningu.

1.3.5. tryggja að í samningnum sé ákvæði um hvernig verki skal lokið ef upphaflegur verk- 
taki nær ekki að ljúka því,

1.3.6. ganga úr skugga um, áður en samningurinn er undirritaður, að fyrirtækinu sé unnt að 
uppfylla allar ofangreindar skyldur á fullnægjandi hátt.

1.4. Eigi stjómvald eða fyrirtæki utan landsvæðis aðildarríkisins að útvega auð skírteini 
getur lögbært yfirvald aðildarríkisins veitt viðeigandi stjómvaldi í hinu erlenda ríki umboð 
til að tryggja að þær kröfur, sem hér er mælst til að gerðar verði, séu uppfylltar.
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1.5. Lögbæru yfírvaldi ber meðal annars að:
1.5.1. setj a fram nákvæma lýsingu á öllum efnum sem nota skal við framleiðslu auðra skír- 

teina, sem samræmast skyldu þeim almennu lýsingum sem tilgreindar eru í I. viðauka 
við samþykkt þessa,

1.5.2. setja fram nákvæma lýsingu á formi og innihaldi auðra skírteina eins og kveðið er 
á um í I. viðauka,

1.5.3. tryggja að lýsingin geri kleift að prenta auð skírteini á einsleitan hátt þó að prentun 
þeirra sé síðar falin öðrum,

1.5.4. veita skýrar leiðbeiningar um gerð sémúmer skjals er prenta skal á hvert autt skírt- 
eini eins og kveðið er á um í I. viðauka, og

1.5.5. setja fram nákvæma lýsingu á hvemig haga skuli vörslum allra efna sem nota skal 
við framleiðsluna.

2. Varsla, meðferð og ábyrgð á auóum ogfullgerðum skírteinum.
2.1. Allar aðgerðir í sambandi við útgáfu (þ.m.t. við vörslu auðra, ógiltra og fullgerðra 

skírteina og tækja og efna til að fullgera þau, svo og við meðferð umsókna, útgáfuna sjálfa 
og viðhald og öryggisráðstafanir varðandi gagnagrunn) ber að framkvæma undir beinni stjóm 
útgáfustjómvalds.

2.2. Útgáfustjórnvaldí ber að framkvæma mat á öllum opinberum starfsmönnum sínum 
sem tengjast útgáfustarfinu, þar sem sýnt er fram á að ferill þeirra beri vitni um að þeir séu 
áreiðanlegir, traustverðir og trúir.

2.3. Útgáfustjómvaldi ber að tryggja að engir opinberir starfsmenn sem tengjast útgáfu- 
starfínu séu tengdir hver öðmm nánum ljölskylduböndum.

2.4. Útgáfustjómvaldi ber að skilgreina með fullnægjandi hætti verksvið hvers opinbers 
starfsmanns sem tengist útgáfustarfinu.

2.5. Ekki ber að fela neinum einum opinberum starfsmanni öll verk sem vinna þarf við 
meðferð umsóknar um skírteini og gerð skírteina samkvæmt þeim. Opinberum starfsmanni 
sem felur öðrum opinberum starfsmanni umsóknir til útgáfu á skírteinum ber ekki að fela 
störftengd útgáfunni. Láta ber opinbera starfsmenn sem falin em hin ýmsu störf við meðferð 
umsókna og útgáfu skírteina skiptast á um þau störf.

2.6. Útgáfustjómvaldi ber að setja innanhússreglur sem tryggja að:
2.6.1. auð skírteini séu i ömggri geymslu og aðeins tekin þaðan að því marki sem búist er 

við að fullnægi fyrirsjáanlegri daglegri þörf, að þau séu aðeins afhent þeim opinberu 
starfsmönnum sem falið er að gera þau endanlega að persónubundnum skírteinum 
eða sérstaklega tilgreindum opinbemm starfsmanni, og að ónotuð auð skírteini séu 
endursend í lok hvers dags, enda ber að skilja ráðstafanir til að gæta skírteinanna 
þannig að þeirra á meðal séu ráðstafanir til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang að 
þeim og til að óheimill aðgangur uppgötvist,

2.6.2. auð skírteini notuð sem sýniseintök séu með útstrikun og merkt sem sýniseintök,
2.6.3. á hverjum degi sé færð skrá, sem geymd skal á ömggum stað, um hvar hvert autt 

skírteini og hvert persónubundið skírteini sem enn hefur ekki verið útgefíð er niður- 
komið og einnig tilgreinir þau skírteini sem geymd eru í öruggri geymslu og þau sem 
em í vörslu tilgreinds opinbers starfsmanns eða starfsmanna, og ber að fela færslu 
hennar opinberum starfsmanni sem ekki tengist meðferð auðra skírteina og skírteina 
sem ekki hafa enn verið útgefin,

2.6.4. aðeins hafi aðgang að auðum skírteinum og tækjum og efnum til að fullgera þau þeir
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opinberu starfsmenn sem falið er að fullgera þau, eða einhver sérstaklega tilgreindur 
opinber starfsmaður,

2.6.5. hvert persónubundið skírteini sé geymt í öruggri geymslu og aðeins afhent þaðan 
þeim opinbera starfsmanni sem falið er að gefa það út eða einhverjum sérstaklega til- 
greindum opinberum starfsmanni,

2.6.5.1. takmarka ber hina sérstaklega tilgreindu opinberu starfsmenn við:
a. menn sem starfa samkvæmt skriflegri heimild framkvæmdastjóra viðkomandi 

embættis eða þess sem fer með embættisumboð hans, og
b. eftirlitsmann þann sem fjallað er um í 5. lið hér á eftir og aðra sem falin er endur- 

skoðun eða annað eftirlit,
2.6.6. opinberum starfsmönnum sé beinlínis bannað að taka nokkum þátt í útgáfu skírteinis 

samkvæmt umsókn fjölskyldumeðlims eða náins vinar,
2.6.7. þjófnaður eða tilraun til þjófnaðar á skírteinum eða tækjum eða efnum til að persónu- 

binda þau sé þegar tilkynntur lögreglu til rannsóknar.
2.7. Mistök við útgáfustarf skulu ógilda viðkomandi skírteini í stað útgáfu í kjölfar leið- 

réttingar.

3. Meðferð umsókna og tímabundin eða endanleg afturköllun skírteina, og kœrumeðferð.
3.1. Utgáfustjómvaldi ber að tryggja að allir opinberir starfsmenn sem falið er að athuga 

umsóknir um skírteini hafí fengið viðeigandi þjálfun við að greina falsanir og í tölvunotkun.
3.2. Útgáfustjómvaldi ber að gefa út reglur sem tryggja að skírteini séu aðeins gefín út á 

grundvelli umsókna sem viðkomandi sjómaður hefur sjálfur fullgert og undirskrifað, sönn- 
unar á að umsækjandi sé sá sem hann segist vera, sönnunar á ríkisfangi eða varanlegri búsetu, 
og sönnunar á að umsækjandi sé sjómaður.

3.3. I umsókn ber að láta koma fram allar þær upplýsingar sem þar er skylt að tilgreina 
samkvæmt I. viðauka við samþykkt þessa. Á umsóknareyðublaði ber að vekja athygli um- 
sækjanda á að hann kunni að verða sóttur til saka og geti sætt refsingu ef þar em vísvitandi 
tilgreindar rangar upplýsingar.

3.4. Þegar sótt er um skírteini í fyrsta sinn, og í hvert sinn sem það er síðar talið nauð- 
synlegt í tilefni af endumýjun:
3.4.1. ber að láta umsækjanda sjálfan afhenda umsókn sína fullgerða, að undanskilinni 

undirskrift, til þess opinbera starfsmanns sem útgáfustjómvald hefur tilgreint,
3.4.2. ber að taka stafræna mynd eða Ijósmynd af umsækjanda, svo og lífkenni hans, undir 

eftirliti hins tilgreinda opinbera starfsmanns,
3.4.3. ber að láta umsækjanda undirskrifa umsókn sína í viðurvist hins tilgreinda opinbera 

starfsmanns,
3.4.4. ber síðan hinum tilgreinda opinbera starfsmanni að framsenda umsóknina beint til 

útgáfustjómvaldsins til meðferðar.
3.5. Útgáfustjómvaldi ber að gera fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja öryggi og trúnað 

um hina stafrænu mynd eða ljósmyndina, og lífkennið.
3.6. Þá persónusönnun sem umsækjandi skal leggja fram ber að hafa í samræmi við lög 

og framkvæmd útgáfuríkisins. Getur hún falist í nýlegri ljósmynd, sem útgerðarmaður eða 
skipstjóri eða annar vinnuveitandi umsækjanda eðaþjálfunarstofnunarhans staðfestir að lík- 
ist honum í raun.

3.7. Sönnun á ríkisfangi eða varanlegri búsetu umsækjanda mun venjulega vera vegabréf 
hans eða vottorð um heimild hans til varanlegrar búsetu.

3.8. Krefja ber umsækjendur um tilgreiningu á öllum öðmm ríkisborgararétti sem þeir
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kunna að eiga, og yfirlýsingu um að þeir hafi ekki fengið og ekki sótt um skírteini hjá nokkru 
öðru aðildarríki.

3.9. Ekki ber að gefa út skírteini til umsækjanda meðan hann á annað skírteini.
3.9.1. Hafa ber til reiðu tilhögun til að endumýja skírteini snemma þegar sjómanni er fyrir 

fram ljóst að honum verði ekki unnt að leggja fram umsókn sína á gildislokadegi eða 
það kemur til endumýjunar.

3.9.2. Hafa ber til reiðu framlengingartilhögun þegar framlengingar er þörf á skírteini 
vegna ófyrirséðrar framlengingar á starfstíma,

3.9.3. Hafa ber til reiðu útskiptingartilhögun þegar skírteini glatast. Gefa má þá út við- 
eigandi bráðabirgðaskjal.

3.10. Sönnunar áþví að umsækjandi sé sjómaður í skilnigi 1. gr. samþykktar þessarar ber 
að minnsta kosti að afla með:
3.10.1. fyrra skírteini, eða sjóferðabók, eða
3.10.2. vottorði um hæfni, réttindi eða viðeigandi þjálfun, eða
3.10.3. álíka áreiðanlegum upplýsingum.

3.11. Viðbótarsannana ber að leita þegar þess er talin þörf.
3.12. Viðeigandi opinberum starfsmanni útgáfustjómvalds ber að minnsta kosti að sann- 

reyna allar umsóknir í eftirfarandi atriðum:
3.12.1. að umsókn sé fullgerð og að ekki gæti þar ósamræmis sem vekur vafa um sannleiks- 

gildi þess sem þar kemur fram,
3.12.2. að einstök fram komin atriði og undirskrift samræmist því sem fram kemur á vega- 

bréfi eða öðm áreiðanlegu skilríki umsækjanda,
3.12.3. að stjórnvald sem sér um útgáfu vegabréfa eða annað lögbært yfirvald staðfesti vega- 

bréfið eða það skjal annað sem fram er lagt, og sé ástæða til að vefengja vegabréf ber 
að senda lögbæm yfirvaldi frumrit þess, en annars má senda eftirrit af viðeigandi 
síðum þess,

3.12.4. að ljósmynd sú sem afhent er sé þegar við á borin saman við þá stafrænu mynd sem 
fjallað er um í lið 3.4.2 hér að firaman,

3.12.5. að ekkert bendi til þess að gögn þau til persónusönnunar sem fjallað er um í lið 3.6 
hér að framan séu vefengjanleg,

3.12.6. að upplýsingar þær sem fjallað er um í lið 3.10 renni stoðum undir að umsækjandi 
sé sjómaður,

3.12.7. að tryggt sé með gagnagmnni þeim sem kveðið er á um í 4. gr. samningsins að skír- 
teini hafí ekki þegar verið útgefið til karls eða konu sem samsvarar umsækjanda, og 
ef umsækjandi hefur eða kann að hafa fleira en eitt ríkisfang eða fasta búsetu utan 
heimaríkis síns ber einnig að gera um það nauðsynlegar fyrirspumir hjá viðeigandi 
stjómvöldum þess eða þeirra ríkja sem í hlut eiga,

3.12.8. að gengið sé úr skugga um það í þeim viðeigandi gagnagrunnum innanlands eða á 
alþjóðavettvangi sem útgáfustjórnvald kann að hafa aðgang að, að ekki geti stafað 
hætta af einhverjum sem samsvarar umsækjanda.

3.13. Hinum opinbera starfsmanni sem fjallað er um i lið 3.12 hér að framan ber að rita 
stuttar athugasemdir er gefa til kynna árangur á könnunum um hvert einstakt ofangreindra 
atriða og vekja athygli á því sem réttlætir þá niðurstöðu að umsækjandi sé sjómaður.

3.14. Þegar umsókn hefur verið yfirfarin til hlítar ber að framsenda hana þeim opinbera 
starfsmanni sem falið er að ljúka við það skírteini sem útgefið skal til umsækjanda, ásamt 
stuðningsgögnum og athugasemdum til varðveislu.
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3.15. Að þessu loknu ber að senda hið fullgerða skírteini ásamt tilheyrandi gögnum út- 
gáfustjómvaldsins yfirmanni þar til samþykktar.

3.16. Yfírmanninumber aðeins að samþykkja skírteini efhann telur, að aflokinni athugun 
á að minnsta kosti þeim athugasemdum sem gögnunum fylgja, að starfsháttum hafi verið 
réttilega fylgt og að útgáfa á skírteini til umsækjanda sé réttlætt.

3.17. Samþykkið ber að veita skriflega og láta því fylgja skýringar varðandi þau atriði 
umsóknarinnar sem kunna að krefjast sérstakrar umfjöllunar.

3.18. Afhenda ber umsækjanda skírteini, ásamt vegabréfí eða svipuðu skjali sem hann 
kann að hafa látið í té, milliliðalaust gegn kvittun, eða senda það til umsækjanda, eða, hafí 
umsækj andi óskað þess, senda það skipstj óra hans eða atvinnurekenda, og skal sendingin fara 
fram í áreiðanlegum pósti þar sem krafíst er staðfestingar á móttöku.

3.19. Þegar skírteini er útgefíð til umsækjanda ber að færa þau atriði sem tilgreind eru í
II. viðauka við samþykkt þessa í gagnagrunn þann sem kveðið er á um í 4. gr. hennar.

3.20. í reglum útgáfustjómvaldsins ber að tilgreina hámarksfrest til móttöku eftir send- 
ingu. Hafí móttökustaðfesting ekki borist að þeim fresti liðnum og eftir að sjómanninum hef- 
ur verið gert viðvart ber að færa í gagnagrunninn viðeigandi athugasemd, tilkynna opin- 
berlega að skírteinið sé glatað, og tjá það sjómanninum.

3.21. Allar athugasemdir sem gerðar skulu, svo sem hinar stuttu athugasemdir til varð- 
veislu samkvæmt lið 3.13 hér að framan og skýringar samkvæmt lið 3.17, ber að geyma á 
öruggum stað á gildistíma skírteinisins og í þrjú ár þar á eftir. Athugasemdir og skýringar 
samkvæmt lið 3.17 ber að færa í sérstakan gagnagrunn innan embættis og gera þær aðgengi- 
legar:
a. starfsmönnum sem falið er að fylgast með verkefnum,
b. opinberum starfsmönnum sem fást við störf tengd athugun á umsóknum, og
c. í þjálfunarskyni.

3.22. Ef upplýsingar berast sem benda til að skírteini hafí verið ranglega útgefíð eða að 
skilyrði útgáfu þess séu ekki lengur fyrir hendi ber þegar að tilkynna það útgáfustjómvaldinu 
með tilliti til skjótrar afturköllunar.

3.23. Sé skírteini afturkallað tímabundið eða endanlega ber útgáfustjómvaldinu þegar að 
uppfæra gagnagrunn sinn þannig að þar komi fram að viðkomandi skírteini sé nú ekki viður- 
kennt.

3.24. Sé umsóknum skírteini hafnað eða ákvörðun tekin umað afturkallaþað tímabundið 
eða endanlega ber stjómvaldi að tilkynna umsækjanda um kærarétt hans og skýra honum til 
hlítar frá ástæðum ákvörðunarinnar.

3.25. Kærumeðferð skal vera eins skjót og kostur er og í samræmi við nauðsyn þess að 
fjallað sé um málið af sanngimi og til hlítar.

4. Rekstur, öryggi og viðhald gagnagrunns.
4.1. Útgáfustjómvaldi ber að eftir þörfum að gera ráðstafanir og kveða á um reglur til að 

koma í framkvæmd 4. gr. samþykktar þessarar, þar sem einkum sé tryggt:
4.1.1. að miðstöð sé opinn eða aðgangur um tölvu sé tryggður allan sólarhringinn alla 

daga vikunnar, eins og krafist er í 4., 5. og 6. mgr. 4. gr.,
4.1.2. öryggi gagnagrunnsins,
4.1.3. að réttindi einstaklinga séu virt við geymslu, meðhöndlun og sendingu upplýsinga,
4.1.4. að virt séu réttindi sjómanns til að sannreyna að upplýsingar um hann séu réttar, og 

til að fá tímanlega fram leiðréttingu á atriðum sem þurfa leiðréttingar við.
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4.2. Útgáfustjómvaldi ber að kveða á um fullnægjandi starfshætti til vemdar gagnagrunn- 
inum, þar á meðal með því að:
4.2.1. krefjast þess að gagnagrunnurinn sé reglulega afritaður á geymslumiðill sem hafður 

skal á öruggum stað utan húsnæðis útgáfustjórnvaldsins,
4.2.2. takmarka við sérstaklega tilnefnda opinbera starfsmenn heimildir til að gera breyt- 

ingar á færslum í gagnagrunninn og til aðgangs að honum eftir að færsla hefur verið 
staðfest af þeim opinbera starfsmanni sem gerði hana.

5. Gæðaeftirlit með verklagsreglum og reglubundið mat.
5.1. Útgáfustjórnvaldi ber að skipa háttsettan opinberan starfsmann, sem viðurkennt er að 

sé heiðarlegur, traustverður og áreiðanlegur, og sem ekki fæst við vörslu og meðferð skír- 
teina, til eftirlitsstarfs með því að:
5.1.1. fylgjast stöðugt með framkvæmd þessara lágmarkskrafna,
5.1.2. vekja þegar í stað athygli á hnökrum við framkvæmdina,
5.1.3. veita framkvæmdastjóra og viðkomandi opinberum starfsmönnum ráð um umbætur 

á starfsháttum við útgáfu skírteina, og
5.1.4. leggjagæðaeftirlitsskýrsluumofangreintfyrirstjómendur. Eftirlitsmanniberef unnt 

er að vera kunnugur öllum störfum sem fylgjast skal með.
5.2. Eftirlitsmaður skal vera ábyrgur milliliðalaust gagnvart framkvæmdastjóra útgáfu- 

stjómvalds.
5.3. Gera ber öllum starfsmönnum útgáfustjómvalds, að meðtöldum framkvæmdastjóra, 

skylt að veita eftirlitsmanni öll gögn og upplýsingar sem eftirlitsmaður telur skipta máli við 
störf sín.

5.4. Útgáfustjómvaldi ber að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að opinberir starfs- 
menn geti frjálslega tjáð sig við eftirlitsmann án þess að eiga á hættu að þeir verði látnir 
gjalda þess.

5.5. Starfsumboð eftirlitsmanns skal krefjast þess að hann sinni sérstaklega eftirfarandi 
verkefnum:
5.5.1. sannreyna að fé, húsnæði, tækjabúnaður og starfslið sé fullnægjandi til að starfí út- 

gáfustjómvalds sé sinnt á skilvirkan hátt,
5.5.2. tryggja að auð og fullgerð skírteini séu í öruggri vörslu,
5.5.3. að tryggja að komið hafi verið á fullnægjandi reglum, tilhögun og verklagsreglum 

i samræmi við liði 2.6, 3.2, 4 og 5.4 hér að framan,
5.5.4. tryggja að hinir viðkomandi opinberu starfsmenn séu vel kunnir þeim reglum og 

verklagsreglum, svo og tilhöguninni, og skilji þá þætti til hlítar,
5.5.5. fylgjast náið á grundvelli úrtaksathugana með hverju verki semunnið er við meðferð 

einstakra mála, þar á meðal með athugasemdum sem hvert verk varða og öðmm 
færslum, frá því er umsókn um skírteini er móttekin og þar til lokið er útgáfumeðferð 
þess,

5.5.6. sannreyna að öryggisráðstafanir sem gerðar eru um vörslu auðra skírteina, tækja og 
efna beri árangur,

5.5.7. sannreyna, með aðstoð trúnaðarsérfræðings ef nauðsyn krefur, öryggi og sannleika 
þeirra upplýsinga sem geymdar eru í tölvu, og að krafan um aðgang allan sólarhring- 
inn alla daga vikunnar sé uppfyllt,

5.5.8. rannsaka allar áreiðanlegar upplýsingar um hugsanlega ranga útgáfu skírteinis, hugs- 
anlega fölsun eða sviksamlega öflun skirteinis í því skyni að komast að raun um
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hvort misferli hafí átt sér stað innanhúss eða hvort misbrestur hafi orðið er gæti hafa 
stuðlað að eða valdið því,

5.5.9. rannsakakvartanirummeintan ófullnægjandi aðgang að upplýsingum í gagnagrunni 
með tilliti til þeirra krafna sem kveðið er á um í 2., 3., og 5. mgr. 4. gr. samþykkt- 
arinnar, eða um skekkjur í þeim upplýsingum,

5.5.10. tryggja að framkvæmdastjóri útgáfustjómvalds hafi tímanlega og á skilvirkan hátt 
brugðist við skýrslum um umbætur á verklagsreglum og hugsanlega misbresti,

5.5.11. færa skýrslur um gæðaeftirlit sem fram hefur farið,
5.5.12. tryggja að stjómendur hafi yfirfarið það sem komið hefur í ljós við gæðaeftirlit og 

að skýrslur séu færðar um þá yfirferð.
5.6. Framkvæmdastjóra útgáfustjómvalds ber að tryggja að reglulegt mat fari fram á 

áreiðanleika útgáfutilhögunar og útgáfumeðferðar, og að þeir þættir séu í samræmi við þær 
kröfur sem samþykkt þessi gerir. Við það mat ber að hafa hliðsjón af eftirfarandi:
5.6.1. niðurstöðum endurskoðunar sem fram kann að hafa farið á útgáfutilhögun og verk- 

lagsreglum,
5.6.2. skýrslum og niðurstöðum rannsókna og öðmm vísbendingum um hvort úrbætur í 

kjölfar tilkynninga um misbresti eða skort á öryggi hafi borið árangur,
5.6.3. skýrslum um skírteini sem hafa verið útgefin, glatast, verið ógilt eða skemmst,
5.6.4. skýrslum um hvemig gæðaeftirlit verkar,
5.6.5. skýrslum um vandkvæði varðandi áreiðanleika eða öryggi tölvugagnagrunns, þar á 

meðal um gerðar fyrirspumir,
5.6.6. áhrifum breytinga á útgáfutilhögun og verklagsreglum vegna tæknilegra umbóta eða 

nýmæla við útgáfu á skírteinum,
5.6.7. niðurstöðum á endurskoðunum á stjómunarháttum,
5.6.8. endurskoðun á verklagsreglum til að tryggja að þeim sé beitt þannig að virtar séu 

grundvallarreglur og réttindi við vinnu eins og mælt er fyrir um í viðeigandi gerðum 
Alþj óðavinnumálastofnunarinnar.

5.7. Koma ber á ferlum og verklagsreglum til að hindra að skýrslur annarra aðildarríkja 
séu gerðar kunnar án heimildar.

5.8. Með öllum ferlum og verklagsreglum við endurskoðun ber að tryggja að framleiðslu- 
aðferðir og öryggistilhögun, þ.m.t. eftirlit með birgðum, nægi til að fullnægja þeim kröfum 
sem gerðar eru í viðauka þessum.

Fylgiskjal VI.

Bókun við samþykkt nr. 155, um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi.

Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem kom saman til 90. þingsetu sinnar 
í Genf 3. júní 2002 eftir kvaðningu stjómamefndar alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,

minnist ákvæða 11. greinar samþykktarinnar um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfs- 
umhverfí, 1981 (hér á eftir kölluð ,,samþykktin“), þar sem tekið er sérstaklega fram að:

„í því skyni að hrinda í framkvæmd stefnu þeirri sem lýst er í 4. grein þessarar sam- 
þykktar, skal til þess bært stjómvald eða til þess bær stjómvöld sjá til þess að eftirfarandi sé 
framkvæmt stig af stigi:


