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Fylgiskjal I.

SAMÞYKKT UM VINNUSKILYRÐI FARMANNA, 2006

Inngangsorð.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar,
er kom saman til 94. þingsetu sinnar í Genf hinn 7. febrúar 2006 eftir kvaðningu stjómar- 

nefndar alþjóðavinnumálaskrifstofúnnar, og
hafði hug á að setja saman samræmt skjal sem inniheldur, að því marki sem unnt er, allar 

uppfærðar viðmiðanir gildandi alþjóðasamþykkta og -tilmæla um vinnuskilyrði farmanna auk 
grundvallarreglna sem er að finna í öðrum alþjóðavinnumálasamþykktum, einkum:
- samþykkt um nauðungarvinnu eða skylduvinnu, 1930 (nr. 29);
- samþykkt um félagafrelsi og vemdun þess, 1948 (nr. 87);
- samþykkt um beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna félög og semia sam- 

eiginlega, 1949 (nr. 98);
- samþykkt um jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf, 1951 (nr. 100);
- samþykkt um afnám nauðungarvinnu, 1957 (nr. 105);
- samþykkt um misrétti með tilliti til atvinnu eða starfa, 1958 (nr. 111);
- samþykkt um lágmarksaldur, 1973 (nr. 138);
- samþykkt um bamavinnu í sinni verstu mynd, 1999 (nr. 182); og

hafa í huga grundvallarumboð stofnunarinnar, sem er að stuðla að mannsæmandi vinnu- 
skilyrðum, og

minnast yfirlýsingar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarviðmið og réttindi 
við vinnu, 1998, og

minnast þess einnig að farmenn nj óta verndar ákvæða annarra ILO-geminga og hafa önnur 
réttindi sem sett em á stofn sem grundvallarréttindi og frelsi allra einstaklinga, og

að teknu tilliti til hnattræns eðlis skipaútgerðar þurfa farmenn sérstaka vemd, og 
hafa einnig í huga alþjóðaviðmiðanimar um öryggi skipa, vemd einstaklinga og gæða-

stjómun skipa í samþykktinni um öryggi mannslífa á hafinu, 1974, með síðari breytingum, 
samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, með síðari breyting- 
um, og í kröfum um menntun, þjálfun og hæfni í alþjóðasamþykktinni um menntun, þjálfun, 
skírteini og vaktstöður farmanna, 1978, með síðari breytingum, og

minnast þess að hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna, 1982, kveður á um þann al- 
menna lagaramma sem starfsemi á úthöfum og innhöfum þarf að lúta og hefur úrslitaþýðingu 
sem grundvöllur aðgerða og samstarfs á sviði siglinga og útvegs innan lands, svæðisbundið 
og hnattrænt og að nauðsynlegt sé að varðveita áreiðanleika hans, og

minnast þess að í 94. gr. hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna, 1982, er kveðið á um 
skyldur fánaríkis, m.a. með tilliti til vinnuskilyrða, þjálfunar áhafna og félagslegra atriða um 
borð í skipum sem sigla undir fána þess, og

minnast 8. mgr. 19. gr. stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem kveður á um að 
í engu tilviki skuli samþykkt þingsins á alþjóðasamþykkt eða tilmælum eða ful lgilding aðild- 
arríkis á neinni samþykkt teljast hafa áhrif á nokkur lög, úrskurði, venjur eða samninga 
starfsmanna sem í hlut eiga og sem tryggja þeim betri kjör en kveðið er á um í samþykktinni 
eða tilmælunum, og
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hafa einsett sér að þessi nýi gemingur sé þannig úr garði gerður að sem víðtækast sam- 
þykki sé tryggt meðal ríkisstjóma, útgerðarmanna og farmanna, sem vilja halda í heiðri 
grundvallarreglur um mannsæmandi vinnu, að auðvelt sé að breyta honum og að honum verði 
hrint í framkvæmd og framfylgt með markvissum hætti, og

eftir að hafa ákveðið að samþykkja tilteknar tillögur þannig að slíkur gemingur verði að 
veruleika, sem er eina málið á dagskrá þingsins, og

hafa ákveðið að þessar tillögur skuli birtast í formi alþjóðasamþykktar;
samþykkja þennan tuttugasta og þriðja dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sex eftir-

farandi samþykkt, sem vísa má til með heitinu samþykkt um vinnuskilyrði farmanna, 2006.

Almennar skyldur.
I. gr.

1. Hvert ríki, sem fullgildir þessa samþykkt, skuldbindur sig til þess að hrinda ákvæðum 
hennar að fullu og öllu leyti í framkvæmd með þeim hætti sem segir í VI. gr. í því skyni að 
tryggja rétt allra farmanna til mannsæmandi vinnu.

2. Aðildarríki skulu eiga með sér samstarf í þeim tilgangi að tryggja skilvirka framkvæmd 
og framfylgd þessarar samþykktar.

Skilgreiningar og gildissvið.
II. gr.

1. í þessari samþykkt, nema kveðið sé á um annað samkvæmt tilteknum ákvæðum, er 
merking eftirtalinna hugtaka sem hér segir:
a) lögbært stjómvald er ráðherra, ráðuneyti eða annað stjómvald sem hefur vald til að gefa 

út og framfylgja reglugerðum, reglum eða öðmm fyrirmælum sem hafa lagagildi hvað 
varðar viðfangsefni ákvæðanna sem um ræðir;

b) yfirlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna er yfirlýsingin sem um 
getur í 4. mgr. reglu 5.1.3;

c) brúttótonnatala er sú brúttótonnatala sem er reiknuð í samræmi við reglur um mælingu 
skipa í 1. viðauka við alþjóðasamninginn um mælingar skipa frá 1969 eða síðari samn- 
inga sem kunna að hafa komið í stað hans; brúttótonnatalan fyrir skip sem bráðabirgða- 
áætlun um mælingar, sem samþykkt er af Alþjóðasiglingamálastofnuninni, tekur til 
verður brúttótonnatalan sem er að finna í athugasemdadálki alþjóðamælibréfsins (1969);

d) skírteini um vinnuskilyrði farmanna er skírteinið sem um getur í reglu 5.1.3;
e) með kröfum þessarar samþykktar vísast til krafnanna í þessum greinum, í reglunum og 

A-hluta kóða þessarar samþykktar;
f) farmaður er hver sá einstaklingur sem er starfandi, er ráðinn eða gegnir hvers kyns stöðu 

um borð í skipi sem þessi samþykkt nær til;
g) ráðningarsamningur farmanna felur í sér bæði samning um ráðningu og samning milli 

skipstjóra og farmanna um kaup og kjör;
h) fyrirtæki sem sinnir skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna er hver einstaklingur, 

félag, stofnun, umboðsskrifstofa eða önnur samtök í opinberum rekstri eða einkarekstri 
sem starfar við að skrá farmenn fyrir hönd útgerðarmanna eða ráða farmenn í störf hjá 
útgerðarmönnum;

i) skip er skip annað en það sem einungis er siglt á vatnaleiðum eða siglingaleiðum nærri 
eða i vari eða á svæðum þar sem reglur um siglingar í höfnum gilda;
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j) útgerðarmaður er eigandi skips eða hver sú stofnun eða einstaklingur, t.d. framkvæmda- 
stjóri, umboðsmaður eða skipamiðlari þurrleiguskipa (skipa án áhafna), sem hefur tekið 
á sig ábyrgð á rekstri skipsins úr höndum eiganda, og sem hefur með því að takast þessa 
ábyrgð á hendur gengist við öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem eru lagðar á útgerðar- 
menn í samræmi við þessa samþykkt burtséð frá því hvort einhverjar aðrar stofnanir eða 
einstaklingar uppfylli tilteknar skyldur eða ábyrgð fyrir hönd útgerðarmannsins.

2. Nema annað sé sérstaklega tekið fram gildir þessi samþykkt um alla farmenn.
3. Ef vafí leikur á því hvort einhverjir hópar manna skuli teljast farmenn í merkingu þess- 

arar samþykktar skal úr því skorið af lögbæru stjórnvaldi í hverju aðildarríki, að höfðu sam- 
ráði við samtök útgerðarmanna og farmanna sem hlut eiga að máli.

4. Ef ekki er annað ákveðið tekur þessi samþykkt til allra skipa bæði í einkaeign og eigu 
hins opinbera, sem stunda að staðaldri einhverja arðbæra starfsemi, annarra en skipa sem 
stunda fískveiðar eða aðra sambærilega starfsemi og skipa af frumstæðri gerð svo sem 
„dhows“ og, junks“.

Þessi samþykkt gildir ekki um herskip eða aðstoðarskip sjóherja.
5. Ef vafí leikur á því hvort þessi samþykkt gildi um skip eða tiltekinn flokk skipa skal 

lögbært stjómvald í hverju aðildarríki skera úr um það, að höfðu samráði við samtök útgerð- 
armanna og farmanna sem hlut eiga að máli.

6. Ef lögbært stjómvald kemst að því að ekki sé skynsamlegt eða gerlegt á þeirri stundu 
að beita tilteknum ákvæðum kóðans sem um getur í 1. mgr. VI. gr. um skip eða tiltekna 
flokka skipa sem sigla undir fána aðildarríkisins skulu viðeigandi ákvæði kóðans ekki gilda 
að því leyti sem tekið er á viðfangsefninu með öðrum hætti í landslögum, reglugerðum, 
kjarasamningum eða með öðmm ráðstöfunum. Slíkan úrskurð má aðeins fella í samráði við 
hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna og aðeins að því er varðar skip undir 200 
brúttótonnum sem em ekki í millilandasiglingum.

7. Sérhver ákvörðun sem aðildarríki tekur skv. 3., 5, eða 6. mgr. þessarar greinar skal til- 
kynnt til forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar sem skal tilkynna það til allra aðildarríkja 
stofnunarinnar.

8. Sé ekki beint kveðið á um annað felur tilvísun til þessarar samþykktar einnig í sér til- 
vísun til reglnanna og kóðans.

Grundvallarréttindi og regiur.
III. gr.

Hvert aðildarríki skal tryggja að í ákvæðum eigin laga og reglugerða séu virt, að því er 
varðar þessa samþykkt, grundvallarréttindi til:
a) félagafrelsis og virk viðurkenning á réttinum til aðildar að kjarasamningum;
b) afnáms hvers konar nauðungar- og skylduvinnu;
c) afnáms vinnu bama; og
d) afnáms misréttis með tilliti til atvinnu eða starfa.

Starfsréttindi og félagsleg réttindi farmanna.
IV. gr.

1. Sérhver farmaður á rétt á ömggum og vemduðum vinnustað sem uppfyllir öryggis- 
kröfur.

2. Sérhver farmaður á rétt á sanngjömum ráðningarskilmálum.
3. Sérhver farmaður á rétt á mannsæmandi starfsskilyrðum og lífskjörum um borð í skipi.
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4. Sérhver farmaður á rétt á heilsuvemd, læknishjálp, ráðstöfunum um velferð og öðrum 
þáttum félagslegrar verndar.

5. Hvert aðildarríki skal tryggja, innan marka lögsögu sinnar, að starfsréttindi og félagsleg 
réttindi farmanna sem kveðið er á um í framangreindum málsgreinum þessarar greinar séu 
framkvæmd í samræmi við kröfur þessarar samþykktar. Hrinda má slíku í framkvæmd með 
landslögum eða reglugerðum, með viðeigandi kjarasamningum, með öðrum ráðstöfunum eða 
samkvæmt venju, nema kveðið sé á um það með öðrum hætti í samþykktinni.

Fullnæging formskilyrða og framfylgd.
V. gr.

1. Sérhvert aðildarríki skal framkvæma og framfylgja lögum eða reglugerðum eða gera 
aðrar ráðstafanir sem það hefur samþykkt til að efna skuldbindingar sínar samkvæmt þessari 
samþykkt hvað varðar skip og farmenn í lögsögu sinni.

2. Af þessum sökum skal hvert aðildarríki með skilvirkum hætti halda uppi lögsögu og 
eftírliti með skipum sem sigla undir fána þess með því að koma á kerfí til að tryggja að kröf- 
ur þessarar samþykktar séu uppfylltar, þar með talið reglulegar skoðanir, tilkynningar, eftirlit 
og málarekstur samkvæmt gildandi lögum.

3. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að skip sem sigla undir fána þeirra séu með skírteini 
um vinnuskilyrði farmanna og yfírlýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði far- 
manna sem krafíst er samkvæmt þessari samþykkt.

4. Aðildarríki, annað en fánaríki, má í samræmi við þjóðarétt skoða skip sem þessi sam- 
þykkt nær til þegar það liggur í höfn þess til að meta hvort skipið uppfyllir kröfur þessarar 
samþykktar.

5. Hvert aðildarríki skal á skilvirkan hátt fara með lögsögu sína og eftirlit með fyrirtækj- 
um sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna, ef þau hafa staðfestu á yfínáða- 
svæði þess.

6. Hvert aðildarríki skal leggja bann við því að brotið sé gegn kröfum þessarar samþykktar 
og skal, í samræmi við þjóðarétt, setja viðurlög eða kreljast þess að gerðar séu ráðstafanir 
til úrbóta samkvæmt landslögum sem nægja til að hafa vamaðaráhrif gegn slíkum brotum.

7. Sérhvert aðildarríki skal framkvæma skyldur sínar samkvæmt þessari samþykkt þannig 
að tryggt sé að skip sem sigla undir fána ríkis sem hefur ekki fullgilt þessa samþykkt hljóti 
ekki hagstæðari meðhöndlun en skip sem sigla undir fána ríkja sem hafa fullgilt hana.

Reglur ásamt A- og B-hlutum kóðans.
VI. gr.

1. Reglumar og ákvæði A-hluta kóðans eru skuldbindandi. Akvæði B-hluta kóðans em 
ekki skuldbindandi.

2. Hvert aðildarríki skuldbindur sig til að virða réttindi og grundvallarreglur þær sem mælt 
er fyrir um í reglunum og innleiða hverja reglu með þeim hætti sem mælt er fyrir um í sam- 
svarandi ákvæðum A-hluta kóðans. Að auki skal aðildarríki íhuga alvarlega að innleiða 
skyldur sínar með þeim hætti sem kveðið er á um í B-hluta kóðans.

3. Aðildarríki sem er ekki í stakk búið til að innleiða réttindi og grundvallarreglur með 
þeim hætti sem mælt er fyrir um í A-hluta kóðans má, nema annað sé sérstaklega tekið fram 
í þessari samþykkt, innleiða A-hluta með ákvæðum í lögum og reglugerðum eða öðrum ráð- 
stöfunum sem eru mjög sambærilegar ákvæðum A-hluta.
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4. Að því er varðar 3. mgr. þessarar greinar eingöngu skal litið svo á að þau lög, reglu- 
gerðir, kjarasamningar eða aðrar ráðstafanir til innleiðingar séu mjög sambærileg, með skír- 
skotun til þessarar samþykktar, ef aðildarríkið gengur úr skugga um að:
a) þær hafi áhrif í þá átt að ná fram almennum markmiðum og tilgangi ákvæða A-hluta 

kóðans sem um er að ræða; og
b) þær nái að framfylgja ákvæðum A-hluta kóðans sem um er að ræða.

Samráð við samtök útgerðarmanna og farmanna.
VII. gr.

Aðildarríki má einungis heimila frávik, undanþágu eða sveigjanleika við beitingu þessarar 
samþykktar sem samkvæmt henni kallar á samráð samtaka útgerðarmanna og farmanna, ef 
samtök útgerðarmanna eða farmanna eru ekki fyrir hendi í aðildarríki, að höfðu samráði við 
nefndina sem um getur í XIII. gr.

Gildistaka.
VIII. gr.

1. Formlegar fullgildingar á þessari samþykkt skal senda forstjóra alþjóðavinnumála- 
skrifstofunnar til skrásetningar.

2. Samþykkt þessi skal einungis vera bindandi fyrir þau aðildarríki Alþjóðavinnumála- 
stofnunarinnar sem látið hafa forstjóra skrá fullgildingar sínar.

3. Þessi samþykkt gengur í gildi tólf mánuðum eftir að skráðar hafa verið fullgildingar 
a.m.k. 30 aðildarríkja, sem samanlagt hafa 33 prósent af brúttótonnatölu skipaflota heims.

4. Síðar gengur samþykktin í gildi að því er snertir hvert aðildarríki tólf mánuðum eftir 
að fullgilding þess hefur verið skráð.

Uppsögn.
IX. gr.

1. Aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, getur sagt henni upp að liðnum tíu árum 
frá fyrstu gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda forstjóra alþjóðavinnumála- 
skrifstofunnar til skrásetningar. Slík uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en einu ári eftir skrásetn- 
ingu hennar.

2. Hvert það aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, en notfærir sér ekki innan árs 
frá lokum tíu ára tímabilsins, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, réttinn til uppsagnar 
sem kveðið er á um í þessari grein, skal bundið af henni í annað tíu ára tímabil, og síðan get- 
ur það sagt þessari samþykkt upp að loknu hverju tíu ára tímabili í samræmi við ákvæði þess- 
arar greinar.

Áhrif gildistöku.
X. gr.

Samþykkt þessi er endurskoðun á eftirtöldum samþykktum:
Samþykkt um ákvörðun lágmarksaldurs barna við sjómennsku, 1920 (nr. 7).
Samþykkt um bætur fyrir vinnutjón af völdum skipbrots, 1920 (nr. 8).
Samþykkt um ráðningu sjómanna í skiprúm, 1920 (nr. 9).
Samþykkt um skylduskoðun læknis á bömum og unglingum við sjómennsku, 1921 

(nr. 16).
Samþykkt um skiprúmssamning sjómanna, 1926 (nr. 22).
Samþykkt um heimsendingu sjómanna, 1926 (nr. 23).
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Samþykkt um lágmarkskröfur til hæfni skipstjóra og yfírmanna á kaupskipum, 1936 
(nr. 53).

Samþykkt um árlegt orlof með launum, 1936 (nr. 54).
Samþykkt um ábyrgð útgerðarmanna á sjúkum og slösuðum sjófarendum, 1936 (nr. 55). 
Samþykkt um sjúkratryggingar sjómanna, 1936 (nr. 56).
Samþykkt um vinnutíma á skipum og stærð áhafnar, 1936 (nr. 57).
Samþykkt um lágmarksaldur barna við sjómennsku, 1936 (nr. 58).
Samþykkt um fæði og þjónustu áhafna á skipum, 1946 (nr. 68).
Samþykkt um útgáfu hæfnisskírteina fyrir matsveina á skipum, 1946 (nr. 69).
Samþykkt um félagslegt öryggi sjómanna, 1946 (nr. 70).
Samþykkt um orlof með launum fyrir farmenn, 1946 (nr. 72).
Samþykkt um læknisskoðun farmanna, 1946 (nr. 73).
Samþykkt um útgáfu atvinnuskírteina fyrir háseta, 1946 (nr. 74).
Samþykkt um vistarverur farmanna, 1946, nr. 75).
Samþykkt um vinnulaun, vinnutíma og mannafla á skipum, 1946 (nr. 76).
Samþykkt um orlof með launum fyrir farmenn (endurskoðuð), 1949 (nr. 91).
Samþykkt um vistarverur skipverja um borð í skipum (endurskoðuð), 1949, (nr. 92). 
Samþykkt um vinnulaun, vinnutíma og mannafla á skipum (endurskoðuð), 1949 (nr. 93). 
Samþykkt um vinnulaun, vinnutíma og mannafla á skipum (endurskoðuð), 1958 (nr. 109). 
Samþykkt um vistarverur skipverja (viðbótarákvæði), 1970 (nr. 133).
Samþykkt um slysavamir sjómanna, 1970 (nr. 134).
Samþykkt um atvinnuöryggi farmanna, 1976 (nr. 145).
Samþykkt um árlegt orlof farmanna, 1976 (nr. 146).
Samþykkt um lágmarkskröfur á kaupskipum, 1976 (nr. 147).
Bókun frá 1996 við samþykkt um lágmarkskröfur á kaupskipum, 1976 (nr. 147). 
Samþykkt um aðbúnað skipverja á hafí úti og í höfn, 1987 (nr. 163).
Samþykkt um heilsuvemd og læknishjálp við skipverja, 1987 (nr. 164).
Samþykkt um félagslegt öryggi skipverja (endurskoðuð), 1987 (nr. 165).
Samþykkt um heimsendingu skipverja (endurskoðuð), 1987 (nr. 166).
Samþykkt um vinnueftirlit í þágu farmanna, 1996 (nr. 178).
Samþykkt um skráningu og ráðningu farmanna í skiprúm, 1996 (nr. 179).
Samþykkt um vinnutíma farmanna og mönnun skipa, 1996 (nr. 180).

Starf vörsluaðila.
XI. gr.

1. Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum Alþjóða- 
vinnumálastofnunarinnar skrásetningu allra fullgildinga, yfirlýsinga og uppsagna sem að- 
ildarríki stofnunarinnar hafa sent honum.

2. Þegar skilyrðum 3. mgr. VIII. gr. er fullnægt skal forstjórinn vekja athygli aðildarríkj- 
anna að stofnuninni á hvaða dag samþykktin öðlast gildi.

XII. gr.
Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna, til 

skrásetningar skv. 102. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna, allar upplýsingar um fullgild- 
ingar, yfirlýsingar og uppsagnir sem skráðar eru samkvæmt þessari samþykkt.
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Sérstök þríhliða nefnd.
XIII. gr.

1. Stjómamefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal hafa stöðugt eftirlit með fram- 
kvæmd þessarar samþykktar fyrir milligöngu nefndar sem hún kom á fót og skal hún hafa 
sérþekkingu á sviði viðmiðana um vinnuskilyrði farmanna.

2. Hvað varðar mál sem fjallað er um samkvæmt þessari samþykkt skulu í nefndinni sitja 
tveir fulltrúar tilnefndir af ríkisstjórn hvers aðildarríkis sem hefur fullgilt þessa samþykkt og 
fulltrúar útgerða og farmanna sem stjómamefnd tilnefnir að höfðu samráði við siglingamála- 
nefnd.

3. Fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkja sem hafa ekki enn fullgilt þessa samþykkt mega taka 
þátt starfi nefndarinnar en hafa ekki atkvæðisrétt í neinum málum sem fjallað er um sam- 
kvæmt þessari samþykkt. Stjómamefndin má bjóða öðrum stofnunum eða aðilum að eiga 
fulltrúa í nefndinni með stöðu áheymarfulltrúa.

4. Atkvæði hvers fulltrúa útgerðarmanna og farmanna í nefndinni skulu vega þannig að 
tryggt sé að hópur útgerðarmanna og farmanna hafi helming atkvæðavægis á móti heildar- 
fjölda fulltrúa ríkisstjóma sem eiga fulltrúa á viðkomandi fundi og hafa atkvæðisrétt.

Breytingar á þessari samþykkt.
XIV. gr.

1. Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar má samþykkja breytingar á ákvæðum 
þessarar samþykktar innan ramma 19. gr. stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og 
reglna og málsmeðferðar stofnunarinnar um samþykkt samþykkta. Einnig má samþykkja 
breytingar á kóðanum eftir málsmeðferðinni í XV. gr.

2. Hvað varðar aðildarríki sem létu skrá fullgildingar sínar á þessari samþykkt áður en 
breyting var samþykkt skal tilkynna þeim um texta breytinganna til samþykktar.

3. Hvað varðar önnur aðildarríki að stofnuninni skal tilkynna þeim um texta samþykkt- 
arinnar, eins og honum var breytt, til fullgildingar í samræmi við 19. gr. stofnskrárinnar.

4. Breyting telst hafa öðlast staðfestingu á þeim degi sem skráðar hafa verið fullgildingar 
á breytingunum eða samþykktinni með síðari breytingum, eftir atvikum, a.m.k. 30 aðildarríki 
sem samanlagt hafa 33 prósent af brúttórúmlestatölu skipaflota heims.

5. Breyting sem samþykkt er innan ramma 19. gr. stofnsamþykktarinnar skulu því aðeins 
vera bindandi fyrir þau aðildarríki stofnunarinnar sem látið hafa forstjóra alþjóðavinnumála- 
skrifstofunnar skrá fullgildingar sínar.

6. Að því er varðar aðildarríki sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar skal breyting öðlast 
gildi tólf mánuðum eftir dagsetningu staðfestingarinnar sem um getur í 4. mgr. þessarar 
greinar eða tólf mánuðum eftir þann dag sem breytingin var skráð, eftir því hvor dagsetningin 
kemur síðar.

7. Með fyrirvara um 9. mgr. þessarar greinar, að því er varðar aðildarríki sem um getur 
í 3. mgr. þessarar greinar skal samþykktin með síðari breytingum öðlast gildi tólf mánuðum 
eftir dagsetningu staðfestingarinnar sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar eða tólf mán- 
uðum eftir fullgildingu þeirra á samþykktinni, eftir því hvor dagsetningin kemur síðar.

8. Að því er varðar þau aðildarríki sem hafa látið skrá fullgildingu sína á þessari samþykkt 
fyrir breytingu en hafa ekki fullgilt breytinguna skal þessi samþykkt vera áfram í gildi án 
viðkomandi breytingar.

9. Hvert aðildarríki sem fær fullgildingu þessarar samþykktar skráða eftir að breyting er 
samþykkt en áður en dagsetningin sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar má, í formi yfir- 
lýsingar sem fylgir fullgildingarskjalinu, tilgreina að fullgilding þess tengist samþykktinni
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án viðkomandi breytingar. Ef fullgilding fer fram með slíkri yfirlýsingu skal samþykktin öðl- 
ast gildi hvað varðar viðkomandi aðildarríki tólf mánuðum eftir þann dag sem fullgildingin 
var skráð. Fylgi slík yfírlýsing ekki fullgildingarskjali eða ef fullgildingin er ekki skráð á 
þeim degi sem um getur í 4. mgr. eða síðar skal samþykktin öðlast gildi hvað varðar viðkom- 
andi aðildarríki tólf mánuðum eftir þann dag sem fullgildingin var skráð og, við gildistöku 
hennar í samræmi við 7. mgr. þessarar greinar, skulu breytingamar vera bindandi hvað varðar 
viðkomandi aðildarríki nema breytingin kveði á um annað.

Breytingar á kóðanum.
XV. gr.

1. Breytingar á kóðanum má annaðhvort gera með málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um 
í XIV. gr. eða, nema annað sé sérstaklega tekið fram, í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í þessari grein.

2. Ríkisstjóm hvers aðila að stofnuninni eða hópur fulltrúa útgerðarmanna eða hópur full- 
trúa farmanna sem hafa verið skipaðir af nefndinni sem um getur í XIII. gr. mega gera tillögu 
að breytingu á kóðanum hjá forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar. Breyting sem ríkis- 
stjóm gerir tillögu að skal hafa verið lögð fram eða studd af a.m.k. 5 ríkisstjómum aðildar- 
ríkja sem hafa fullgilt samþykktina eða af hópum fulltrúa útgerðarmanna eða farmanna sem 
um getur í þessari málsgrein.

3. Eftir að hafa sannreynt að tillaga að breytingu uppfylli kröfur 2. mgr. þessarar greinar 
skal forstjórinn án tafar tilkynna um slíka tillögu, ásamt hvers kyns athugasemdum eða uppá- 
stungum sem teljast viðeigandi, til allra aðildarríkja að stofnuninni með boði um að þau megi 
senda athugasemdir sínar eða uppástungur um tillöguna innan sex mánaða eða innan annarra 
tímamarka (sem mega ekki verða skemmri en þrír mánuðir) sem stjómamefndin mælir 
fyrir um.

4. I lok tímabilsins sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar skulu tillögumar, ásamt 
samantekt um athugasemdum eða uppástungum sem gerðar kunna að vera samkvæmt þeirri 
málsgrein, sendar til nefndarinnar til umfjöllunar á fundi. Breyting skal teljast samþykkt af 
hálfu nefndarinnar ef:
a) a.m.k. helmingurríkisstjóma aðildarríkja að samþykktinni á fulltrúa á fundinumþar sem 

tillögumar em til umfjöllunar; og
b) meirihluti a.m.k. tveggja þriðju hluta fulltrúa í nefndinni styður breytinguna; og
c) þessi meirihluti samanstendur af a.m.k. helmingi atkvæðavægis ríkisstjóma, helmingi 

atkvæðavægis útgerðarmanna og helmingi atkvæðavægis farmanna sem skráðir em á 
fundinn þegar gengið er til atkvæða um tillöguna.

5. Breytingar sem em samþykktar í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar skulu lagðar 
fram á næsta fundi allsherjarþingsins til samþykktar. Slíkt samþykki skal krefjast meirihluta 
tveggja þriðju hluta greiddra atkvæða viðstaddra sendifulltrúa. Náist þessi meirihluti ekki 
skal framlögðum tillögum vísað aftur til nefndarinnar til endurumíjöllunar sé það vilj i nefnd- 
arinnar.

6. Forstjórinn skal senda tilkynningu um breytingar, sem allsherjarþingið samþykkir, til 
hvers aðildarríkis sem lét skrá fullgildingu sína á þessari samþykkt áður en breyting var sam- 
þykkt af hálfu allsherjarþingsins. Þau aðildarríki sem um getur hér á eftir em „fullgildingar- 
aðildarríkin“. I tilkynningunni skal vera tilvísun til þessarar greinar og mæla skal fyrir um 
frestinn til að koma á framfæri tilkynningu um hvers kyns málefnaágreining. Þessi frestur 
skal vera tvö ár frá tilkynningardeginum nema þingið hafi sett annan frest, á samþykktardeg-
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inum, sem skal vera a.m.k. eitt ár. Afrit af tilkynningunni skal sent til annarra aðildarríkja 
að stofnuninni þeim til upplýsingar.

7. Breyting sem allsherjarþingið samþykkir telst samþykkt nema forstjóranum hafi borist 
formleg tilkynning, við lok frestsins sem mælt er fyrir um, um ágreining frá fleiri en 40 
prósentum þeirra aðildarríkja sem hafa fullgilt samþykktina og sem samanlagt hafa a.m.k. 
40 prósent af brúttórúmlestatölu skipaflota þeirra aðildarríkja sem hafa fullgilt samþykktina.

8. Breyting sem telst samþykkt skal öðlast gildi þegar settur sex mánaða frestur er liðinn 
fyrir öll fullgildingaraðildarríki nema þau sem höfðu formlega lýst yfír ágreiningi í samræmi 
við 7. mgr. þessarar greinar og hafa enn ekki afturkallað yfirlýsingu um slíkan ágreining í 
samræmi við 11. mgr. Engu að síður:
a) má hvert fullgildingaraðildarríki senda forstjóranum tilkynningu fyrir settan frest þess 

efnis að það sé því aðeins bundið af breytingu eftir síðari flýtitilkynningu um staðfest- 
ingu þess; og

b) áður en breytingin öðlast gildi má hvert fullgildingaraðildarríki senda forstjóranum til- 
kynningu þess efnis að það muni ekki framfylgja þeirri breytingu í tiltekinn tíma;

9. Breyting sem er háð tilkynningunni sem um getur í a-lið 8. mgr. þessarar greinar skal 
öðlast gildi að því er varðar aðildarríkið sem sendir inn slíka tilkynningu sex mánuðum eftir 
að aðildarríkið hefur tilkynnt forstjóranum um staðfestingu þess á breytingunni eða á þeim 
degi sem breytingin öðlast fyrst gildi, eftir því hvor dagsetningin kemur síðar.

10. Fresturinn sem um getur í b-lið 8. mgr. þessarar greinar skal ekki vera lengri en eitt 
ár frá þeim degi sem breytingin öðlast gildi eða lengri en eitthvert annað tímabil sem ákveðið 
er af allsherjarþinginu á þeim tíma sem breytingin er samþykkt.

11. Aðildarríki sem hefur formlega lýst yfir að uppi sé ágreiningur um breytingu má 
afturkalla slíkan ágreining hvenær sem er. Ef forstjóri fær í hendur slíka afturköllun eftir að 
breyting hefur öðlast gildi skal breytingin öðlast gildi fyrir aðildarríkið sex mánuðum eftir 
þann dag sem tilkynningin var skráð.

12. Eftir að breyting hefur öðlast gildi má aðeins fullgilda samþykktina í sinni breyttu 
mynd.

13. Að svo miklu leyti sem skírteini um vinnuskilyrði farmanna tengist málum sem falla 
undir breytingu á samþykktinni eftir að hún hefur öðlast gildi:
a) skal aðildarríki sem hefur viðurkennt þessa breytingu ekki vera skuldbundið til að veita 

réttindi samkvæmt samningnum að því er varðar skírteini um vinnuskilyrði farmanna 
sem gefið er út til skipa sem hafa rétt til að sigla undir fána annars aðildarríkis sem:
i) skv. 7. mgr. þessarar greinar hefur formlega lýst yfir að uppi sé ágreiningur um 

breytingu og hefur ekki afturkallað slíkan ágreining; eða
ii) hefur skv. a-lið 8. mgr. þessarar greinar tilkynnt um að staðfesting þess sé háð síðari 

flýtitilkynningu þess um staðfestingu og hafi ekki samþykkt breytinguna; og
b) aðildarríki sem hefur staðfest breytinguna skal veita réttindi samkvæmt samningnum að 

því er varðar skírteini um vinnuskilyrði farmanna sem var gefið út til skipa sem sigla 
undir fána annars aðildarríkis sem hefur sent inn tilkynningu skv. b-lið 8. mgr. þessarar 
greinar um að það muni ekki framfylgja þeirri breytingu fyrir þann frest sem tilgreindur 
er í samræmi við 10. mgr. þessarar greinar.

Fullgild tungumál.
XVI. gr.

Enskur og franskur texti samþykktar þessarar er jafngildur.
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SKÝRINGAR VIÐ REGLUR OG KÓÐA SAMÞYKKTARINNAR 
UM VINNUSKILYRÐI FARMANNA

1. Þessar skýringar, sem eru ekki hluti af samþykktinni um vinnuskilyrði farmanna, eru 
ætlaðar til almennrar leiðbeiningar um samþykktina.

2. Samþykktin samanstendur af þremur mismunandi en tengdum hlutum, greinunum, 
reglunum og kóðanum.

3. í greinunum og reglunum er kveðið á um grundvallarréttindi og reglur og helstu skyldur 
aðildarríkja sem fullgilda samþykktina.

Einungis er hægt að breyta greinunum og reglunum á allsherjarþingi innan ramma 19. gr. 
stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (sjá XIV. gr. samþykktarinnar).

4. Kóðinn inniheldur nánari upplýsingar um framkvæmd reglnanna. Hann samanstendur 
af A-hluta (skuldbindandi viðmiðanir) og B-hluta (leiðbeiningar sem eru ekki skuldbind- 
andi). Breyta má kóðanum með einfölduðu málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í XV. gr. 
af samþykkt.

Þar sem kóðinn tengist ítarlegri framkvæmd þurfa breytingar á honum að vera innan 
almenns gildissviðs greinanna og reglnanna.

5. Reglumar og kóðanum er skipt í almenn svið í fimm köflum:
1. kafli: Lágmarkskröfur sem farmenn þurfa að uppfylla til að mega vinna um borð í 

skipum.
2. kafli: Skilyrði fyrir ráðningu
3. kafli: Vistarverur, tómstundaaðstaða, fæði og þjónusta áhafna
4. kafli: Heilsuvemd, læknishjálp, velferð og tryggingavemd
5. kafli: Framkvæmd og framfylgd
6. Hver kafli inniheldur flokk ákvæða sem tengjast tilteknum réttindum eða grundvallar- 

reglu (eða ráðstafanir um framfylgd í 5. kafla) með tenginúmerum. Til dæmis inniheldur 
fyrsti flokkurinn í 1. kafla reglu 1.1, viðmiðun A1.1 og leiðbeiningar B1.1 (tengt lágmarks- 
aldri).

7. Þrjú markmið liggja að baki samþykktinni:
a) að mæla fyrir um afmörkuð réttindi og grundvallarreglur (í greinum hennar og reglum);
b) að heimila (með kóðanum) umtalsverðan sveigjanleika með hvaða hætti aðildarríki 

hrinda þessum réttindum og grundvallarreglum í framkvæmd; og
c) að tryggja (með 5. kafla) að farið sé í einu og öllu að þeim kröfum sem tryggja rétturinn 

og grundvallarreglumar séu hafðar í heiðri og þeim framfylgt.
8. Tvö meginsvið eru fyrir hendi hvað varðar sveigjanleika í framkvæmd: annars vegar 

getur aðildarríki - ef nauðsyn krefur (sjá 3. mgr. VI. gr.) - framfylgt ítarlegum kröfum í A- 
hluta kóðans með því að skírskota til ákvæða sem eru jafngild að verulegu leyti (samkvæmt 
skilgreiningu í 4. gr. VI. gr.).

9. Annar möguleiki á sveigjanleika í framkvæmd er fenginn með því að setja fram skuld- 
bindandi kröfur margra ákvæða A-hlutans með almennari hætti en ella þannig að um fleiri 
kosti er að ræða hvað varðar nákvæmar aðgerðir sem kveðið verður á um innan lands. I slík- 
um tilvikum eru leiðbeiningar um framkvæmd gefnar í B-hluta kóðans sem er ekki skuld- 
bindandi. Þannig geta aðildarríki sem hafa fullgilt þessa samþykkt gengið úr skugga um 
hvers konar aðgerðum búast mætti við af þeim samkvæmt samsvarandi almennum skyldum 
í A-hlutanum (auk aðgerða sem ekki væri endilega krafíst). Samkvæmt viðmiðun A4.1 er 
þess t.d. krafíst að í öllum skipum sé unnt að veita skjótan aðgang að nauðsynlegum lyfjum 
til greiningar og meðhöndlunar (b-liður 1. mgr.) og að „um boð sé lyfjakista“ (a-liður 4. 
mgr.). Það að þessari síðari kröfu sé fullnægt í góðri trú felur greinilega meira í sér en það
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að nauðsynlegt sé að hafa lyfjakistu um borð í hverju skipi. Nánar er kveðið á um við hvað 
er átt í samsvarandi leiðbeiningum B4.1.1 (4. mgr.) til að tryggja að innihald kistunnar sé 
varðveitt, notað og því viðhaldið með viðeigandi hætti.

10. Aðildarríki sem hafa fullgilt þessa samþykkt eru ekki bundin af viðeigandi leiðbein- 
ingum og, eins og fram kemur í ákvæðunum í 5. kafla um hafnarríkiseftirlit, tækju skoðanir 
aðeins til viðeigandi krafna þessarar samþykktar (greinanna, reglnanna og viðmiðananna í 
A-hluta). Samt sem áður skulu aðildarríki - skv. 2. mgr. VI. gr. - íhuga alvarlega að innleiða 
skyldur sínar skv. A-hluta kóðans með þeim hætti sem kveðið er á um í B-hluta kóðans. Ef 
aðildarríki ákveður, eftir að hafa skoðað viðkomandi leiðbeiningar, að kveða á um annars 
konar fyrirkomulag sem tryggir viðhlítandi varðveislu, notkun og viðhald innihalds ly fj akist- 
unnar (svo dæmið hér að framan sé tekið) eins og kveðið er á um í viðmiðunum í A-hluta, 
þá er það ásættanlegt. Hins vegar með því að fylgja leiðbeiningunum sem kveðið er á um í 
B-hlutanum getur aðildarríkið sem í hlut á, ásamt stofnunum Alþjóðavinnumálastofnunar- 
innar sem sjá um að meta framkvæmd vinnumálasamþykkta, fullvissað sig um, án frekari 
skoðunar, að fyrirkomulagið sem aðildarríkið hefur kveðið á um dugi til að hrinda í fram- 
kvæmd skyldum þess skv. A-hlutanum sem leiðbeiningarnar tengjast.

REGLUR OG KÓÐI

1. KAFLI - LÁGMARKSKRÖFUR SEM FARMENN ÞURFA AÐ UPPFYLLA 
TIL AÐ MEGA VINNA UM BORÐ í SKIPUM

Regla 1.1.- Lágmarksaldur.
Tilgangur: Að tryggja að enginn undir lögaldri vinni um borð í skipi.

1. Enginn einstaklingur undir lágmarksaldri skal ráðinn til starfa eða starfa um borð í 
skipi.

2. Lágmarksaldur þegar þessi samþykkt öðlast fyrst gildi er 16 ár.
3. Krafíst skal hærri lágmarksaldurs við þær aðstæður sem mælt er fyrir um í kóðanum.

Viðmiðun A1.1. - Lágmarksaldur.
1. Bannað er að ráða einstakling sem ekki hefur náð 16 ára aldri til starfa um borð í skipi.
2. Næturvinna farmanna sem ekki hafa náð 18 ára aldri skal vera bönnuð. I þessari við- 

miðun skal „nótt“ skilgreind í samræmi við landslög og landsvenju. Hún skal vara í minnst 
níu klukkustundir og hefst það tímabil ekki síðar en á miðnætti og endar ekki fyrr en kl. 5 
að morgni.

3. Lögbært stjómvald getur veitt undanþágu frá því að uppfylla næturvinnutakmarkanimar 
til hins ýtrasta þegar:
a) markviss þjálfun farmannsins að því er varðar fyrirframákveðin verkefni og áætlanir 

væri skert; eða
b) sérstakt eðli þeirra skyldna eða viðurkennd þjálfunaráætlun kalla á það að farmenn sem 

falla undir undanþáguna sinni skyldum að nóttu til og stjómvaldið metur það svo, að 
höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, að vinnan muni 
ekki hafa skaðleg áhrif á heilsu og velferð þeirra.

4. Ráðning eða störf farmanna sem ekki hafa náð 18 ára aldri skulu bönnuð ef líklegt er 
að vinnan stofni heilsu þeirra eða öryggi í hættu. Mælt skal fyrir um það hver þessi störf séu 
í landslögum og reglugerðum eða af hálfu lögbærra stjómvalda, að höfðu samráði við hlutað- 
eigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, í samræmi við alþjóðleg viðmið sem við eiga.
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Leiðbeiningar B1.1. - Lágmarksaldur.
1. Þegar reglur eru settar um starfsskilyrði og lífskjör ættu aðildarríki að hafa sérstaklega 

í huga þarfir ungra einstaklinga undir 18 ára aldri.

Regla 1.2. - Læknisvottorð.
Tilgangur: Að tryggja að allir farmenn séu heilbrigðir svo þeir geti gegnt skyldum 
sínum á sjó.

1. Farmenn skulu ekki starfa um borð í skipi nema þeir geti framvísað læknisvottorði þess 
efnis að þeir hafi heilsu til að gegna skyldum sínum.

2. Aðeins má veita undanþágur samkvæmt fyrirmælum í kóðanum.

Viðmiðun Al.2. - Læknisvottorð.
1. Lögbært stjómvald skal kreljast þess, áður en vinna hefst um borð í skipi, að farmenn 

séu með gilt læknisvottorð til staðfestingar á því að þeir séu nægilega heilsuhraustir til að 
sinna þeim skyldum sem þeim ber á sjó.

2. I því skyni að tryggja að læknisvottorð endurspegli sannarlega heilbrigðisástand far- 
manna, með tilliti til þeirra skyldustarfa sem þeir eiga að gegna, skal lögbært stjómvald, að 
höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, og með tilhlýðilegu 
tilliti til gildandi alþjóðlegra leiðbeininga sem um getur í B-hluta þessa kóða, mæla fyrir um 
hvers eðlis læknisskoðun og útgefið vottorð skuli vera.

3. Þessi viðmiðun er með fyrirvara um alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini 
og vaktstöður sjómanna, 1978, með síðari breytingum (STCW). Læknisvottorð sem gefið er 
út í samræmi við ákvæði STCW-samþykktarinnar skulu viðurkennd af lögbæru stjómvaldi, 
að því er varðar reglu 1.2. Læknisvottorð sem uppfyllir þessar kröfur hvað innihald snertir, 
þegar í hlut eiga farmenn sem STCW-samþykktin nær ekki til, skal viðurkennd með sam- 
bærilegum hætti.

4. Læknisvottorðið skal gefið út af viðeigandi hátt af lækni sem er til þess menntaður og 
hæfur eða, í því tilviki að einungis sé um sjónvottorð að ræða, af einstaklingi sem lögbært 
stjómvald viðurkennir að sé hæfur til að gefa út slíkt vottorð. Læknar verða að vera algjör- 
lega sjálfstæðir faglega og beita læknisfræðilegri dómgreind sinni við að framkvæma læknis- 
skoðun sína.

5. Farmönnum sem hefur verið neitað um vottorð eða hafa sætt því að hæfni þeirra til 
vinnu sé háð takmörkunum, einkum hvað snertir tíma, starfssvið eða farsvið, skal gefið tæki- 
færi til að sæta annarri læknisskoðun af hálfu annars, sjálfstæðs læknis eða af hálfu sjálf- 
stæðs, læknisfræðilegs úrskurðaraðila.

6.1 hverju læknisvottorði skal einkum tilgreina:
a) heym og sjón farmannsins sem í hlut á og litskyggni ef farmaðurinn á að gegna stöðu 

þar sem það kann að hafa áhrif á hæfni hans til starfsins sem hann á að vinna ef lit- 
skyggni hans er ábótavant, séu algjörlega fullnægjandi; og

b) ef farmaðurinn sem í hlut á þjáist ekki af neinum sjúkdómi sem líkur em til að versni 
við það að starfa á sjó eða valdi því að farmaðurinn sé óhæfur til slíkra starfa eða að 
hann stofni heilsu annarra einstaklinga um borð í hættu.

7. Nema krafist sé styttri tímabils sökum sérstakra skyldustarfa sem farmanna sem í hlut 
á ber að inna af hendi eða þess sé krafist samkvæmt STCW-samþykktinni:
a) skal læknisvottorð gilda að hámarki í tvö ár nema farmaðurinn sé undir 18 ára að aldri,

en þá skal gildistíminn vera eitt ár;
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b) vottorð um litskyggni skal að hámarki gilda í sex ár.
8. í aðkallandi tilvikum má lögbært stjómvald heimila farmanna að vinna án gilds læknis- 

vottorðs þar til komið er í næstu viðkomuhöfn þar sem farmaðurinn getur útvegað sér læknis- 
vottorð hjá lækni sem er til þess menntaður og hæfur, að því tilskildu að:
a) slík heimild má ekki gilda lengur en þrjá mánuði; og
b) farmaðurinn sem í hlut á sé handhafi læknisvottorðs sem er nýlega útmnnið.

9. Ef gildistími vottorðs rennur út meðan á sjóferð stendur skal vottorðið halda gildi sínu 
þar til í næstu viðkomuhöfn þar sem farmaðurinn getur útvegað sér læknisvottorð hjá lækni 
sem er til þess menntaður og hæfur, að því tilskildu að tímabilið vari ekki lengur en þrjá 
mánuði.

10. Læknisvottorð farmanna sem starfa um borð í skipum sem eru venjulega í millilanda- 
siglingum skal að minnsta kosti vera á enska.

Leiðbeiningar Bl.2. - Læknisvottorð.

Leiðbeiningar B1.2.1. - Alþjóðlegar leiðbeiningar.
1. Lögbært stjómvald, læknar, skoðunarmenn, útgerðarmenn, fulltrúar farmanna og allir 

aðrir einstaklingar sem hafa með heilbrigðisskoðanir væntanlegra farmanna og farmanna í 
starfi að gera ættu að fylgja leiðbeiningum ILO/WHO um framkvæmd læknisskoðanir fyrir 
farmanna áður en þeir fara á sjó og reglulegar heilbrigðisskoðanir, að meðtöldum öllum 
síðari útgáfum, og öllum öðmm gildandi alþjóðlegum leiðbeiningum gefnum út af Alþjóða- 
vinnumálastofnuninni, Alþjóðasiglingamálastofnuninni eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnun- 
inni.

Regla 1.3. - Menntun, þjálfun og hæfni.
Tilgangur: Til að tryggja að farmenn séu þjálfaðir og hæfir til að gegna skyldum sínum 
um borð í skipi:

1. Larmenn skulu ekki starfa um borð í skipi nema þeir hafi hlotið þjálfun, hlotið hæfnis- 
skírteini þar að lútandi eða séu að öðm leyti hæfir til að gegna skyldum sínum.

2. Earmönnum skal ekki heimilað að starfa um borð í skipi nema þeir hafi með full- 
nægjandi hætti lokið þjálfun í einstaklingsöryggi um borð í skipi.

3. Menntun og útgáfa skírteina í samræmi við skuldbindandi gerðir sem samþykktar hafa 
verið af Alþjóðasiglingamálastofnuninni skulu teljast uppfylla kröfumar í 1. og 2. mg. þess- 
arar reglu.

4. Aðildarríki sem var bundið af samþykkt um útgáfu atvinnuskírteina fyrir háseta, 1946 
(nr. 74) þegar þessi samþykkt var fullgilt skal halda áfram að rækj a skyldur samkvæmt þeirri 
samþykkt nema því aðeins og þar til skuldbindandi ákvæði sem taka til efnis hennar hafa 
verið samþykkt af Alþjóðasiglingamálastofnuninni og hafa öðlast gildi, eða þegar fimm ár 
em liðin frá því þessi samþykkt hefur öðlast gildi í samræmi við 3. mgr. VIII. gr., eftir því 
hvor dagsetningin kemur fyrr.

Regla 1.4. - Skráning og ráðning.
Tilgangur: Til að tryggja að farmenn hafi aðgang að skilvirkum og lögvernduðu kerfi 
fyrir skráningar- og ráðningar farmanna.

1. Allir farmenn skulu hafa aðgang að skilvirku, fullnægjandi og áreiðanlegu kerfi til að 
finna störf um borð í skipi án kostnaðar fyrir farmanninn.
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2. Fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna og starfa í aðildarríki 
skulu fullnægja þeim viðmiðunum sem mælt er fyrir um í kóðanum.

3. Hvert aðildarríki skal krefjast þess, að því er varðar farmenn sem starfa um borð í skipum 
sem sigla undir fána þess, að útgerðir sem nota fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðning- 
arþjónustu farmanna og eru staðsett í löndum eða á yfirráðasvæðum þar sem þessi samþykkt 
gildir ekki, tryggja að þessi fyrirtæki uppfylli kröfumar sem mælt er fyrir um í kóðanum.

Viðmiðun Al.4. - Skráning og ráðning.
1. Hvert aðildarríki sem starfrækir opinbera skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna 

skal tryggja að þjónustan sé starfrækt með kerfísbundnum hætti til að tryggja og halda á lofti 
starfsréttindum farmanna eins og kveðið er á um í þessari samþykkt.

2. Þar sem á yfírráðasvæði aðildarríki eru starfrækt einkarekin fyrirtæki sem sinna skrán- 
ingar- og ráðningarþj ónustu, og megintilgangur þeirra er að skrá og ráða umtalsverðan fj ö 1 da 
farmanna, skulu þau einungis starfa í samræmi við staðlað kerfí þar sem krafíst er leyfís og 
vottunar eða annars forms lögvemdunar. Þessu kerfí skal einungis komið á eða því breytt að 
höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna. Ef vafí leikur á því 
hvort þessi samþykkt gildi um einkarekin fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjón- 
ustu skal lögbært stjórnvald í hverju aðildarríki skera úr um það, að höfðu samráði við sam- 
tök útgerðarmanna og farmanna sem hlut eiga að máli. Ekki skal stuðlað að því að einkarekn- 
um fyrirtækjum sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna fj ölgi um of. Ákvæði
2. mgr. þessarar viðmiðunar skulu einnig gilda - að svo miklu leyti sem lögbært stjómvald 
metur viðeigandi, í samráði við hlutaðeigandi samtök farmanna og útgerðarmanna - um 
skráningar- og ráðningarþjónustu sem samtök farmanna á yfirráðasvæði aðildarríkis reka til 
að sjá skipum sem sigla undir fána aðildarríkis fyrir farmönnum sem em ríkisborgarar í því 
aðildarríki. Þjónustan sem þessi málsgrein tekur til er sú sem uppfyllir eftirtalin skilyrði:
a) fyrirtækið sem sinnir skráningar- og ráðningarþjónustu er rekið samkvæmt kjarasamn- 

ingi milli þeirra samtaka og útgerðarmanna;
b) bæði samtök farmanna og útgerðarmaðurinn eru með bækistöð á yfirráðasvæði aðildar- 

ríkis;
c) aðildarríki hefur ákvæði í landslögum eða reglugerðum eða málsmeðferð um að heimila 

eða leyfa skráningu kjarasamningsins sem heimilar starfrækslu fyrirtækis sem sinnir 
skráningar- og ráðningarþjónustuna; og

d) fyrirtækið sem sinnir skráningar- og ráðningarþj ónustu er starfrækt með kerfísbundnum 
hætti til að tryggja og halda á lofti starfsréttindum farmanna sem eru sambærileg við þau 
sem kveðið er á um í 4. mgr. þessarar viðmiðunar.

3. Ekkert i þessari viðmiðun eða reglu 1.4 skal teljast:
a) koma í veg fyrir að aðildarríki starfræki frjálsa, opinbera skráningar- og ráðningarþjón- 

ustu farmanna með það að markmiði að mæta þörf farmanna og útgerðarmanna, hvort 
sem þjónustan er hluti af eða er samhæfð við opinbera ráðningarþjónustu fyrir alla 
starfsmenn og atvinnurekendur; eða

b) leggja skyldur á aðildarríki um að koma á fót kerfí til að starfrækja einkareknar skrán- 
ingar- og ráðningarþjónustum farmanna á yfirráðasvæði þess.

4. Aðildarríki sem kemur á kerfí sem um getur í 2. mgr. í þessari viðmiðun skal í lögum 
þess eða reglugerðum eða með öðrum ráðstöfunum að lágmarki:
a) banna fyrirtækjum sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna að beita 

ráðum, úrræðum eða skrám sem er ætlað að koma í veg fyrir eða fæla farmenn frá því 
að komast í störf sem þeir eru hæfír til að gegna;
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b) krefjast þess að farmaðurinn þurfi ekki beint eða óbeint að greiða nein gjöld eða aðrar 
álögur fyrir skráningu eða ráðningu eða fyrir að veita honum vinnu, að öðru leyti en 
þann kostnað sem farmaður þarf að greiða fyrir lögbundið læknisvottorð í heimalandi 
sín, sjóferðabók í heimalandi sínu og vegabréf eða önnur sambærileg, persónuleg ferða- 
skjöl, þó að undanskildum kostnaði við vegabréfsáritanir sem útgerðarmaðurinn skal 
greiða; og

c) sjá til þess að fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna og starfa 
á yfírráðasvæði þess:
i) haldi uppfærða skrá yfir alla farmenn sem eru skráðir eða ráðnir á þeirra vegum og 

að hún sé aðgengileg til skoðunar af hálfu lögbærra stjómvalda;
ii) tryggi að farmenn séu upplýstir um réttindi sín og skyldur samkvæmt ráðningar- 

samningum þeirra fyrir eða meðan á ráðningu stendur og að viðeigandi ráðstafanir 
séu gerðar til að farmenn fái að skoða ráðningarsamninga sína áður en og eftir að 
þeir em undirritaðir og að þeir fái afrit af samningunum;

iii) staðfesta að farmenn sem em skráðir eða ráðnir af þeim séu hæfir og séu handhafar 
þeirra skírteina sem krafist er til viðkomandi starfs og að ráðningarsamningar far- 
manna séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og þá kjarasamninga sem em 
hluti af ráðningarsamningnum;

iv) tryggja að, eins og við verður komið, að útgerðarmaðurinn hafi úrræði til að koma 
í veg fyrir að farmenn verði strandaglópar í erlendri höfn;

v) skoði og sinni hvers kyns kvörtunum sem varða starfsemi þeirra og greini lögbæm 
stjómvaldi frá hvers kyns af kvörtunum sem ekki hafa verið leiddar til lykta;

vi) komi á vemdarkerfi með tryggingu eða sambærilegum viðeigandi ráðstöfunum til að 
bæta farmönnum upp peningalegt tap sem þeir kunna að verða fyrir af völdum þess 
að skráningar- og ráðningarþjónusta eða hlutaðeigandi útgerðarmaður vanrækir að 
uppfylla skyldur sínar samkvæmt ráðningarsamningi farmanna.

5. Lögbært stjómvald skal hafa náið eftirlit með öllum fyrirtækjum sem sinna skráningar- 
og ráðningarþjónustu farmanna og starfa á yfírráðasvæðis viðkomandi aðildarríkis.

Leyfi, skírteini eða sambærilegar heimildir til starfrækslu einkarekinnar þjónustu á yfir- 
ráðasvæðinu em því aðeins veitt eða endurnýjuð að undangenginni staðfestingu á því að við- 
komandi skráningar- og ráðningarþjónusta farmanna uppfylli kröfur landslaga og reglugerða.

6. Lögbært stjómvald skal tryggja að viðunnandi úrræði og málsmeðferð sé fyrir hendi 
til að rannsaka, ef þörf er á, kvartanir sem tengjast starfsemi fyrirtækja sem sinna skráningar- 
og ráðningarþjónustu farmanna, með þátttöku, eftir þörfum, fulltrúa útgerðarmanna og far- 
manna.

7. Hvert aðildarríki, sem hefur fullgilt þessa samþykkt skal svo sem unnt er fræða þegna 
sína um hugsanleg vandamál í sambandi við skráningu á skip sem siglir undir fána ríkis sem 
ekki hefur fullgilt þessa samþykkt, þar til það hefur fullvissað sig um að fullnægt sé við- 
miðunum sem jafnist á við þær sem gerðar em í þessari samþykkt. Aðgerðir í þessu skyni 
sem ríki, er fullgilt hefur samþykktina, framkvæmir, skulu ekki vera í mótsögn við megin- 
regluna um frjálsa flutninga launafólks, sem kveðið er á um í samningum, sem hin tvö 
hlutaðeigandi ríki kunna að vera aðilar að.

8. Hvert aðildarríki skal kreljast þess að eigendur skipa sem sigla undir fána þess og nýta 
sér fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna staðsett í löndum eða á 
yfirráðasvæðum þar sem þessi samþykkt gildir ekki, sjá til þess, eins og við verður komið, 
að þjónusta af þessu tagi uppfylli kröfur þessarar viðmiðunar.
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9. Ekkert í þessari viðmiðun skal teljast draga úr skyldum og ábyrgð útgerðarmanna eða 
aðildarríkis að því er varðar skip sem sigla undir fána þess.

Leiðbeiningar Bl.4. - Skráning og ráðning.
Leiðbeiningar B1.4.1. - Skipulagning og starfsemi.

1. Þegar skyldur skv. 1. mgr. viðmiðunar Al.4 eru uppfylltar ætti lögbært stjómvald að 
íhuga:
a) að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma á skilvirku samstarfí milli fyrirtækja sem 

sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna, hvort sem þau eru á vegum hins opin- 
bera eða í einkaeign;

b) þarfír á sviði siglinga bæði á landsvísu og alþjóðlega þegar innleiddar eru þjálfunar- 
áætlanir fyrir farmenn sem em hluti af áhöfn skipsins sem ber ábyrgð á siglingu skipsins 
og mengunarvamaraðgerðum, með þátttöku útgerðarmanna, farmanna og hlutaðeigandi 
þjálfunarstofnana;

c) að gera viðeigandi ráðstafanir um samstarf hlutaðeigandi samtaka útgerðarmanna og 
farmanna að því er varðar skipulagningu og starfsemi opinberra fyrirtækja sem sinna 
skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna, ef þau em fyrir hendi;

d) að ákvarða, með tilhlýðilegu tilliti til rétts á einkalífí og nauðsynjar þess að vemda trún- 
að, hvemig unnið verður með persónuupplýsingar farmannsins af hálfu fyrirtækja sem 
sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna, þ.m.t. söfnun, geymsla, samsetning 
og sending slíkra upplýsinga til þriðju aðila;

e) að gera ráðstafanir til að safna og greina öll gögn sem máli skipta um vinnumarkað 
farmanna, þ.m.t. núverandi og fyrirsjáanlegt framboð af farmönnum sem starfa í áhöfn 
eftir aldri, kynferði, stöðu og hæfni ásamt kröfum greinarinnar, og að söfnun gagna um 
aldur eða kynferði verði einungis aðgengilegt til tölfræðilegra nota eða ef þau em notað 
innan ramma áætlunar til að koma í veg fyrir mismunun af völdum aldurs eða kynferðis; 
að tryggja að starfslið sem sér um eftirlit með opinbemm eða einkareknum fyrirtækjum 
sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna í áhöfn sem bera ábyrgð á ömggri 
siglinu og mengunarvömum hafí fengið viðunandi þjálfun, þ.m.t. viðurkenndan siglinga- 
tíma og hafí viðeigandi þekkingu á siglingum, þ.m.t. viðeigandi alþjóðlegum siglinga- 
gemingum um þjálfun, skírteini og vinnuskilyrði farmanna;

f) að mæla fyrir um starfsviðmiðanir og samþykkja starfs- og siðareglur fyrir fyrirtæki sem 
sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna; og

g) hafa eftirlit með útgáfu leyfís- skírteinisútgáfukerfa á gmndvelli gæðaeftirlitskerfís.
2. Við uppsetningu kerfísins sem um getur í 2. mgr. viðmiðunar A1.4 ætti hvert aðildarríki 

að íhuga að kreijast þess að fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna 
með starfsemi á yfírráðasvæði þess að þróa og viðhalda starfsvenjum sem hægt er að sann- 
reyna. I þessum starfsreglum fyrir einkarekin fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningar- 
þjónustu farmanna og, að því leyti sem þau eiga við, opinber fyrirtæki sem sinna skráningar- 
og ráðningarþjónustu farmanna ættu að taka á eftirfarandi málum:
a) læknisskoðunum, persónuskilríkjum farmanna og öðmm þeim atriðum sem kann að vera 

krafíst af farmönnum til að fá starf;
b) halda, með tilhlýðilegu tilliti til friðhelgi einkalífs og nauðsynjar þess að vernda trúnað, 

heildstæða skrá yfír farmennina sem skráningar- og ráðningarkerfí þeirra nær til er ætti 
að fela í sér eftirfarandi, en ætti þó ekki að vera tæmandi upptalning:
i) hæfni farmannanna;

ii) skrá yfir ráðningar;
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iii) persónulegar upplýsingar sem tengjast ráðningu; og
iv) læknisfræðilegar upplýsingar sem tengjast ráðningu;

c) halda uppfærðri skrá yfir skip sem fyrirtækin sem sinna skráningar- og ráðningarþjón- 
ustu útvegar farmenn og tryggja að fyrir hendi séu úrræði svo unnt sé að hafa sambandi 
við þjónustuna hvenær sem er sólarhrings í neyðartilvikum;

d) málsmeðferð til að tryggja að farmenn sæti ekki misnotkunar af hálfu fyrirtækis sem 
sinnir skráningar- og ráðningarþjónustu eða starfsliðs þeirra hvað varðar boð um ráðn- 
ingu um borð í tilteknum skipum eða af hálfu tiltekinna félaga;

e) málsmeðferð til að koma í veg fyrir að upp komi sú staða að farmenn sæti misnotkunar 
sem stafar af fyrirframgreiðslu kostnaðar til að komast til skips eða annarra íjárhags- 
legra greiðslna milli útgerðarmanna og farmanna með milligöngu fyrirtækisins sem 
sinna skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna;

f) tilgreina með skýrum hætti þann kostnað, sé hann fyrir hendi, sem farmanninum er ætlað 
að bera í tengslum við ráðninguna;

g) að tryggja að farmönnum sé greint frá hvers kyns tilteknum skilyrðum sem eiga við um 
starfið sem þeir eiga að gegna og um tiltekin markmið sem útgerðarmaðurinn hefur að 
leiðarljósi í tengslum við starf þeirra;

h) málsmeðferð í samræmi við grundvallarreglur um réttláta málsmeðferð þegar fj allað er 
um vanhæfni eða agavandamál sem samrýmast landslögum og venju og, eftir atvikum, 
kjarasamningum;

i) málsmeðferð til að tryggja, eins og við verður komið, að öll lögskyld skírteini og skjöl 
sem lögð eru fram við ráðningu séu uppfærð og hafi ekki verið fengin með sviksam- 
legum hætti og að ráðningarmeðmæli séu staðfest;

j) málsmeðferð til að tryggja að beiðnum um upplýsingar eða ráðgjöf af hálfu fjölskyldna 
farmanna á sjó sé sinnt af tillitssemi, með skjótum hætti og án kostnaðar; og

k) sannreyna að vinnuskilyrði um borð í skipum þangað sem ráða á farmenn séu í samræmi 
við gildandi kjarasamninga sem gerðir eru milli útgerðarmanna og hlutaðeignandi sam- 
taka farmanna og hafa það að reglu að sjá einungis þeim útgerðarmönnum fyrir far- 
mönnum sem bjóða upp á ráðningarskilmála í samræmi við gildandi lög, reglugerðir eða 
kjarasamninga.

3. íhuga ætti að hvetja til alþjóðlegrar samvinnu milli aðildarríkja og viðkomandi stofnana 
svo sem um:
a) kerfisbundna miðlun upplýsinga um svið siglinga og vinnumarkaðinn með gagnkvæm- 

um, svæðisbundnum og marghliða hætti;
b) miðlun upplýsinga um löggjöf um vinnuskilyrði farmanna;
c) samræmingu stefnu, vinnuaðferða og löggjafar um aðferðir og löggjöfum skráningu og 

ráðningu farmanna;
d) endurbætur verklagsreglna og skilyrða um alþjóðlega skráningu og ráðningu farmanna; 

°g
e) áætlanagerð m.t.t. vinnuafls, að teknu tilliti til framboðs og eftirspumar á farmönnum 

og krafna á sviði siglinga.
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2. KAFLI - SKILYRÐI FYRIR RÁÐNINGU

Regla 2.1,- Ráðningarsamningar farmanna.
Tilgangur: Til að tryggja sanngjarna ráðningarsamninga fyrir farmenn.

1. Skilmálar og skilyrði um ráðningu farmanna skulu sett eða vísað skal til þeirra með 
skýrum, skriflegum og lagalega aðfararhæfum samningi og þau skulu vera í samræmi við 
viðmiðanirnar sem settar eru fram í kóðanum.

2. Ráðningarsamningar farmanna skulu samþykktir af farmanninum við aðstæður þar sem 
tryggt er að farmaðurinn hafi tækifæri til að grandskoða og leita ráðgjafar um skilmála og 
skilyrði í samningnum og ganga óþvingað að þeim fyrir undirritun.

3. Að því marki sem unnt er í samræmi við landslög eða venju í aðildarríki skulu ráðn- 
ingarsamningar farmanna teljast fela í sér alla gildandi kjarasamninga.

Viðmiðun A2.1. - Ráðningarsamningar farmanna.
1. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög eða reglugerðir þar sem þess er krafíst að skip sem 

sigla undir fána þess uppfylli eftirfarandi kröfur:
a) farmenn sem starfa á skipum sem sigla undir fána þess skulu hafa undir höndum ráðn- 

ingarsamning sem er undirritaður af bæði farmanninum og útgerðarmanninum eða full- 
trúa útgerðarmannsins (eða ef þeir eru ekki atvinnurekendur, sönnun þess að samningur 
sé við lýði eða annað fyrirkomulag) sem kveður á um mannsæmandi starfsskilyrði og 
lífskjör um borð í skipinu eins og krafist er samkvæmt þessari samþykkt;

b) farmenn sem undirrita ráðningarsamning farmanna skal veitt tækifæri á að grandskoða 
og leita ráðgjafar um samninginn áður en hann er undirritaður auk annarra úrræða sem 
eru nauðsynleg til að tryggja að þeir hafi gengið óþvingað að samningnum og haft nægi- 
legan skilning á réttindum þeirra og skyldum;

c) útgerðarmaðurinn og farmaðurinn sem í hlut eiga skulu hvorir fyrir sig hafa undirritað 
frumrit af ráðningarsamningi farmanna;

d) grípa skal til ráðstafana til að tryggja að farmenn geti með auðveldum hætti fengið, um 
borð í skipinu, skýrar upplýsingar um skilmála ráðningar þeirra og að slíkar upplýsingar, 
þ.m.t. afrit af ráðningarsamningi farmanna sé einnig aðgengilegur til skoðunar af hálfu 
starfsmanna lögbærs stjómvalds, þ.m.t. þeirra sem eru í væntanlegum viðkomuhöfnum; 
og

e) farmenn skulu fá í hendur skjal sem inniheldur færslu um ráðningu þeirra um borð í 
skipið.

2. Ef kjarasamningur myndar allan eða hluta af ráðningarsamningi farmanna skal afrit af 
þeim samningi vera aðgengilegur um borð. Ef ráðningarsamningur farmanna og aðrir gild- 
andi kjarasamningar em ekki á ensku skal eftirfarandi einnig vera tiltækt á ensku (nema um 
borð í skipum sem em einungis í innanlandssiglingum):
a) afrit af stöðluðu formi samnings; og
b) þeir hlutar kjarasamningsins þar sem krafist er hafnarríkiseftirlits samkvæmt reglu 5.2.

3. Skjalið sem um getur í e-lið 1. mgr. í þessari viðmiðun skal ekki innihalda yfírlýsingu 
um gæði þeirrar vinnu sem farmaður innir af hendi eða um laun þeirra. I landslögum skal 
kveða á um form skjalsins, þau atriði sem færa skal inn og hvemig þau skulu færð.

4. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög eða reglugerðir þar sem tilgreind em þau atriði 
sem koma eiga fram í öllum ráðningarsamningum farmanna sem kveðið er á um í lands- 
lögum. Ráðningarsamningar farmanna skulu í öllum tilvikum fela í sér eftirfarandi atriði:
a) fullt nafn farmanns, fæðingardag eða aldur og fæðingarstað;
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b) nafn og aðsetur útgerðarmannsins;
c) staður og dagur þegar ráðningarsamningur farmannsins gekk í gildi;
d) staða sem farmaður er ráðinn til að gegna;
e) launaíjárhæð farmanns eða, eftir atvikum, regla sem notuð er til að reikna hana út;
f) fjárhæð greidds árlegs orlofs eða, eftir atvikum, regla sem notuð er til að reikna hana út;
g) samningslok og skilmálar þar að lútandi, þar með talið:

i) sé samningurinn ótímabundinn, skilyrðin sem heimila hvorum aðila fyrir sig að segja 
honum upp, ásamt tilskildum uppsagnarfresti, sem skal ekki vera styttri fyrir útgerðir 
en fyrir farmanninn;

ii) sé gildistími samningsins til tiltekins tíma, gildislokadagur hans; og
iiijtaki samningurinn til einnar ferðar, ákvörðunarhöfn og sá tími sem þarf að líða eftir 

komu áður en afskrá skuli farmanninn;
h) greiðslur sem útgerðarmanna ber að inna af hendi til farmanns í tengslum við heilsu- 

vernd og tryggingavernd;
i) réttur farmannsins til heimsendingar;
j) tilvísun til kjarasamningsins, ef við á; og
k) önnur atriði sem krafíst kann að vera í landslögum.

5. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög og reglugerðir þar sem kveðið er á um lágmarks- 
uppsagnarfresti sem farmenn og útgerðarmenn geta sett um uppsögn ráðningarsamnings far- 
manna. Lengd þessa lágmarkstíma skal ákveðin að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök 
útgerðarmanna og farmanna, en skal ekki vera styttri en sjö dagar.

6. Uppsagnarfrestur má vera styttri en lágmarksfresturinn ef viðurkennt er í landslögum 
eða reglugerðum eða gildandi kjarasamningum að réttlætanlegt sé að ráðningarsamningi sé 
rift með styttri fyrirvara eða fyrirvaralaust.

Þegar slík tilvik eru metin skal hvert aðildarríki tryggja að höfð sé til hliðsjónar þörf far- 
mannsins fyrir að segja upp, án viðurlaga, ráðningarsamningnum með skemmri fyrirvara eða 
fyrirvaralaust sökum tilfínningalegra mála eða annarra aðkallandi ástæðna.

Leiðbeiningar B2.1. - Ráðningarsamningar farmanna.
Leiðbeiningar B2.1.1 - Skrá yfir ráðningar.

1. Þegar ákvarða á hvaða atriði á að færa í skrána yfir ráðningar sem um getur í e-lið 1. 
mgr. viðmiðunar A2.1 ætti hvert aðildarríki að tryggja að skjalið innihaldi fullnægjandi upp- 
lýsingar, með þýðingu á ensku, til að auðveldara sé að fá vinnu annars staðar eða að uppfylla 
kröfur um siglingatíma til uppfærslu eða stöðuhækkunar. Sjóferðabók farmanna kann að upp- 
fylla kröfurnar sem um getur í e-lið 1. mgr. þeirrar viðmiðunar.

Regla 2.2 - Laun.
Tilgangur: Til að tryggja að farmönnum sé greitt fyrir þjónustu sína.

Allir farmenn skulu fá greitt reglulega fyrir vinnu sína og í fullu samræmi við ráðningar- 
samninga þeirra.

Viðmiðun A2.2 - Laun.
1. Hvert aðildarríki skal kreljast þess að ógreidd laun starfandi farmanna á skipum sem 

sigla undir fána þeirra séu greidd mánaðarlega hið minnsta og í samræmi við gildandi kjara- 
samninga.
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2. Farmenn skulu fá mánaðarlegt yfírlit yfír ógreidd laun þeirra og þær fjárhæðir sem hafa 
verið greiddar, þ.m.t. viðbótargreiðslur og gengisskráningu sem notuð er ef greitt hefur verið 
í mynt eða miðað við gengi sem er annað en það sem samið er um.

3. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að útgerðarmenn geri ráðstafanir, eins og þær sem 
mælt er fyrir um í 4. mgr. þessarar viðmiðunar, til að gera farmönnum kleift að senda öll eða 
hluta launa sinna til fjölskyldna sinna, nánustu aðstandenda eða löglegra bótaþega.

4. Ráðstafanir til að tryggja að farmenn geti sent laun sín til fjölskyldna sinna eru meðal 
annars:
a) kerfí til að gera farmönnum kleift, við upphaf ráðningar eða meðan á henni stendur, að 

senda, ef þeir óska þess, hluta af launum þeirra reglulega til fjölskyldna þeirra með 
bankamillifærslu eða svipuðum hætti; og

b) krafa þess efnis að greiðslumar skuli sendar tímanlega og beint til einstaklings eða ein- 
staklinga sem farmaðurinn tilnefnir.

5. Gjald fyrir þjónustuna sem kveðið er á um í 3. og 4. mgr. þessarar viðmiðunar skal vera 
hóflegt og gengisskráning, nema kveðið sé á um annað, skal, í samræmi við landslög eða 
reglugerðir, miðast við gildandi gengi hverju sinni eða opinbert gengi og skal ekki vera far- 
manninum í óhag.

6. Hvert aðildarríki sem samþykkir landslög eða reglugerðir um laun farmanna skal taka 
tilhlýðilegt tillit til leiðbeininganna sem kveðið er á um í B-hluta kóðans.

Leiðbeiningar B2.2. - Laun.
Leiðbeiningar B2.2.1. - Sérstakar skilgreiningar.

1.1 þessum leiðbeiningum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
a) fullgildur farmaður er farmaður sem er talinn hæfur til að sinna skyldum sem krafíst 

kann að vera af undirmönnum sem starfa í þilfarsdeild, aðrar en skyldur umsjónar- eða 
sérhæfðs undirmanns, eða sá sem er skilgreindur sem slíkur í landslögum, reglugerðum, 
samkvæmt venju eða í kjarasamningum;

b) grunnkaup eða -laun eru laun, hvemig svo sem þau eru samsett, fyrir venjulegan vinnu- 
tíma; í því felast þó ekki greiðslur fyrir yfírvinnu, bónusgreiðslur, launauppbót, greitt 
orlof eða önnur viðbótarlaun;

c) samsett laun eru laun sem fela í sér grunnlaun og aðrar launatengdar bætur; í samsettum 
launum kann að felast greiðsla fyrir alla unna yfírvinnutíma og allar launatengdar bætur, 
eða í þeim kunna einungis að felast tilteknar bætur í hlutasamsetningu;

d) vinnutími er tími sem farmönnum er skylt að vinna um borð í skipinu;
e) yfírvinnutími er tími sem unninn er umfram venjulegan vinnutíma.

Leiðbeiningar B2.2.2. - Utreikningar og greiðslur.
1. Hvað varðar farmenn með laun sem fela í sér sérstök laun fyrir unna yfírvinnu:

a) hvað varðar launaútreikninga ætti venjulegur vinnutími á sjó og í höfn ekki að fara yfír 
átta klukkustundir á dag;

b) hvað varðar yfírvinnuútreikninga ætti að mæla fyrir um fjölda venjulegra vinnustunda 
á viku miðað við grunnlaun í landslögum eða reglugerðum ef þau eru ekki ákvörðuð í 
kjarasamningum en ættu ekki að fara yfír 48 klukkustundir á viku; kveðið kann að vera 
á um önnur kjör í kjarasamningum en þó ekki lakari kjör;

c) mæla ætti fyrir um launataxta eða -taxta fyrir yfírvinnu, sem ætti ekki að vera lægri en 
grunnkaupið eða -launin margfölduð með einum og einum fjórða fyrir hverja klukku- 
stund í landslögum eða reglugerðum eða í kjarasamningum, ef við á; og
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d) skipstjórinn, eða annar einstaklingur sem skipstjórinn felur það, skal halda skrá yfir 
færslur um alla unna yfirvinnu og skal hún samþykkt af farmanninum eigi sjaldnar en 
mánaðarlega.

2. Hvað varðar farmenn með laun sem eru að hluta eða að öllu leyti samsett:
a) í ráðningarsamningi farmanna skal koma skýrt fram, eftir því sem við á, fjöldi þeirra 

vinnustunda sem ætlast er til að farmaðurinn skili fyrir laun sín og hvers kyns launa- 
uppbót sem hann kann að eiga rétt á til viðbótar samsettum launum og í hvaða tilvikum;

b) efyfirvinna miðað við klukkustund er greidd fyrir unnar klukkustundir til viðbótar þeim 
sem felast í samsettu laununum ætti launataxtinn miðað við klukkustund ekki að vera 
lægri en margfeldi eins og eins fjórða grunntaxtans sem svarar til venjulegs vinnutíma 
samkvæmt skilgreiningu í 1. mgr. þessara leiðbeininga; sömu reglu ætti að beita við 
yfirvinnuklukkustundimar sem felast í samsettu laununum;

c) laun fyrir þann hluta launanna sem eru að hluta eða að öllu leyti samsett laun fyrir 
venjulegan vinnutíma samkvæmt skilgreiningu í a-lið 1. mgr. þessara leiðbeininga ættu 
ekki að vera lægri en gildandi lágmarkslaun; og

d) hvað varðar farmenn með laun sem eru að hluta eða að öllu leyti samsett ætti að halda 
skrá yfir alla unna yfirvinnu og hún samþykkt eins og kveðið er á um í d-lið 1. mgr. 
þessara leiðbeininga.

3. I lögum eða reglugerðum hvers lands eða kjarasamningum má kveða á um að í stað 
greiðslna fyrir yfirvinnu eða vinnu sem fram fer á vikulegum hvíldardegi eða á almennum 
frídögum geti komið a.m.k. jafnlangur tími á frívakt eða í landi auk leyfis í stað launa eða 
hvers kyns annarrar greiðslu sem er látin þannig í té.

4.1 ákvæðum landslaga og reglugerða sem samþykktar eru að höfðu samráði við hlutað- 
eigandi samtök útgerðarmanna og farmanna eða, eftir atvikum, kjarasamninga ætti að hafa 
hliðsjón af eftirtöldum grundvallarreglum:
a) jöfn laun fyrir jafngilda vinnu ætti að eiga við um alla farmenn sem eru ráðnir á sama 

skip án mismununar á grunni kynþáttar, litar, kynferðis, trúarbragða, stjómmálaskoðana, 
þjóðemis eða félagslegs uppruna;

b) ráðningarsamningur farmanna sem kveður á um gildandi laun eða launataxta ætti að vera 
tiltækur um borð í skipinu; upplýsingar um launaljárhæðir eða -taxta ættu að vera að- 
gengilegar hverjum farmanni, annaðhvort með því að sjá farmanninum fyrir a.m.k. einu 
undirrituðu afriti af viðeigandi upplýsingum á tungumáli sem farmaðurinn skilur, eða 
með því að birta afrit af samningnum á stað sem er aðgengilegur farmönnum eða með 
öðmm viðeigandi hætti;

c) greiða ætti laun með löglegum greiðslumiðli; ef við á má greiða þau með bankamilli- 
færslu, bankaávísun, póstávísun eða póstkröfu;

d) við ráðningarlok ætti að greiða öll áunnin laun án ónauðsynlegra tafa;
e) lögbært stjómvald ætti að leggja hæfileg viðurlög við því, eða beita öðmm viðeigandi 

úrræðum, ef útgerðarmenn fresta með óviðeigandi hætti eða vanrækja að greiða öll 
áunninn laun;

f) greiða skal laun beint inn á bankareikning sem farmenn tilgreina nema farið sé fram á 
annað skriflega;

g) með fyrirvara um h-lið þessarar málsgreinar ætti útgerðarmaðurinn ekki að setja neinar 
skorður á frelsi farmanna til að ráðstafa launum sínum;

h) einungis ætti að heimila frádrátt frá launum ef:
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i) ef skýr ákvæði er að finna í landslögum, reglugerðum eða í gildandi kjarasamningi 
og ef farmaður hefur verið upplýstur, með þeim hætti sem lögbært stjórnvald telur 
heppilegast, um skilyrði fyrir slíkum frádrætti; og

ii) ef heildarfrádrátturinn fer ekki yfir þau takmörk sem kunna að hafa verið sett í 
landslögum, reglugerðum eða kjarasamningum eða í dómum um slíkan frádrátt;

i) ekki ætti að draga frá launum farmanna í tengslum við það að taka starf eða halda vinnu;
j) banna ætti að beita farmenn öðrum fésektum en þeim sem heimild er fyrir í landslögum, 

reglugerðum, kjarasamningum eða með öðrum úrræðum;
k) lögbært stjómvald ætti að hafa vald til þess að skoða vistir og þjónustu um borð í skipi 

til að tryggja að sanngjarnt og hóflegt verð sé í boði í þágu viðkomandi farmanna; og
l) að svo miklu leyti sem kröfur farmanna um laun eða aðrar útistandandi greiðslur fyrir 

störf þeirra eru ekki tryggðar í samræmi við ákvæðin í alþjóðasamþykkt um veðbönd og 
veðréttindi, 1993, ættu slíkar greiðslur að vera tryggðar í samræmi við samþykkt um 
vemdun launakrafna starfsmanna við gjaldþrot atvinnurekenda, 1992 (nr. 173).

5. Hvert aðildarríki ætti, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og 
farmanna, að hafa yfir að ráða málsmeðferð til að rannsaka kvartanir í tengslum við mál sem 
fjallað er um í þessum leiðbeiningum.

Leiðbeiningar B2.2.3. - Lágmarkslaun.
1. Með fyrirvara um grundvallarregluna um frjálsa karasamninga ætti hvert aðildarríki, 

að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, að mæla fyrir um 
málsmeðferð til að ákveða lágmarkslaun farmanna. Hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og 
farmanna ættu að taka þátt í að viðhalda slíkri málsmeðferð.

2. Þegar mælt er fyrir um slíka málsmeðferð og þegar lágmarkslaun eru ákveðin ætti að 
taka viðhlítandi tillit til alþjóðlegra viðmiðana um vinnuskilyrði og ákvörðun lágmarkslauna 
auk eftirtalinna grundvallarreglna:
a) m.t.t. fjárhæðar lágmarkslauna ætti að taka mið af eðli starfa á sjó, fjölda í áhöfn skipa 

og venjulegum vinnutíma farmanna; og
b) miða ætti fjárhæð lágmarkslauna við breytingar sem kunna að verða á framfærslukostn- 

aði og á þörfum farmanna.
3. Lögbært stjómvald ætti að tryggja:

a) með eftirlits- og viðurlagakerfí að laun séu ekki lægri en sem nemur fasta taxtanum eða 
föstu töxtunum; og

b) að farmönnum sem hefur verið greitt miðað við taxta sem er lægri en lágmarkstaxtinn 
sé gert kleift að krefjast endurgreiðslu þeirrar fjárhæðar sem vantaði upp á launin með 
ódýrri og skjótri réttarleið eða annarri málsmeðferð.

Leiðbeiningar B2.2.4. - Lágmarksgrunnlaun eða -jjárhœð launa til fullgildra farmanna.
1. Grunnkaup eða -laun fyrir þjónustu fullgilds farmanns í almanaksmánuð eiga ekki að 

vera lægri en sú fjárhæð sem er ákveðin reglulega af hálfu siglingamálanefndar eða annarrar 
stofnunar í umboði stjómamefndar Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar. Að fenginni ákvörðun 
stjómamefndarinnar skal forstjóri tilkynna aðildarríkjum stofnunarinnar um endurskoðaða 
fjárhæð.

2. Ekkert í þessum leiðbeiningum ætti að teljast brjóta í bága við ráðstafanir sem samið 
hefur verið um milli útgerðarmanna eða samtaka þeirra og samtaka farmanna með tilliti til 
skipan staðlaðra lágmarskilmála og -skilyrði um ráðningu, að því tilskildu að slíkir skilmálar 
og skilyrði séu viðurkennd af lögbæm stjómvaldi.
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Regla 2.3. - Vinnutími og hvíldartími.
Tilgangur: Að sjá til þess að vinnutími eða hvíidartími farmanna sé lögverndaður.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að vinnutími eða hvíldartími farmanna sé lög- 
vemdaður.

2. Hvert aðildarríki skal ákveða hámarksvinnutíma eða lágmarkshvíldartíma á tilteknu 
tímabili sem er í samræmi við ákvæðin í kóðanum.

Viðmiðun A2.3. - Vinnutími og hvíldartími.
1. I þessari viðmiðun er merking eftirtalinna hugtaka sem hér segir:

a) „vinnutími“: sá tími sem farmanni er skylt að vinna um borð;
b) „hvíldartími“: sá tími sem ekki telst til vinnutíma; þetta hugtak tekur ekki til þess þegar 

stutt hlé er gert á vinnu.
2. Hvert aðildarríki skal, innan þeirra marka sem sett eru í 5. til 8. mgr. í þessari viðmiðun, 

annaðhvort fastsetja hámarksíjölda vinnustunda sem ekki má fara yfír á fyrirfram tilteknu 
tímabili eða lágmarkshvíldartíma sem veittur er á tilteknu tímabili.

3. Hvert aðildarríki viðurkennir að viðmiðanir um venjulegan vinnutíma farmanna, eins 
og hjá öðrum starfsmönnum, skulu byggjast á átta klukkustunda vinnudegi með einum 
hvíldardegi á viku og hvíld á almennum frídögum. Þó skal þetta ekki koma í veg fyrir að að- 
ildarríkið taki upp málsmeðferð til að leyfa eða skrá kjarasamning sem kveður á um venju- 
legan vinnutíma farmanna á grunni sem veitir ekki lakari kjör en þessi viðmiðun segir til um.

4. Þegar innanlandsviðmiðanirnar eru ákveðnar skal hvert aðildarríki hafa til hliðsjónar 
hættuna sem ofþreyta farmanna hefur í för með sér, einkum gagnvart þeim sem gegna skyld- 
um tengdum siglingaöryggi og öryggi og vemd skipsins.

5. Mörk vinnu- eða hvíldartíma skulu vera sem hér segir:
a) hámarksvinnutími skal ekki vera lengri en:

i) 14 klukkustundir á hverju 24 klukkustunda tímabili; og
ii) 72 klukkustundir á hverju sjö daga tímabili; eða

b) lágmarkshvíldartími skal ekki vera skemmri en:
i) tíu klukkustundir á hverju 24 klukkustunda tímabili; og

ii) 77 klukkustundir á hverju sjö daga tímabili.
6. Hvíldartíma má ekki skipta á fleiri en tvö tímabil og skal annað vara að lágmarki í 6 

klst. og skal tímabilið milli tveggja hvíldartíma má ekki vera lengra en 14 klst.
7. Nafnakall, eldvamar- og björgunaræfingar, og æfíngar sem mælt er fyrir um í lands- 

lögum og reglugerðum og í alþjóðlegum samningum, skulu fara fram með þeim hætti að 
hvíldartími raskist eins lítið og hægt er og þannig að þær valdi ekki ofþreytu.

8. Þegar farmaður er á bakvakt, t. d. þegar vélarúm er ómannað, skal hann, ef venjulegum 
hvíldartíma er raskað með útkalli, fá samfellda viðbótarhvíld í staðinn.

9. Ef hvorki kjarasamningar né gerðardómsúrskurður eru fyrir hendi eða ef lögbært 
stjórnvald telur að ákvæði kjarasamnings eða gerðardómsúrskurðar með tilliti til 7. eða 8. 
mgr. þessarar viðmiðunar séu ófullnægjandi getur lögbært stjómvald sett ákvæði til að 
tryggja að viðkomandi farmenn fái næga hvíld.

10. Hvert aðildarríki skal kreljast þess að á aðgengilegum stað skuli vera tafla sem hefur 
að geyma upplýsingar um skipulag vinnutíma um borð og þar sem birt er að minnsta kosti 
fyrir hverja stöðu:
a) áætlun um vinnuskyldu á sjó og í höfnum; og
b) hámarksvinnutími eða lágmarkshvíldartími sem krafíst er samkvæmt landslögum, reglu- 

gerðum eða gildandi kjarasamningum.
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11. Taflan, sem um geturí 10. mgr. íþessari viðmiðun, skal gefin út á stöðluðu eyðublaði 
á því tungumáli eða þeim tungumálum sem notað er/notuð eru við vinnu um borð og á ensku.

12. Hvert aðildarríki skal kreíjast þess að færð sé skrá yfir daglegan vinnutíma farmanna 
eða daglegan hvíldartíma þeirra til að hægt sé að fylgjast með því að farið sé að ákvæðum 
5. til 11. mgr. þessarar viðmiðunar. Færslumar skulu vera á stöðluðu formi sem lögbært 
stjómvald ákveður, að teknu tilliti til fyrirliggjandi leiðbeininga Alþjóðavinnumálastofnun- 
arinnar eða á stöðluðu formi sem stofnunin útbýr. Þær skulu vera á því tungumáli sem krafist 
er skv. 11. mgr. þessarar viðmiðunar. Farmaðurinn skal fá afrit af þeim skráningum sem 
varða hann og skulu þær samþykktar af skipstjóranum, eða öðrum þeim sem skipstjórinn 
hefur veitt til þess umboð, og farmanninum.

13. Ekkert í 5. og 6. mgr. þessarar viðmiðunar skal koma í veg fyrir að aðildarríki kveði 
á um í landslögum, reglugerðum eða málsmeðferð sem gera lögbæru stjómvaldi kleift að 
leyfa eða skrá kjarasamninga sem veita undanþágur frá þeim takmörkunum sem settar eru. 
Slíkar undanþágur skulu, að því marki sem unnt er, vera í samræmi við ákvæði þessarar 
viðmiðunar en geta tekið mið af örari eða lengri fríum eða veitt uppbótarleyfi fyrir farmenn 
sem vinna á vöktum eða farmenn sem vinna um borð í skipum sem eru í stuttum ferðum.

14. Ekkert í þessari viðmiðun skal teljast skerða rétt skipstjóra á skipi til að krefjast þess 
að farmaður vinni þá tíma án tafar sem nauðsynlegir eru sökum öryggis skipsins, einstaklinga 
um borð eða farms eða til að veita aðstoð öðrum skipum eða einstaklingum í sjávarháska. 
Samkvæmt því getur skipstjóri vikið frá skipulagi vinnu- eða hvíldartíma og krafist þess að 
farmaður vinni þann tíma sem nauðsynlegur er þar til ástandið er orðið eðlilegt aftur. Skip- 
stjóri skal tryggja eins fljótt og auðið er eftir að ástandið er orðið eðlilegt aftur að farmaður, 
sem hefur sinnt störfum í fyrirfram ákveðnum hvíldartíma sínum, fái næga hvíld.

Leiðbeiningar B2.3. - Vinnutími og hvíldartími.
Leiðbeiningar B2.3.1. - Ungir farmenn.

1. Eftirfarandi ákvæði ættu að gilda á sjó og í höfn um alla farmenn undir 18 ára aldri:
a) vinnutími ætti ekki að fara yfir átta klukkustundir á dag og 40 klukkustundir á viku og 

aðeins ætti að vinna yfirvinnu sé það óhjákvæmilegt af öryggisástæðum;
b) nægur tími skal veittur til máltíða og tryggja ætti a.m.k. klukkustundarlangt hlé fyrir 

aðalmáltíð dagsins; og
c) heimila ætti 15 mínútna langt hlé eins fljótt og unnt er eftir tveggja klukkustundalanga 

samfellda vinnu.
2. I undantekningartilvikum þarf ekki að beita ákvæðum 1. mgr. í þessum leiðbeining- 

um ef:
a) þær eru óraunhæfar hvað varðar unga farmenn sem starfa í þilfars-, véla- eða þjónustu- 

deild áhafna og er falið vaktskyldur eða starfa í skiptivaktakerfí; eða
b) markviss þjálfun ungra farmanna hvað varðar fyrirframákveðin verkefni og áætlanir 

væri skert;
3. Skrá ætti slík undantekningartilvik ásamt þeim ástæðum sem liggja að baki og skulu 

færslumar samþykktar af skipstjóra.
4. Akvæði 1. mgr. þessara leiðbeininga undanþiggja ekki unga farmenn frá þeirri almennu 

skyldu sem öllum farmönnum ber að rækja að vinna þegar neyðarástand ríkir eins og kveðið 
er á um í 14. mgr. viðmiðunar A2.3.
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Regla 2.4. - Orlofsréttur.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn fái nægilegt orlof.

1. Hvert aðildarríki skal kreijast þess að farmenn sem starfa um borð í skipum sem sigla 
undir fána þess fái árlegt orlof á launum undir viðeigandi kringumstæðum, í samræmi við 
ákvæðin í kóðanum.

2. Farmönnum skal veitt landgönguleyfi þeim til heilsubótar og aukinnar velferð og í 
samræmi við starfskröfur sem fylgja stöðu þeirra.

Viðmiðun A2.4. - Orlofsréttur.
1. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög og reglugerðir sem mæla fyrir um lágmarks- 

viðmiðanir um árlegt orlof farmanna sem starfa um borð í skipum sem sigla undir fána þess, 
að teknu nauðsynlegu tilliti til sérstakra þarfa farmanna að því er varðar slíkt orlof.

2. Með fyrirvara um kjarasamninga, lög eða reglugerðir sem kveða á um viðeigandi 
reikniaðferðir sem taka mið af sérstökum þörfum farmanna í þessu tilliti skal rétturinn til 
árlegs orlofs á launum reiknaður á grundvelli 2,5 almanaksdaga hið minnsta fyrir mánuð í 
starfi. Lögbært stjómvald eða viðeigandi stofnun í hverju landi skulu ákveða hvemig reikna 
á út starfsaldur. Rökstudd fjarvera úr vinnu skal ekki talin til árlegs orlofs.

3. Hvers kyns samkomulag um að fella niður launað lágmarksorlof á ári hverju sem mælt 
er fyrir um í þessari viðmiðun, nema í þeim tilvikum sem lögbært stjómvald mælir fyrir um 
slíkt, skal bannað.

Leiðbeiningar B2.4. - Orlofsréttur.
Leiðbeiningar B2.4.1. - Utreikningur réttar.

1. Við aðstæður sem lögbært stjómvald ákveður eða fyrir milligöngu viðeigandi stofnunar 
í hverju landi ætti að telja störf utan samningsbundins vinnutíma til hluta af starfstíma.

2. Við aðstæður sem lögbært stjómvald ákveður eða samkvæmt gildandi kjarasamningum, 
ber að telja íjarvistir frá vinnu til að sækja viðurkennd starfsmenntunarnámskeið eða fjar- 
vistir af völdum veikinda eða meiðsla eða af völdum bamseignar, til starfstíma.

3. Fjárhæð launa í árlegu orlofi ætti að miðast við venjuleg laun sem farmaðurinn fær og 
kveðið er á um í landslögum, reglugerðum eða í gildandi ráðningarsamningum farmanna. 
Hvað varðar farmenn sem em ráðnir til styttri tíma en eins árs eða ef ráðningartengslum er 
rift ætti orlofsrétturinn að vera reiknaður út miðað við hlutfall.

4. Eftirtalið ætti ekki að teljast til hluta árlegs orlofs á launum:
a) almennir eða venjubundnir frídagar sem em viðurkenndir sem slíkir í fánaríkinu, hvort 

sem þeir falla á daga þegar árlegt orlof á launum stendur yfir eða ekki;
b) tímabil vanhæfis til vinnu af völdum veikinda eða meiðsla eða af völdum bamsburðar 

með skilyrðum sem lögbært stjómvald ákveður eða veitt er með viðeigandi úrræðum í 
hverju landi;

c) tímabundið landgönguleyfi sem farmanni er veitt meðan ráðningarsamningur er í gildi; 
og

d) hvers kyns uppbótarleyfi með skilyrðum sem lögbært stjómvald ákveður eða veitt er 
með viðeigandi úrræðum í hverju landi.

Leiðbeiningar B2.4.2. - Arlegt leyfi tekið.
1. Tímabil úttektar árlegs orlofs ætti, nema því aðeins að það sé fastákveðið í reglugerð- 

um, kjarasamningum eða gerðardómsúrskurðum eða með öðmm aðferðum sem em í sam-
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ræmi við innanlandsvenjur, skal ákveðið af hálfu útgerðarmanna, að höfðu samráði og, eftir 
því sem unnt er, að fengnu samþykki farmannanna sem í hlut eiga eða fulltrúa þeirra.

2. Farmenn ættu að jafnaði að eiga rétt á að taka árlegt orlof á þeim stað sem þeir hafa 
umtalsverð tengsl við sem væri venjulega sami staðurinn og þeir hafa rétt á heimsendingu 
til. Ekki ætti að kreljast þess að farmenn taki árlegt, áunnið orlof án samþykkis þeirra á öðr- 
um stað nema samkvæmt ákvæðum ráðningarsamnings farmanna eða landslaga eða reglu- 
gerða.

3. Sé þess krafíst að farmenn taki árlegt orlof á stað sem er annar en heimilaður er skv. 2. 
mgr. þessarar leiðbeiningar skulu þeir eiga rétt á ókeypis flutningi til staðarins þar sem þeir 
voru skráðir eða ráðnir eftir því hvor staðurinn er nær heimili þeirra; útgerðarmaðurinn ætti 
að greiða framfærslu og annan kostnað sem til fellur beint; ekki ætti að draga ferðatímann 
frá árlegu orlofí á launum sem farmaðurinn á rétt á.

4. Farmaður í árlegu orlofí ætti einungis að kalla til starfa aftur ef um algjört neyðarástand 
er að ræða og með samþykki farmannsins.

Leiðbeiningar B2.4.3. - Skipting og uppsöfnun.
1. Lögbært stjórnvald má ákveða, eða heimila má með viðeigandi úrræðum í hverju landi, 

skiptingu áunnins árlegs orlofs á launum í tvo hluta eða uppsöfnun slíks árlegs orlofs miðað 
við eitt ár með síðara orlofstímabili.

2. Með fyrirvara um 1. mgr. leiðbeininga B2.4.3 og, nema kveðið sé á um annað í samn- 
ingi sem gildir um útgerðarmanninn og farmanninn sem í hlut eiga, ætti árlegt orlof á launum 
sem mælt er með í þessum leiðbeiningum að vera órofíð tímabil.

Leiðbeiningar B2.4.4. - Ungir farmenn.
1. íhuga ætti að grípa til sérstakra ráðstafana í tengslum við unga farmenn undir 18 ára 

aldri sem hafa starfað í sex mánuði eða í styttri tíma samkvæmt kjarasamningi eða ráðningar- 
samningi farmanna án þess að fara í orlof á skipi í millilandasiglingum sem hefur ekki snúið 
til baka til búsetulands þeirra á þeim tíma og mun ekki snúa aftur næstu þrjá mánuði sjó- 
ferðarinnar. Slíkar ráðstafanir gætu verð heimsending þeirra þeim að kostnaðarlausu til þess 
staðar sem þeir voru ráðnir í upphafí í búsetulandi þeirra í því skyni að nýta áunnið frí sem 
stofnaðist meðan á sjóferðinni stóð.

Regla 2.5. - Heimsending.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn geti snúið heim.

1. Farmenn eiga rétt á að vera sendir til síns heima sér að kostnaðarlausu við þær aðstæður 
og með þeim skilyrðum sem tilgreint er í kóðanum.

2. Hvert aðildarríki skal krefjast þess skip sem sigla undir fána þess leggi fram fjárhags- 
lega tryggingu til að sjá til þess að farmenn njóti viðeigandi heimsendingar í samræmi við 
kóðann.

Viðmiðun A2.5. - Heimsending.
1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að farmenn um borð í skipum sem sigla undir fána 

þess eigi rétt á heimsendingu í eftirtöldum tilvikum:
a) ef ráðningarsamningur farmanna fellur úr gildi á meðan þeir eru um borð;
b) þegar ráðningarsamningi farmanna er rift:

i) af hálfu útgerðarmannsins; eða
ii) af hálfu farmannsins ef gild ástæða liggur að baki; og ennfremur



Þingskjal 372 1905

c) þegar farmenn geta ekki lengur gegnt skyldum sínum samkvæmt ráðningarsamningi 
sínum eða ef ekki er hægt að ætlast til þess að þeir gegni þeim sökum sérstakra kringum- 
stæðna.

2. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að í lögum þess, reglugerðum, eða með öðrum að- 
gerðum, eða í kjarasamningum séu viðeigandi ákvæði sem mæla fyrir um:
a) þær kringumstæður þegar farmenn eiga rétt á heimsendingu í samræmi við b- og c-lið

1. mgr. þessarar viðmiðunar;
b) það hámarksstarfstímabil um borð í skipi sem veitir farmanni rétt til heimsendingar og 

að slíkt tímabil sé styttra en tólf mánuðir; og
c) nákvæmir skilmálar um skyldur útgerðarmanns í tengslum við heimsendingu, þ.m.t. um 

ákvörðunarstað heimsendingar, flutningsmáta, innifalda kostnaðarliði og aðrar ráðstaf- 
anir sem útgerðarmanni ber að gera;

3. Hvert aðildarríki skal leggja bann við því að útgerðarmenn krefjist þess að farmenn 
greiði heimsendingu fyrirfram við upphaf ráðningar þeirra og einnig við því að kostnaður við 
heimsendingar verði dreginn af launum farmanns eða öðrum réttindum sem honum ber nema 
í því tilviki að farmaðurinn verði uppvís að því, í samræmi við landslög, reglugerðir, aðrar 
ráðstafanir eða gildandi kjarasamninga, að brjóta alvarlega gegn skyldum farmannsins í 
starfi.

4. Landslög og reglugerðir skulu ekki hafa áhrif á rétt útgerðarmanna til að kreljast endur- 
greiðslu heimsendingarkostnaðar samkvæmt samningsbundnu fyrirkomulagi við þriðja aðila.

5. Vanræki útgerðarmaður að gera viðhlítandi ráðstafanir til að mæta kostnaði við heim- 
sendingu farmanna sem eiga rétt á heimsendingu:
a) skal lögbært stjórnvald aðildarríkis, sem er fánaríki skipsins, gera ráðstafanir um heim- 

sendingu farmanna sem í hlut eiga; vanræki það að gera það má ríkið þaðan sem senda 
á farmennina heim eða ríkið sem farmennimir eru ríkisborgarar í gera ráðstafanir um 
heimsendingu þeirra og krelja aðildarríkið, sem er fánaríki skipsins, um endurgreiðslu 
tilfallins kostnaðar;

b) aðildarríki sem er fánaríki skipsins skal geta krafíð útgerðarmanninn um kostnað sem 
fellur til við heimsendingu farmanna;

c) farmennimir skulu í engu tilviki krafðir um heimsendingarkostnað nema í þeim tilvikum 
sem kveðið er á um í 3. mgr. þessarar viðmiðunar.

6. Að teknu tilliti til gildandi alþjóðlegragerninga, þ.m.t. alþjóðasamþykktar um kyrrsetn- 
ingu skipa, 1999, má aðildarríki sem hefur greitt kostnað af heimsendingu samkvæmt þessum 
kóða, leggja farbann á skip eða fara fram á að farbann verði lagt á skip útgerðarmannsins sem 
málið varðar þar til endurgreiðsla hefur farið fram í samræmi við a-lið 5. mgr. þessarar 
viðmiðunar.

7. Hvert aðildarríki skal greiða fyrir heimsendingu farmanna sem starfa á skipum sem 
koma til hafna þeirra, sigla um landhelgi þess eða innsævi auk þess að greiða fyrir afleysingu 
þeirra.

8. Aðildarríki skal gæta þess sérstaklega að réttur sérhvers farmanns til heimsendingar 
verði ekki brotinn sökum ljárhagslegrar stöðu útgerðarmanns eða sökum þess að útgerðar- 
maður getur ekki eða vill ekki að farmaður verði leystur af.

9. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að skip sem sigla undir fána þess hafi tiltækt um 
borð og aðgengilegt farmönnum afrit á viðeigandi tungumáli af gildandi innanlandsreglum 
um heimsendingu.
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Leiðbeiningar B2.5. - Heimsending.
Leiðbeiningar B2.5.1. -Réttur.

1. Farmenn ættu að eiga rétt á heimsendingu:
a) í þeim tilvikum sem lýst er í a-lið 1. mgr. viðmiðunar A2.5, þegar uppsagnarfresturinn 

sem er gefínn í samræmi við ákvæði ráðningarsamnings farmanna er liðinn;
b) í þeim tilvikum sem lýst er í b- og c-lið 1. mgr. viðmiðunar A2.5:

i) ef um er að ræða veikindi, meiðsli eða sjúkdóm sem veldur því að heimsending er 
nauðsynleg þegar viðkomandi getur ferðast af heilsufarsástæðum;

ii) við skipbrot;
iii) efútgerðarmaður getur ekki staðið við lagalegar eða samningsbundnar skuldbinding- 

ar sínar sem atvinnurekandi farmannanna af völdum gjaldþrots, sölu á skipi, breyt- 
ingar á skráningu skips eða annarra svipaðra ástæðna;

iv) ef skip er á leið til stríðssvæðis, samkvæmt skilgreiningu í landslögum, reglugerðum 
eða ráðningarsamningum farmanna, sem farmaðurinn vill ekki fara til; og

v) verði ráðningarslit eða rof á ráðningu í samræmi við gerðardómsúrskurð eða kjara- 
samning, eða ráðningarslit af öðrum álíka orsökum.

2. Við ákvörðun hámarksstarfstímabils um borð í skipi og farmaður á rétt á heimsendingu 
að því loknu í samræmi við þennan kóða ætti að taka tillit til þátta sem hafa áhrif á vinnu- 
umhverfi farmannsins. Hvert aðildarríki ætti þegar unnt er að leitast við að stytta slík tímabil 
í ljósi tæknibreytinga og -þróunar og gæti notið leiðsagnar af tilmælum sem gerðar hafa verið 
um málið af hálfu siglingamálanefndar.

3. Sá kostnaður sem útgerðarmanni ber að greiða í tengslum við heimsendingu samkvæmt 
viðmiðun A2.5 skal a.m.k. fela í sér eftirfarandi:
a) ferðalag til áfangastaðar sem er valinn til heimsendingar í samræmi við 6. mgr. þessara 

leiðbeininga;
b) fæði og húsnæði frá þeirri stundu sem farmennimir fara frá borði og þar til þeir koma 

til ákvörðunarstaðar heimsendingar;
c) laun og dagpeninga frá þeirri stundu sem farmennimir fara frá borði og þar til þeir koma 

til ákvörðunarstaðar heimsendingar, ef kveðið er á um slíkt í landslögum, reglugerðum 
eða kjarasamningum;

d) flutningur 3 0 kg afpersónulegum farangri farmanna til ákvörðunarstaðar heimsendingar; 
og

e) læknismeðferð ef nauðsyn krefur þar til farmennimir em nægilega heilsuhraustir til að 
ferðast til ákvörðunarstaðar heimsendingar.

4. Tími sem fer í að bíða eftir heimsendingu og ferðatími heimsendingar skal ekki dreginn 
frá orlofí á launum sem farmenn hafa unnið sér inn.

5. Gera ætti útgerðarmönnum skylt að halda áfram að bera kostnað af heimsendingu þar 
til farmenn sem í hlut eiga em komnir til áfangastaðar sem mælt er fyrir um í þessum kóða 
eða fá hentugt starf um borð í skipi sem er á leið til eins þessara áfangastaða.

6. Hvert aðildarríki ætti að krefjast þess að útgerðarmenn taki ábyrgð á tilhögun heim- 
sendingar eftir viðeigandi og skjótum leiðum. Venjulegur flutningsmáti ætti að vera flug. Að- 
ildarríki ætti að mæla fyrir um áfangastaði sem senda má farmanna til. Þau lönd sem ætla 
mætti að farmenn hefðu mikil tengsl við ættu að vera meðal áfangastaðanna, þar með talið:
a) staðurinn þar sem farmaðurinn samþykkti ráðninguna;
b) staðurinn sem kveðið er á um í kjarasamningi;
c) búsetuland farmannsins; eða
d) annar staður sem báðir aðilar koma sér saman um við ráðningu.
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7. Farmenn ættu að eiga rétt á að velja úr hópi þeirra áfangastaða sem mælt er fyrir um 
þann stað sem þeir óska eftir að vera sendir til.

8. Rétturinn til heimsendingar kann að falla úr gildi ef farmennimir sem um er að ræða 
nýta sér hann ekki innan hæfilegra tímamarka sem skilgreina á í landslögum, reglugerðum 
eða kjarasamningum.

Leiðbeiningar B2.5.2. - Framkvæmd af hálfu aðildarríkja.
1. Veita ætti farmanni sem er vegalaus í erlendri höfn og bíður heimsendingar alla mögu- 

lega aðstoð og ef töf verður á heimsendingu farmannsins ætti lögbært stjómvald í erlendu 
höfninni að sjá til þess að ræðismaður eða fulltrúi fánaríkisins og ríkisins sem farmaðurinn 
er með ríkisfang eða aðsetur í, eftir því sem við á, séu þegar upplýstir um málið.

2. Hvert aðildarríki ætti að hafa í huga hvort nægilega vel sé séð fyrir því:
a) að farmenn sem em ráðnir til starfa um borð í skipum sem sigla undir fána erlends ríkis 

geti snúið til baka, ef þeir em settir í land í erlendri höfn af ástæðum sem þeir em ekki 
ábyrgir fyrir:
i) til hafnarinnar þar sem farmaðurinn sem í hlut á var ráðinn; eða

ii) til hafnar í heimalandi farmannsins eða landsins sem farmaðurinn tilheyrir, eftir því 
sem við á; eða

iii) til annarrar hafnar sem farmaðurinn og skipstjórinn eða útgerðarmaðurinn koma sér 
saman um að fengnu samþykki lögbærs stjómvalds eða samkvæmt viðeigandi vemd- 
arráðstöfunum;

b) að læknishjálp farmanna sem starfa á skipi sem siglir undir fána erlends ríkis og em 
settir í land í erlendri höfn í kjölfar veikinda eða meiðsla sem orðið hafa við störf í þágu 
skipsins og em ekki af ásetningi þeirra.

3. Ef í ljós kemur, eftir að ungir farmenn sem ekki hafa náð 18 ára aldri hafa verið í starfi 
í a.m.k. íjóra mánuði í sinni fyrstu ferð milli landa, að lífið til sjós hentar þeim ekki ætti að 
gefa þeim kost á heimsendingu þeim að kostnaðarlausu frá fýrstu hentugu höfninni sem 
skipið kemur til þar sem fyrir hendi er þjónusta ræðismanns fánaríkisins eða ríkisins sem far- 
maðurinn á ríkisfang í eða hefur búsetu. Tilkynning um slíka heimsendingu, þar sem ástæða 
hennar er gefín, skal send til þess stjómvald sem gaf út skjalið sem gerði unga farmanninum 
sem í hlut á kleift að hefja störf til sjós.

Regla 2.6. - Bætur til farmanna ef skip tapast eða ferst.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn fá bætur þegar skip tapast eða ferst.

1. Farmenn eiga rétt á fullnægjandi bótum við meiðsli, missi eða atvinnumissi sem verður 
við það að skip tapast eða ferst.

Viðmiðun A2.6. - Bætur til farmanna ef skip tapast eða ferst.
1. Hvert aðildarríki skal setja reglur sem tryggja að í hverju því tilviki sem skip tapast eða 

ferst greiði útgerðarmaðurinn hverjum farmanni um borð bætur sökum atvinnumissis í kjölfar 
þess að skip tapast eða ferst.

2. Reglumar sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar skulu ekki hafa áhrif á annan rétt 
sem farmaður kann að hafa samkvæmt landslögum aðildarríkisins sem í hlut á að því er 
varðar missi eða meiðsl af völdum þess að skip tapast eða ferst.
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Leiðbeiningar B2.6. - Bætur til farmanna ef skip tapast eða ferst. 
Leiðbeiningar B2.6.1. - Utreikningar á bótum sökum atvinnumissis.

1. Greiða ætti bætur sökum atvinnumissis af völdum þess að skip tapast eða ferst fyrir þá 
daga sem farmaðurinn er í raun án atvinnu á sama taxta og launin sem greidd eru samkvæmt 
ráðningarsamningnum en takmarka má heildarbætumar sem koma eiga í hlut hvers farmanns 
við tveggja mánaða laun.

2. Hvert aðildarríki ætti sjá til þess að farmenn hafa sömu lagaúrræði til endurkröfu slíkra 
bóta eins og þeir hafa til endurkröfu launa í vanskilum sem þeir hafa unnið fyrir í störfum 
sínum.

Regla 2.7. - Mönnun.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn starfi um borð í skipum sem hafa nægt starfslið svo 
starfrækja megi það með öryggi, skilvirkni og vernd að leiðarljósi.

Hvert aðildarríki skal kreljast þess að öll skip sem sigla undir fána þess hafí nægilegan 
fjölda farmanna í áhöfn til að tryggja að skip séu starfrækt með öruggum og skilvirkum hætti 
og með tilhlýðilegri vemd við allar aðstæður að teknu tilliti til ofþreytu farmanna og sérstaks 
eðlis sjóferðarinnar og aðstæðna.

Viðmiðun A2.7. - Mönnun.
1. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að öll skip sem sigla undir fána þess hafí nægilegan 

fjölda farmanna um borð til að tryggja að skipin séu starfrækt með ömggum og skilvirkum 
hætti og með tilhlýðilegri vemd. Hvert skip skal mannað með áhöfn sem er fullnægjandi með 
tilliti til stærðar og hæfni svo tryggja megi öryggi og vemd skipsins og starfsliðs þess við all- 
ar rekstrarlegar aðstæður í samræmi við öryggisskírteini um lágmarksmönnun eða sambæri- 
legt skjal sem lögbært stjómvald gefur út og að uppfylla viðmiðanir þessarar samþykktar.

2. Þegar mönnun er ákveðin, viðurkennd eða henni breytt skal lögbært stjómvald taka tillit 
til þarfarinnar á að forðast eða draga úr, að svo miklu leyti sem unnt er, óhóflegum vinnu- 
tíma, og til að tryggja fullnægjandi hvíld og draga úr hættu á ofþreytu, auk grundvallarreglna 
í gildandi alþjóðagemingum (einkum á vettvangi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar) um 
mönnun.

3. Þegar mönnun er ákveðin skal lögbært stjómvald taka tillit til allra krafna sem em í 
reglu 3.2 og viðmiðun A3.2 um fæði og þjónustu áhafna.

Leiðbeiningar B2.7. - Mönnun.
Leiðbeiningar B2.7.1. - Lausn ágreiningsmála.

1. Hvert aðildarríki ætti að hafa yfír að ráða, eða fullvissa sig um að skilvirk úrræði séu 
fyrir hendi til að rannsaka og leysa ágreiningsmál sem tengjast kvörtunum um mönnun skipa.

2. Fulltrúar samtaka farmanna og útgerðarmanna ættu að eiga hlut að máli þegar gripið 
er til slíkra úrræða, með eða án annarra einstaklinga eða stjómvalda.

Regla 2.8. - Auknir möguleikar á starfsframa og fagkunnáttu 
auk fjölgunar atvinnutækifæra sem standa farmönnum til boða.

Tilgangur: Að stuðla að auknum möguleikum á starfsframa og bættri fagkunnáttu 
farmanna og fjölgun atvinnutækifæra.

Hvert aðildarríki skal móta stefnu sem stuðlar að því að fá fólk til starfa á sviði siglinga 
og hvetur til starfsframa og bættrar fagkunnáttu auk fjölgunar atvinnutækifæra farmanna sem 
em heimilisfastir á yfírráðasvæði þess.
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Viðmiðun A2.8. - Auknir möguleikar á starfsframa og fagkunnáttu 
auk fjölgunar atvinnutækifæra sem standa farmönnum til boða.

1. Hvert aðildarríki skal móta stefnu sem miðar að því að hvetja til starfsframa og bættrar 
fagkunnáttu auk ljölgunar atvinnutækifæra farmanna í því skyni að sjá fyrir stöðugum og 
hæfum mannafla á sviði siglinga.

2. Markmiðið með stefnumótuninni sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar skal vera 
að hjálpa farmönnum að auka reynslu sína og hæfni og fjölga atvinnutækifærum sínum.

3. Hvert aðildarríki skal, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök farmanna og út- 
gerðarmanna, setja skýr markmið um starfsleiðsögn, menntun og þjálfun farmanna sem 
gegna skyldum um borð sem tengjast aðallega öruggum rekstri og siglingu skipsins, þ.m.t. 
viðvarandi þjálfun.

Leiðbeiningar B2.8. - Auknir möguleikar á starfsframa og fagkunnáttu 
auk fjölgunar atvinnutækifæra sem standa farmönnum til boða. 

Leiðbeiningar B2.8.1 - Ráðstafanir til að auka möguleika á starfsframa ogfagkunnáttu auk
fjölgunar atvinnutækifæra sem standa farmönnum til boða.

1. Ráðstafanir til að ná þeim markmiðum sem koma fram í viðmiðun A2.8 gætu verið 
eftirtaldar:
a) samningar, sem kveða á um þróun starfsframa og starfsþjálfunar, við útgerðarmann eða 

samtök útgerðarmanna; eða
b) ráðstafanir til frekari starfstækifæra með því að koma á fót og viðhalda flokkaskiptum 

skrám yfir hæfa farmanna; eða
c) kynning á tækifærum, bæði um borð og í landi, til frekari þjálfunar og menntunar far- 

manna svo fyrir hendi séu kostir til að aukinnar starfsþjálfunar og starfshæfni til að 
tryggja og halda mannsæmandi starfí, auka starfsmöguleika einstaklingsins og mæta 
breytingum á tækni vinnumarkaði á sviði siglinga.

2. Hvert aðildarríki ætti, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök farmanna og út- 
gerðarmanna, að setja skýr markmið um starfsleiðsögn, menntun og þjálfun þeirra farmanna 
sem eru hluti áhafnarinnar sem gegnir skyldum við öruggan rekstur og siglingu skipsins, 
þ.m.t. viðvarandi þjálfun.

Leiðbeiningar B2.8.2. - Skráyfirfarmenn.
1. Þar sem skrár eru notaðar til að ráða farmenn til starfa ættu þær að hafa að geyma upp- 

lýsingar um alla starfsflokka farmanna með þeim hætti sem ákveðið er í landslögum, sam- 
kvæmt venju eða í kjarasamningi.

2. Farmenn sem eru skráðir á slíkar skrár ættu að ganga fyrir um ráðning í störf á sjó.
3. Farmönnum sem eru skráðir á slíkar skrár ætti að vera gert skylt að vera til reiðu til 

starfa með þeim hætti sem ákveðið er í landslögum, samkvæmt venju eða í kjarasamningi.
4. Að því marki sem landslög eða reglugerðir heimila ætti að endurskoða reglulega fjölda 

farmanna á slíkum skrám til að ná fram markmiðum um fj ölda miðað við þá þörf sem er fyrir 
hendi á sviði siglinga.

5. Þegar nauðsynlegt er að fækka farmönnum á slíkum skrám ætti að grípa til allra við- 
eigandi ráðstafana til að draga úr skaðlegum áhrifum á farmenn, að teknu tilliti til efnahags- 
legra og félagslegra aðstæðna í viðkomandi landi.
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3. KAFLI - VISTARVERUR OG TÓMSTUNDAAÐSTAÐA,
FÆÐI OG ÞJÓNUSTA ÁHAFNA

Regla 3.1. - Vistarverur og tómstundaaðstaða.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn hafi aðgang að mannsæmandi vistarverum og tóm- 
stundaaðstöðu um borð.

1. Hvert aðildarríki skal tryggja að í skipum, sem sigla undir fána þess, hafí farmenn, sem 
annaðhvort starfa eða búa um borð eða hvorttveggja, aðgang að mannsæmandi vistarverum 
og tómstundaaðstöðu sem samræmist því markmiði að stuðla að betri heilsu og vellíðan far- 
manna.

2. Kröfur í kóðanum um framkvæmd þessarar reglu, sem varða smíði skips og búnað, 
gilda einungis um skip sem eru smíðuð á þeim degi eða eftir þann dag sem þessi samþykkt 
öðlast gildi fyrir hlutaðeigandi aðildarríki. Hvað varðar skip sem eru smíðuð fyrir þennan dag 
skulu kröfumar, sem tengjast smíði skips og búnaði þess og kveðið er á um í samþykkt um 
vistarverur skipverja um borð í skipum (endurskoðuð) 1949 (nr. 92) og samþykkt um vistar- 
verur skipverja (viðbótarákvæði) 1970 (nr. 133), gilda áfram að svo miklu leyti sem þær giltu 
fyrir framangreindan dag samkvæmt lögum eða venju í hlutaðeigandi aðildarríki.

3. Nema annað sé sérstaklega tekið fram, skal sérhver krafa samkvæmt breytingu á kóð- 
anum, sem snertir vistarverur og tómstundaaðstöðu farmanna, einungis gilda um skip sem 
eru smíðuð þegar eða eftir að breytingin öðlast gildi fyrir hlutaðeigandi aðildarríki.

Viðmiðun A3.J. - Vistarverur og tómstundaaðstaða.
1. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög og reglur þar sem þess er krafíst að skip sem sigla 

undir fána þess:
a) uppfylli lágmarksviðmiðanir til að tryggja að vistarverur farmanna, sem starfa eða búa 

um borð eða hvorttveggja, séu öruggar, mannsæmandi og í samræmi við viðeigandi 
ákvæði þessarar viðmiðunar; og

b) séu skoðuð til að tryggja, í upphafí og ætíð síðan, að þessum viðmiðunum sé fylgt.
2. Þegar lög og reglur um framkvæmd þessarar viðmiðunar eru samin og þeim beitt skal 

lögbært stjómvald, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök farmanna og útgerðarmanna:
a) taka tillit til reglu 4.3 og tengdra ákvæða kóðans um heilsuvemd, öryggi og slysavamir 

í ljósi sérstakra þarfa farmanna, sem búa og starfa um borð í skipi, og
b) taka tilhlýðilegt tillit til leiðbeininganna í B-hluta kóðans.

3. Skoðanimar, sem krafíst er samkvæmt reglu 5.1.4, skulu fara fram þegar:
a) skip er skráð eða endurskráð; eða
b) þegar gerðar hafa verið töluverðar breytingar á vistarverum farmanna í skipi.

4. Lögbært stjórnvald skal leggja sérstaka áherslu á að tryggja framkvæmd krafna sam- 
þykktarinnar sem varða:
a) stærð klefa og annarra vistarvera;
b) hitun og loftræstingu;
c) hávaða og titring og aðra umhverfísþætti;
d) hreinlætisaðstöðu;
e) lýsingu; og
f) sjúkrarými.

5. Lögbært stjómvald hvers aðildarríkis skal krefjast þess að skip, sem siglir undir fána 
þess, uppfylli lágmarkskröfur um vistarverur og tómstundaaðstöðu um borð sem settar em 
fram í 6.-17. mgr. þessarar viðmiðunar.



Þingskjal 372 1911

6. Að því er varðar almennar kröfur um vistarverur:
a) skal lofthæð vera fullnægjandi í öllum vistarverum farmanna; lágmarkslofthæð í öllum 

vistarverum farmanna, þar sem nauðsynlegt er að unnt sé að hreyfa sig á frjálsan og 
óþvingaðan hátt, skal ekki vera undir 203 sentímetrum; lögbært stjómvald má leyfa 
skerta lofthæð í hvers kyns rými eða hluta rýmis í vistarverum þar sem tryggt er að slík 
skerðing lofthæðar:
i) sé réttmæt; og

ii) hafi ekki í för með sér óþægindi fyrir farmenn;
b) skulu vistarverur vera einangraðar á viðeigandi hátt;
c) skulu svefnklefar, í skipum öðmm en farþegaskipum samkvæmt skilgreiningu í e- og 

f-lið 2. reglu alþjóðasamþykktar um öryggi mannslífa á hafinu, 1974, með síðari breyt- 
ingum (,,SOLAS-samþykktin“), vera fyrir ofan hleðslulínu miðskipa eða afturá nema 
í undantekningartilvikum þegar stærð, gerð eða fyrirhuguð þjónusta skipsins veldurþví 
að allir aðrir staðir em óhentugir en í því tilviki mega svefnklefar vera í framhluta skips- 
ins en í engum tilvikum fyrir framan árekstrarþil;

d) má lögbært stjómvald, að því tilskildu að tilhögun lýsingar og loftræstingar sé fullnægj- 
andi, leyfa að svefnklefar séu staðsettir fyrir neðan hleðslulínu í farþegaskipum og sér- 
stökum skipum, sem em smíðuð í samræmi við kóða IMO um öryggi skipa til sérstakra 
nota, sem Alþjóðasiglingamálastofnunin samþykkti 1983 ásamt síðari útgáfum (hér á 
eftir nefnd „skip til sérstakra nota“), en í engum tilvikum skulu þeir staðsettir fyrir 
neðan vinnuganga;

e) skal ekki vera opið beint inn í svefnklefa frá farmrými og vélarúmi eða frá eldhúsum, 
geymslum, þurrkherbergjum eða frá sameiginlegri hreinlætisaðstöðu; sá hluti þils sem 
aðskilur slík rými frá svefnklefum og ytri þiljum skal vera vandlega smíðaður úr stáli 
eða öðm viðurkenndu efni og vera vatns- og gasþéttur;

f) skulu efni, sem em notuð til að smíða innri þil, veggklæðningu og klæðningu, gólf og 
samskeyti, vera hentug til þeirra nota og stuðla að heilsusamlegu umhverfi;

g) skal lýsing vera viðeigandi og séð skal fyrir fullnægjandi frárennsli; og
h) skulu vistarverur og tómstunda- og þjónusta áhafna uppfylla kröfur í reglu 4.3 og tengd- 

um greinum í kóðanum um heilsuvernd, öryggi og slysavamir í þeim tilgangi að koma 
í veg fyrir að farmenn eigi á hættu að verða fyrir álagi af völdum hættulegs hávaða og 
titrings og annarra umhverfisþátta og kemískra efna um borð og farmönnum um borð 
skal boðið upp á viðunandi starfs- og dvalarumhverfi.

7. Að því er varðar loftræstingu og hitun:
a) skulu svefnklefar og borðsalir vera nægilega vel loftræstir;
b) skulu vera loftræstikerfi í vistarverum farmanna, aðskildum loftskeytaklefa og mið- 

lægum stjórnklefa vélarúms í skipum nema í skipum sem em í reglulegum ferðum í 
tempmðu loftslagi þar sem það reynist ekki nauðsynlegt;

c) skal loftræsting í hvers kyns hreinlætisaðstöðu tengd út undir bert loft og vera aðskilin 
frá öllum öðmm hlutum vistarveranna; og

d) skal séð til þess að viðeigandi hitakerfi tryggi að nægur hiti sé um borð nema í skipum 
sem sigla eingöngu í hitabeltisloftslagi.

8. Að því er varðar kröfur um lýsingu, með fyrirvara um sérstaka tilhögun sem leyfð er 
í farþegaskipum, skulu vistarverur og borðsalir njóta dagsbirtu og hafa fullnægjandi gervi- 
lýsingu.

9. Þegar krafist er svefnvistarvera um borð í skipum gilda eftirfarandi kröfur um 
svefnklefa:
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a) í skipum öðrum en farþegaskipum skal hver farmaður hafa einkasvefnklefa; ef um er að 
ræða skip, sem eru undir 3.000 brúttótonnum eða skip til sérstakra nota, má lögbært 
stjómvald veita undanþágu frá þessari kröfu, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök 
útgerðarmanna og farmanna;

b) aðskildir svefnklefar skulu vera fyrir karla og konur;
c) svefnklefar skulu vera af fullnægjandi stærð og útbúnir á viðeigandi hátt til að tryggja 

viðunandi þægindi og auðvelda þrif;
d) hver farmaður skal, í öllum tilvikum, hafa einkahvílu;
e) innra mál hvílu skal vera a.m.k. 198 sentímetrar að lengd og 80 sentímetrar að breidd;
f) gólfflötur í svefnklefum farmanna með einni hvílu skal ekki vera undir: i) 4,5 m2 i 

skipum sem eru undir 3.000 brúttótonnum; ii) 5,5 m2 í skipum sem eru 3.000 brúttótonn 
eða stærri en undir 10.000 brúttótonnum; iii) 7 m2 í skipum sem eru 10.000 brúttótonn 
eða stærri;

g) lögbært stjómvald má þó heimila minni gólfflöt í því skyni að sjá fyrir svefnklefum með 
einni hvílu í skipum undir 3.000 brúttótonnum, farþegaskipum og skipum til sérstakra 
nota;

h) ekki fleiri en tveir farmenn mega deila einum svefnklefa í skípum undir 3.000 brúttó- 
tonnum nema í farþegaskipum og skipum til sérstakra nota; í slíkum svefnklefum skal 
gólfflötur ekki vera undir 7 m2;

i) gólfflötur í svefnklefum farmanna, sem sinna skyldum skipstjómarmanna í farþega- 
skipum og skipum til sérstakra nota, skal ekki vera undir:
i) 7,5 m2 í klefum sem tveir einstaklingar deila;

ii) 11,5 m2 í klefum sem þrír einstaklingar deila;
iii) 14,5 m2 í klefum sem fjórír einstaklingar deila;

j) gólfflötur svefnklefa í skipum til sérstakra nota, sem fleiri en fjórir einstaklingar mega 
deila, skal ekki vera undir 3,6 m2 fyrir hvem einstakling;

k) í skipum, öðmm en farþegaskipum og skipum til sérstakra nota, skal gólfflötur fyrir 
hvem einstakling í svefnklefum farmanna, sem sinna skyldum skipstjómarmanna, þar 
sem ekki er einkasetustofa eða dagstofa, ekki vera undir:
i) 7,5 m2 í skipum undir 3.000 brúttótonnum;

ii) 8,5 m2 í skipum sem em 3.000 brúttótonn að stærð eða stærri en undir 10.000 brúttó- 
tonnum;

iii) 10 m2 í skipum sem em 10.000 brúttótonn að stærð eða stærri;
l) í farþegaskipum og skipum til sérstakra nota skal gólfflötur fyrir farmenn sem sinna 

skyldum yfírmanna, þar sem ekki er einkasetustofa eða dagstofa, ekki vera undir 7,5 m2 
á mann fyrir lægra setta yfirmenn og ekki undir 8,5 m2 fyrir hærra setta yfirmenn; lægra 
settir yfírmenn teljast vera á rekstrarsviði og hærra settir yfírmenn á stjómunarsviði;

m) skipstjóri, yfirvélstjóri og yfirstýrimaður skulu auk svefnklefa hafa samliggjandi setu- 
stofu, dagstofu eða sambærilegt viðbótarrými; lögbært stjómvald má veita skipum, sem 
em undir 3.000 brúttótonnum, undanþágu frá þessari kröíu, að höfðu samráði við hlutað- 
eigandi samtök útgerðarmanna og farmanna;

n) húsgögn hvers farmanns skulu samanstanda af rúmgóðum fataskáp (a.m.k. 475 lítrar) 
ásamt skúffu eða samsvarandi rými sem er a.m.k. 56 lítrar; ef skúffan er felld inn í fata- 
skápinn skal samanlagt rými fataskápsins vera a.m.k. 500 lítrar; í honum skal vera hilla 
og farmaðurinn skal geta læst honum til að vemda persónulegar eigur sínar;

o) í hverjum svefnklefa skal vera borð eða skrifborð, sem má vera gólffast, felliborð eða 
útdregið borð, ásamt þægilegri sætisaðstöðu, eftir þörfum.
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10. Að því er varðar kröfur um borðsali:
a) skulu þeir vera í hæfilegri fjarlægð frá svefnklefum og eins nálægt eldhúsi og gerlegt er; 

lögbært stjómvald má veita skipum undir 3.000 brúttótonnum undanþágu frá þessari 
kröfu, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna; og

b) skulu þeir vera affullnægjandi stærð, búnir þægindum og viðeigandi húsgögnum og inn- 
réttingum (þ.m.t. viðvarandi drykkjaraðstöðu), að teknu tilliti til fjölda þeirra farmanna 
sem kunna að nota þá á hverjum tíma; gera skal ráðstafanir til að útbúa aðgreinda eða 
sameiginlega borðsalsaðstöðu, eftir því sem við á.

11. Að því er varðar kröfur um hreinlætisaðstöðu:
a) skulu allir farmenn hafa hentugan aðgang að hreinlætisaðstöðu um borð þar sem upp- 

fylltar eru lágmarksviðmiðanir um heilbrigðis- og hollustuhætti og viðunandi kröfur um 
þægindi með aðskildri hreinlætisaðstöðu fyrir karla og konur;

b) skal vera greiður aðgangur að hreinlætisaðstöðu frá stjómpallinum og vélarúminu eða 
hún staðsett nálægt miðlægum stjómklefa vélarúms; lögbært stjómvald má veita skipi 
undir 3.000 brúttótonnum undanþágu frá þessari kröfu, að höfðu samráði við hlutað- 
eigandi samtök útgerðarmanna og farmanna;

c) skulu í öllum skipum vera á hentugum stað a.m.k. eitt vatnssalemi, ein handlaug og eitt 
baðkar eða sturta eða hvorttveggja fyrir hverja sex einstaklinga eða færri sem hafa ekki 
einkaaðstöðu;

d) skal í hverjum svefnklefa um borð í skipum öðmm en farþegaskipum vera handlaug með 
heitu og köldu, rennandi ferskvatni nema þar sem þannig handlaug er til staðar í við- 
komandi einkabaðherbergi;

e) má lögbært stjórnvald, að því er varðar farþegaskip sem að öllu jöfnu em í ferðum sem 
vara skemur en fjórar klukkustundir í senn, huga að sérstöku fyrirkomulagi eða fækka 
nauðsynlegri hreinlætisaðstöðu; og

f) skal vera heitt og kalt, rennandi ferskvatn á öllum þvottastöðum.
12. Að því er varðar kröfur um sjúkrarými skulu skip, sem hafa a.m.k. 15 manns í áhöfn 

og em í ferðum sem vara lengur en þrjá daga í senn, hafa aðgreind sjúkrarými sem eingöngu 
skulu vera til læknisnota; lögbært stjómvald má slaka á þessari kröfu fyrir strandferðaskip; 
til að unnt sé að samþykkja sjúkrarými um borð skal lögbært stjómvald tryggja að greiður 
aðgangur sé að rýminu í öllum veðrum, að öllum sjúklingum sé séð fyrir þægilegum vistar- 
vemm og þeim sinnt tafarlaust og á viðeigandi hátt.

13. Þvottaaðstaða, sem er vel staðsett og búin tækjum, skal vera fyrir hendi.
14. Á opnum þilförum allra skipa skal vera eitt eða fleiri rými, sem farmenn á frívakt hafa 

aðgang að, og skal flatarmál þeirra miðast við stærð skipsins og fjölda farmanna um borð.
15. Á öllum skipum skulu vera aðskildar skrifstofur eða hefðbundin skrifstofa til nota 

fyrir farmenn sem starfa á þilfari eða í vélarúmi; lögbært stjórnvald má veita skipum undir 
3.000 brúttótonnum undanþágu frá þessari kröfu, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök 
útgerðarmanna og farmanna.

16. Skip, sem eru reglulega í ferðum til hafna þar sem moskítóflugan er landlæg, skulu 
hafa viðeigandi búnað eftir því sem lögbært stjómvald krefst.

17. Um borð skal vera tómstundaaðstaða, þægindi og þjónusta í þágu allra farmanna með 
hliðsjón af reglu 4.3 og tengdum ákvæðum kóðans um heilsuvemd, öryggi og slysavamir 
eins og þau hafa verið aðlöguð til að uppfylla þarfir farmanna sem búa og starfa um borð í 
skipum.

18. Lögbært stjómvald skal kreíjast þess að skipstjórinn eða undirmenn hans hafi reglu- 
legt eftirlit með því að vistarverur farmanna séu hreinar, íbúðarhæfar svo mannsæmandi sé
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og þeim vel við haldið. Skrá skal niðurstöður slíks eftirlits og skulu þær liggja frammi til 
skoðunar.

19. Ef um er að ræða skip þar sem nauðsynlegt er að taka tillit, án mismununar, til hags- 
muna farmanna, að því er varðar mismunandi og sérstök trúarbrögð og félagslega siði, má 
lögbært stjómvald, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, 
leyfa töluverð frávik frá þessari viðmiðun, að því tilskildu að slík frávik hafi ekki í för með 
sér að öll aðstaða verði ekki óhagkvæmari en ef þessari viðmiðun hefði verið beitt.

20. Hvert aðildarríki má, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og 
farmanna, veita skipi undir 200 brúttótonnum undanþágu, þar sem það þykir réttmætt, að 
teknu tilliti til stærðar skipsins og fjölda einstaklinga um borð í tengslum við kröfumar í 
eftirfarandi ákvæðum þessarar viðmiðunar:
a) b-liðar 7. mgr., d-liðar 11. mgr. og 13. mgr.; og
b) f-, h- til 1-liðar 9. mgr. að því er varðar gólfflöt eingöngu.

21. Einungis má veita undanþágur frá kröfum þessarar viðmiðunar þar sem þær em 
sérstaklega heimilaðar í þessari viðmiðun og aðeins við tilteknar aðstæður þar sem hægt er 
að réttlæta slíkar undanþágur með gildum rökum og með það í huga að vemda heilsu og 
öryggi farmanna.

Leiðbeiningar B3.1. - Vistarverur og tómstundaaðstaða.
Leiðbeiningar B3.1.1. - Hönnun og smíði.

1. Ytri þil svefnklefa og borðsala ættu að vera nægilega vel einangruð. Allar vélareisnir 
og öll þil sem liggja að eldhúsum og öðmm rýmum þar sem hiti myndast og þar sem hita- 
áhrifa kann að gæta í samliggjandi vistarvemm eða göngum ættu að vera nægilega vel ein- 
angmð. Einnig skal gera ráðstafanir til að koma fyrir vöm gegn hitaáhrifum frá eim- og/eða 
hitavatnslögnum.

2. Svefnklefar, borðsalir, tómstundasalir og gangar innan vistarvera ættu að vera nægilega 
vel einangraðir til að koma í veg fyrir slaga eða of mikinn hita.

3. Yfirborð þilja og neðra byrðis þilfara ætti að vera úr efni sem auðvelt er að þrífa. Smíði 
þeirra ætti ekki að vera með þeim hætti að líklegt sé að þau hýsi meindýr.

4. Yfirborð þilja og neðra byrðis þilfara í svefnklefum og borðsölum ætti að vera þannig 
að auðvelt sé að þrífa það, vera ljóst á lit og með slitsterkri áferð sem er ekki eitruð.

5. Þilför allra vistarvera farmanna ættu að vera úr viðurkenndu efni og smíðuð með viður- 
kenndum hætti, yfirborð þeirra vatnshelt, með hálkuvöm og úr efni sem auðvelt er að halda 
hreinu.

6. Þar sem gólfefni er samsett ættu hliðarsamskeytin að vera þannig að ekki geti myndast 
spmngur.

Leiðbeiningar B3.1.2. - Loftrœsting.
1. Loftræstikerfi fyrir svefnklefa og borðsali ætti að vera þannig stillt að gæði loftsins við- 

haldist og tryggt sé að hreyfing lofts sé fullnægjandi við hvers kyns veður- og loftlags- 
skilyrði.

2. Loftjöfnunarkerfi, hvort sem um er að ræða miðstýrða eða sjálfstæða einingu, ætti að 
vera þannig hannað:
a) að það viðhaldi fullnægjandi hita- og rakastigi miðað við loftið úti, tryggi fullnægjandi 

loftskipti í öllum loftjöfnunarrýmum, taki tillit til sérstakra eiginleika aðgerða á hafi úti 
og þannig úr garði gert að ekki myndist of mikill hávaði eða titringur; og
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b) að auðvelt sé að þrífa það og sótthreinsa til að hefta eða hafa stjóm á útbreiðslu sjúk- 
dóma.

3. Orka ætti ætíð að vera tiltæk til að starfrækja loftjöfnunarkerfi og annan hjálparbúnað 
fyrir loftræstikerfí, sem krafíst er samkvæmt framangreindum málsgreinum þessara leiðbein- 
inga, þegar farmenn búa eða starfa um borð og ef aðstæður kreljast þess. Ekki þarf þó að 
framleiða þessa orku í neyðarorkugjafa.

Leiðbeiningar B3.1.3. -Hitun.
1. Kerfi til að hita upp svefnklefa farmanna ætti ætíð að vera í gangi þegar farmenn búa 

eða starfa um borð og aðstæður krefjast notkunar þess.
2.1 öllum skipum, þar sem krafist er hitunarkerfís, ætti hitagjafínn að vera heitt vatn, heitt 

loft, rafmagn, gufa eða sambærilegt. Samt sem áður ætti ekki að nota gufu til að hita upp 
vistarverur áhafnar. Hitunarkerfíð ætti að geta viðhaldið viðunandi hita í vistarverum far- 
manna við þau veður- og loftlagsskilyrði sem líklegt er að ríki þar sem skipið er í ferðum. 
Lögbært stjómvald ætti að mæla fyrir um gildandi viðmiðun.

3. Koma ætti ofnum og öðrum hitunarbúnaði þannig fyrir, og verja hann ef nauðsyn 
krefur, að hann hafí ekki í för með sér eldsvoða, hættu eða óþægindi fyrir farmenn. 

Leiðbeiningar B3.L4. - Lýsing.
1. I öllum skipum ætti að vera rafmagnsljós í vistarverum farmanna. Ef ekki er um að 

ræða tvo sjálfstæða raforkugjafa til lýsingar ætti að sjá fyrir viðbótarlýsingu með vel smíð- 
uðum lömpum eða neyðarlýsingarbúnaði.

2.1 svefnklefum ættu að vera rafmagnsleslampar við höfðagafl hverrar hvílu.
3. Lögbært stjómvald ætti að ákveða viðeigandi viðmiðanir fyrir náttúrulega lýsingu og 

gervilýsingu.

Leiðbeiningar B3.1.5. - Svefnklefar.
1. Tilhögun hvíla um borð ætti að vera fullnægjandi þannig að það fari eins vel um far- 

mennina og mögulegt er og hvem þann sem kann að vera í fylgd með þeim.
2. Ef stærð skipsins, starfsemi þess og hönnun gerir það réttmætt og hagkvæmt ætti að 

skipuleggja og hanna svefnklefa með einkabaðherbergi, þ.m.t. vatnssalemi, til að farmenn 
búi við viðunandi þægindi og þrifnað.

3. Ef mögulegt er, ætti að koma því þannig fyrir að svefnklefar dagmanna og næturvakt- 
manna séu aðgreindir og að engir farmenn sem standa einungis dagvakt deili klefa með 
farmönnum sem standa næturvaktir.

4. Ef um er að ræða farmenn, sem gegna stöðu lágt setts yfírmanns, ættu ekki fleiri en 
tveir einstaklingar að deila svefnklefa.

5. Ef því verður við komið, ætti að huga að því að stækka aðstöðuna, semum getur í m-lið
9. mgr. í viðmiðun A3.1, þannig að hún taki einnig til fyrsta vélstjóra.

6. Rými, sem hvílur, skápar, kommóður og sæti taka upp, ætti að vera innifalið í mælingu 
gólfflatarins. Ekki ætti að telja með lítil og óreglulega löguð rými, sem eru ekki veruleg víð- 
bót við rými til frjálslegra athafna, og þar sem ekki er unnt að koma fyrir húsgögnum.

7. Hvílur ættu ekki að vera í meira en tveggja hæða kojum; ef hvílum er komið fyrir 
meðfram skipshliðinni ætti einungis að vera ein hæð þar sem kýrauga er fyrir ofan hvílu.

8. Fjarlægð neðri hvílu frá þilfari ætti ekki að vera meiri en 30 sentímetrar; efri hvíla ætti 
að vera u.þ.b. miðja vegu milli botns neðri hvílu og neðri hliðar þilfarsbita.
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9. Burðargrind hvílu og Ijalar, ef einhver er, skal vera úr viðurkenndu, hörðu og sléttu 
efni, sem er ekki ryðgjamt eða líklegt til að hýsa meindýr.

10. Ef hvíla er smíðuð úr rörlaga grind skal hún vera algjörlega þétt og án gata sem 
meindýr gætu átt greiða leið um.

11.1 hverri hvílu skal vera þægileg dýna með bólstruðum botni eða samsett bólstmð dýna, 
þ.m.t. gormabotn eða springdýna. Dýnan og bólstrunarefnið ættu að vera úr viðurkenndu 
efni. Ekki ætti að nota tróð sem líklegt má telja að hýsi meindýr.

12. Ef hvíla er staðsett fyrir ofan aðra hvílu ætti botn efri hvílunnar, sem er undir botn- 
dýnunni eða gormabotninum, að vera rykþéttur.

13. Húsgögn ættu að vera úr sléttu, hörðu smíðaefni sem verpist ekki eða tærist auð- 
veldlega.

14. í svefnklefum ættu að vera gluggatjöld eða annað sambærilegt fyrir kýraugum.
15.1 svefnklefum ætti einnig að vera spegill, lítill skápur fyrir snyrtivörur, bókahilla og 

nægilega margir fatasnagar.

Leiðbeiningar B3.1.6. - Borðsalir.
1. Borðsalir mega annaðhvort vera sameiginlegir eða aðskildir. Taka ætti þessa ákvörðun, 

að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna, og að fengnu sam- 
þykki lögbærs stjórnvalds. Taka ætti tillit til þátta eins og stærð skipsins og mismunandi 
menningarlegra, trúarlegra og félagslegra þarfa farmanna.

2. Ef sjá á farmönnum fyrir aðskildri borðsalsaðstöðu ætti hún einnig að vera fyrir:
a) skipstjóra og yfirmenn; og
b) lágt setta yfirmenn og aðra farmenn.

3. A skipum öðrum en farþegaskipum ætti gólffötur borðsala farmanna að vera a.m.k. 1,5 
m2 á hvem einstakling af fyrirhuguðu sætaframboði.

4.1 öllum skipum ættu að vera borð og viðeigandi sæti, föst eða hreyfanleg, í borðsölum, 
sem nægja fyrir þann fjölda farmanna sem líklegt má telja að noti þau hverju sinni.

5. Eftirfarandi skal ætíð vera til staðar þegar farmenn eru um borð:
a) kæliskápur, sem koma ætti fyrir á hentugum stað og sem er nógu stór fyrir þann Jjölda 

einstaklinga sem notar borðsalinn eða borðsalina;
b) aðstaða fyrir heita drykki; og
c) aðstaða fyrir kalda drykki.

6. Þar sem býtibúr em ekki aðgengileg frá matsölum ætti að sjá fyrir fullnægjandi skápum 
fyrir borðbúnað og viðeigandi uppþvottaaðstöðu.

7. Yfirborð borða og sæta ætti að vera úr rakaþolnu efni.

Leiðbeiningar B3.1.7. - Hreinlætisaðstaða.
1. Handlaugar og baðkör ættu að vera af fullnægjandi stærð og smíðuð úr viðurkenndu 

efni með slétt yfirborð sem ekki er líklegt til að springa, flagna eða tærast.
2. Öll vatnssalemi ættu að vera með viðurkenndu sniði og með fullnægjandi vatnsstreymi 

eða með öðmm viðeigandi búnaði til niðurskolunar, t.d. með lofti, og skulu þau ætíð vera 
tiltækileg og með sjálfstæðri stýringu.

3. Hreinlætisaðstaða, sem er ætluð fleiri en einum einstaklingi, ætti að uppfylla eftir- 
farandi:
a) gólf ættu að vera úr slitsterku, rakaþolnu efni og hafa fullnægjandi frárennsli;
b) þil ættu að vera úr stáli eða öðm viðurkenndu efni sem er vatnsþétt í allt að 23 sentí- 

metra hæð miðað við þilfarsbrún;
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c) aðstaðan ætti að vera vel upplýst, hituð og loftræst;
d) vatnssalemi ættu að vera í hentugri fjarlægð frá svefnklefum og þvottarými en aðskilin 

frá þeim án beins aðgangs frá svefnklefum eða gangi milli svefnklefa og vatnssalema 
þar sem ekki er um að ræða neinn annan aðgang; þessi krafa gildir ekki þegar vatns- 
salemi er staðsett í rými á milli tveggja svefnklefa þar sem ekki búa fleiri en fjórir far- 
menn; og

e) effleiri en eitt vatnssalemi em i rými ættu þau að vera nægilega afskermuð til að tryggja 
næði.

4. Þvottaaðstaða, sem farmönnum er séð fyrir, ætti að vera búin:
a) þvottavélum;
b) þurrkurum eða nægilega hituðum og loftræstum þurrkrýmum; og
c) straujámum og straubrettum eða jafngildi þeirra.

Leiðbeiningar B3.1.8. - Sjúkrarými.
1. Sjúkrarými ætti að vera þannig hannað að auðvelt sé að veita læknisfræðileg ráð og 

skyndihjálp og þannig úr garði gert að unnt sé að hefta útbreiðslu smitsjúkdóma.
2. Tilhögun inngangs, hvíla, lýsingar, loftræstingar, hitunar og vatnsveitu ætti að tryggja 

þægindi og auðvelda meðferð þeirra sem þar dvelja.
3. Lögbært stjómvald ætti að mæla fyrir um fjölda nauðsynlegra sjúkrahvílna.
4. Sjá ætti þeim, sem dvelja i sjúkrarými, fyrir sérstakri hreinlætisaðstöðu, annaðhvort 

sem hluta af rýminu eða mjög nálægt því. Slík hreinlætisaðstaða ætti a.m.k. að vera búin 
vatnssalemi, einni handlaug og einu baðkari eða sturtu.

Leiðbeiningar B3.1.9. - Önnur aðstaða.
Ef um er að ræða aðskilda aðstöðu fyrir starfslið véladeildar til að skipta um föt ætti hún 

að vera:
a) staðsett utan vélarúmsins en með greiðan aðgang að því; og
b) búin einkafataskápum og baðkömm eða sturtum eða hvorutveggja ásamt handlaugum 

með heitu og köldu, rennandi ferskvatni.

Leiðbeiningar B3.1.10. - Sængurfatnaður, borðbúnaður ogýmis ákvœði.
1. Hvert aðildarríki ætti að íhuga að beita eftirfarandi grundvallarreglum:

a) útgerðarmenn ættu að láta öllum farmönnum í té hreinan sængurfatnað og borðbúnað 
til nota um borð þegar þeir em í þjónustu skipsins og þessir farmenn ættu að ábyrgjast 
að skila honum þegar skipstjórinn tilgreinir svo og þegar þeir hverfa úr þjónustu skips- 
ins;

b) sængurfatnaður ætti að vera af miklum gæðum og diskar, bollar og annar borðbúnaður 
ætti að vera úr viðurkenndu efni sem auðvelt er að hreinsa; og

c) útgerðarmaður ætti að láta öllum farmönnum í té handklæði, sápu og salemispappír.

Leiðbeiningar B3.1.11. - Tómstundaaðstaða, póstur og tilhögun skipsheimsókna.
1. Skoða ætti tómstundaaðstöðu og -þjónustu reglulega til að tryggja að hún sé viðeigandi

í ljósi breytinga sem verða á þörfum farmanna, sem stafa af tækni- og rekstrarlegum þáttum, 
ásamt annarri þróun í útgerð.

2.1 aðstöðu til tómstundaiðkunar ætti a.m.k. að vera bókaskápur ásamt aðstöðu til lestrar, 
skrifta og þar sem því verður við komið, leikja.
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3. Lögbært stjómvald ætti við skipulagningu tómstundaaðstöðu að huga að því að sjá fyrir 
kaffistofu.

4. Einnig ætti að huga að því að sjá farmönnum fyrir eftirfarandi þeim að kostnaðarlausu, 
þar sem því verður við komið:
a) herbergi til tóbaksreykinga;
b) aðstöðu til að horfa á sjónvarp og ná útvarpssendingum;
c) aðstöðu til að sýna kvikmyndir sem em nægilega margar fyrir alla sjóferðina og skipti 

höfð á þeim með reglulegu millibili ef þörf krefur;
d) íþróttabúnaði, þ.m.t. þjálfunarbúnaður, borð- og þilfarsleikir;
e) sundaðstöðu, ef mögulegt er;
f) bókasafni með starfstengdum bókum ásamt öðmm bókum þar sem bókakostur ætti að 

nægja alla sjóferðina og skipt er um hann með reglulegu millibili;
g) aðstöðu til handiðnar;
h) rafbúnaði, eins og útvarpstækjum, sjónvarpstækjum, myndbandstækjum, DVD-spilara 

og geisladiskaspilara, einkatölvu og hugbúnaði ásamt snælduhljóðrita og -spilara;
i) eftir því sem við á, baraðstöðu um borð fyrir farmenn nema það stríði gegn þjóðlegum, 

trúarlegum eða félagslegum siðvenjum; og
j) góðu aðgengi að símafjarskiptum frá skipi til lands og tölvupóst- og Netaðgangi þar sem 

hvers kyns gjöld fyrir notkun þessarar þjónustu em sanngjöm, ef tök em á.
5. Sjá ætti til þess með öllum tiltækum ráðum að póstsendingar farmanna séu eins ábyggi- 

legar og hraðar og frekast verður unnt. Einnig ætti að kanna hvort komast megi hjá því að 
farmenn þurfí að borga aukaburðargjald þegar breyta þarf utanáskrift á bréfí af orsökum sem 
em þeim óviðráðanlegar.

6. Gera ætti ráðstafanir til að sjá til þess, með fyrirvara um gildandi landslög, þjóðarétt 
eða reglugerðir og sé það mögulegt og réttmætt, að farmönnum verði með skjótum hætti veitt 
leyfí til að fá heimsóknir maka, skyldmenna og vina um borð þegar skipið er í höfn. Slíkar 
ráðstafanir skulu uppfylla kröfur um öryggisheimildir.

7. Huga skal að þeim möguleika að leyfa mökum farmanna að ferðast með þeim um borð 
öðm hverju, þar sem það er gerlegt og raunhæft. Umræddir makar ættu að hafa fullnægjandi 
tryggingar gegn slysum og sjúkdómum; útgerðarmenn ættu að veita farmanni alla þá aðstoð 
sem mögulegt er til að koma á slíkum tryggingum.

Leiðbeiningar B3.1.12. - Að fyrirbyggja hávaða og titring.
1. Vistarvemr og aðstaða fyrir tómstundir og þjónustu áhafna ætti að vera staðsett eins 

langt og mögulegt er frá vélum, stýrisbúnaði, þilfarsvindum, loftræsti-, hitunar- og loftjöfn- 
unarbúnaði ásamt öðmm hávæmm véla- og tækjabúnaði.

2. Nota ætti hljóðeðlisfræðilega einangmn eða önnur viðeigandi hljóðgleypandi efni við 
smíði og frágang þilja, þilfara og gólfa innan hljóðmyndandi rýma ásamt sjálflokandi, hljóð- 
einangrandi hurðum sem loka dymm að vélarýmum.

3. Vélarúm og önnur vélarými ættu að vera útbúin, þar sem því verður við komið, með 
hljóðeinangrandi miðlægum stjómklefum vélarúms fyrir starfslið vélarúms. Einangra ætti 
vinnurými eins og verkstæði, eftir því sem tök em á, frá almennum hávaða vélarúms og gera 
ætti ráðstafanir til að draga úr hávaða við rekstur véla.

4. Mörk fyrir hávaðastig vinnurýmis og vistarvera ættu að vera í samræmi við alþjóðlegar 
starfsvenjur Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um álagsstig, þ.m.t. þau mörk sem til- 
greind em í ritinu „Umhverfísþættir á vinnustöðum, 2001“ og, þar sem við á, sérstaka vemd
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sem Alþjóðasiglingamálastofnunin leggur til og með öllum síðari breytingum og viðbótar- 
skjölum fyrir viðunandi hávaðamörk um borð í skipum.

5. Vistarverur, tómstunda- eða þjónustuaðstaða áhafna ætti ekki að vera útsett fyrir mikinn 
hávaða.

Regla 3.2. - Fæði og þjónusta áhafna.
Tilgangur: Að tryggt sé að farmenn hafi aðgang að gæðamatvælum og -drykkjarvatni 
sem kveðið er á um í reglum um hollustuhætti.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að skip, sem sigla undir fána þess, hafi um borð og að 
þar sé borinn fram matur og drykkjarvatn af fullnægjandi gæðum, næringarinnihaldi og 
magni þannig að uppfylltar séu nægilega vel kröfur sem gerðar eru um borð í skipinu, að 
teknu tilliti til mismunandi þátta sem snerta menningu og trúarbrögð.

2. Farmenn um borð í skipi ættu að eiga rétt á fæði þeim að kostnaðarlausu á ráðningar- 
tímabilinu.

3. Farmenn, sem eru ráðnir sem matsveinar og bera ábyrgð á matargerð, þurfa að hafa 
hlotið menntun og þjálfun og uppfylla hæfnisskilyrði til að gegna starfi sínu um borð í skipi.

Viðmiðun A3.2. - Fæði og þjónusta áhafna.
1. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög og reglugerðir eða aðrar ráðstafanir til að kveða 

á um lágmarksviðmiðanir um magn og gæði fæðis og drykkjarvatns og viðmiðanir um þjón- 
ustu áhafna sem gilda um málsverði fyrir farmenn um borð í skipum, sem sigla undir fána 
þess, auk þess sem það skal bjóða upp á menntun til að kynna og hrinda í framkvæmd þeim 
viðmiðum sem um getur í þessari málsgrein.

2. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að skip, sem sigla undir fána þess, uppfylli eftirfarandi 
lágmarksviðmiðanir:
a) birgðir afmatvælum og drykkjarvatni skulu vera hæfilegar, að því er varðar magn, nær- 

ingargildi, gæði og fjölbreytni, með hliðsjón af fjölda farmanna um borð, trúarlegra 
þarfa þeirra og menningarlegra siðvenja sem snerta matvæli og lengd og eðli sjóferðar- 
innar;

b) skipulag og búnaður veitingarekstrardeildar skal vera þannig að unnt sé að sjá farmönn- 
um fyrir fullnægjandi, ljölbreyttum og næringarríkum máltíðum sem eru tilreiddar og 
framreiddar við heilnæmar aðstæður; og

c) starfslið við þjónustu áhafna skal hafa hlotið viðunandi þjálfun eða fyrirmæli um starf 
sitt.

3. Utgerðarmenn skulu sjá til þess að farmenn, sem hafa verið ráðnir til að gegna starfi 
matsveina á skipi, hafi viðeigandi menntun og hæfi og teljist færir um að sinna starfinu í 
samræmi við kröfur sem mælt er fyrir um í lögum og reglugerðum viðkomandi aðildarríkis.

4. Kröfur skv. 3. mgr. þessarar viðmiðunar skulu fela í sér námskeið sem lögbært stjóm- 
vald hefur samþykkt eða viðurkennt og sem tekur til hagnýtrar matreiðslu, hreinlætis starfs- 
manna og meðhöndlun matvæla, geymslu matvæla, eftirlits með birgðum, umhverfisvemdar 
og heilbrigðis og öryggis við þjónustu áhafna.

5. Lögbært stjómvald má ekki krefjast þess að um borð í skipi, þar sem mælt er fyrir um 
10 eða færri í áhöfn eftir eðli og stærð áhafnarinnar eða tegund viðskipta, sé menntaður og 
hæfur matsveinn en hver sá sem vinnur við matseld í eldhúsi skal hafa hlotið þjálfun og leið- 
beiningar um hreinlæti starfsmanna og meðhöndlun matvæla ásamt meðferð og geymslu 
matvæla um borð í skipi.
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6. Við aðstæður þar sem brýn nauðsyn krefur má lögbært stjómvald veita undanþágu sem 
heimilar matsveini, sem ekki hefur tilskilda menntun og hæfi, að starfa um borð í tilteknu 
skipi í takmarkaðan tíma þar til komið er til næstu viðkomuhafnar sem hentar eða í tiltekinn 
tíma, sem er ekki lengri en einn mánuður, að því tilskildu að einstaklingurinn, sem fær 
undanþáguna, geti sinnt lausu stöðunni með fullnægjandi hætti að mati stjómvalda.

7. I samræmi við málsmeðferð um fullnægingu formskilyrða skv. 5. kafla skal lögbært 
stjómvald fara fram á að skipstjórinn eða aðrir undir hans stjóm hafi reglubundið, skjalfest 
eftirlit með:
a) birgðum af matvælum og drykkjarvatni;
b) öllu rými og búnaði til geymslu og meðhöndlunar matvæla og drykkjarvatns; og
c) eldhúsi og öðmm búnaði fyrir tilreiðslu og framreiðslu máltíða.

8. Enginn farmaður undir 18 ára aldri skal ráðinn til starfa eða vinna sem matsveinn á 
skipi.

Leiðbeiningar B3.2. - Fæði og þjónusta áhafna.
Leiðbeiningar B3.2.1. - Eftirlit, menntun, rannsókn og útgáfa.

1. Lögbært stjómvald ætti, í samvinnu við aðrar viðeigandi stofnanir og samtök, að safna 
nýjustu upplýsingum um næringarfræði og aðferðir við að kaupa, geyma, varðveita, elda og 
framreiða mat með sérstakri tilvísun til krafna um þjónustu áhafna um borð í skipi. Þessi 
gögn þurfa að vera aðgengileg, ókeypis eða á viðráðanlegu verði fyrir framleiðendur og 
höndlara matvæla og búnaðar, skipstjóra, þemur og matsveina auk samtaka útgerðarmanna 
og farmanna sem hlut eiga að máli. Nota ætti viðeigandi útgáfuefni í þessu skyni, svo sem 
handbækur, bæklinga, veggspjöld, kort eða auglýsingar í viðskiptatímaritum.

2. Lögbært stjórnvald ætti að gefa út tilmæli um að forðast sóun matvæla, stuðla að 
viðeigandi hreinlæti og tryggja eins góða og þægilega vinnutilhögun og unnt er.

3. Lögbært stjómvald ætti, í samvinnu við viðkomandi skrifstofur og stofnanir, að semja 
fræðsluefni og útbúa upplýsingar til notkunar um borð sem snerta aðferðir til að sjá fyrir 
fullnægjandi matvælabirgðum og þjónustu áhafna.

4. Lögbært stjómvald ætti að hafa nána samvinnu við hlutaðeigandi samtök útgerðar- 
manna og farmanna og við stjómvöld, sem fást við matvæla- og heilbrigðismál innan lands 
og í héraði, og mega, ef nauðsyn krefur, nýta sér þjónustu slíkra stjómvalda.

Leiðbeiningar B3.2.2. - Matsveinar.
1. Farmenn ættu því aðeins að teljast hæfír sem matsveinar á skipum ef þeir hafa:

a) að baki lágmarkssiglingatíma að kröfu lögbærs stjómvalds og mætti vera breytilegur 
með hliðsjón af menntun þeirra og hæfí eða reynslu;

b) staðist prófsem lögbært stjómvald mælir fyrir um eða staðist sambærilegt prófað loknu 
viðurkenndu námskeiði fyrir matsveina.

2. Annaðhvort lögbært stjómvald eða viðurkenndur skóli fyrir matsveina undir stjóm þess 
má halda prófíð, sem mælt er fyrir um, og gefa út skírteini milliliðalaust.

3. Lögbært stjómvald ætti að kveða á um viðurkenningu, eftir því sem við á, á skírteinum 
um menntun og hæfí matsveina á skipum sem önnur aðildarríki, sem hafa staðfest þessa sam- 
þykkt eða samþykkt um útgáfu hæfnisskírteina fyrir matsveina á skipum frá 1946 (nr. 69), 
hafa staðfest eða annar viðurkenndur aðili.
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4. KAFLI - HEILSUVERND, LÆKNISHJÁLP,
VELFERÐ OG TRYGGINGAVERND

Regla 4.1,- Læknishjálp um borð í skipi og í landi.
Tilgangur: Að vernda heilsu farmanna og tryggja skjótan aðgang þeirra að læknishjálp 
um borð í skipi og í landi.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að öllum farmönnum um borð í skipum sem sigla 
undir fána þess séu tryggðar fullnægjandi ráðstafanir til heilsuvemdar og að þeir hafi aðgang 
að skjótri og fullnægjandi læknishjálp á meðan þeir starfa um borð.

2. Vemdin og hjálpin skv. 1. málsgrein þessarar reglu skal, að meginreglu, vera veitt far- 
mönnunum að kostnaðarlausu.

3. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að farmenn um borð í skipum á yfírráðasvæði þess 
sem þurfa á tafarlausri læknishjálp að halda fá aðgang að sjúkraaðstöðu í landi.

4. Kröfumar sem mælt er fyrir um í kóðanum um heilsuvemd og læknishjálp um borð fela 
í sér viðmiðanir um ráðstafanir sem miða að því að veita farmönnum heilsuvemd og læknis- 
hjálp sem líkasta þeirri sem gengur og gerist í landi.

Viðmiðun A4.1. - Læknishjálp um borð í skipi og í landi.
1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að ráðstafanir um heilsuvemd og læknishjálp (þ.m.t. 

nauðsynlega tannvemd) fyrir farmenn sem starfa um borð í skipi sem siglir undir fána þess 
séu teknar upp og að þær:
a) tryggi að um farmenn gildi almenn ákvæði um heilsuvemd og læknishjálp sem máli 

skipta fyrir skyldur þeirra auk sérstakra ákvæða um störf um borð í skipi; b) tryggi að 
farmenn njóti heilsuvemdar og sjúkrahjálpar sem er sem líkustu þeirri sem starfsmenn 
í landi njóta almennt, þ.m.t. skjótur aðgangur að nauðsynlegum lyfjum, læknisáhöldum 
og sjúkraaðstöðu til að greina og meðhöndla og að læknisfræðilegum upplýsingum og 
sérfræðiþekkingu;

b) veiti farmönnum rétt til þess í viðkomuhöfn að fara án tafar til læknis eða tannlæknis 
með tilskilda menntun og hæfí, eftir því sem við verður komið;

c) tryggi, að svo miklu leyti sem það samræmist landslögum og venju í aðildarríki, að 
læknis- og heilsuvemdarþjónusta sé veitt farmönnum þeim að kostnaðarlausu á meðan 
þeir em um borð í skipi eða í erlendri höfn; og

d) takmarkist ekki við meðferð sjúkra eða slasaðra farmanna heldur feli í sér fyrirbyggjandi 
ráðstafanir svo sem heilsueflingu og menntun á sviði heilbrigðismála.

2. Lögbært stj ómvald skal taka upp staðlað skýrslueyðublað sem skipstj óri og viðkomandi 
heilsugæslustarfsmaður um borð eða í landi notar. Form og innihald þess, ef það er útfyllt, 
skal vera háð trúnaðarkvöð og aðeins skal nota það greiða fyrir meðferð farmanna.

3. Hvert aðildarríki skal setja lög og reglugerðir þar sem kveðið er á um kröfur um sjúkra- 
rými og rými til að sinna læknishjálp og um lækningatæki og þjálfun á skipum sem sigla 
undir fána þeirra.

4.1 landslögum og reglugerðum skal að lágmarki kveðið á um eftirfarandi kröfur:
a) öll skip skulu hafa um borð lyfjakistu, lækningatæki og lækningabók, en mæla skal fyrir

um innihald þeirra og það vera háð reglulegu eftirliti lögbærs stjómvalds; kröfur sem 
gerðar em innan lands skulu taka tillit til tegundar skipsins, fjölda einstaklinga um borð 
og eðlis sjóferðar, ákvörðunarstaðar og lengdar sjóferða auk viðkomandi tilmæla innan 
lands um heilbrigðisviðmiðanir;
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b) skip með fleiri en 100 einstaklinga um borð og stunda millilandasiglingar sem vara leng- 
ur en þrjá daga skulu hafa lækni um borð sem er til þess menntaður og hæfur veita 
læknishjálp; í landslögum eða reglugerðum skal einnig tilgreina hvaða önnur skip skulu 
hafa lækni um borð, meðal annars að teknu tilliti til þátta eins og lengdar, eðlis og að- 
stæðna sjóferðar og fjölda farmanna borð;

c) skipum sem hafa ekki lækni um borð skal annað hvort gert skylt að hafa um borð a.m.k. 
einn farmann sem er falið að veita læknishjálp og gefa lyf sem hluti af reglulegu starfí 
sínu eða a.m.k. einn farmann sem er hæfur til þess að veita skyndihjálp; einstaklingar 
sem falið er að veita læknishjálp um borð og eru ekki læknar skulu hafa lokið með 
fullnægjandi hætti menntun og þjálfun í læknishjálp sem uppfyllir kröfur alþjóðasam- 
þykktar um menntun, þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna (STCW); farmenn sem 
eru tilnefndir til að veita skyndihjálp skulu hafa lokið með fullnægjandi hætti þjálfun í 
hjálp í viðlögum sem uppfyllir kröfur STCW; tilgreina skal í landslögum eða reglu- 
gerðum það þjálfunarstig sem er viðurkennt, meðal annars að teknu tilliti til þátta eins 
og lengdar, eðlis og aðstæðna sjóferðar og fjölda farmanna borð; og

d) lögbært stjómvald skal tryggja með hjálp fyrirframskipulagðs kerfis að læknisfræðileg 
aðstoð með hjálp almennra fjarskipta eða gervihnattafjarskipta sé tiltæk skipum á sjó, 
þ.m.t. að sérfræðiaðstoð sé tiltæk allan sólarhringinn; læknisfræðileg aðstoð, þ.m.t. 
framsending læknisfræðilegra skeyta með hjálp almennra fjarskipta eða gervihnatta- 
fjarskipta milli skipa og þeirra aðila í landi sem veita aðstoðina, skal vera tiltæk burtséð 
frá því undir hvaða fána þeir sigla.

Leiðbeiningar B4.1. - Læknishjálp um borð í skipi og í landi.
Leiðbeiningar B4.1.1. - Lœknishjálp veitt.

1. Við mat á umfangi læknisfræðilegrar þj álfunar sem veita á um borð í skipum sem þurfa 
ekki að hafa lækni um borð ætti lögbært stjómvald að krefjast þess að:
a) skip sem geta að öllu jöfnu leitað læknishjálpar hæfs starfsliðs og komist til sjúkra- 

aðstöðu innan átta klukkustuna ættu að hafa tilgreint a.m.k. einn farmann sem hefur 
hlotið viðurkennda þjálfun í skyndihjálp sem krafíst er samkvæmt STCW, sem gerir 
þessum einstaklingum kleift að grípa strax til skilvirkra aðgerða ef slys eða veikindi 
verða um borð í skipi og nýta læknisfræðileg aðstoð með hjálp almennra fjarskipta eða 
gervihnattafjarskipta; og

b) um borð í öllum öðmm ætti að tilnefna a.m.k. einn farmann sem hefur hlotið viður- 
kenndaþjálfun í skyndihjálp sem krafist er samkvæmt STCW 1978, þ.m.t. starfsþjálfun 
og þjálfun í björgun mannslífa svo sem meðferð sem felur í sér inndælingu í æð, sem 
gerir þeim einstaklingum sem málið varðar kleift að taka þátt samræmdum áætlunum 
um læknisaðstoð til skipa á sjó og að veita sjúkum eða slösuðum fullnægjandi læknis- 
hjálp á meðan þeir dvelja um borð.

2. Starfsþjálfunin semumgeturí 1. mgr. þessara leiðbeininga ætti að byggjast áefnií nýj- 
ustu útgáfum ritanna Alþjóðleg læknisráðgjöf fyrir skip (Intemational Medical Guide for 
Ships), Leiðarvísir um hjálp í skyndihjálp til notkunar í slysatilvikum þar sem hættulegur 
vamingur á í hlut (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous 
Goods), Leiðbeiningarrit um þjálfun sjómanna (Document for Guidance - An Intemational 
Maritime Training Guide) og læknisfræðilegi hluti Alþjóðamerkjabókarinnar (Intemational 
Code of Signals) auk annarra álíka innanlandsrita.

3. Einstaklingamir sem um getur í 1 mgr. þessara leiðbeininga og aðrir farmenn sem lög- 
bært stjómvald kann að krefjast ættu, á u.þ.b. fimm ára fresti, að sitja endurmenntunar-
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námskeið til að gera þeim kleift að viðhalda og auka við þekkingu sína og fæmi og tileinka 
sér nýja tækni.

4. Abyrgir einstaklingar sem tilnefndir eru af lögbæm stjómvaldi ættu að halda við og 
skoða lyíjakistuna og innihald hennar, ásamt lækningatækjum og lækningabók sem em um 
borð, með reglulegu millibili og ekki sjaldnar en á tólf mánaða fresti og skulu þeir tryggja 
að merkingar, fymingardagsetningar og geymsluaðstæður allra lyfja og leiðbeiningar um 
notkun þeirra séu athugaðar og virkni allra tækja prófuð eftir þörfum. Við útgáfu eða 
endurskoðun lækningabókar skipsins sem notuð er innan lands og þegar innihald sjúkrakassa 
og læknisáhöld eru ákveðin ætti lögbært stjórnvald að hafa til hliðsjónar alþjóðleg tilmæli 
á þessu sviði, þ.m.t. nýjustu útgáfur ritanna Alþjóðleg læknisráðgjöf fyrir skip og aðra 
leiðarvísa sem um getur í 2. mgr. þessara leiðbeininga.

5. Hafí farmur, sem er flokkaður hættulegur, ekki verið tilgreindur í nýjustu útgáfu Leiðar- 
vísis í skyndihjálp til notkunar í slysatilvikum þar sem hættulegur vamingur á í hlut, ætti sjá 
til þess að nauðsynlegar upplýsingar um eðli efnanna, áhættan sem þeim fylgir, nauðsynlegar 
persónuhlífar, viðkomandi læknisaðgerðir og sértækt móteitur sé tiltækt farmönnunum. Slíkt 
sértækt móteitur og persónuhlífar ættu að ætíð að vera um borð þegar slíkur hættulegur 
farmur er fluttur. Þessar upplýsingar ættu að vera hluti af stefnumótun og áætlanagerð 
skipsins um heilsuvemd og öryggi sem lýst er í reglu 4.3 og tengdum ákvæðum í kóðanum.

6. Öll skip ættu að hafa um borð uppfærða heildarskrá yfír ljarskiptastöðvar sem geta 
gegnt hlutverki sem milliliðir læknisfræðilegrar aðstoðar; og, ef þau eru búin gervihnattaijar- 
skiptakerfí, ættu þau að hafa um borð uppfærða heildarskrá yfír jarðstöðvar á landi sem geta 
gegnt hlutverki sem milliliðir læknisfræðilegrar aðstoðar; Farmenn sem hafa með höndum 
ábyrgð á læknishjálp eða skyndihjálp um borð ættu að fá leiðsögn í notkun lækningabókar 
skipsins og læknisfræðilega hluta Alþjóðamerkjabókarinnar svo þeir geti betur gert sér grein 
fyrir þeim upplýsingum sem leiðbeinandi læknir þarf á að halda og þeim ráðum sem gefín 
em.

Leiðbeiningar B4.1.2. -Eyðublað fyrir læknisskýrslu.
Staðlað eyðublað fyrir læknaskýrslu farmanna, sem krafist er skv. A-hluta þessa kóða, ætti 

að hanna þannig að það auðveldi sendingu læknisfræðilegra og tengdra upplýsinga um ein- 
staka farmenn milli skips og lands ef um er að ræða sjúkdóm eða meiðsl.

Leiðbeiningar B4.1.3. - Læknishjálp í landi.
1. Sjúkraaðstaða í landi til að meðhöndla farmenn ætti að vera fullnægjandi svo hún þjóni 

sínu hlutverki. Læknar, tannlæknar og annað hjúkrunarlið ætti að búa yfír nægilegri menntun 
og hæfí.

2. Gera ætti ráðstafanir til að tryggja að farmenn í höfn fái:
a) meðhöndlun á göngudeild ef um sjúkdóm eða meiðsl er að ræða;
b) að leggjast inn á sjúkrahús ef nauðsyn krefur; og
c) meðhöndlun tannlæknis, sérstaklega ef um bráðatilvik er að ræða.

3. Gera ætti viðhlítandi ráðstafanir til að greiða fyrir meðferð farmanna sem þjást af sjúk- 
dómum. Farmenn ættu ekki síst að hafa skjótan aðgang að heilsugæslustöðvum og sjúkra- 
húsum í landi, án erfíðleika, óháð þjóðemi eða trúarbrögðum, og þegar því verður við komið 
ætti að búa svo um hnútana að tryggt sé að, ef nauðsyn krefur, að meðferð verði haldið áfram 
til viðbótar þeim læknisúrræðum sem þeim stendur til boða.
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Leiðbeiningar B4.1.4. - Lœknisaðstoð til annarra skipa og alþjóðleg samvinna.
1. Hvert aðildarríki ætti að íhuga alvarlega að taka þátt í alþjóðasamstarfi á sviði aðstoðar, 

áætlana og rannsókna á sviði heilsuvemdar og læknishjálpar. Slíkt samstarf gæti falist í 
því að:
a) að þróa og samhæfa leitar- og björgunarstarf og sjá fyrir skjótri læknishjálp og brott- 

flutningi á sjó fyrir þá sem eru alvarlega sjúkir eða slasaðir um borð í skipum, t.d. með 
hjálp kerfa reglulegrar tilkynningar um staðarákvörðun skipa, samræmingarstöðva um 
björgunarstörf og neyðarþjónusta þyrla, í samræmi við alþjóðasamþykkt um leit og 
björgun á sjó, 1979, með síðari breytingum og Alþjóðlegu handbókina um leit og björg- 
un í lofti og á sjó (IAMSAR);

b) nýta með sem bestum hætti öll skip sem hafa lækni um borð og staðsetja þau skip á sjó 
sem geta séð fyrir sjúkrahúsaðstöðu eða leit og björgun;

c) setja saman og viðhalda alþjóðlega skrá yfir lækna og aðstöðu til læknishjálpar sem er 
aðgengileg um allan heim og til að veita farmönnum neyðarlæknishjálp;

d) flytja farmenn í land til neyðarmeðhöndlunar;
e) senda farmenn sem hafa verið lagðir inn á sjúkrahús erlendis heim eins fljótt og auðið 

er, að höfðu samráði við læknana sem bera ábyrgð í viðkomandi tilfelli og að teknu tilliti 
til óska og þarfa farmannsins;

f) sjá farmönnum fyrir persónulegri aðstoð við heimsendingu, að höfðu samráði við lækn- 
ana sem bera ábyrgð í viðkomandi tilfelli og að teknu tilliti til óska og þarfa far- 
mannsins;

g) að leitast við að setja upp heilsugæslustöðvar fyrir farmenn í því skyni að:
i) standa fyrir rannsóknum á heilbrigði, læknismeðhöndlun og heilsugæslu í forvamar- 

skyni fyrir farmenn; og
ii) að þjálfa starfslið læknaþjónustu og heilsugæslu í læknisfræði sjómanna;

h) safna saman og leggja mat á hagtölur um vinnuslys, sjúkdóma og dauðsföll farmanna 
og samþætta og samræma hagtölurnar við innanlandskerfi sem kunna að vera fyrir hendi 
um hagtölur um vinnuslys og sjúkdóma sem ná yfir aðra flokka starfsmanna;

i) skipuleggja alþjóðleg skipti á tækniupplýsingum, þjálfunarefni og starfsliði, auk alþjóð- 
legra námskeiða, málstofa og vinnuhópa;

j) sjá öllum farmönnum fyrir sérstakri heilbrigðis- og læknisþjónustu í landi í læknis- og 
forvamarskyni eða veita þeim aðgengi að almennri heilbrigðis-, læknis- og endurhæf- 
ingarþjónustu; og

k) gera ráðstafanir um heimsendingu líkamsleifa eða ösku látinni farmanna, í samræmi við 
óskir nánustu aðstandenda eins fljótt og auðið er.

2. Alþjóðleg samvinna á sviði heilsuvemdar og læknishjálpar fyrir farmenn ætti að byggj- 
ast á gagnkvæmum eða marghliða samningum eða samráði aðildarríkja.

Leiðbeiningar B4.1.5. -Nánustu aðstandendurfarmanna.
Hvert aðildarríki ætti að gera ráðstafanir til að tryggja viðhlítandi og næga læknishjálp

fyrir nánustu aðstandendur farmanna þar til þróuð hefur verið læknisþjónusta sem næði til 
starfsmanna almennt og nánustu aðstandenda þeirra þar sem slík þjónusta er ekki fyrir hendi 
og tilkynna ætti alþjóðavinnumálaskrifstofunni um þær ráðstafanir sem gripið er til í þessum 
efnum.
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Regla 4.2. - Ábyrgð útgerðarmanns.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn njóti verndar gegn fjárhagslegum áföllum af völdum 
veikinda, meiðsla eða dauðsfalla sem kunna að verða í tengslum við ráðningu þeirra.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að ráðstafanir, í samræmi við kóðann, séu gerðar um 
borð í skipum sem sigla undir fána þeirra til að veita farmönnum sem starfa um borð í skip- 
unum efnislega aðstoð og stuðning af hálfu útgerðarmannsins hvað varðar fjárhagslegar af- 
leiðingar veikinda, meiðsla eða dauðsfalls sem verður á meðan þeir starfa samkvæmt ráðn- 
ingarsamningi farmanna eða verða af völdum ráðningar samkvæmt slíkum samningi.

2. Þessi regla hefur ekki áhrif á önnur lagaúrræði sem farmaðurinn kann að leita.

Viðmiðun A4.2. - Ábyrgð útgerðarmanna.
1. Hvert aðildarríki skal samþykkja lög og reglugerðir þar sem krafist er að útgerðarmenn 

skipa sem sigla undir fána þess beri ábyrgð á heilsuvemd og læknishjálp allra farmanna sem 
starfa um borð í skipunum í samræmi við eftirfarandi lágmarksviðmiðanir:
a) útgerðarmenn skulu bera ábyrgð á kostnaði sem fellur til ef farmenn sem starfa um borð 

í skipum þeirra veikjast eða slasast á því tímabili sem þeir heíja störf og þar til þeir telj- 
ast komnir aftur til síns heima eða sem fellur til af völdum ráðningar þeirra milli þessara 
dagsetninga;

b) útgerðarmenn skulu leggja fram íjárhagslega tryggingu til að tryggja launagreiðslur ef 
farmenn látast eða verða fyrir langtímafötlun af völdum vinnuslyss, veikinda eða hættu 
eins og kveðið er á um í landslögum, ráðningarsamningi farmanna eða kjarasamningi;

c) útgerðarmenn skuluveraí ábyrgðfyrirkostnaði viðlæknishjálp,þ.m.t. læknismeðhöndl- 
un og útvegun nauðsynlegra lyfja og tækja til læknismeðferðar, og fæði og húsnæði 
fjarri heimilis þar til sjúkur eða slasaður farmaður hefur náð bata eða þar til lýst hefur 
verið yfir að veikindi eða vanhæfí séu varanleg; og

d) útgerðarmenn skulu bera ábyrgð á að greiða jarðarfararkostnað ef dauðsfall verður um 
borð eða í landi á meðan á ráðningu stendur.

2.1 landslögum eða reglugerðum má takmarka ábyrgð útgerðarmanns fyrir greiðslu kostn- 
aðar við læknishjálp og fæði og húsnæði við tímabil sem skal ekki vera styttra en 16 vikur 
frá því að slys verður eða veikindi heljast.

3. Ef veikindi eða slys veldur vanhæfí til starfa skal útgerðarmaður bera ábyrgð á:
a) að greiða full laun á meðan veikur eða slasaður farmaður dvelur um borð í skipi eða er 

skilinn eftir á yfirráðasvæði ríkis annars en aðildarríkis; og
b) að greiða laun að öllu leyti eða hluta til samkvæmt fyrirmælum í landslögum eða reglu- 

gerðum eða eins og kveðið er á um í kjarasamningum frá þeim tíma sem farmenn hafa 
verið sendir til síns heima eða eru komnir í land og þar til þeir hafa hlotið bata eða (ef 
það er fyrr) þar til þeir eiga rétt á fyrirframgreiðslu reiðufjár samkvæmt löggjöf aðildar- 
ríkisins sem í hlut á.

4.1 landslögum eða reglugerðum má takmarka ábyrgð útgerðarmanns fyrir greiðslu launa 
að öllu leyti eða hluta til farmanns sem er ekki lengur um borð við tímabil sem skal ekki vera 
styttra en 16 vikur frá því að slys verður eða veikindi hefjast.

5. Samkvæmt landslögum eða reglugerðum má undanskilja útgerðarmann frá ábyrgð að 
því er varðar:
a) slys sem verða með öðrum hætti en í þjónustu við skipið;
b) slys eða veikindi sökum vísvitandi misferlis hins sjúka, slasaða eða látna farmanns; og
c) veikindi eða heilsubrest sem er leynt af ásetningi við ráðningu.
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6. Að því marki sem opinber stjómvöld axla slíka ábyrgð mega landslög eða reglugerðir 
kveða svo á að útgerðarmaður sé undanþeginn þeirri kvöð að vera ábyrgur fyrir kostnaði við 
læknishjálp og fæði og húsnæði og jarðarför.

7. Útgerðarmenn eða fulltrúar þeirra skulu gera ráðstafanir til að vemda eignir sem sjúkir, 
slasaðir eða látnir farmenn skilja eftir um borð og skila þeim til þeirra eða til nánustu að- 
standenda þeirra.

Leiðbeiningar B4.2. - Ábyrgð útgerðarmanns.
1. Greiðsla fullra launa sem krafist er skv. a-lið 3. mgr. viðmiðunar A4.2 má vera án 

bónusgreiðslna.
2. Kveða má á um í landslögum eða reglugerðum að útgerðarmenn skuli hætta að vera í 

ábyrgð fyrir greiðslu kostnaðar sjúks eða slasaðs farmanns frá þeim tíma sem sá farmaður 
getur gert kröfú um sjúkrabætur samkvæmt skyldusjúkratryggingu, skylduslysatryggingu eða 
bætur starfsmanna í slysatilvikum.

3. Kveða má á um í landslögum eða reglugerðum að jarðarfararkostnaður sem útgerðar- 
maður greiðir verði endurgreiddur af hálfu tryggingastofnunar í þeim tilvikum að jarðarfarar- 
bætur koma til greiðslu hvað varðar látinn farmann samkvæmt lögum eða reglugerðum sem 
tengjast tryggingavemd eða bótum starfsmanna.

Regla 4.3. - Heilsuvemd, öryggi og slysavamir.
Tilgangur: Að vinnuumhverfi farmanna um borð í skipum stuðli að vinnu- og heilsu- 
vernd.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að farmenn um borð í skipum sem sigla undir fána 
þess njóti heilsuvemdar í starfí og búi, starfí og þjálfi um borð í skipi í ömggu og heilnæmu 
umhverfi.

2. Hvert aðildarríki skal, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og 
farmanna og að teknu tilliti til gildandi kóða, leiðbeininga og viðmiðana samkvæmt tilmæl- 
um alþjóðastofnana, stjómvalda innan lands og stofnana á sviði siglinga, þróa og koma á 
framfæri leiðbeiningum innan lands um stjómun vinnu- og heilsuverndar um borð í skipum 
sem sigla undir fána þess.

3. Hvert aðildarríki skal samþykkj a lög og reglugerðir og aðrar ráðstafanir sem taka á mál- 
um sem tilgreind em í kóðanum, að teknu tilliti til viðeigandi alþjóðlegra geminga, og setja 
viðmiðanir um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavamir um borð í skipum sem sigla 
undir fána þess.

Viðmiðun A4.3. - Heilsuvemd, öryggi og slysavamir.
1. Lög, reglugerðir og aðrar ráðstafanir sem samþykkja á í samræmi við 3. mgr. reglu 4.3

skulu kveða á um eftirtalin viðfangsefni:
a) samþykkt og skilvirk framkvæmd og kynning á stefnumótum og áætlunum um vinnu- 

og heilsuvemd um borð í skipum sem sigla undir fána aðildarríkisins, þ.m.t. áhættumat 
auk þjálfunar og leiðsagnar farmanna;

b) skynsamlegar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir vinnuslys, meiðsli og sjúkdóma 
um borð í skipi, þ.m.t. ráðstafanir til að draga úr og koma í veg fyrir hættu á skaðlegu 
álagi af völdum umhverfísþátta og kemískra efna auk hættu á meiðslum eða sjúkdómum 
sem gæti stafað af notkun búnaðar og vélbúnaður um borð í skipum;

c) áætlanir um borð til að koma í veg fyrir vinnuslys, meiðsl og sjúkdóma og til að gera 
stöðugar úrbætur á sviði öryggis á vinnustað og heilsuvemdar með þátttöku fulltrúa far-
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manna og allra annarra einstaklinga sem hafa áhuga á framkvæmd þeirra, að teknu tilliti 
til forvamarráðstafana, þ.m.t. tæknilegt og hönnunarlegt eftirlit, skipti á vinnuferlum og 
verklagsreglum fyrir sameiginleg og einstaklingsbundin verkefni og notkun persónu- 
hlífa; og

d) kröfur um skoðanir, tilkynningar og úrbætur á óömggum aðstæðum og um rannsóknir 
og tilkynningar um vinnuslys sem verða um borð.

2.1 ákvæðunum sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar skal:
a) taka mið af viðeigandi alþjóðlegum gerningum sem taka til öryggis á vinnustað og 

heilsuvemdar almennt og til sérstakrar áhættu og taka á öllum málum sem tengjast 
vemdun gegn vinnuslysum, meiðslum og sjúkdómum sem kunna að eiga við um störf 
farmanna og einkum þau sem tengjast starfi farmannsins sérstaklega;

b) tilgreina skyldu sem útgerðarmönnum, farmönnum og öðmm sem málið varðar ber til 
að fara eftir gildandi viðmiðunum og stefnu skipsins og áætlun á sviði öryggis á vinnu- 
stað og heilbrigðismála með sérstakri áherslu á öryggi og heilbrigði farmanna undir 18 
ára aldri;

c) tilgreina skyldu sem skipstjóra eða einstaklingi sem skipstjóri tilnefnir, eða beggja, til 
að axla sérstaka ábyrgð á að framkvæma og fara eftir stefnu skipsins og áætlun á sviði 
öryggis og heilbrigðismála; og

d) tilgreina heimildir farmanna um borð í skipinu sem hafa verið skipaðir eða kosnir ör- 
yggisfulltrúar til að sækja fundi öryggisnefndar skipsins. Slík nefnd skal sett á stofn um 
borð í skipi þar sem em fimm eða fleiri farmenn.

3. Gera skal reglulega úttekt á lögum, reglugerðum og öðmm ráðstöfunum sem um getur 
í 3. mgr. reglu 4.3 í samráði við fulltrúa samtaka útgerðarmanna og farmanna og, ef þörf 
krefur, endurskoða til að taka mið af tæknibreytingum í því skyni að auðvelda stöðugar úr- 
bætur á stefnu og áætlunum á sviði öryggis á vinnustað og heilbrigðismála og að bjóða upp 
á ömggt vinnuumhverfí fyrir farmenn um borð í skipum sem sigla undir fána aðildarríkisins.

4. Ef farið er að kröfum gildandi alþjóðlegra geminga um viðunandi stig útsetningar fyrir 
hættu á vinnustað um borð í skipum og um þróun og framkvæmd stefnu og áætlana á sviði 
öryggis á vinnustað og heilbrigðismála um borð í skipum skal það teljast uppfylla kröfur 
þessarar samþykktar.

5. Lögbært stjómvald skal sjá til þess að:
a) tilkynna vinnuslys, meiðsli og sjúkdóma með viðunandi hætti, að teknu tilliti til leið- 

beininga Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um tilkynningu og skráningu vinnuslysa og 
sjúkdóma;

b) haldnar séu hagskýrslur um slík slys og sjúkdóma, þær greindar og birtar og, eftir því 
sem við á, þeim fylgt eftir með rannsóknum á almennri leitni og á þeim hættum sem í 
ljós koma; og

c) vinnuslys séu rannsökuð.
6. Tilkynningar og rannsóknir á öryggismálum á vinnustað og heilbrigðismálum skulu 

þannig úr garði gerðar að tryggt sé að persónuupplýsingar farmanna njóti vemdar og tekið 
skal mið af leiðbeiningum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í þeim efnum.

7. Lögbært stjómvald skal hafa samvinnu við samtök útgerðarmanna og farmanna um ráð- 
stafanir til að beina athygli allra farmanna að upplýsingum um tilteknar hættur um borð í 
skipum, til að mynda með því að setja upp opinberar tilkynningar með viðeigandi fyrir- 
mælum.
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8. Lögbært stjómvald skal krefjast þess að útgerðarmenn sem láta fara fram áhættumat 
með tilliti til stjómunar á öryggi og heilbrigði á vinnustað vísi til viðeigandi hagskýrslna frá 
skipum þeirra og úr almennum hagskýrslum sem lögbær stjómvöld leggja fram.

Leiðbeiningar B4.3. - Heilsuvemd, öryggi og slysavamir.
Leiðbeiningar B4.3.1. - Akvæði um vinnuslys, meiðsl og sjúkdóma.

1. í ákvæðunum sem krafist er samkvæmt viðmiðun A4.3 ætti að hafa hliðsjón af starfs- 
venjum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um slysavamir um borð í skipum á hafi úti 
og í höfnum, 1996 ásamt síðari útgáfum og öðmm tengdum viðmiðunum og leiðbeiningum 
ILO og öðrum alþjóðlegum viðmiðunum og starfsvenjum um öryggi á vinnustað og heilsu- 
vemd, þ.m.t. stig áraunar sem þau kunna að leiða í ljós.

2. Lögbært stjómvald ætti að tryggja að í leiðbeiningum innan lands um stjómun málefna 
á sviði öryggis á vinnustað og heilsuvemdar sé einkum fjallað um eftirtalin mál:
a) almenn grundvallarákvæði;
b) hönnunarleg einkenni skipsins, þ.m.t. aðgengi og áhætta tengd asbesti;
c) vélbúnað;
d) áhrif sem mjög lágur eða hár hiti hvers kyns yfirborðsflata sem farmenn kunna að vera 

í snertingu við;
e) áhrif hávaða á vinnustað og í vistarverum skipa;
f) áhrif titrings á vinnustað og í vistarverum skipa;
g) áhrif umhverfísþátta, annarra en þeirra sem um getur í e- og f-lið, á vinnustað og í 

vistarverum skipa, þ.m.t. tóbaksreykur;
h) sérstakar öryggisráðstafanir á þilfari og neðan þilja;
i) lestunar- og losunarbúnað;
j) brunavamir og slökkvistörf;
k) akkeri, keðjur og taugar;
l) hættulegan farm og kjölfestu;

m) persónuhlífar fyrir farmenn; n) vinnu í lokuðu rými;
n) líkamleg og andleg áhrif ofþreytu;
o) áhrif þess að vera háður lyfjum og áfengi;
p) vemd gegn HIV/AIDS og forvamir; og
q) viðbrögð í neyðar- og slysatilvikum.

3. Við mat áþeirri hættu og útsetningu sem um getur í 2 mgr. leiðbeininga B4.3.1 ætti að 
hafa hliðsjón af áhrifum líkamlegra hollustuhátta á vinnustöðum (þ.m.t. handvirk meðhöndl- 
un þungra hluta, hávaði og titringur), áhrif kemískra efna og líffræðilegra þátta á hollustu- 
hætti á vinnustöðum, áhrif andlegra þátta á hollustuhætti á vinnustöðum auk líkamlegra og 
andlegra áhrifa af völdum ofþreytu og vinnuslysa. Þegar gripið er til nauðsynlegra ráðstafana 
skulu fyrirbyggjandi ráðstafanir vera í fyrirrúmi þar sem m.a. sú aðgerð að spoma gegn hættu 
við upptök, laga starfíð að einstaklingnum, einkum við hönnun vinnustaða og að skipta á 
hættulegum fyrir hættulausa eða hættulitla, hefur forgang umfram notkun persónuhlífa fýrir 
farmenn.

4. Til viðbótar ætti lögbært stjómvald að tryggja að tekið sé mið af forsendum heilbrigðis 
og öryggis, einkum hvað varðar eftirtalin svið:
a) viðbrögð í neyðar- og slysatilvikum;
b) áhrif þess að vera háður lyíjum og áfengi; og
c) vemd gegn HIV/AIDS og forvamir.
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Leiðbeiningar B4.3.2. - Alag af völdum hávaða.
1. Lögbært stjómvald, í tengslum við lögbærar alþjóðlegar stofnanir og fulltrúa samtaka 

farmanna og útgerðarmanna sem málið varðar, ættu að grandskoða vandann sem tengist há- 
vaða um borð í skipum með það að markmiði að auka vernd farmanna, að því marki sem 
gerlegt er, gegn meinlegum áhrifum hávaða.

2. Skoðunin sem um getur í 1. mgr. þessara leiðbeininga ætti að taka mið af meinlegum 
áhrifum álags af völdum mikils hávaða á heym, heilsu og vellíðan farmanna og þeim ráðstöf- 
unum sem mæla á fyrir um eða mæla með til að draga úr hávaða um borð til vemdar far- 
mönnum. Þær ráðstafanir sem verða skoðaðar ættu að felast í eftirfarandi:
a) að fræða farmenn um þá hættu sem það hefur í för með sér fyrir heym og heilsu að vera 

undir langvarandi álagi af völdum mikils hávaða og um notkun vamartækja og -búnaðar 
gegn hávaða;

b) að farmönnum verði séð fyrir viðurkenndum eymahlífum; og
c) að meta áhættu og draga úr útsetningu fyrir hávaða í öllum vistarverum, tómstunda- og 

þjónustuaðstöðu áhafna auk vélarúms og öðmm vélarýmum.

Leiðbeiningar B4.3.3. - Alag af völdum titrings.
1. Lögbært stjómvald, í tengslum við lögbærar alþjóðlegar stofnanir og fulltrúa samtaka 

farmanna og útgerðarmanna sem málið varðar, og að teknu tilliti til viðeigandi alþjóðlegra 
viðmiðana, eftir því sem við á, ættu að grandskoða vandann sem tengist hávaða um borð í 
skipum með það að markmiði að auka vernd farmanna, að því marki sem gerlegt er, gegn 
slæmum áhrifum hávaða.

2. Skoðunin sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar ætti að ná til álags af völdum 
mikils titrings á heilsu og vellíðan farmanna og þeirra ráðstafana sem mæla á fyrir um eða 
mæla með til að draga úr titringi um borð í skipum til verndar farmönnum. Þær ráðstafanir 
sem verða skoðaðar ættu að felast í eftirfarandi:
a) að fræða farmenn um þá hættu sem langvarandi álag af völdum titrings hefur á heilsu 

manna;
b) að farmönnum verði séð fyrir viðurkenndum persónuhlífum; og
c) að meta áhættu og draga úr álagi af völdum titrings í öllum vistarverum, tómstunda- og 

þjónustuaðstöðu áhafna með því að samþykkja ráðstafanir í samræmi við leiðbeiningar 
sem kveðið er á um í starfsvenjum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) sem nefnast 
„Lfmhverfísþættir á vinnustöðum, 2001“ með öllum síðari breytingum, að teknu tilliti 
til mismun titrings á þessum svæðum og á vinnustað.

Leiðbeiningar B4.3.4. - Skyldur útgerðarmanna.
1. Þeim skyldum sem kunna að vera lagðar á útgerðarmanninn um að leggja til hlífðar- 

búnað eða annar slysavamabúnaður ættu almennt að fylgja ákvæði þar sem krafíst er að far- 
menn noti hann auk krafna um að farmenn geri viðeigandi ráðstafanir um slysavamir og 
heilsuvemd.

2. Einnig ætti að taka mið af 7. og 11. gr. samþykktar um öryggisbúnað véla, 1963 (nr. 
119) og hliðstæð ákvæði í tilmælum um öryggisbúnað véla, 1963 (118) en samkvæmt þeim 
er atvinnurekandanum skylt að tryggja að farið sé að kröfum um að viðeigandi hlífar séu á 
vélbúnaði og að komið sé í veg fyrir að hann sé notaður án viðeigandi hlífa auk þess sem 
starfsmanninum er skylt að nota hvorki vélbúnað þar sem hlífar em ekki á sínum stað né að 
taka úr sambandi þær hlífar sem em fyrir hendi.
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Leiðbeiningar B4.3.5. - Skýrslugerð og söfnun hagskýrslna.
1. Skrá ætti öll vinnuslys, meiðsli í starfí og atvinnusjúkdóma svo unnt sé að rannsaka þá 

og safna ítarlegum hagtölum um þá, greina og birta, að teknu tilliti til vemdar persónu- 
upplýsinga um farmennina sem í hlut eiga. Skýrslur ættu ekki að takmarkast við dauðsföll 
eða slys tengd skipinu.

2. I hagskýrslunum sem um getur í 1. mgr. þessara leiðbeininga B4.3.5 ætti að tilgreina 
fjöldann, eðli, ástæður og áhrif vinnuslysa, meiðsla í starfi og atvinnusjúkdóma þar sem skýrt 
kemur firam, ef við á, deild um borð í skipi, tegund slyss og hvort það gerðist á hafí úti eða 
í höfn.

3. Hvert aðildarríki ætti að taka tilhlýðilegt tillit til alþjóðlegra kerfa eða líkanaum skrán- 
ingu slysa á farmönnum sem kann að hafa verið komið á fót af hálfu Alþjóðavinnumála- 
stofnunarinnar.

Leiðbeiningar B4.3.6. - Rannsókn.
1. Lögbært stjómvald ætti að standa fyrir rannsóknum á orsökum og aðstæðum allra 

vinnuslysa, meiðsla í starfí og atvinnusjúkdóma sem orsaka manntjón eða alvarleg slys á 
fólki auk annarra mála sem kunna að vera tilgreind í landslögum eða reglugerðum.

2. Huga ætti að því að eftirtalið verði tekið til rannsóknar:
a) vinnuumhverfí svo sem yfirborðsfletir vinnustaða, fyrirkomulag vélbúnaðar, aðgengi, 

lýsing og vinnuaðferðir;
b) tíðni vinnuslysa, meiðsla í starfí og atvinnusjúkdóma í mismunandi aldurshópum;
c) sérstök lífeðlisfræðileg eða sálfræðing vandamál sem skapast við aðstæður um borð í 

skipi;
d) vandamál af völdum líkamlegs álags um borð í skipi, einkum af völdum aukins vinnu- 

álags;
e) vandamál af völdum og áhrif tækniþróunar og áhrifa hennar á samsetningu áhafna; og
f) vandamál af völdum hvers kyns mannlegra mistaka.

Leiðbeiningar B4.3.7. - Verndar- og forvarnaráætlanir innan lands.
1.1 því skyni að fyrir hendi sé tryggur grunnur ráðstafana til að stuðla að öryggi á vinnu- 

stað, heilsuvemd, slysavömum og vömum gegn meiðslum og sjúkdómum sem stafa af hættu 
tengdri farmennsku ætti að standa að rannsóknum á almennri þróun og á þeim hættum sem 
hagskýrslur leiða í ljós.

2. Skipuleggja ætti framkvæmd verndar- og fyrirbyggjandi áætlanir til að stuðla að auknu 
öryggi á vinnustað og heilsuvemd með þeim hætti að lögbært stjómvald, útgerðarmenn og 
farmenn eða fulltrúar þeirra og aðrar viðeigandi stofnanir gegni virku hlutverki, þ.m.t. með 
því að standa að upplýsingafundum, fræðslu um borð um stig hámarksútsetningar á um- 
hverfísþáttum á vinnustað sem kunna að vera skaðlegir og aðrar hættur eða niðurstöður 
kerfísbundins áhættumats. Skipa ætti nefndir, sérstaka vinnuhópa og skipsnefndir innan lands 
og staðbundið á sviði öryggis á vinnustað, heilsuvemdar og slysavama með fulltrúum frá 
samtökum útgerðarmanna og farmanna sem í hlut eiga.

3. Ef slík starfsemi fer fram á vettvangi félags ætti að hafa í huga að farmenn eigi fulltrúa 
í öryggisnefnd um borð í skipum útgerðarmanns.

Leiðbeiningar B4.3.8. - Viðfangsefni verndar- ogforvarnaráœtlana.
1. Huga ætti að því að eftirtalið verði á starfssviði nefnda og annarra stofnana sem um 

getur í 2. mgr. leiðbeininga B4.3.7:
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a) gerð leiðbeininga innan lands og stefnumótun um að setja á fót stjórnkerfí um öryggi á 
vinnustað og heilsuvernd og um ákvæði, reglur og handbækur um slysavamir;

b) skipulagning þjálfunar og áætlana um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavamir;
c) skipulagning auglýsingaherferða um öryggi á vinnustað, heilsuvernd og slysavarnir, 

þ.m.t. kvikmyndir, veggspjöld, tilkynningar og kynningarrit; og
d) dreifíng ritaðs efnis og upplýsinga um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavamir 

í því skyni að koma því til farmanna um borð í skipum.
2. Þeir sem sjá um að útbúa texta um ráðstafanir til öryggis á vinnustað, heilsuvemdar og 

slysavama eða tilmæli um venjur ættu að hafa til hliðsjónar viðkomandi ákvæði eða tilmæli 
sem viðeigandi stjómvöld eða stofnanir innan lands eða alþjóðastofnanir hafa samþykkt.

3. Við áætlanagerð um öryggi á vinnustað, heilsuvernd og slysavamir ætti hvert aðildar- 
ríki að taka tilhlýðilegt tillit til starfsvenja um öryggi og heilsa farmanna sem Alþjóðavinnu- 
málastofnunin kann að hafa gefíð út.

Leiðbeiningar B4.3.9. - Fyrirmœli um öryggi á vinnustað, heilsuverndog verndgegn vinnu- 
slysum.

1. Endurskoða ætti reglulega námsefni þjálfunarinnar sem um getur í a-lið 1. mgr. við- 
miðunar A4.3 og færa það til nútímahorfs í ljósi þróunar sem orðið hefur á gerðum og stærð- 
um skipa og á búnaði, auk breytinga á mönnunarvenjum, þjóðemi, tungumáli og skipulagi 
vinnu um borð í skipum.

2. Standa ætti að staðaldri fyrir kynningarstarfí um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og 
slysavamir. Slíkt kynningarstarf gæti verið með eftirfarandi sniði:
a) hljóð- og myndefni á sviði menntunar, svo sem kvikmyndir, til nota í starfsþjálfunar- 

miðstöðvum fyrir farmenn og ef unnt er til sýningar um borð í skipum;
b) uppsetning veggspjalda um borð skipum;
c) birting greina í tímaritum sem farmenn lesa um hættur sem fylgja farmennsku og um 

ráðstafanir um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavamir; og
d) sérstakt átak með því að nota ýmsa kynningarmiðla til þess að fræða farmenn, þ.m.t. um 

ömggar vinnuaðferðir.
3. Kynningarstarfsemin sem um getur í 2. mgr. þessara leiðbeininga ætti að vera sniðin 

með tilliti til mismunandi þjóðemis, ólíkra tungumála og menningu farmanna um borð í 
skipum.

Leiðbeiningar B.3.10. - Menntun ungra farmanna um öryggi og heilbrigði.
1. I reglugerðum um öryggi og heilsu ætti að vísa til hvers kyns almennra ákvæða um 

læknisskoðanir fyrir ráðningu og á ráðningartímanum og um slysavarnir og heilsuvemd í 
starfí sem kunna að gilda um störf farmanna. I slíkum reglugerðum ætti að kveða á um ráð- 
stafanir sem munu draga úr starfstengdri hættu sem ungir farmenn standa frammi fyrir þegar 
þeir gegna skyldustörfum sínum.

2. Tilgreina ætti í reglugerðunum takmarkanir ungra farmanna, án viðeigandi eftirlits og 
leiðbeininga, til að sinna tilteknum störfum sem fela í sér sérstaka hættu á slysum, skaðleg 
áhrif á heilsu þeirra eða líkamlegan þroska eða krefjast sérstaks þroskastigs, reynslu og fæmi 
nema í því tilviki að lögbært stjómvald hafí staðfest að ungur farmaður hafí til að bera hæfí- 
lega fagkunnáttu. Þegar ákveðið er hvaða störf eigi að takmarka í reglugerð gæti lögbært 
stjómvald haft í huga störf í tengslum við:
a) að lyfta, hreyfa til eða bera þungar byrðar eða hluti;
b) að fara inn í katla, tanka eða þurrrými;
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c) álag af völdum hávaða og titrings;
d) stjóm lyftibúnaðar og annarra aflvéla og -tækja, eða vinna við merkjagjafirtil þeirra sem 

stjóma slíkum búnaði;
e) meðhöndlun landfesta, dráttartóga, eða akkerisbúnaðar;
f) meðhöndlun reiðabúnaðar;
g) vinnu í möstmm eða á þilfari í illviðri;
h) næturvaktir;
i) viðhald rafbúnaðar;
j) álag af völdum efna sem kunna að vera skaðleg eða skaðlegra áhrifavalda svo sem 

hættulegra eða eitraðra efna og jónandi geislun;
k) hreinsun vélbúnaðar fyrir þjónustu áhafna; og
l) meðhöndlun eða stjóm á skipsbátum.

3. Lögbært stjómvald eða viðeigandi stofnun ætti að grípa til raunhæfra ráðstafana til að 
beina athygli ungra farmanna að upplýsingum um slysavamir og heilsuvemd þeirra um borð 
í skipum. Slíkar ráðstafanir gætu falist í viðunandi fræðslu á námskeiðum, opinberri kynn- 
ingu á slysavömum ætlaðri fyrir unga einstaklinga og fagleg fræðsla og yfirumsjón með 
ungum farmönnum.

4. Menntun og þjálfun ungra farmanna, bæði í landi og um borð í skipum, ætti að fela í 
sér leiðbeiningar um skaðleg áhrif misnotkunar áfengis og fíkniefna og annarra hættulegra 
efna á heilsu þeirra og velferð auk áhættu og varúðar tengdri HIV/AIDS og öðmm athöfnum 
sem geta verið hættulegar heilsu manna.

Leiðbeiningar B.3.11. - Alþjóðleg samvinna.
1. Aðildarríki ættu með innbyrðis samstarfi að leitast við að ná sem mestu samræmi í 

aðgerðum sínum, með hjálp viðeigandi milliríkjastofnana og annarra alþjóðastofnana, um 
að stuðla að öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavömum.

2. Við gerð áætlana til kynningar á öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavömum sam- 
kvæmt viðmiðun A4.3 ætti hvert aðildarríki að hafa hliðsjón af viðeigandi starfsvenjum sem 
Alþjóðavinnumálastofnunin gefur út auk viðeigandi viðmiðana alþjóðastofnana.

3. Aðildarríki ættu að hafa hliðsjón af því hvort þörf er á alþjóðlegri samvinnu um sam- 
fellda kynningu á starfsemi í tengslum við öryggi á vinnustað, heilsuvemd og vamir gegn 
vinnuslysum. Slík samvinna gæti verið í formi:
a) gagnkvæms eða marghliða fyrirkomulags um samræmi í viðmiðunum og ráðstöfunum 

um öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavarnir;
b) upplýsingaskipta um tilteknar hættur sem farmenn standa frammi fyrir og um aðferðir 

til að stuðla að öryggi á vinnustað, heilsuvemd og slysavömum;
c) aðstoðar við að prófa búnað og skoðanir samkvæmt innanlandsreglum fánaríkisins;
d) samstars um undirbúning og dreifingu ákvæða, reglna, eða handbóka um öryggi á vinnu- 

stað, heilsuvemd og slysavamir;
e) samstarfs um gerð og notkun þjálfunargagna; og
f) sameiginlegrar aðstöðu eða gagnkvæmrar aðstoðar við þjálfun farmanna á sviði öryggis 

á vinnustað, heilsuvemdar, slysavama og ömggra vinnuaðferða.
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Regla 4.4- Aðgangur að velferðarmiðstöðvum í landi.
Tilgangur: Að tryggja að farmenn sem starfa um borð skipum hafi aðgang að mið- 
stöðvum og þjónustu í landi til að tryggja heilbrigði þeirra og velferð.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að greiður aðgangur sé að velferðarmiðstöðvum í 
landi. Aðildarríkið skal einnig stuðla að því að settar verði á laggir velferðarmiðstöðvar, svo 
sem tilgreint er í kóðanum, í tilgreindum höfnum til að sjá farmönnum á skipum sem eru í 
höfnum þess fyrir aðgangi að fullnægjandi velferðaraðstöðu.

2. I kóðanum er mælt fyrir um ábyrgð hvers aðildarríkis að því er varðar miðstöðvar í 
landi, svo sem velferðar-, menningar-, tómstunda- og upplýsingamiðstöðvar og -þjónustu.

Viðmiðun A4.4. - Aðgangur að velferðarmiðstöðvum í landi.
1. Hvert aðildarríki skal kreljast þess, þar sem velferðarmiðstöðvar eru á yfirráðasvæði 

þess, að þær séu tiltækar öllum farmönnum, óháð þjóðemi, kynþætti, hörundslit kynferði, 
trúarskoðunum, stjómmálaskoðunum eða félagslegum uppmna og óháð fánaríki skipsins þar 
sem þeir em ráðnir eða gegna starfi.

2. Hvert aðildarríki skal stuðla að því að settar verði á laggir velferðarmiðstöðvar í hent- 
ugum höfnum landsins og ákveða, að höfðu samráði við hlutaðeigandi samtök útgerðar- 
manna og farmanna, hvaða hafnir eiga að teljast hentugar.

3. Hvert aðildarríki skal hvetja til þess að settar séu á laggir velferðarráð sem skulu skoða 
velferðarmiðstöðvar reglulega til að tryggja að þær séu hentugar í ljósi breytinga á þörfum 
farmanna af völdum þróunar í tækni, rekstri og annarri þróun á sviði skipaútgerðar.

Leiðbeiningar B4.4. - Aðgangur að velferðarmiðstöðvum í landi. 
Leiðbeiningar B4.4.1. - Skyldur aðildarríkja.

1. Hvert aðildarríki ætti:
a) að gera ráðstafanir til þess að séð verði fyrir velferðarmiðstöðvum og -þjónustu í nægum 

mæli í tilgreindum viðkomuhöfnum og að farmenn njóti nægilegrar vemdar þegar þeir 
gegna starfi sínu; og

b) að taka mið af sérstökum þörfum farmanna þegar gripið er til þessara ráðstafana, einkum 
þegar dvalið er í erlendum ríkjum og þegar farið er inn á stríðssvæði, með tilliti til 
öryggis þeirra, heilbrigði og athafna í frítíma.

2. Ráðstafanir um eftirlit með velferðarmiðstöðvum og -þjónustu ættu að fela í sér þátt- 
töku fulltrúa hlutaðeigandi samtaka útgerðarmanna og farmanna.

3. Hvert aðildarríki ætti að gera ráðstafanir til að hraða ókeypis dreifingu um borð í 
skipum, hjá miðlægum birgjum og velferðarstofnunum á efni á sviði velferðamála svo sem 
kvikmyndum, bókum, fréttablöðum og íþróttabúnaði til nota fyrir farmenn um borð í skipum 
þeirra og í velferðarmiðstöðvum í landi.

4. Aðildarríki ættu að eiga með sér samstarf við að stuðla að velferð farmanna á sjó og í 
höfnum. Slíkt samstarf ætti að fela í sér eftirfarandi:
a) samráð lögbærra stjómvalda sem miða að því að sjá fyrir og bæta velferðarmiðstöðvar 

og -þjónustu, bæði í höfn og um borð í skipum;
b) samkomulag um að samnýta aðstöðu og mannafla og sjá sameiginlega fyrir velferðar- 

miðstöðvum í stærri höfnum til að forðast óþarfa tvíverknað;
c) að skipuleggja alþjóðlegar íþróttakeppnir og hvetja farmenn til íþróttaiðkunar; og
d) að skipuleggja alþjóðlegar málstofur um málefnið velferð farmanna á hafi úti og í höfn.
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Leiðbeiningar B4.4.2 - Velferðarmiðstöðvar og -þjónusta í höfnum.
1. Hvert aðildarríki ætti að sjá fyrir eða tryggja að séð verði fyrir þeim velferðarmið- 

stöðvum og -þjónustu sem kann að vera krafíst í viðeigandi höfnum í landinu.
2. Einn eða fleiri af eftirtöldum aðilum ættu að sjá fyrir velferðarmiðstöðvum og -þjónustu 

í samræmi við aðstæður innan lands og venju:
a) opinberir aðilar;
b) hlutaðeigandi samtök útgerðarmanna og farmanna samkvæmt kj arasamningum eða ann- 

arri tilhögun sem samkomulag er um; og
c) sjálfboðaliðasamtök.

3. Koma ætti upp eða þróa nauðsynlega velferðar- og tómstundaaðstöðu í höfnum. Hún 
ætti að felast í eftirtöldu
a) funda- og tómstundaherbergjum eftir þörfum;
b) aðstöðu til íþróttaiðkana og önnur aðstaða, þ.m.t. keppnisaðstaða;
c) menntunaraðstaða; og
d) eftir því sem við á, aðstaða til helgihalds og persónulegrar ráðgjafar.

4. Sjá má fyrir þessari aðstöðu með því að veita farmönnum aðgang að aðstöðu fyrir al- 
mennari notkun.

5. Ef stór hópur farmanna af ólíku þjóðemi þarf á aðstöðu svo sem hótelum, klúbbum og 
íþróttaaðstöðu að halda í tiltekinni höfn ættu lögbær stjómvöld eða stofnanir í heimaríkjum 
og fánaríkjum farmannanna, auk hlutaðeigandi alþjóðlegra samtaka, að leita ráða og eiga 
samstarf við lögbær stjómvöld og stofnanir í landinu þar sem höfnin er staðsett og hver við 
aðra með það að markmiði að samnýta aðstöðu og mannafla og til að forðast óþarfa tví- 
verknað.

6. Hótel eða gistiheimili sem henta farmönnum ættu að vera aðgengileg þar sem þörf er 
fyrir þau; í þeim ætti að vera aðstaða sem er sambærileg við það sem gerist á góðum hótelum 
og ætti þegar það er hægt að vera fjarri næsta nágrenni hafnarsvæðisins. Umsjón slíkra hótela 
eða gistiheimila ætti að vera með viðunandi hætti, verð sem krafíst er ætti að vera sanngjamt 
og, ef nauðsyn krefur og unnt er, ætti að sjá til þess að fjölskyldur farmanna fái gistingu.

7. Þessi aðstaða ætti að vera opin öllum farmönnum, óháð þjóðemi, kynþætti, hörundslit, 
kynferði, trúarskoðunum, stjómmálaskoðunum eða félagslegum uppmna og óháð fánaríki 
skipsins þar sem þeir em ráðnir eða gegna starfi An þess að brjóta á nokkum hátt í bága við 
þessa meginreglu kann að vera nauðsynlegt í tilteknum höfnum að bjóða upp á margs konar 
aðstöðu, sambærilega að gæðum en lagaða að siðum og þörfum ólíkra hópa farmanna.

8. Gera ætti ráðstafanir til að tryggja, eftir því sem þörf krefur, að einstaklingar með sér- 
fræðikunnáttu séu starfandi í fullu starfi í velferðarmiðstöðvum og -þjónustu farmanna til 
viðbótar starfsmönnum sem kunna að starfa þar í sjálfboðavinnu.

Leiðbeiningar B4.4.3. - Velferðarráð.
1. Setja ætti á stofn velferðarráð á vettvangi hafna, á svæðis- og landsvísu, eftir því sem 

við á. Starfssvið þeirra ætti m.a. að felast í: a) að hafa eftirlit með því hvort velferðar- 
miðstöðvar sem fyrir em séu viðunandi og kanna hvort þörf sé á viðbótaraðstöðu eða hætta 
starfsemi í aðstöðu sem er vannýtt; og b) að aðstoða og leiðbeina þeim sem hafa með það að 
gera að sjá fyrir velferðarmiðstöðvum og tryggja samræmingu á milli þeirra.

2. Meðal þeirra sem sitja í velferðarráðum ættu að vera fulltrúar samtaka farmanna og 
útgerðarmanna, lögbærra stjómvalda og, eftir því sem við á, sjálfboðaliðasamtaka og félags- 
þjónustu.
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3. Ræðismenn siglingaþjóða og fulltrúar erlendra velferðarstofnana á staðnum ættu, eftir 
því sem þörf er á og í samræmi við landslög og reglugerðir, að tengjast störfum velferðarráða 
hafna, innan svæðis og á landsvísu.

Leiðbeiningar B4.4.4. - Fjármögnun velferðaraðstöðu.
1. Gera skal kleift að styðja velferðarmiðstöðvar í höfnum fjárhagslega í samræmi við 

aðstæður og venju innan lands í samræmi við eitt eða fleira af eftirtöldu:
a) með styrkjum úr opinberum sjóðum;
b) með sköttum eða öðrum sérgjöldum aðila í sjóflutningum;
c) með frjálsum framlögum útgerðarmanna, farmanna eða samtaka þeirra; og
d) með frjálsum framlögum frá öðrum aðilum.

2. Ef lagðir eru á velferðarskattar, gjöld og sérgjöld ætti einungis að nota þau í þeim 
tilgangi sem þeirra er aflað.

Leiðbeiningar B4.4.5. - Upplýsingamiðlun og ráðstafanir til fyrirgreiðslu.
1. Miðla ætti upplýsingum meðal farmanna um aðstöðu sem er almenningi opin í við- 

komuhöfnum, einkum samgöngu-, velferðar-, skemmti- og menntunaraðstöðu auk staða til 
tilbeiðslu til viðbótar aðstöðu sem farmönnum er sérstaklega séð fyrir.

2. Viðunandi samgöngur á hóflegu verði ætti að standa til boða á tímum sem eru innan 
skynsamlegra marka í því skyni að gera farmönnum kleift að ná til þéttbýlissvæða frá hent- 
ugum stöðum innan hafnarsvæðisins.

3. Lögbær stj ómvöld ættu að gera allar hæfilegar ráðstafanir til að kynna útgerðarmönnum 
og farmönnum sem koma í höfn sérstök lög og siði sem kynnu að stofna frelsi þeirra í hættu 
ef brotið er gegn þeim.

4. Lögbær stjómvöld ættu að sjá til þess að hafnarsvæði og vegir til þeirra séu búin nægi- 
legri lýsingu, vegvísum og að þar sé regluleg varsla til vemdar farmönnum.

Leiðbeiningar B4.4.6. -Farmenn í erlendri höfn.
1. Til vemdar farmönnum í erlendum höfnum ættu að vera úrræði til að greiða fyrir:

a) aðgengi að ræðismönnum ríkja þar sem þeir em með ríkisfang eða búsetu; og
b) virku samstarfí milli ræðismanna og stjómvalda í héraði eða á landsvísu.

2. Mál farmanna sem sæta farbanni í erlendri höfn ætti að taka fyrir með skjótum og 
lögbundnum hætti og með viðeigandi ræðisvemd.

3. Hvenær sem farmaður sætir farbanns af hvaða ástæðu sem er á yfirráðasvæði aðildar- 
ríkis ætti lögbært stjómvald, óski farmaður þess, að tilkynna það þegar til fánaríkisins og 
ríkisins þar sem farmaðurinn er með ríkisfang. Lögbært stjómvald ætti að tilkynna farmann- 
inum strax um rétt hans til slíkrar óskar. Ríkið þar sem farmaðurinn er með ríkisfang ætti 
þegar að tilkynna nánustu aðstandendum farmannsins um málavexti. Aðildarríki ætti að 
heimila ræðiserindrekum þessara ríkja að fá þegar að hitta farmanninn og heimsækja hann 
reglulega eftir það á meðan hann sætir kyrrsetningu.

4. Hvert aðildarríki ætti að grípa til ráðstafana, hvenær sem þörf krefur, til að tryggja 
öryggi farmanna gegn árásum og öðm ólöglegu athæfi á meðan skip em í landhelgi þeirra 
og einkum á aðkomuleiðum til hafna.

5. Allt kapp ætti að leggja á að þeir sem bera ábyrgð á hafnarsvæðum og um borð í skipi 
heimili farmönnum landgönguleyfi eins fljótt og auðið er eftir að skip kemur til hafnar.
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Regla 4.5. - Tryggingavernd.
Tilgangur: Að tryggja að gripið sé til ráðstafana með það að markmiði að veita far- 
mönnum aðgengi að tryggingavernd.

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að allir farmenn og, að svo miklu leyti sem kveðið er 
á um slíkt í landslögum, nánustu aðstandendur þeirra hafi aðgang að tryggingavemd í sam- 
ræmi við kóðann en þó með fyrirvara um hvers kyns hagstæðari skilyrði sem um getur í 8. 
mgr. 19. gr. stofnskrárinnar.

2. Hvert aðildarríki skuldbindur sig til að grípa til ráðstafana, í samræmi við aðstæður 
innan lands, hvert um sig eða í samvinnu á alþjóðavettvangi, til að sjá farmönnum fyrir æ 
víðtækri tryggingavemd.

3. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að farmenn sem heyra undir löggjöf þess um trygg- 
ingavemd og, að svo miklu leyti sem kveðið er á um slíkt í landslögum þess, nánustu skyld- 
menni þeirra eiga rétt á bótum úr tryggingavemdarkerfí sem veitir ekki lakari kjör en hafnar- 
verkamenn í landi njóta.

Viðmiðun A4.5. - Tryggingavemd.
1. Þeir flokkar sem skoða á með það að markmiði að ná smám saman æ víðtækri trygg- 

ingavemd samkvæmt reglu 4.5 em: læknishjálp, sjúkrabætur, atvinnuleysisbætur, ellilífeyris- 
bætur, vinnuslysabætur, fjölskyldubætur, mæðralaun, örorkubætur og bætur til skipbrots- 
manna til viðbótar vemdinni sem kveðið er á samkvæmt reglum 4.1 um læknishjálp og 4.2 
um ábyrgð útgerðarmanns og samkvæmt öðmm köflum þessarar samþykktar.

2. Á þeirri stundu sem samþykktin er samþykkt skal vemdin sem hver aðili skal veita í 
samræmi við 1. mgr. reglu 4.5 ná til a.m.k. þriggja af þeim níu bótaflokkum sem taldir em 
upp í 1. mgr. þessarar viðmiðunar.

3. Hvert aðildarríki skal gera ráðstafanir með tilliti til aðstæðna innan lands til að veita 
alla þá tryggingavemd sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar til allra farmanna sem 
eiga venjulega aðsetur á yfirráðasvæði þess. Til að mynda mætti uppfylla þessa skyldu með 
viðeigandi gagnkvæmum eða marghliða samningum eða kerfum sem byggjast á framlagi. Sú 
vemd sem þannig fæst skal ekki fela í sér lakari kjör en sú sem hafnarverkamenn sem hafa 
aðsetur á yfirráðasvæði þeirra njóta.

4. Þrátt fyrir framsal ábyrgðar skv. 3 mgr. þessarar viðmiðunar mega aðildarríki setja, á 
gmnni gagnkvæmra og marghliða samninga og á gmnni ákvæða sem samþykkt em innan 
ramma svæðisstofnana um efnahagslega samvinnu, aðrar reglur sem varða þá löggjöf um 
tryggingavernd sem farmenn heyra undir.

5. Skyldur hvers aðildarríkis að því er varðar farmenn um borð í skipum sem sigla undir 
fána þess skulu fela í sér þær sem kveðið er á um í reglu 4.1 og 4.2 og tengd ákvæði kóðans, 
auk þeirra sem felast í almennum skyldum þess að þjóðarétti.

6. Hvert aðildarríki skal taka til athugunar hinar ýmsu leiðir þar sem farmenn fá sambæri- 
legar bætur, í samræmi við landslög og venju, ef þeir njóta ekki nægilegrar vemdar sam- 
kvæmt flokkunum sem um getur í 1. mgr. þessarar viðmiðunar.

7. Kveða má á um verndina skv. 1. mgr. reglu 4.5, eftir því sem við á, í lögum, reglu- 
gerðum, tryggingum á frjálsum markaði, eða í kjarasamningum eða í samsetningu þessa 
þátta.

8. Að svo miklu leyti sem það samræmist landslögum og venju í aðildarríkjum skulu þau 
vinna saman fyrir tilverknað gagnkvæms eða marghliða samkomulags eða annars fyrirkomu- 
lags til að tryggja að réttindi á grunni tryggingavemdar sem veitt eru á grunni iðgjaldsskyldra
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eða iðgjaldsfrjálsra tryggingavemdarreglna sem allir farmenn njóta góðs af eða em í þann 
mund að fá án tillits til aðseturs.

9. Hvert aðildarríki skal koma á sanngjarnri og skilvirkri málsmeðferð til lausnar deilu- 
málum.

10. A þeim tíma sem samþykktin er fullgilt skal hvert aðildarríki tilgreina þá bótaflokka 
sem vemdin nær til í samræmi við 2. mgr. þessarar viðmiðunar. Aðildarríkið skal í framhaldi 
af því tilkynna forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar hvenær það veitir tryggingavemd 
sem nær til eins eða fleiri bótaflokka sem tilgreindir em í 1. mgr. þessarar viðmiðunar. For- 
stjórinn skal halda skrá yfír þessar upplýsingar og hafa hana tiltæka öllum hagsmunaaðilar.

11. Skýrslur til alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skv. 22. gr. stofnskrárinnar skulu einnig 
fela í sér upplýsingar um þær ráðstafanir sem teknar em í samræmi við 2. mgr. reglu 4.5 um 
að færa vemdina út til annarra bótaflokka.

Leiðbeiningar B4.5. - Tryggingavernd.
1. Sú vemd sem ber að veita á þeim tíma sem samþykktin er fullgilt í samræmi við 2. mgr. 

viðmiðunar A4.5 ætti a.m.k. að taka til flokkanna um læknishjálp, sjúkrabætur og vinnu- 
slysabætur.

2. Við þær aðstæður sem um getur í 6. mgr. viðmiðunar A4.5 má sjá fyrir sambærilegum 
bótum með tryggingum, gagnkvæmu eða marghliða samkomulagi eða öðmm skilvirkum 
aðferðum með hliðsjón af ákvæðum viðeigandi kjarasamninga. Ef slíkar ráðstafanir em sam- 
þykktar ætti að upplýsa farmenn sem njóta góðs af þeim með hvaða hætti séð verður fyrir 
hinum ýmsu bótaflokkum tryggingaverndar.

3. Ef fleiri en ein innanlandslöggjöf sem nær til tryggingavemdar á við um farmenn ættu 
aðildarríkin sem í hlut eiga að vinna saman í því skyni að ákvarða með gagnkvæmu sam- 
komulagi hvaða löggjöld eigi að gilda, að teknu tilliti til atriða eins og tegunda og stigs 
vemdar samkvæmt þeirri löggjöf sem er hagstæðari farmanninum sem í hlut á og hann vill 
frekar njóta góðs af.

4. Málsmeðferðin sem á að koma á skv. 9. mgr. viðmiðunar A4.5 ætti að vera þannig úr 
garði gerð að hún taki til allra deilna sem tengjast kröfum farmannanna sem í hlut eiga án 
tillits til þess með hvaða hætti vemdin er veitt.

5. Hvert aðildarríki, þar sem eigin ríkisborgarar, ríkisborgarar annarra ríkja eða hvom- 
tveggja starfa um borð í skipum sem sigla undir fána þess, ætti að veita þá tryggingavemd 
sem kveðið er á um í samþykktinni eftir því sem við á og endurskoða reglulega þá þætti 
tryggingarvemdar sem tilgreindir eru í 1. mgr. viðmiðunar A4.5 með það í huga að tilgreina 
viðbótarbótaflokka sem kynnu að henta farmönnunum sem í hlut eiga.

6.1 ráðningarsamningi farmanna ætti að koma fram hvemig útgerðarmaður sér farmönn- 
um fyrir hinum ýmsu bótaflokkum tryggingavemdar auk annarra viðeigandi upplýsinga sem 
útgerðarmaður hefur yfir að ráða svo sem lögboðinn frádráttur af launum farmanna og fram- 
lag útgerðarmanns sem má koma til i samræmi við kröfur tilgreindra aðila sem hafa til þess 
heimild samkvæmt viðeigandi tryggingaverndarkerfum.

7. Aðildarríki, sem er fánaríki skipsins, ætti á skilvirkan hátt að fara með lögsögu sína á 
sviði félagslegra mála, fullvissa sig um að skyldur útgerðarmanna hvað varðar trygginga- 
vemd séu uppfylltar, þ.m.t. að það framlag sem þeim ber sé greitt til tryggingavemdarkerfa.

5. KAFLI - SKYLDUR UM FRAMKVÆMD OG FRAMFYLGD
1. I reglum þessa kafla er kveðið á um ábyrgð hvers aðildarríkis á að sá réttur og þær 

grundvallarreglur sem mælt er fyrir um í greinum þessarar samþykktar, auk þeirra tilteknu
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skyldna sem kveðið er á um í 12., 3. og 4. kafla hennar, séu hafðar í heiðri og þeim fram- 
W-

2. Akvæði 3. og4. mgr. IVI. gr., sem heimila framkvæmd A-hluta kóðans með skírskotun 
til ákvæða sem eru sambærileg að verulegu leyti, gilda ekki um A-hluta kóðans í þessum 
kafla.

3.1 samræmi við 2. mgr. VI. gr. skal hvert aðildarríki hrinda í framkvæmd skyldum sínum 
samkvæmt reglunum með þeim hætti sem segir í samsvarandi viðmiðum í A-hluta kóðans 
og með tilhlýðilegu tilliti til leiðbeininganna í B-hluta kóðans.

4. Akvæðum þessa kafla skal hrint í framkvæmd með það í huga að farmenn og útgerðar- 
menn, eins og allir aðrir einstaklingar, eru jafnir fyrir lögunum, eiga rétt á jafnri lagavemd 
og skulu ekki sæta mismunun í aðgengi þeirra að dómstólum, dómum eða öðrum úrræðum 
til að leysa deilumál. Með ákvæðum þessa kafla verður ekki skorið úr um lögsögu eða réttar- 
vettvang.

Regla 5.1. - Skyldur fánaríkisins.
Tilgangur: Að tryggja að hvert aðildarríki hrindi í framkvæmd skyldum sínum sam- 
kvæmt þessari samþykkt að því er varðar skip sem sigla undir fána þess.
Regla 5.1.1. - Almennar grundvallarreglur.

1. Hverju aðildarríki er skylt að tryggja að skyldum þess samkvæmt þessari samþykkt sé 
hrint í framkvæmd um borð í hverju skipi sem siglir undir fána þess.

2. Hvert aðildarríki skal tryggja að skilvirku kerfi sé komið á um skoðanir og vottun á 
vinnuskilyrðum í samræmi við reglu 5.1.3 og 5.1.4 og tryggja að starfsskilyrði og lífskjör 
farmanna um borð í skipum sem sigla undir fána þess séu og verði í samræmi við viðmiðanir 
þessarar samþykktar.

3. Þegar komið er á skilvirku kerfí fyrir skoðanir og vottun á vinnuskilyrðum farmanna 
getur aðildarríki, eftir því sem við á, heimilað opinberum stofnunum eða öðrum stofnunum 
(þ.m.t. frá öðrum aðildarríkjum ef hið síðamefnda samþykkir það) sem þau viðurkenna að 
séu hæfar og óháðar að framkvæma skoðanimar og gefa út skírteini eða sinna hvom tveggja. 
I öllum tilvikum skal aðildarríki bera fulla ábyrgð á að skoða og votta starfsskilyrði og 
lífskjör farmanna sem í hlut eiga um borð í skipum sem sigla undir fána þess.

4. Skírteini um vinnuskilyrði farmanna, ásamt yfírlýsingu um samræmi við reglur um 
vinnuskilyrði farmanna, skulu teljast full sönnun þess að skip hafí verið skoðað á viðeigandi 
hátt af hálfu aðildarríkis, sem er fánaríki skipsins, og að kröfur þessarar samþykktar um 
starfsskilyrði og lífskjör farmannanna hafa verið uppfylltar að því leyti sem vottað er.

5. Upplýsingar um kerfíð sem um getur í 2. mgr. þessarar reglu, þ.m.t. þá aðferð sem beitt 
er til að meta skilvirkni þess, skulu felast í skýrslum aðildarríkis til alþjóðavinnumála- 
skrifstofunnar skv. 22. gr. stofnskrárinnar.

Viðmiðun A5.1.1. - Almennar grundvallarreglur.
1. Hvert aðildarríki skal setja skýr markmið og viðmiðanir um stjórn skoðunar og vott- 

unarkerfa sinna auk viðunandi, almennrar málsmeðferðar um mat á því að hvaða marki þess- 
um markmiðum og viðmiðum sé náð.

2. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að afrit af þessari samþykkt sé tiltækt um borð í 
öllum skipum sem sigla undir fána þess.
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Leiðbeiningar B5.1.1. - Almennar grundvallarreglur.
1. Lögbært stjómvald ætti að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma á skilvirku samstarfi 

milli opinberra stofnana og annarra fyrirtækja, sem um getur í reglu 5.1.1 og 5.1.2, sem láta 
sig varða starfsskilyrði og lífskjör farmanna.

2. Til að tryggja betur samstarf milli skoðunarmanna og útgerðarmanna, farmanna og 
stofnana hvers og eins og í því skyni að viðhalda og bæta starfsskilyrði og lífskjör farmanna 
ættu lögbær stjómvöld að ráðfæra sig reglulega við fulltrúa slíkra stofnana um hvemig best 
sé að ná þessum markmiðum. Lögbær stjómvöld ættu að mæla fyrir um hvernig hátta eigi 
slíku samstarfi, að höfðu samráði við samtök útgerðarmanna og farmanna.

Regla 5.1.2. - Starfsleyfi viðurkenndra stofnana.
1. Opinberu stofnanimar eða aðrar stofnanir sem um getur í 3. mgr. reglu 5.1.1 (viður- 

kenndar stofnanir) skulu hafa hlotið viðurkenningu af hálfu lögbæra stjórnvaldsins þess efnis 
að þær uppfylli kröfumar í kóðanum um hæfni og sjálfstæði. Skoðunar- og vottunarstörfín 
sem viðurkenndu stofnununum kann að vera heimilað að framkvæma skulu vera innan þess 
verkefnasviðs sem sérstaklega er krafíst í kóðanum að lögbæra stjómvalda eða viðurkennd 
stofnun hafí með höndum.

2. Skýrslurnar sem um getur í 5. mgr. reglu 5.1.1 skulu fela í sér upplýsingar um allar 
viðurkenndar stofnanir, hversu víðtækar heimildir þeirra em og þær ráðstafanir sem aðildar- 
ríkið gerir til að tryggja að þau störf sem heimildimar ná til séu innt af hendi með ítarlegum 
og skilvirkum hætti.

Viðmiðun A5.1.2. - Starfsleyfi viðurkenndra stofnana.
1. Að því er snertir viðurkenninguna skv. 1. mgr. reglu 5.1.2 skal lögbæra stjómvaldið 

kanna hæfni og sjálfstæði stofnunarinnar sem í hlut á og meta hvort stofnunin hafí sýnt fram 
á, að því marki sem nauðsynlegt er til að sinna þeim störfum sem veitt starfsleyfí nær til, að 
stofnunin:
a) búi yfír nægilegri sérþekkingu um viðeigandi svið þessarar samþykktar og nægilegri 

þekkingu á rekstri skipa, þar með talið lágmarkskröfum fyrir farmenn til að mega vinna 
um borð í skipum, skilyrðum fyrir ráðningu, vistarverur, tómstundaaðstöðu, afþreyingu, 
fæði og þjónustu áhafna, heilsuvemd, læknishjálp, velferð og tryggingavemd;

b) sé í stakk búin til að viðhalda og endumýja sérfræðiþekkingu starfsmanna sinna;
c) hafí nægilega þekkingu á kröfum þessarar samþykktar auk gildandi landslaga, reglu- 

gerða og viðeigandi þjóðréttarlegum gerningum; og
d) að stærð hennar, uppbygging, reynsla og geta sé í réttu hlutfalli við tegund og umfang 

starfsleyfís hennar.
2. Hvers kyns heimildir sem veittar em að því er varðar skoðanir skulu hið minnsta veita 

viðurkenndu stofnuninni vald til að krefjast þess að ráðið sé bót á ágöllum sem hún fínnur 
á starfsskilyrðum og lífskjörum farmanna og framkvæmi skoðanir í þessu tilliti að beiðni 
hafnarríkis.

3. Hvert aðildarríki skal koma á fót:
a) kerfí til að tryggja að vinna framkvæmd af viðurkenndum stofnunum sé fullnægjandi 

sem felur í sér upplýsingar um öll gildandi landslög, reglugerðir og alþjóðlega geminga 
sem málið varðar; og

b) málsmeðferð um tengsl við slíkar stofnanir og eftirlit með þeim.
4. Hvert aðildarríki skal senda alþjóðavinnumálaskrifstofunni gildandi skrá yfir allar 

viðurkenndar stofnanir sem það hefur heimilað að starfa í sínu umboði og það skal halda
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þessari skrá við. í skránni skal tilgreina þau starfssvið sem viðurkenndu stofnanirnar hafa 
fengið heimild til að sinna. Skrifstofan skal gera skrána aðgengilega öllum.

Leiðbeiningar B5.1,2. - Starfsleyfi viðurkenndra stofnana.
1. Stofnunin sem vill fá viðurkenningu ætti að sýna fram á tæknilega og stjómunarlega 

hæfni og getu til að tryggja að unnt sé að veita skjóta þjónustu af fullnægjandi gæðum.
2. Við mat á getu stofnunar ætti lögbært stjómvald að ákvarða hvort stofnunin:

a) hafi yfir að ráða nægu starfsliði á tækni-, stjómunar- og stoðsviði;
b) hafi yfir að ráða nægilega hæfu fagstarfsliði til að veita þá þjónustu sem krafist er og að 

landfræðileg dreifing hennar sé fullnægjandi;
c) hafi sýnt fram á að hún geti veitt skjóta þjónustu af fullnægjandi gæðum; og
d) sé sjálfstæð og áreiðanleg í starfsemi sinni.

3. Lögbæra stjómvaldið ætti að gera skriflegan samning við þær stofnanir sem það viður- 
kennir með starfsleyfi í huga. Samningurinn ætti að fela í sér eftirtalda þætti:
a) gildissvið;
b) tilgang;
c) almenn skilyrði;
d) framkvæmd þeirra starfssviða sem starfsleyfi nær til;
e) lagagrunn þeirra starfssviða sem starfsleyfi nær til;
f) skýrslugjöf til lögbærs stjómvalds;
g) lýsingu á starfsleyfinu frá lögbæra stjómvaldinu til viðurkenndu stofnunarinnar; og
h) eftirlit lögbæra stjómvaldsins með starfsemi sem það felur viðurkenndu stofnuninni.

4. Hvert aðildarríki ætti að krefjast þess að viðurkenndar stofnanir setji á laggir kerfi til 
að viðhalda hæfni þess starfsliðs sem það ræður sem skoðunarmenn til að tryggja að þekk- 
ingu þess og sérfræðikunnáttu sé tímanlega haldið við.

5. Hvert aðildarríki ætti að krefj ast þess að viðurkenndar stofnanir haldi skrár yfir þá þjón- 
ustu sem þær veita þannig að þær geti sýnt fram á að þær hafi náð að uppfylla kröfur um 
tilskildar viðmiðanir á þeim sviðum sem þjónusta þeirra nær til.

6. Þegar verklagsreglum um eftirlit sem um getur í b-lið 3. mgr. viðmiðunar A5.1.2 er 
komið á fót ætti hvert aðildarríki hafa til hliðsjónar leiðbeiningar um veitingu starfsleyfa til 
stofnana sem starfa í umboði stjórnvalda og samþykktar vom á vettvangi Alþjóðasiglinga- 
málastofnunarinnar.

Regla 5.1.3. - Skírteini um vinnuskilyrði farmanna ogyfirlýsing um samræmi við reglur um 
vinnuskilyrði farmanna.

1. Þessi regla gildir um skip sem eru:
a) 500 brúttótonn eða stærri í millilandasiglingum; og
b) 500 brúttótonn eða stærri og sigla undir fána aðildarríkis sem siglir frá höfn eða milli 

hafna annars ríkis.
í þessari reglugerð merkir hugtakið „millilandasigling“ sjóferð frá landi til hafnar utan þess 
lands.

2. Þessi regla gildir einnig um hvert skip sem siglir undir fána aðildarríkis og tekur ekki 
til 1. mgr. þessarar reglu, að ósk útgerðarmanns við aðildarríkið.

3. Hvert aðildarríki skal kreíjast þess að skip sem sigla undir fána þess hafi tiltækt vinnu- 
skírteini farmanna sem vottar að starfsskilyrði og lífskjör farmanna á skipinu, þar með talið 
ráðstafanir um viðvarandi framfylgd samkvæmt yfirlýsingu um samræmi við reglur um
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vinnuskilyrði farmanna sem um getur í 4. mgr. þessarar reglu, hafi verið skoðað og sé í 
samræmi við landslög, reglugerðir og aðrar ráðstafanir til framkvæmdar þessari samþykkt.

4. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að skip sem sigla undir fána þess hafi tiltæka yfir- 
lýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna þar sem fram koma þær kröfur 
innan lands sem hrinda þessari samþykkt í framkvæmd að því er varðar starfsskilyrði og 
lífskjör farmanna og mælt er fyrir um þær ráðstafanir sem samþykktar eru af hálfu útgerðar- 
manns til að tryggja að kröfur um borð í skipinu eða skipunum sem um ræðir séu uppfylltar.

5. Skírteini um vinnuskilyrði farmanna og samræmisyfirlýsing um vinnuskilyrði farmanna 
skulu vera í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í kóðanum.

6. Hafi lögbært stjómvald aðildarríkis eða viðurkennd stofnun með tilskilið starfsleyfi í 
þessum tilgangi gengið úr skugga um með skoðun að skip sem siglir undir fána aðildarrík- 
isins samræmist og haldi áfram að samræmast viðmiðunum þessarar samþykktar skal það 
gefa út eða endumýja og hafa aðgengilega öllum færslu sem tekur til skírteinis um vinnu- 
skilyrði farmanna.

7. Itarlegar kröfur um skírteini um vinnuskilyrði farmanna og yfirlýsingu um samræmi 
við reglur um vinnuskilyrði farmanna, þ.m.t. skrá yfír þau atriði sem skoða skal og viður- 
kenna eru að finna í A-hluta kóðans.

ViðmiðunA5.1.3. -Skírteini um vinnuskilyrðifarmannaogyfirlýsing um samræmi við reglur 
um vinnuskilyrði farmanna.

1. Skírteini um vinnuskilyrði farmanna skal gefið út til skips af lögbæm stjórnvaldi eða 
viðurkenndri stofnun, sem hefur viðeigandi heimildir í þessu skyni, með gildistíma sem skal 
ekki vera lengri en fimm ár. I viðbæti A5-I er að finna skrá yfir þau atriði sem skoða skal og 
sannreyna að fullnægi landslögum, reglugerðum eða séu í samræmi við aðrar ráðstafanir sem 
hrinda í framkvæmd kröfum þessarar samþykktar um starfsskilyrði og lífskjör farmanna um 
borð í skipum áður en hægt verður að gefa út skírteini um vinnuskilyrði farmanna.

2. Gildi skírteinis um vinnuskilyrði farmanna skal vera háð milliskoðun af hálfu lögbærs 
stjómvalds eða viðurkenndrar stofnunar, sem hefur viðeigandi heimildir í þessu skyni, til að 
tryggja að stöðugt sé farið eftir innanlandskröfum sem hrinda þessari samþykkt í fram- 
kvæmd. Ef einungis ein milliskoðun er framkvæmd og gildistími skírteinisins er fimm ár skal 
hún fara fram milli annarrar og þriðju árlegu dagsetninganna á skírteininu. Umfang og yfir- 
grip milliskoðunar skal vera jafnt skoðun til endumýjunar skírteinisins. Skírteinið skal áritað 
að lokinni fullnægjandi milliskoðun.

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar viðmiðunar, þegar endumýjunarskoðun er lokið inn- 
an þriggja mánaða áður en gildandi skírteini um vinnuskilyrði farmanna rennur út, tekur hið 
nýja skírteini um vinnuskilyrði farmanna gildi á þeim degi er endumýjunarskoðun lýkur og 
gildir í fimm ár hið lengsta frá þeim degi er eldra skírteinið fellur úr gildi.

4. Þegar endumýjunarskoðun er lokið meira en þremur mánuðum fyrir gildislokadag gild- 
andi skírteinis um vinnuskilyrði farmanna skal hið nýja skírteini um vinnuskilyrði farmanna 
gilda til tiltekins dags innan fimm ára frá þeim degi sem endumýjunarsannprófun lýkur.

5. Gefa má út skírteini um vinnuskilyrði farmanna til bráðabirgða:
a) fyrir nýtt skip við afhendingu;
b) þegar skip skiptir um fána; eða
c) þegar útgerðarmaður tekur á sig ábyrgð á rekstri skips sem er útgerðarmanninum nýtt.

6. Lögbært stjómvald eða viðurkennd stofnun sem hefur viðeigandi heimildir í þessu 
skyni má gefa út bráðabirgðaskírteini um vinnuskilyrði farmanna með gildistíma sem er ekki 
lengri en sex mánuðir.
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7. Einungis má gefa út bráðabirgðaskírteini um vinnuskilyrði farmanna að fenginni stað- 
festingu á því að:
a) skipið hafi verið skoðað, að svo miklu leyti sem sanngjamt og gerlegt er, með tilliti til 

atriða sem skráð eru í viðbæti A5-I, að fenginni staðfestingu á atriðum skv. b-, c- og d- 
lið þessarar málsgreinar;

b) útgerðarmaðurinn hafí sýnt fram á við lögbært stjórnvald eða viðurkennda stofnun að 
um borð í skipinu hafí verið gerðar fullnægjandi ráðstafanir til að fullnægja þessari 
samþykkt;

c) skipstjórinn kunni skil á kröfum þessarar samþykktar og skyldum um framkvæmd; og
d) upplýsingar sem máli skipta hafi verið sendar til lögbærs stjómvalds eða viðurkenndrar 

stofnunar svo unnt sé að gefa út yfírlýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði 
farmanna.

8. Framkvæma skal ítarlega skoðun í samræmi við 1. mgr. þessarar viðmiðunar áður en 
bráðabirgðaskírteinið fellur úr gildi svo unnt sé að gefa út skírteini um vinnuskilyrði far- 
manna til heils gildistíma. Ekki má gefa út frekari bráðabirgðaskírteini eftir fyrstu sex mán- 
uðina sem um getur í 6. mgr. þessarar viðmiðunar. Ekki er nauðsynlegt að gefa út yfírlýsingu 
um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna til jafnlengdar gildistíma bráðabirgða- 
skírteinisins.

9. Skírteini um vinnuskilyrði farmanna, bráðabirgðaskírteini um vinnuskilyrði farmanna 
og yfírlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna skulu á því formi sem sýnt 
er í viðbæti A5-IL

10. Yfírlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna skal fylgja skírteini um 
vinnuskilyrði farmanna. Henni skal skipt í tvo hluta:
a) Lögbært stjómvald skal fylla út I. hluta og skal það:

i) skrá þau atriði sem skoða á í samræmi við 1. mgr. þessarar viðmiðunar,
ii) tilgreina þær innanlandskröfur sem fela í sér viðeigandi ákvæði þessarar samþykktar 

með tilvísun til viðeigandi lagaákvæða og, eftir því sem þurfa þykir, hnitmiðaðar 
upplýsingar um helstu innanlandskröfur,

iii) vísa til þeirra krafna sem eiga sérstaklega við tilteknar gerðir skipa samkvæmt lands- 
lögum,

iv) færa inn þau ákvæði sem teljast jafngild að verulegu leyti skv. 3. mgr. VI. gr.; og
v) tilgreina með skýrum hætti hvers kyns undanþágur sem lögbært stjómvald veitir svo 

sem kveðið er á um í 3. kafla, og
b) II. kafli skal fylltur út af útgerðarmanninum sem skal tilgreina þær ráðstafanir sem 

samþykktar em til að tryggja að farið verði áfram eftir innanlandskröfum milli skoðana 
og ráðstafanimar sem em fyrirhugaðar em til að tryggja viðvarandi umbætur. Lögbært 
stjómvald, eða viðurkennd stofnun, sem hefur viðeigandi heimildir í þessu skyni, skal 
votta II. hluta og skal gefa út yfirlýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði far- 
manna.

11. Niðurstöður allra síðari skoðana eða annarra sannprófana sem gerðar eru að því er 
varðar viðkomandi skip og allir umtalsverðir ágallar sem fínnast við slíkar sannprófanir skulu 
skráðar ásamt dagsetningu þegar bætt var úr ágöllunum. Þessi skrá skal, ásamt enskri þýð- 
ingu ef hún er ekki á ensku, í samræmi við landslög eða reglugerðir, vera tilgreind í eða 
fylgja yfírlýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna eða gerð aðgengileg 
farmönnum, skoðunarmönnum fánaríkja, viðurkenndum eftirlitsmönnum hafnaríkja og full- 
trúum útgerðarmanna og farmanna með einhverjum öðrum hætti.
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12. Gilt skírteini um vinnuskilyrði farmanna og yfirlýsing um samræmi við reglur um 
vinnuskilyrði farmanna, ásamt enskri þýðingu ef það er ekki á ensku, skal vera um borð í 
skipinu og afrit af því skal hengt upp á áberandi stað um borð þar sem farmenn hafa aðgang 
að því. Afrit skal vera aðgengilegt í samræmi við landslög og reglugerðir að kröfu farmanna, 
skoðunarmanna fánaríkja, viðurkenndra eftirlitsmanna hafnaríkja og fulltrúa útgerðarmanna 
og farmanna.

13. Krafan um enska þýðingu á 11. og 12. mgr. í þessari viðmiðun á ekki við um skip sem 
eru ekki í millilandasiglingum.

14. Skírteini sem gefíð er út skv. 1. eða 5. mgr. þessarar viðmiðunar er úr gildi fallið ef 
eitthvert eftirtalinna tilvika koma upp:
a) ef viðeigandi skoðanir eru ekki framkvæmdar innan þess tíma sem tilgreindur er í 2. 

mgr. þessarar viðmiðunar;
b) ef skírteinið er ekki áritað í samræmi við 2. mgr. þessarar viðmiðunar;
c) þegar skip skiptir um fána;
d) þegar útgerðarmaður hættir að bera ábyrgð á rekstri skipsins; og
e) efverulegar breytingar hafa verið gerðar á burðarvirki eða búnaðinum sem fjallað er um 

í 3. kafla.
15. I þeim tilvikum sem um getur c-, d- og e-lið 14. mgr. þessarar viðmiðunar skal ein- 

ungis gefa út nýtt skírteini þegar lögbært stjómvald eða viðurkennd stofnun sem gefur út nýja 
skírteinið hefur gengið úr skugga um að skipið uppfylli kröfur þessarar viðmiðunar.

16. Lögbært stjómvald eða viðurkenndar stofnanir sem hafa viðeigandi heimildir í þessu 
skyni skulu afturkalla skírteini um vinnuskilyrði farmanna ef sannað þykir að hlutaðeigandi 
skip uppfyllir ekki ákvæði þessarar samþykktar og úrbætur hafa ekki verið gerðar.

17. Þegar fjallað er um það hvort afturkalla eigi skírteini um vinnuskilyrði farmanna í 
samræmi við 16. mgr. þessarar viðmiðunar skal lögbært stjómvald eða viðurkennd stofnun 
hafa hliðsjón af því hve alvarlegur ágallinn er eða hve oft hann hefur komið fram.

Leiðbeiningar B5.1.3. - Skirteini um vinnuskilyrði farmanna ogyfirlýsing um samræmi við 
reglur um vinnuskilyrði farmanna.

1. Greinargerðin um innanlandskröfur í I. hluta yfírlýsingarinnar um samræmi við reglur 
um vinnuskilyrði farmanna ætti að innihalda eða henni ætti að fylgja tilvísun til lagaákvæða 
tengdum starfsskilyrðum og lífskjörum farmanna hvað varðar atriðin sem talin em upp í 
viðbæti A5-I. Ef innanlandslöggjöf fylgir nákvæmlega kröfunum sem mælt er fyrir um í 
þessari samþykkt gæti tilvísun verið nægileg. Ef ákvæði samþykktarinnar er hrint í fram- 
kvæmd með skírskotun til ákvæða sem em verulega jafngild, svo sem kveðið er á um í 3. 
mgr. IV. greinar, ætti að vekja athygli á þessu ákvæði og einnig ætti að leggja fram gagnorð- 
aða útskýringu. Ef undanþága er veitt af hálfu lögbærs stjórnvalds eins og kveðið er á um í
3. hluta ætti að tilgreina viðeigandi ákvæði með skýmm hætti.

2. Þær ráðstafanir sem um getur í II. kafla yfírlýsingar um samræmi við reglur um vinnu- 
skilyrði farmanna, sem útgerðarmaður útbýr, ættu einkum að taka til þeirra tilvika þar sem 
staðfest er að stöðugt sé farið að innanlandskröfum, þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á 
staðfestingunni, færslumar sem á að skrá, auk málsmeðferðarinnar sem fara á eftir ef í ljós 
kemur að ekki er farið að kröfunum. Snið II. kafla getur verið margvísilegt. I honum er hægt 
að vísa til annarra viðamikilla skjala sem ná til stefnumótunar og málsmeðferðar í tengslum 
við aðra þætti siglinga, t.d. skjala sem krafíst er samkvæmt alþjóðakóða um öryggisstjómun 
(ISM) eða upplýsinganna sem krafíst er skv. 5. reglu kafla XI-1 í SOLAS-samþykktinni sem 
tengist ferilskrá skipsins.
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3. Ráðstafanimar til að tryggja að stöðugt sé farið að kröfunum ættu að fela í sér almenn- 
ar, alþjóðlegar kröfur fyrir útgerðarmanninn og skipstjórann svo þeir geti fengið upplýsingar 
um nýjustu tækniframfarir og vísindalegar uppgötvanir um hönnun vinnustaða, að teknu 
tilliti til þeirrar hættu sem felst í starfí farmanna og í því skyni að upplýsa fulltrúa farmanna 
um slíkt og tryggja með því betri vemd sem nær til starfsskilyrða og lífskjara farmanna.

4. Yfirlýsingin um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna ætti fyrst og fremst að 
vera rituð á skýru máli til að hjálpa öllum sem málið varðar, svo sem skoðunarmönnum fána- 
ríkja og viðurkenndum eftirlitsmönnum í fánaríkjum og farmönnum að kanna hvort kröfur 
séu uppfylltar með fullnægjandi hætti.

5. Dæmi um þá tegund upplýsinga sem gætu verið í yfírlýsingu um samræmi við reglur 
um vinnuskilyrði farmanna er að finna í viðbæti B5-I.

6. Ef skip skiptir um fána eins og vísað er til í c-lið 14. mgr. viðmiðunar A5.1.3 og þar 
sem bæði ríkin sem í hlut eiga hafa fullgilt þessa samþykkt ætti aðilinn, sem heimilaði skip- 
inu áður að sigla undir fána sínum, að senda lögbæra stjómvaldi hins aðildarríkisins afrit af 
skírteininu um vinnuskilyrði farmanna og yfirlýsingunni um samræmi við reglur um vinnu- 
skilyrði farmanna sem er um borð í skipinu við fyrsta tækifæri áður en skipt er um fána, ef 
við á, afrit af viðkomandi skoðunarskýrslum ef lögbæra stjómvaldið óskar þess innan þriggja 
mánaða eftir að skipt hefur verið um fána.

Regla 5.1.4. - Skoðun ogframfylgd.
1. Hvert aðildarríki skal staðfesta, með skilvirku og samræmdu kerfi reglubundinna skoð- 

ana, eftirlits og annarra eftirlitsráðstafana, að skip sem sigla undir fána þess uppfylli ákvæði 
þessarar samþykktar eins og henni er hrint í framkvæmd í landslögum og reglugerðum.

2. Nákvæmar kröfur um skoðunar- og framfylgdarkerfið sem um getur í 1. mgr. þessarar 
reglu em tilgreindar í A-hluta kóðans.

Viðmiðun A5.1.4. - Skoðun ogframfylgd.
1. Hvert aðildarríki skal reka kerfi til skoðunar á aðbúnaði farmanna um borð í skipum 

sem sigla undir fána þess sem skal fela í sér að staðfest er hvort þær ráðstafanir tengdar 
starfsskilyrðum og lífskjörum sem greint er frá í yfirlýsingu um samræmi við reglur um 
vinnuskilyrði farmanna, ef við á, séu gerðar og hvort þeim kröfum sem kveðið er á um í þess- 
ari samþykkt sé fullnægt.

2. Lögbært stjómvald skal tilnefna nægilegan fjölda hæfra skoðunarmanna til að rækja 
skyldur þess skv. 1. mgr. þessarar viðmiðunar. Ef viðurkenndum stofnunum hefur verið 
heimilað að framkvæma skoðanir skal aðildarrikið krefjast þess að starfslið sem framkvæmir 
skoðanir sé hæft til að gegna þessum skyldum og skal sjá þeim fyrir nægilegu lagalegu valdi 
til að sinna skyldum sínum.

3. Kveða skal á um með fullnægjandi hætti svo tryggt sé að skoðunarmenn hafi hlotið 
þjálfun, búi yfir hæfni, hafi til þess umboð, vald, stöðu og sjálfstæði sem er nauðsynleg eða 
æskileg til að þeir geti sinnt staðfestingunni og tryggt að farið sé eftír þeim kröfum sem gerð- 
ar em skv. 1. mgr. þessarar viðmiðunar.

4. Slíkar skoðanir skulu fara fram með viðeigandi millibili sem krafist er samkvæmt við- 
miðun A5.1.3.Millibilið skal aldrei vera lengra en þrjú ár.

5. Ef aðildarríki berst kvörtun, sem að þess mati er ekki augljóslega tilefnislaus, eða fær 
sannanir fyrir því að skip sem siglir undir fána þess fer ekki að þeim kröfum sem kveðið er 
á um í þessari samþykkt eða ef alvarlegir annmarkar em á framkvæmd þeirra ráðstafana sem 
tilgreindar em í yfirlýsingu um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna skal aðildar-
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ríkið grípa til þeirra ráðstafana sem eru nauðsynlegar til að rannsaka málið og tryggja að bætt 
verði úr hvers kyns ágöllum sem í ljós kunna að koma.

6. Hvert aðildarríki skal kveða á um með fullnægjandi hætti og gera ráðstafanir um fram- 
fylgd þeirra svo tryggt sé að skoðunarmenn hafí stöðu og skilyrði til þjónustu svo ekki fari 
milli mála að þeir séu óháðir ríkisstjórnarskiptum og ytri áhrifum.

7. Skoðunarmönnum, sem fengið hafa í hendur skýrar leiðbeiningar um þau verkefni sem 
sinna á og viðeigandi skilríki, skal veitt umboð:
a) til að fara um borð í skip sem siglir undir fána aðildarríkisins
b) til að framkvæma hvers kyns athugun, prófraun eða eftirgrennslan sem þeir kunna að 

telja nauðsynlegar til að fullvissa sig um að farið sé strangt eftir viðmiðununum; og
c) til að kreíjast þess að bætt sé úr hvers kyns ágöllum og, ef þeir hafa ástæðu til að ætla 

að ágallarnir feli í sér alvarleg brot á kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. réttindum far- 
manna) eða skapi umtalsverða hættu hvað varðar öryggi, heilbrigði eða vemd farmanna, 
að banna skipi að halda úr höfn þar til nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar.

8. Hvers kyns aðgerðir sem gripið er til skv. c-lið 7. mgr. þessarar viðmiðunar skulu verða 
háð réttinum á að áfrýja til dómstóla eða stjómvalds.

9. Skoðunarmenn skulu hafa ákvörðunarrétt til ráðgjafar í stað þess að hrinda af stað eða 
mæla með aðgerðum ef ekki er um að ræða skýrt brot á kröfum þessarar samþykktar sem 
stofnar öryggi, heilbrigði eða vemd farmannanna sem í hlut eiga í hættu og ef ekki er um 
fyrri brot af sama toga að ræða.

10. Skoðunarmenn skulu meðhöndla sem trúnaðarmál öll tilvik óánægju eða umkvartana 
um hættu eða ágalla í tengslum við starfsskilyrði og lífskjör farmanna eða brot á lögum og 
reglugerðum og gefa aldrei í skyn við útgerðarmanninn, fulltrúa hans eða rekstraraðila skips- 
ins að skoðun hafi farið fram af völdum slíkrar óánægju eða umkvörtunar.

11. Skoðunarmönnum skal ekki falið að sinna skyldum sem kynnu, sökum fjölda og eðlis 
þeirra, að tmfla markvissa skoðun eða skerða umboð þeirra eða hlutleysi gagnvart útgerðar- 
mönnum, farmönnum eða öðrum hagsmunaaðilum. Skoðunarmönnum skal einkum:
a) bannað að hafa beina eða óbeina hagsmuni af hvers kyns starfsemi sem þeir em fengnir 

til að skoða; og
b) bannað að uppljóstra, jafnvel eftir að hafa hætt starfsemi, atvinnuleyndarmáli eða trún- 

aðarmáli um vinnuferli eða upplýsingar af persónulegum toga sem kunna að verða þeim 
ljósar í starfí, að viðurlögðum hæfílegum refsingum eða ráðstöfunum ef agabrot eiga sér 
stað.

12. Skoðunarmenn skulu fram skýrslu umhverja skoðun til lögbærra stjómvalda. Afhenda 
skal skipstjóra skipsins eitt eintak af skýrslunni á ensku eða á vinnutúngumáli skipsins og 
annað eintak skal hengt upp á tilkynningatöflu skipsins til upplýsingar fyrir farmennina og 
það sent til trúnaðarmanna þeirra ef þess er óskað.

13. Lögbært stjómvald skal halda skýrslur um skoðanir á skilyrðum sem farmönnum em 
búin um borð í skipum sem sigla undir fána þeirra. Það skal birta ársskýrslu um skoðunar- 
störf innan skynsamlegra tímamarka eftir áramót og í öllu falli innan sex mánaða.

14. Ef fram fer rannsókn í kjölfar meiriháttar atviks skal leggja skýrsluna fram við lögbært 
stjómvald eins fljótt og unnt er en ekki síðar en mánuði eftir að rannsókn lýkur.

15. Þegar skoðun er framkvæmd eða þegar ráðstafanir em gerðar samkvæmt þessari við- 
miðun skal forðast eftir fremsta megni að kyrrsetja eða tefja skip á ótilhlýðilegan hátt.

16. Greiða skal bætur í samræmi við landslög og reglugerðir fyrir tap eða tjón sem hlýst 
af völdum óréttmætrar framkvæmdar valds hans sem skoðunarmanns. Sönnunarbyrði í hverju 
máli skal hvíla á þeim sem leggur fram kvörtun.
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17. Hvert aðildarríki skal kveða á um og beita hæfilegum viðurlögum og öðrum ráð- 
stöfunum til úrbóta ef farið er gegn kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. gegn réttindum far- 
manna) og við því að hindra skoðunarmenn í að gegna skyldum sínum.

Leiðbeiningar B5.1.4. - Skoðun ogframfylgd.
1. Lögbært stjómvald og önnur þjónusta eða stjómvald sem hefur að öllu leyti eða að 

hluta til með að gera að skoða starfsskilyrði og lífskjör farmanna ætti að hafa nauðsynleg 
tilföng til að inna af hendi starf sitt. Einkum ætti að sjá til þess: a) að hvert aðildarríki geri 
nauðsynlegar ráðstafanir svo kalla megi til hæfa tæknisérfræðinga og aðra sérfræðinga, ef 
nauðsyn krefur, til að aðstoða skoðunarmenn við störf sín; og b) að skoðunarmenn fái til 
afnota hentugar starfstöðvar, búnað og farartæki svo þeir geti leyst störf sín af hendi með 
fullnægjandi hætti.

2. Lögbært stjómvald ætti að móta stefnu um að fullnægja formskilyrðum og um eftirlit 
til að tryggja samræmi og leiðbeina með öðmm hætti um skoðun og framfylgd sem tengist 
þessari samþykkt. Sjá ætti öllum skoðunarmönnum og viðeigandi löggæslumönnum fyrir af- 
riti af þessari stefnu og hún ætti að vera aðgengileg almenningi, útgerðarmönnum og far- 
mönnum.

3. Lögbært stjómvald ætti að koma á fót einfaldri málsmeðferð til að gera því kleift að 
taka á móti trúnaðarupplýsingum um hugsanleg brot gegn kröfum þessarar samþykktar 
(þ.m.t. gegn réttindum farmanna) lagðar fram af hálfú farmanna eða fulltrúa þeirra og heim- 
ila skoðunarmönnum að rannsaka slík mál fljótt, þ.m.t.:
a) gera skipstjórum, farmönnum eða fulltrúum farmanna kleift að óska eftir skoðun þegar 

þeir telja það nauðsynlegt; og
b) sjá útgerðarmönnum, farmönnum og stofnunum sem í hlut eiga fyrir tæknilegum upp- 

lýsingum og ráðgjöf um hvemig megi með sem skilvirkustum hætti uppfylla kröfur 
þessarar samþykktar og að stöðugar úrbætur verði á aðbúnaði farmanna um borð í 
skipum.

4. Skoðunarmenn ættu að hafa hlotið ítarlega þjálfun og vera nægilega margir þannig að 
tryggt sé að þeir framfylgi skyldum sínum með markvissum hætti og með tilhlýðilegu til- 
lit til:
a) mikilvægis þeirra skyldna sem skoðunarmenn gegna, einkum hvað varðar fjölda, teg- 

undir og stærðir skipa sem sæta skoðun og þau fjölmörgu og flóknu lagaákvæði sem þarf 
að framfylgja;

b) þeirra úrræða sem eru skoðunarmönnum tiltæk; og
c) þeirra skilyrða sem þurfa að liggja að baki skoðunum svo þær gegni tilgangi sínum.

5. Með fyrirvara um skilyrði um ráðningu til opinberrar þjónustu sem mælt kann að vera 
fyrir um í landslögum og reglugerðum ættu skoðunarmenn að hafa menntun og hæfi til starf- 
ans og ef unnt er ættu þeir að hafa að baki menntun á sviði sjómennsku og reynslu sem far- 
menn. Þeir ættu að hafa nægilega þekkingu á starfsskilyrðum og lífskjörum farmanna og á 
enskri tungu.

6. Gera ætti ráðstafanir til að sjá skoðunarmönnum fyrir viðeigandi frekari þjálfun á 
meðan þeir eru í starfi.

7. Allir skoðunarmenn ættu að góðan skilning á því við hvaða aðstæður skoðunar ættu að 
fara fram við, umfangi skoðana við hinar ýmsu aðstæður sem um getur í almennum reglum 
um skoðunaraðferðir.

8. Skoðunarmenn sem fá viðhlítandi skilríki samkvæmt landslögum ættu að lágmarki að 
hafa vald til þess að:
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a) fara óhindrað og fyrirvaralaust um borð í skip; þó ættu skoðunarmenn, áður en skipa- 
skoðunin hefst, að tilkynna skipstjóranum eða öðrum einstaklingi sem er í forsvari og, 
ef við á, farmönnunum um nærveru sína;

b) leggja spumingar fyrir skipstjórann, farmanninn, annan einstakling eða fulltrúaútgerðar- 
manns um öll mál sem tengjast gildi krafna samkvæmt lögum og reglugerðum, í návist 
vitna sem óskað kann að hafa verið eftir;

c) krefjast að lagðar verði fram hvers kyns bækur, skipsdagbækur, skrár, skírteini eða önn- 
ur skjöl eða upplýsingar sem tengjast beint atriðum sem em skoðunarskyld í því skyni 
að staðfesta hvort farið sé eftir landslögum og reglugerðum sem hrinda þessari samþykkt 
í framkvæmd;

d) framfylgja því að settar séu upp tilkynningar sem krafíst er samkvæmt landslögum og 
reglugerðum sem hrinda þessari samþykkt í framkvæmd;

e) taka eða fjarlægja til greiningar sýni af vamingi, farmi, drykkjarvatni, vistum og efnum 
sem em notuð eða meðhöndluð;

f) vekja athygli, í kjölfar skoðunar, útgerðarmannsins eða skipstjóra á ágöllum sem kunna 
að hafa áhrif á heilsu og öryggi þeirra sem em um boð í skipi;

g) gera lögbæm stjómvaldi viðvart og, ef við á, viðurkenndri stofnun um alla ágalla eða 
misnotkun sem ekki er sérstaklega kveðið á um í gildandi lögum eða reglugerðum og 
leggja fram tillögur til þeirra um hvernig bæta megi lögin og reglugerðimar; og

h) tilkynna lögbæm stjómvaldi um hvers kyns vinnuslys eða atvinnusjúkdóma sem hrjá 
farmenn í þeim tilvikum og með þeim hætti sem mælt er fyrir um í lögum og reglu- 
gerðum.

9. Þegar sýni, sem um getur í e-lið 8. mgr. þessara leiðbeininga eru tekin eða fjarlægð ætti 
að tilkynna útgerðarmanninum eða fulltrúa útgerðarmannsins og, ef við á, farmanninum eða 
þeir ættu að vera viðstaddir þegar sýnið er tekið eða fjarlægt. Skoðunarmaðurinn ætti að skrá 
magn slíks sýnis með viðeigandi hætti.

10. Arsskýrsla sem lögbært stjómvald hvers aðildarríkis gefur út í tengslum við skip sem 
sigla undir fána aðildarríkis ætti að innihalda:
a) skrá yfir gildandi lög og reglugerðir sem tengjast starfsskilyrðum og lífskjörum far- 

manna og allar breytingar sem hafa öðlast gildi á árinu;
b) upplýsingar um skipulag skoðunarkerfisins;
c) hagtölur um skip eða önnur athafnasvæði sem kunna að sæta skoðun og skip og önnur 

athafnasvæði sem em skoðuð í raun;
d) hagtölur um alla farmenn sem lúta lögum og reglugerðum þess;
e) hagtölur um brot á löggjöf, viðurlög sem beitt er og farbann sem lagt er á skip; og
f) hagtölur um tilkynnt vinnuslys og atvinnusjúkdóma farmanna.

Regla 5.1.5. - Málsmeðferð um kvartanir um borð.
1. Hvert aðildarríki skal krefjast þess að um borð í skipum sem sigla undir fána þess sé 

fyrir hendi sanngjöm, skilvirk og skjót tilhögun um meðhöndlun kvartana um meint brot 
gegn kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. gegn réttindum farmanna).

2. Hvert aðildarríki skal banna og refsa fyrir hvers kyns áreitni fyrir að leggja inn kvörtun.
3. Akvæði þessarar reglu og tengdra hluta kóðans em með fyrirvara um rétt farmanna til 

að rétta hlut sinn með hvers kyns lagaúrræðum sem farmaðurinn telur viðeigandi.
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Viðmiðun A5.1.5. - Málsmeðferð um kvartanir um borð.
1. Með fyrirvara um víðara gildissvið sem kann að vera kveðið á um í landslögum eða 

reglugerðum eða kjarasamningum, mega farmenn láta reyna á málsmeðferð um að leggja 
fram kvartanir tengdar hvers kyns málum um meint brot gegn kröfum þessarar samþykktar 
(þ.m.t. gegn réttindum farmanna).

2. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að í lögum þess eða reglugerðum sé viðeigandi 
málsmeðferð um kvartanir um borð í því skyni að fullnægja kröfum skv. reglu 5.1.5. Með 
slíkri málsmeðferð skal leitast við að sinna kvörtunum sem fyrst í ferlinu. Farmenn skulu þó 
í öllum tilvikum hafa rétt á að leggja fram kvörtun beint til skipstjóra og, telji þeir það 
nauðsynlegt, til viðkomandi, utanaðkomandi stjómvalda.

3. I málsmeðferð um kvartanir um borð skal m.a. felast réttur farmannsins til að njóta 
fylgdar eða að annar aðili komi fram fyrir hans hönd meðan kvörtunarferlið stendur yfír auk 
vemdar til að koma í veg fyrir áreitni fyrir að leggja inn kvörtun. Hugtakið „áreitni“ nær til 
hvers kyns meinlegs verknaðar sem einstaklingur fremur gegn farmanni fyrir að leggja fram 
kvörtun sem er ekki augljóslega tilefnislaus eða gerð af meinfýsni.

4. Auk afrits af ráðningarsamningi farmanna skulu allir farmenn fá í hendur afrit af gild- 
andi málsmeðferðarreglum um kvartanir um borð í skipinu. I því skulu felast tengiupplýs- 
ingar fyrir lögbært stjórnvald í fánaríkinu og, ef það er annað, í búsetulandi farmannsins og 
nafn einstaklings eða einstaklinga um borð í skipinu sem geta í trúnaði veitt farmanninum 
hlutlausa ráðgjöf um kvörtun þeirra og aðstoðað þá með öðmm hætti við að fylgja kvörtunar- 
málsmeðferðinni sem er þeim tiltæk um borð í skipinu.

Leiðbeiningar B5.1.5. - Málsmeðferð um kvartanir um borð.
1. Með fyrirvara um viðeigandi ákvæði í gildandi kjarasamningi ætti lögbært stjórnvald, 

að höfðu nánu samráði við samtök útgerðarmanna og farmanna, að semja fyrirmynd að sann- 
gjamri, skjótri og velskjalfestri málsmeðferð um meðhöndlun kvartana um borð fyrir öll skip 
sem sigla undir fána aðildarríkisins. Þegar þessi málsmeðferð er í þróun ætti að hafa eftir- 
farandi atriði í huga:
a) margar kvartanir kunna að tengjast sérstaklega þeim einstaklingum sem beina á kvört- 

uninni til eða jafnvel skipstjóra skipsins. I öllum tilvikum ættu farmenn einnig að geta 
kvartað beint til skipstjórans og til utanaðkomandi aðila; og

b) svo forðast megi vanda tengdan því að farmenn, sem leggja fram kvörtun um mál sam- 
kvæmt þessari samþykkt, verði fyrir áreitni ætti málsmeðferðin að hvetja til þess að til- 
nefndur sé einstaklingur um borð sem getur ráðlagt farmönnum um þá málsmeðferð sem 
er þeim tiltæk og, ef farmaðurinn sem kvartar óskar eftir því, sækir hvers kyns fundi eða 
yfírheyrslur um efni kvörtunarinnar.

2. Málsmeðferðin sem ræddar eru meðan á samráðsferlinu sem um getur í 1. mgr. þessara 
leiðbeininga ætti a.m.k. að fela í sér eftirfarandi:
a) beina ætti kvörtunum til yfírmanns deildar farmannsins sem leggur fram kvörtun eða til 

æðsta yfirmanns farmannsins;
b) yfirmaður deildar eða æðsti yfirmaður ættu því næst að reyna að leysa málið innan settra 

tímamarka sem eru í samræmi við alvarleika málanna sem um ræðir;
c) geti yfirmaður deildar eða æðsti yfirmaður ekki leyst úr kvörtuninni þannig að farmann- 

inum líkí má hinn síðamefndi vísa því til skipstjórans sem ætti að meðhöndla málið 
sjálfur;

d) farmenn ættu ávallt að eiga rétt á að annar farmaður að eign vali fylgi þeim eða sé full- 
trúi þeirra um borð í skipinu sem um er að ræða;
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e) skrá ætti allar kvartanir og málalyktir þeirra og farmaðurinn sem í hlut á ætti að fá afrit 
af færslunni í hendur;

f) ef ekki er unnt að leiða kvörtun til lykta um borð ætti að vísa málinu í land til útgerðar- 
mannsins sem ætti að fá hæfilegan frest til að leysa það, ef við á, í samráði við far- 
mennina sem í hlut eiga eða aðra einstaklinga sem þeir kunna að tilnefna sem fulltrúa 
sína; og

g) í öllum tilvikum ættu farmenn að eiga rétt á að leggja fram kvartanir sínar beint við 
skipstjóra, útgerðarmann og lögbær stjómvöld.

Regla 5.1.6. - Sjóslys.
1. Hvert aðildarríki skal standa fyrir opinberri rannsókn á öllum alvarlegum sjóslysum, 

sem hafa meiðsl eða manntjón í för með sér, þar sem skip sem siglir undir fána þess á í hlut. 
Lokaskýrsla um rannsókn skal venjulega birt opinberlega. 2. Aðildarríki skulu eiga með sér 
samvinnu til að greiða fyrir rannsókn á alvarlegum sjóslysum sem um getur í 1. mgr. þessarar 
reglu.

Viðmiðun B5.1.6. - Sjóslys.
(Engin ákvæði.)

Leiðbeiningar B5.1.6. - Sjóslys.
(Engin ákvæði.)

Regla 5.2. - Hafnarríkisskyldur.
Tilgangur: Að gera hverju aðildarríki kleift að hrinda í framkvæmd skyldum sínum 
samkvæmt þessari samþykkt um alþjóðlega samvinnu við að hrinda í framkvæmd og 
framfylgja viðmiðunum samþykktarinnar um erlend skip.
Regla 5.2.1. - Skoðanir í höfn.

1. Hvert erlent skip sem kemur til hafnar í aðildarríki í eðlilegum erindagerðum eða af 
tæknilegum orsökum getur sætt skoðun í samræmi við 4. mgr. V. gr. í því skyni að kanna 
hvort farið sé að kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. um réttindi farmanna) sem varða starfs- 
skilyrði og lífskjör farmanna um borð í skipinu.

2. Hvert aðildarríki skal viðurkenna skírteinið um vinnuskilyrði farmanna og yfirlýsingu 
um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna samkvæmt reglu 5.1.3 sem full sönnun 
fyrir því að kröfum þessarar samþykktar sé fullnægt (þ.m.t. um réttindi farmanna). Sam- 
kvæmt því skulu skoðanimar takmarkast við úttekt á skírteininu og yfirlýsingunni nema við 
þær aðstæður sem tilgreindar eru í kóðanum.

3. Viðurkenndir eftirlitsmenn skulu framkvæma skoðanir í höfnum í samræmi við ákvæði 
kóðans og aðrar gildandi alþjóðlegar reglur sem taka til hafnarríkisskoðana í aðildarríki. 
Allar slíkar skoðanir skulu takmarkast við að staðfesta hvort skoðunaratriðið sé í samræmi 
við viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í greinum og reglum þessarar samþykktar og í 
A-hluta kóðans.

4. Skoðanir sem fara mega fram í samræmi við þessa reglu skulu byggjast á skilvirku 
hafnarríkisskoðunar- og eftirlitskerfi til að leitast við að tryggja að starfsskilyrði og lífskjör 
farmanna um borð í skipum sem koma til hafnar í hlutaðeigandi aðildarríki séu í samræmi 
við kröfur þessarar samþykktar (þ.m.t. um réttindi farmanna).
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5. Upplýsingar um kerfíð sem um getur í 4. mgr. þessarar reglu, þ.m.t. þá aðferð sem beitt 
er til að meta skilvirkni þess, skulu felast í skýrslu aðildarríkis til alþjóðavinnumálaskrif- 
stofunnar skv. 22. gr. stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

Viðmiðun A.2.1. - Skoðanir í höfn.
1. Ef viðurkenndur eftirlitsmaður, sem kemur um borð til að framkvæma skoðun og biður 

um að fá að sjá, ef við á, skírteini um vinnuskilyrði farmanna og yfirlýsingu um samræmi við 
reglur um vinnuskilyrði farmanna, kemst að því að:
a) umbeðin skjöl eru ekki lögð fram, eru ekki haldin, eru fölsk eða ef þau skjöl sem eru 

lögð fram innihalda ekki þær upplýsingar sem krafíst er samkvæmt þessari samþykkt 
eða eru að öðru leyti ógild; eða

b) ef gild ástæða er til að ætla að starfsskilyrði og lífskjör um borð í skipinu séu ekki í 
samræmi við kröfur þessarar samþykktar; eða

c) rökstudd ástæða er til að ætla að skipið hafí skipt um fána í því skyni að forðast að upp- 
fylla kröfur þessarar samþykktar; eða

d) ef kvartanir liggja fyrir þar sem gefíð er í skyn að tiltekin starfsskilyrði og lífskjör séu 
ekki í samræmi við kröfur þessarar samþykktar;

má framkvæma nákvæmari skoðun í því skyni að komast að raun um hvemig starfsskilyrðum 
og lífskjörum um borð í skipinu sé háttað. Slíkar skoðanir skulu í öllu falli fara fram ef 
starfsskilyrði og lífskjör sem talið er að sé ábótavant kunni að stofna öryggi, heilsu eða vemd 
farmanna í hættu eða ef viðurkenndur eftirlitsmaður hefur ástæðu til að ætla að hvers kyns 
ágallar kunni að fela í sér alvarlegt brot á kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. gegn réttindum 
farmanna).

2. Ef erlent skip er skoðað ítarlega í höfn aðildarríkis af hálfu viðurkenndra eftirlitsmanna 
við þær aðstæður sem greinir í a-, b- eða c-lið 1. mgr. þessarar viðmiðunar skulu þær að 
meginreglu ná til þeirra atriða sem talin em upp í viðbæti A5-IIL

3. Ef um er að ræða kvörtun skv. 1. mgr. þessarar viðmiðunar skal skoðunin almennt tak- 
markast við atriði innan marka kvörtunarinnar, jafnvel þótt kvörtun, eða rannsókn á henni, 
kunni að fela í sér gilda ástæðu til að framkvæma nákvæma skoðun í samræmi við b-lið 1. 
mgr. þessarar viðmiðunar. Að því er tekur til d-liðar 1. mgr. þessarar viðmiðunar er með 
„kæru“ átt við upplýsingar frá farmanni, fagaðila, félagi, stéttarfélagi eða hverjum þeim, sem 
hefur hagsmuna að gæta í sambandi við öryggi skipsins þar á meðal varðandi öryggi og heil- 
brigði áhafnar þess.

4. Ef nákvæmari skoðunar leiðir í ljós að starfsskilyrði og lífskjör um borð í skipinu em 
ekki í samræmi við kröfur þessarar samþykktar skal viðurkenndur eftirlitsmaður þegar vekja 
athygli skipstjóra skipsins á ágöllunum og hvenær ráða eigi bót á þeim í síðasta lagi. Telji 
viðurkenndur eftirlitsmaður að slíkir ágallar séu vemlegir eða tengist kvörtun sem lögð er 
fram í samræmi við 3. mgr. þessarar viðmiðunar skal viðurkenndur eftirlitsmaður vekja 
athygli á ágöllunum við viðkomandi samtök farmanna og útgerðarmanna í aðildarríki þar 
sem skoðunin fer fram og mega:
a) tilkynna fulltrúa fánaríkisins um það,
b) veita lögbæmm stjómvöldum í næstu viðkomuhöfn upplýsingar sem máli skipta.

5. Aðildarríkið þar sem skoðunin fer fram skal eiga rétt á að senda afrit af skýrslu eftir- 
litsmannsins, en henni þurfa að fylgja öll svör sem kunna að hafa borist innan fyrirskipaða 
frestsins frá lögbæm stjómvaldi fánaríkisins, til forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar 
með aðgerðir í huga sem kunna að teljast viðeigandi og ráðlegar til að tryggja að haldin sé
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skrá yfir slíkar upplýsingar og þeim komið á framfæri við aðila sem kynnu að hafa áhuga á 
að nýta sér viðeigandi málskotsúrræði.

6. Ef skipið uppfyllir ekki kröfur þessarar samþykktar í kjölfar nákvæmari skoðunar 
viðurkennds eftirlitsmanns og:
a) aðstæður um borð eru auglj óslega hættulegar öryggi, heilbrigði eða vemd farmanna; eða
b) frávikið felur í sér alvarlegt eða endurtekið brot á kröfum þessar samþykktar (þ.m.t. á 

réttindum farmanna);
skal viðurkenndur eftirlitsmaður gera ráðstafanir til að tryggja að skipið haldi ekki til hafs 
fyrr en ráðin hefur verið bót á frávikunum sem falla innan marka a- eða b-liðar þessarar 
málsgreinar eða þar til viðurkenndi eftirlitsmaðurinn hefur samþykkt aðgerðaáætlun um að 
ráða bót á slíkum frávikum og hefur fullvissað sig um að áætlunin verði framkvæmd með 
skjótum hætti. Ef komið er í veg fyrir að skipið sigli skal viðurkenndur eftirlitsmaður þegar 
tilkynna fánaríkinu um það og bjóða fulltrúa fánaríkisins til að vera viðstaddur, ef unnt er, 
með ósk um að fánaríkið svari innan tilskilins frests. Viðurkenndi eftirlitsmaðurinn skal 
einnig þegar upplýsa viðkomandi samtök útgerðarmanna og farmanna í hafnarríkinu þar sem 
skoðunin fór firam.

7. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að viðurkenndir eftirlitsmenn fái leiðbeiningar af þeim 
toga sem lýst er í B-hluta kóðans hvað varðar þær aðstæður sem réttlæta að lagt sé farbann 
á skip skv. 6. mgr. þessarar viðmiðunar.

8. Hvert aðildarríki skal, við innleiðingu skyldna sinna samkvæmt þessari viðmiðun, forð- 
ast eftir fremsta megni að kyrrsetja eða teíja skip á ótilhlýðilegan hátt. Ef skip er þannig 
kyrrsett eða það tafíð á ótilhlýðilegan skal greiða bætur vegna taps eða tjóns sem af því hlýst. 
Sönnunarbyrði í hverju máli skal hvíla á þeim sem leggur fram kvörtun.

Leiðbeiningar B5.2.1. - Skoðanir í höfn.
1. Lögbært stj ómvald ætti að móta stefnu um skoðanir fyrir viðurkennda eftirlitsmenn sem 

sjá um að framkvæma skoðanir samkvæmt reglu 5.2.1. Markmiðið með stefnunni ætti að 
vera að tryggja samræmi og að vera til leiðbeiningar við skoðanir og framfylgd sem tengjast 
kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. réttindi farmanna). Útvega ætti öllum viðurkenndum 
eftirlitsmönnum afrit af þessari stefnu og hún ætti að vera tiltæk almenningi, útgerðarmönn- 
um og farmönnum.

2. Við stefnumörkum í tengslum við þær aðstæður sem gefa tilefni til að heimila að far- 
bann verði lagt á skipið skv. 6. mgr. viðmiðunar A5.2.1 ætti lögbært stjómvaldað íhuga, með 
tilliti til brotanna sem um getur í b-lið 6. mgr. viðmiðunar A5.2.1, hvort alvarleikinn gæti 
stafað af eðli þess vanbúnaður sem um er að ræða. Þetta ætti sérstaklega við ef um er að ræða 
brot á grundvallarréttindum og -reglum eða starfsréttindum og félagslegum réttindum far- 
manna skv. III. og IV. gr. Til að mynda ætti að líta svo á að ráðning einstaklings undir aldri 
sé alvarlegt brot jafnvel þótt aðeins einn slíkur einstaklingur sé um borð. I öðmm tilvikum 
ætti að hafa hliðsjón af fjölda hinna ýmsu ágalla sem koma í ljós við tiltekna skoðun: til 
dæmis gætu þurft að koma til nokkur ágallatilvik sem tengjast vistarverum eða fæði og þjón- 
ustu áhafna sem ógna öryggi eða heilbrigði áður en talið er að þau feli í sér alvarlegt brot.

3. Aðildarríki ættu að eiga með sér eins mikið samstarf og auðið er við að fara eftir leið- 
beiningum samþykktum á alþjóðavettvangi um stefnumótum á sviði skoðana, einkum þær 
sem tengjast aðstæðum sem kalla á að skip verði kyrrsett.
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Regla 5.2.2. - Málsmeðferð um kvartanir farmanns í landi.
Hvert aðildarríki skal sjá til þess að farmenn á skipum sem koma til hafnar á yfírráða- 

svæði aðildarríkis sem gefa í skyn að brotið sé gegn kröfum þessarar samþykktar (þ.m.t. gegn 
réttindum farmanna) eigi rétt á að leggja inn kvartanir í því skyni að þeir geti rétt hlut sinn 
með skjótum og hagnýtum hætti.

Viðmiðun A5.2.2. - Málsmeðferð um kvartanir farmanns í landi.
1. Kvörtun farmanns má koma til viðurkennds eftirlitsmanns í höfninni sem skip far- 

mannsins á viðdvöl þar sem gefíð er í skyn að brotið sé gegn kröfum þessarar samþykktar 
(þ.m.t. gegn réttindum farmanna). I slíkum tilvikum ætti viðurkenndur eftirlitsmaður að sjá 
um að fram fari frumrannsókn málsins.

2. Eftir því sem við á, með tilliti til eðlis kvörtunarinnar, skal frumrannsóknin fela í sér 
að metið verði hvort málsmeðferð um kvartanir um borð sem kveðið er á um í reglu 5.1.5 
hafí verið könnuð. Viðurkenndi eftirlitsmaðurinn má einnig sjá um að fram fari ítarlegri 
rannsókn í samræmi við viðmiðun A5.2.1.

3. Viðurkenndur eftirlitsmaður skal, eftir því sem við á, leitast við að fundin verði lausn 
á kvörtun um borð í skipinu.

4. í því tilviki að rannsóknin, eða rannsóknin sem kveðið er á um samkvæmt þessari við- 
miðun, leiði í ljós frávik sem fellur undir gildissvið 6. mgr. viðmiðunar A5.2.1 skal beita 
ákvæðum þeirrar málsgreinar.

5. Ef ákvæði 4. mgr. þessarar viðmiðunar eiga ekki við, og ef ekki hefur verið leyst úr 
kvörtuninni um borð í skipinu, skal viðurkenndi eftirlitsmaðurinn þegar tilkynna fánaríkinu 
um það og leita, innan fyrirskipaðs frests, ráða og gera áætlun um aðgerðir til úrbóta.

6. Ef ekki hefur verið leyst úr kvörtuninni eftir að gripið hefur verið til aðgerðanna skv.
5. mgr. þessarar viðmiðunar skal hafnarríkið senda afrit af skýrslu viðurkennda eftirlits- 
mannsins til forstjórans. Skýrslunni þurfa að fylgja öll svör sem kunna að hafa borist innan 
fyrirskipaða frestsins frá lögbæru stjórnvaldi fánaríkisins. Viðkomandi samtök útgerðar- 
manna og farmanna í hafnarríkinu skulu upplýst með svipuðum hætti. Auk þess skal hafnar- 
ríkið senda forstjóranum reglulega hagskýrslur og gögn um þær kvartanir sem hefur verið 
leyst úr. Kveðið er á um báðar þessar innsendingar í því skyni að á grunni þeirra aðgerða sem 
kunna að teljast viðeigandi og ráðlegar sé haldin skrá yfír slíkar upplýsingar og þeim komið 
á framfæri við aðila, þ.m.t. við samtök útgerðarmanna og farmanna, sem kynnu að hafa 
áhuga á að nýta sér viðeigandi málskotsúrræði.

7. Gera ætti viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að farið sé með kvartanir farmanna sem 
trúnaðarmál.

Leiðbeiningar B5.2.2. - Málsmeðferð um kvartanir farmanns í landi.
1. Sinni viðurkenndur eftirlitsmaður kvörtun sem um getur í viðmiðun A5.2.2 ætti eftir- 

litsmaðurinn fyrst að kanna hvort kvörtunin sé almenns eðlis og varði alla farmenn um borð 
í skipinu, hóp þeirra eða hvort hún tengist aðeins einstöku máli farmannsins sem í hlut á.

2. Ef kvörtun er almenns eðlis ætti að íhuga hvort fara ætti fram ítarlegri skoðun í sam- 
ræmi við viðmiðun A5.2.1.

3. Ef kvörtunin tengist einstöku máli ætti að fara fram rannsókn á niðurstöðum máls- 
meðferðar um kvartanir um borð til lausnar á kvörtuninni sem um ræðir. Ef slík málsmeðferð 
hefur ekki verið reynd ætti viðurkenndi eftirlitsmaðurinn að leggja til að sá sem kvartar nýti 
sér þá málsmeðferð sem í boði er. Góðar ástæður ættu að vera fyrir því að taka til athugunar 
kvörtun áður en hvers kyns málsmeðferð um kvartanir um borð hefur verið könnuð. I því
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kann að felast að ekki sé fyrir hendi innri málsmeðferð, ótilhlýðileg töf á henni eða ótti þess 
sem kvartar um refsiaðgerðir gegn honum fyrir að leggja inn kvörtun.

4. Við rannsókn á kvörtun ætti viðurkenndur eftirlitsmaður að veita skipstjóra, útgerðar- 
manna og öðrum einstaklingi sem kann að tengjast kvörtuninni viðeigandi tækifæri til að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

5. Sýni fánaríki fram á, sem svar við tilkynningunni frá hafnarríkinu í samræmi við 5. 
mgr. viðmiðunar A5.2.2 þess efnis að það muni meðhöndla málið, að það hafi yfír að ráða 
skilvirkri málsmeðferð í þessu skyni og að það hafi lagt fram fullnægjandi aðgerðaáætlun má 
viðurkenndi eftirlitsmaðurinn láta af frekari aðíld að kvörtuninni.

Regla 5.3. - Skyldur í tengslum við útvegun vinnuafls.
Tilgangur: Að tryggja að hvert aðildarríki hrindi í framkvæmd skyldum sínum sam- 
kvæmt þessari samþykkt að því er varðar skráningu og ráðningu og félagslega vernd 
farmanna þeirra.

1. Með fyrirvara um grundvallarregluna um að hvert aðildarríki beri ábyrgð á starfsskil- 
yrðum og lífskjörum farmanna um borð í skipum, sem sigla undir fána þeirra, ber aðildar- 
ríkið einnig ábyrgð á að tryggja að kröfum þessarar samþykktar sé hrint í framkvæmd að því 
er varðar skráningu og ráðningu farmanna auk tryggingavemdar farmanna, sem eru ríkis- 
borgarar þeirra eða eru búsettir eða heimilisfastir, með öðmm hætti á yfirráðasvæði þess, að 
svo miklu leyti sem kveðið er á um slíka ábyrgð í þessari samþykkt.

2. Nákvæmar kröfur um framkvæmd 1. mgr. þessarar reglu em að finna í kóðanum.
3. Hvert aðildarríki skal koma á fót skilvirku skoðunar- og eftirlitskerfí til að framfylgja 

ábyrgð sinni við að leggja til vinnuafl samkvæmt þessari samþykkt.
4. Upplýsingar um kerfið sem um getur í 3. mgr. þessarar reglu, þ.m.t. þá aðferð sem beitt 

er til að meta skilvirkni þess, skulu felast í skýrslum aðildarríkis skv. 22. gr. stofnskrárinnar.

Viðmiðun B5.3. - Skyldur í tengslum við útvegun vinnuafls.
1. Hvert aðildarríki skal framfylgja kröfum þessarar samþykktar sem gildir um starfsemi 

og rekstur skráningar- og ráðningarþjónustu farmanna með staðfestu á yfirráðasvæði þess 
á grundvelli skoðunarkerfis og vöktunar og málsmeðferðar fyrir dómi fyrir brot á leyfis- 
veitingu og aðrar kröfur um rekstur sem kveðið er á um í viðmiðun A1.4.

Leiðbeiningar B5.3. - Skyldur í tengslum við útvegun vinnuafls.
Kreljast ætti þess að einkarekin skráningar- og ráðningarþjónusta farmanna með staðfestu 

á yfirráðasvæði aðildarríkis, sem tryggir þjónustu farmanns í þágu útgerðarmanns hvar sem 
þeir eru staddir, axli ábyrgð á að tryggja að útgerðarmenn fari eftir skilmálum þeirra í ráðn- 
ingarsamningum sem gerðir eru við farmenn.

Viðbætir A5-I.
Starfsskilyrði og lífskjör farmanna, sem skulu sæta skoðun og vera samþykkt af hálfu 

fánaríkisins áður en vottað er að skip sé í samræmi við viðmiðun 1. mgr. A5.1.3:
Lágmarksaldur.
Læknisvottorð.
Hæfniskröfur til farmanna.
Ráðningarsamningar farmanna.
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Notkun fyrirtækja með starfsleyfi eða vottaða starfsemi sem sinna skráningu og ráðningu. 
Vinnu- eða hvíldartími.
Mönnun skipsins.
Vistarverur.
Tómstundaaðstaða um borð.
Fæði og þjónusta áhafna.
Heilsuvemd, öryggi og slysavarnir.
Læknishjálp um borð.
Málsmeðferð um kvartanir um borð.
Greiðsla launa.

Viðbætir A5-II.

Skírteini um vinnuskilyrði farmanna.
(Athugasemd: Yfírlýsing um samræmi við reglur 

um vinnuskilyrði farmanna skal fest við þetta skírteini.) 
Gefíð út samkvæmt ákvæðum V. gr. og 5. kafla 
samþykktar um vinnuskilyrði farmanna, 2006 
(sem vísað er til hér á eftir sem „samþykktin"), 

í umboði ríkisstjómar:

(fullt opinbert heiti á ríkinu sem er fánaríki skipsins)
af.......................................................................................................................................................
(fullt opinbert heiti og aðsetur lögbærs einstaklings eða stofnunar með viðeigandi heimildir 
samkvæmt ákvæðum samþykktarinnar)

Upplýsingar um skipið

Nafn skips
Númer eða einkennisstafir
Heimahöfn
Skráningardagur
Brúttótonnatala1
IMO-númer
Gerð skips
Nafn og aðsetur útgerðarmanns2

Fyrir skip sem falla undir bráðarbirgðaáætlun um mælingar sem samþykkt var af Alþjóðasiglingamála- 
stofnuninni er brúttótonnatalan sú sem er að finna í athugasemdadálki alþjóðamælibréfsins (1969). Sjá c-lið 1. 
mgr. II. gr. samþykktarinnar.

Utgerðarmaður er eigandi skips eða hver sú stofnun eða einstaklingur, t.d. framkvæmdastjóri, umboðsmaður 
eða skipamiðlari þurrleiguskipa (skipa án áhafna), sem hefúr tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins úr höndum eig- 
anda, og sem hefur með því að takast þessa ábyrgð á hendur gengist við öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem eru 
lagðar á útgerðarmenn í samræmi við þessa samþykkt burtséð frá því hvort einhverjar aðrar stofnanir eða ein- 
staklingar uppfylli tilteknar skyldur eða ábyrgð fyrir hönd útgerðarmannsins. Sjá j-lið II. gr. samþykktarinnar.
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samkvæmt skilgreiningu í j-lið 1. mgr. II. gr. samþykktarinnar)

Það vottast hér með:
1. Að þetta skip hafi verið skoðað og að það hafi verið staðfest að það uppfylli skilyrði 

samþykktarinnar og ákvæða viðfestrar yfirlýsingar um samræmi við reglur um vinnu- 
skilyrði farmanna.

2. Að starfsskilyrði og lífskjör farmanna sem tilgreind eru í viðbæti A5-I í samþykktinni 
töldust samræmast ofangreindum innanlandreglum landsins sem hrinda samþykktinni 
í framkvæmd. Yfirlit yfír þessar innanlandskröfur er að finna í yfirlýsingu um samræmi 
við reglur um vinnuskilyrði farmanna, I. hluta.

Þetta skírteini gildir til ........................  með fyrirvara um skoðanir í samræmi við við-
miðanir A5.1.3 og A5.1.4 í samþykktinni. Þetta skírteini er einungis gilt þegar yfirlýsing um
samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna, sem er gefin út í.........................................
þann......................................... er viðfest.

Dagsetningin þegar skoðun, sem þetta skírteini byggist á, lauk.....................................
Gefið út í...............................................................hinn........................................................

Undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns sem gefur út skírteinið

(Innsigli eða stimpill stjórnvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

Aritun um lögskylda milliskoðun og allar viðbótarskoðanir (ef þörf krefur)

Það staðfestist hér með að skipið sætti skoðun í samræmi við viðmiðun A5.1.3 og A5.1.4 
í samþykktinni og að starfsskilyrði og lífskjör farmanna sem talin eru upp í viðbæti A5-I í 
samþykktinni töldust vera í samræmi við ofangreindar innanlandskröfur landsins sem hrindir 
samþykktinni í framkvæmd.

Milliskoðun:

Undirskrift........................
(útfyllt milli (undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns) 
annarrar og þriðju árlegu dagsetninganna)
Staður.................................
Dags...................................

(Innsigli eða stimpill stjórnvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

Viðbótaráritanir (ef þörf krefur)

Það staðfestist hér með að skipið sætti viðbótarskoðun í þeim tilgangi að sannreyna að 
skipið uppfyllti áfram innanlandsreglumar sem hrinda samþykktinni í framkvæmd, eins og 
krafist er skv. 3. mgr. viðmiðunar A3.1 í samþykktinni (endurskráning eða veruleg breyting 
á vistarverum) eða af öðrum ástæðum.
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Viðbótarskoðun:

Undirskrift (ef þörf krefur)............................
(undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns)
Staður........................
Dags..........................
(Innsigli eða stimpill stjómvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

Viðbótarskoðun:

Undirskrift (ef þörf krefur)..................................................
(undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns)
Staður........................
Dags..........................
(Innsigli eða stímpill stjórnvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

Viðbótarskoðun:

Undirskrift (ef þörf krefur) (undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns)

Staður........................
Dags..........................

(Innsigli eða stimpill stjórnvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

Samþykkt um vinnuskilyrði farmanna, 2006.
Yfirlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna. - I. hluti.

(Athugasemd: Þessi yfirlýsing skal fest við skírteini skipsins 
um vinnuskilyrði farmanna)

Gefið út í umboð:........................................................................... (setjið inn nafn lögbærs
stjómvalds samkvæmt skilgreiningu í a-lið 1. mgr. II. gr. samþykktarinnar)

Með tilliti til ákvæða samþykktar um vinnuskilyrði farmanna, 2006, er eftirtöldu skipi

Nafn skips IMO-númer Brúttótonnatala

viðhaldið í samræmi við viðmiðun A5.1.3 samþykktarinnar.

Undirritaður lýsir því yfír, fyrir hönd ofangreinds lögbærs stjómvalds, að:
a) ákvæði samþykktar um vinnuskilyrði farmanna koma að fullu fram í þeim innanlands

reglum sem vísað er til hér á eftir;
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b) þessar innanlandsreglur er að fínna í þeim innanlandsákvæðum sem vísað er til hér á 
eftir; skýringar á efni þessara ákvæða eru tilgreindar ef nauðsyn krefur;

c) upplýsingar um hvers kyns ákvæði sem teljast verulega jafngild skv. 3. og 4. mgr. VI. 
gr. sé lagt fram <samkvæmt tilsvarandi kröfum innan lands sem eru tilgreindar í hlut- 
anum hér á eftir> <í hlutanum sem kveðið er á um í þessum tilgangi hér á eftir> (strikið 
út fullyrðinguna sem á ekki við);

d) hvers kyns undanþágur sem lögbært stjórnvald veitir í samræmi við 3. hluta séu til- 
greindar með skýrum hætti í þeim kafla sem kveðið er á um í þessum tilgangi hér á eftir; 
og

e) einnig sé vísað sé til hvers kyns sérkrafna um skipstegund samkvæmt landslögum sam- 
kvæmt viðkomandi kröfum.

1. Lágmarksaldur (regla 1.1)
2. Læknisvottorð (regla 1.2)
3. Hæfniskröfur til farmanna (regla 1.3)
4. Ráðningarsamningar farmanna (regla 2.1)
5. Notkun fyrirtækja með starfsleyfí og vottaða starfsemi sem sinna skráningu og ráðningu 

1-4)
6. Vinnu- eða hvildartími (regla 2.3)
7. Mönnun skipsins (regla 2.7)
8. Vistarverur (regla 3.1)
9. Tómstundaaðstaða um borð (regla 3.1)

10. Fæði og þjónusta áhafna (regla 3.2)
11. Heilsuvemd, öryggi og slysavamir (regla 4.3)
12. Læknishjálp um borð (regla 4.1)
13. Málsmeðferð um kvartanir um borð (regla 5.1.5)
14. Greiðsla launa (regla 2.2)

Nafn:...........................................................................
Kafli:..................................................
Undirskrift:..................................................
Staður:..................................................
Dags.:........................

(Innsigli eða stimpill stjómvaldsins sem gefur út skírteinið, eftír því sem við á)

Akvæði sem teljast jafngild að verulegu leyti 
(Athugasemd: Strikið útfullyrðinguna sem á ekki við)
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Eftirtalin ákvæði, sem eru jafngild að verulegu leyti, eins og kveðið er á um skv. 3. og 4. 
mgr. VI. gr. samþykktarinnar, nema ef getið er um þau hér á undan, eru tilgreind (færið inn 
lýsingu ef við á)

Engin jafngildi hafa verið veitt

Nafn:..................................................
Kafli:..................................................
Undirskrift:..................................................
Staður:..................................................
Dags:........................

Yfirlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna. - II. hluti.
Ráðstafanir sem teknar eru upp til að tryggja 

að œtíð sé farið að reglum milli skoðana.

Útgerðarmaðurinn, sem tilgreindur er í skírteini um vinnuskilyrði farmanna, hefur sett 
fram eftirfarandi ráðstafanir til að tryggja að ætíð sé farið að reglum milli skoðana:

(Tilgreinið hér á eftir þær ráðstafanir sem útgerðarmaður gefur upp til að tryggja að 
hvert kröfur um hvert atriði í 1. hluta séu uppfylltar.)

1. Lágmarksaldur (regla 1.1)

2. Læknisvottorð (regla 1.2)

3. Hæfniskröfur til farmanna (regla 1.3)

4. Ráðningarsamningar farmanna (regla 2.1)

5. Notkun fyrirtækja með starfsleyfi sem sinna skráningu og ráðningu (regla 1.4)

6. Vinnu- eða hvíldartími (regla 2.3)

7. Mönnun skipsins (regla 2.7)

8. Vistarverur (regla 3.1)

9. Tómstundaaðstaða um borð (regla 3.1)

10. Fæði og þjónusta áhafna (regla 3.2)

11. Heilsuvemd, öryggi og slysavamir (regla 4.3)
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12

13

14

Læknishjálp um borð (regla 4.1)

Málsmeðferð um kvartanir um borð (regla 5.1.5)

Greiðsla launa (regla 2.2)

Ég votta hér með að framangreindar ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að farið 
sé eftir kröfunum sem taldar eru upp í I. hluta á milli skoðana.

Nafn útgerðarmanns3: ........................................................................................
Aðsetur félags:...............................................................
Nafn lögbærs undirritunaraðila: ..............................................................
Titill:...............................................................
Undirskrift lögbærs undirritunaraðila:...............................................................
Dags.:...............................................................
(Innsigli eða stimpill útgerðarmannsins)

Framangreindar ráðstafanir hafa verið yfirfamar af <tilgreina nafn lögbœrs stjórnvalds 
eða viðurkenndrar stofnunar> og, að lokinni skoðun skipsins, hefur það komist að því að 
tilganginum sem lýst er í b-lið 10. mgr. viðmiðunar A5.1.3 sé náð, en hann felur í sér ráð- 
stafanir til að tryggja, í upphafi og ætíð síðan, að farið sé að kröfunum sem kveðið er á um 
í I. hluta þessarar yfirlýsingar.

Nafn:
Kafli:
Aðsetur útgerðarfélags:
Undirskrift:
Staður:
(Innsigli eða stimpill stjómvaldsins sem gefur út skírteinið)

Bráðabirgðaskírteini um vinnuskilyrði farmanna.
Gefið út samkvæmt ákvæðum V. gr. og 5. kafla samþykktar um vinnuskilyrði farmanna, 

2006 (sem vísað er til hér á eftir sem ,,samþykktin“) í umboði ríkisstjómar:

(fullt opinbert heiti á ríkinu sem er fánaríki skipsins)
af..............................................................
(fullt opinbert heiti og aðsetur lögbærs einstaklings eða stofnunar með viðeigandi heimildir 
samkvæmt ákvæðum samþykktarinnar)

r
Utgerðarmaður er eigandi skips eða hver sú stofnun eða einstaklingur, t.d. framkvæmdastjóri, umboðsmaður 

eða skipamiðlari þurrleiguskipa (skipa án áhafna), sem hefur tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins úr höndum 
eiganda, og sem hefur með því að takast þessa ábyrgð á hendur gengist við öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem 
eru lagðar á útgerðarmenn í samræmi við þessa samþykkt burtséð frá því hvort einhverjar aðrar stofnanir eða 
einstaklingar uppfylli tilteknar skyldur eða ábyrgð fyrir hönd útgerðarmannsins. Sjá j-lið II. gr. samþykktar- 
innar.
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Upplýsingar um skipið 
Nafn skips
Númer eða einkennisstafír
Heimahöfn
Skráningardagur
Brúttótonnatala4
IMO-númer
Gerð skips
Nafn og aðsetur útgerðarmannsins5

Það vottast hér með, að því er varðar 7. mgr. viðmiðunar A5.1.3 í samþykktinni, að:
a) skipið hafí verið skoðað, að svo miklu leyti sem skynsamlegt og gerlegt er, með tilliti 

til atriðanna sem skráð eru í viðbæti A5-I í samþykktinni, að teknu tilliti til staðfestingar 
á atriðum skv. b-, c- og d-lið hér á eftir;

b) útgerðarmaðurinn hafí sýnt fram á við lögbært stjómvald eða viðurkennda stofnun að 
um borð í skipinu hafí verið gerðar fullnægjandi ráðstafanir til að fullnægja þessari 
samþykkt;

c) skipstjórinn kunni skil á kröfum þessarar samþykktar og skyldum um framkvæmd;
d) upplýsingar sem máli skipta hafí verið sendar til lögbærs stjómvalds eða viðurkenndrar 

stofnunar svo unnt sé að gefa út um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna.

Þetta skírteini gildir til......................................... með fyrirvara um skoðanir í samræmi við
viðmiðun A5.1.3 og A5.1.4.

Dagsetningin þegar skoðuninni sem um getur í a-lið lauk var.............................................

Gefíð út í........................þann..........................................

Undirskrift viðurkennds eftirlitsmanns
sem gefur út bráðabirgðaskírteinið.......................................................................
(Innsigli eða stimpill stjómvaldsins sem gefur út skírteinið, eftir því sem við á)

4 Brúttótonnatala fyrir skip sem bráðarbirgðaáætlun um mælingar sem samþykkt af Alþjóðasiglinga- 
málastofnuninni tekur til verður brúttótonnatalan sem er að finna í athugasemdadálki alþjóðamælibréfsins
£1969).
5 Útgerðarmaður er eigandi skips eða hver sú stofnun eða einstaklingur, t.d. framkvæmdastjóri, umboðsmaður 
eða skipamiðlari þurrleiguskipa (skipa án áhafna), sem hefúr tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins úr höndum 
eiganda, og sem hefur með því að takast þessa ábyrgð á hendur gengist við öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem 
eru lagðar á útgerðarmenn í samræmi við þessa samþykkt burtséð frá því hvort einhverjar aðrar stofnanir eða 
einstaklingar uppfylli tilteknar skyldur eða ábyrgð fyrir hönd útgerðarmannsins. Sjá j-lið II. gr. samþykktar- 
innar.
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Viðbætir A5-III.

Almenn svið sem sæta nákvæmri skoðun viðurkennds eftirlitsmanns í höfn aðildarríkisins 
sem framkvæmir hafnarríkisskoðunina samkvæmt viðmiðun A5.2.1.

Lágmarksaldur 
Læknisvottorð 
Hæfniskröfur til farmanna 
Ráðningarsamningar farmanna
Notkun fyrirtækja með starfsleyfí og vottaða starfsemi sem sinna skráningu og ráðningu 
Vinnu- eða hvíldartími 
Mönnun skipsins 
Vistarverur
Tómstundaaðstaða um borð 
Fæði og þjónusta áhafna 
Heilsuvernd, öryggi og slysavamir 
Læknishjálp um borð 
Málsmeðferð um kvartanir um borð 
Greiðsla launa

Viðbætir B5-I. - Sýnishorn innanlandsyfirlýsingar.

Sjá 5. mgr. leiðbeininga B5.1.3.

Samþykkt um vinnuskilyrði farmanna, 2006 

Yfirlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna - I. hluti 

(Athugasemd: Hún skal fest við skírteini skipsins um vinnuskilyrði farmanna)

Gefið út í umboði: Ráðuneyti sjóflutninga í Xxxxxx

Með tilliti til ákvæða samþykktar um vinnuskilyrði farmanna, 2006, er eftirtöldu skipi:

Nafn skips IMO-númer Brúttótonnatala

M.S. 123445 1.000

viðhaldið í samræmi við viðmiðun A5.1.3 samþykktarinnar.

Undirritaður lýsir því yfir, fyrir hönd ofangreinds lögbærs stjómvalds, að:
a) ákvæði samþykktar um vinnuskilyrði farmanna koma að fullu fram í þeim innanlands- 

reglum sem vísað er til hér á eftir;
b) þessar innanlandsreglur er að finna í þeim innanlandsákvæðum sem vísað er til hér á 

eftir; skýringar á efni þessara ákvæða em tilgreindar ef nauðsyn krefur;
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c) upplýsingar um hvers kyns ákvæði sem teljast verulega jafngild skv. 3. og 4. mgr. VI. 
gr. sé lagt fram <samkvæmt tilsvarandi kröfum innan lands sem eru tilgreindar í hlut- 
anum hér á eftir> <í hlutanum sem kveðið er á um í þessum tilgangi hér á eftir> (strikið 
út fullyrðinguna sem á ekki við);

d) hvers kyns undanþágur sem lögbært stjómvald veitir í samræmi við 3. hluta séu til- 
greindar með skýrum hætti í þeim kafla sem kveðið er á um í þessum tilgangi hér á eftir; 
°g

e) einnig sé vísað sé til hvers kyns sérkrafna um skipstegund samkvæmt landslögum sam- 
kvæmt viðkomandi kröfum.

1. Lágmarksaldur (regla 1.1)
Siglingalög nr. 123 frá 1905, með síðari breytingum (,,lög“), X. KAFLI; Reglugerð um 

siglingar („reglur“), 2006, reglur 1111-1222.
Lágmarksaldurinn er sá sem um getur í samþykktinni.
„Nótt“ merkir 9 að kvöldi til 6 að morgni nema ráðuneyti sjóflutninga („ráðuneytið") 

samþykki annað tímabil.
Dæmi um hættulega vinnu sem er aðeins ætluð 18 ára og eldri eru talin upp í viðfastri 

áætlunA. Efum er að ræða flutningaskip má enginn undir 18 ára aldri starfa á svæðum sem 
merkt eru á teikningu af skipinu (sem er fest við þessa yfirlýsingu) sem „ hœttulegt svœði “.

2. Læknisvottorð (regla 1.2)
Lög, XI. kafli; Reglugerðir, reglur 1223-1233.
Læknisvottorð skal uppfylla kröfur STCW-samþykktarinnar, eftirþví sem við á; í öðrum 

tilvikum er kröfum STCW-samþykktarinnar beitt með nauðsynlegri aðlögun.
Hœfir sjóntækjafrœðingar sem eru á skrá ráðuneytisins mega gefa út skírteini um sjón.
Lœknisskoðanir eru samkvæmt Leiðbeiningum ILO/IMO/WHO sem um getur í leið- 

beiningum Bl.2.1.
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Yfirlýsing um samræmi við reglur um vinnuskilyrði farmanna. - II. hluti.

Ráðstafanir sem teknar eru upp til að tryggja 
að ætíð sé farið að reglum milli skoðana.

Utgerðarmaðurinn, sem tilgreindur er í skírteini um vinnuskilyrði farmanna, hefur sett 
fram eftirfarandi ráðstafanir til að tryggja að ætíð sé farið að reglum milli skoðana:

(Tilgreinið hér á eftir þær ráðstafanir sem útgerðarmaður gefur upp til að tryggja að hvert 
kröfur um hvert atriði í I. hluta séu uppfylltar.)

1. Lágmarksaldur (regla 1.1).
Fœðingardagur farmanns er tilgreindur andspænis nafni hans/hennar á áhafnaskrá. 
Skipstjóri eða yfirmaður sem kemur fram fyrir hans eða hennar hönd fer yfír skrána í upphafi 
hverrar sjóferðar („lögbær starfsmaður“) sem skráir dagsetningu slíkrar staðfestingar.
Hver farmaður undir 18 ára aldri fær, við ráðningu, orðsendingu sem bannar honum/henni 
að stunda næturvinnu eða vinnu sem skráð er hættuleg (sjá 1. undirkafla I. hluta hér á eftir) 
og alla aðra hœttulega vinnu auk þess sem honum/henni er gert að leita ráðgjafar hjá lög- 
bærum starfsmanni í vafatilvikum. Afrit af orðsendingunni ásamt undirskrift farmannsins 
undir „móttekið og lesið" og dagsetning undirskriftar er varðveitt hjá lögbœrum starfs- 
manni.

2. Læknisvottorð (regla 1.2).
Læknisvottorðin eru varðveitt sem trúnaðarmál hjá lögbærum starfsmanni ásamt skránni sem 
lögbœr starfsmaður ber ábyrgð á og þar sem hver farmaður um borð er tilgreindur: starfs- 
svið farmannsins, dagsetning gildandi læknisvottorðs (-vottorða) og heilbrigðisástand sem 
tilgreint er á umræddu vottorði.
Efvaji leikur á því hvort farmaðurinn sé nægilega heilbrigður til að starfa á tilteknu starfs- 
sviði eða starfssviðum ráðfærir lögbær starfsmaður sig við lækni farmannsins eða annan 
hæfan lækni og skráir helstu niðurstöður læknisins, nafns hans og símanúmers og dagsetn- 
ingar samtalsins.


