
8. Olajszállító tartályhajó parancsnokának mulasztása a legutóbbi ballasztmenetben megtett úton az olaj-
lefejtés megfigyelési és ellenőrző rendszere nyilvántartásának bemutatásával kapcsolatban.

9. Naprakész riadóterv hiánya, vagy ha a személyzet nem ismeri teendőit tűz keletkezése vagy a hajó
elhagyására vonatkozó parancs esetén.

10. Téves vészjelzés leadása, melyet nem követ megfelelő visszavonási eljárás.

11. Az egyezmények által megkövetelt fontosabb berendezések vagy intézkedési tervek hiánya.

12. Nem megfelelő higiéniai állapotok a hajó fedélzetén.

13. Az ellenőr általános benyomásából és megfigyeléseiből származó bizonyíték arra nézve, hogy a hajótest
vagy -szerkezet súlyos károsodása vagy hiányossága áll fenn, amely veszélyeztetheti a hajó szerkezeti
integritását, illetve víz- és időjárás-állóságát.

14. Információ vagy bizonyíték arra, hogy a parancsnok vagy a személyzet nem ismeri jól a hajózás biz-
tonságával vagy a környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos alapvető műveleteket, vagy ezeket
nem hajtja végre.

15. A fedélzeti munkarendről, a tengerészek munka-és pihenőidejéről nincs nyilvántartás.

VI. MELLÉKLET

HAJÓ-ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

1. A biztonsághoz szükséges összetételű és létszámú személyzetre vonatkozó elvek (IMO A. 890(21)
módosított formájában).

2. Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szabályzatának rendelkezései.

3. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „A munkakörülmények ellenőrzése a hajók fedélzetén: Az
eljárásra vonatkozó iránymutatások” című kiadványa.

4. A párizsi memorandum I. melléklete „Kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzési
eljárások” és a memorandumban kiadott erre vonatkozó utasítások és iránymutatások.

5. Az IMO MSC 159(78) határozata (amelyet 2004. május 21-én fogadtak el): „A tengerhajózás védelmé-
nek fokozására szolgáló megfelelési és ellenőrzési intézkedésekről szóló ideiglenes útmutató”.

VII. MELLÉKLET

A HAJÓK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

A. A beszállás/berakodás előtt

1. Ez az útmutatás csak a 725/2004/EK rendelet 3. cikkének (1), (2) és adott esetben 3. cikkének
(3) bekezdésében említett hajókra vonatkozik, és csak abban az esetben, ha nem az ellenőrzést végző
kikötő szerinti állam lobogója alatt hajóznak.

2. Az ellenőröknek ismerniük kell az ellenőrzés helyszínéül szolgáló kikötő-létesítmény védelmi szintjét.

3. Az ellenőrök a hajóra lépés előtt hozzájuk érkezett, védelemmel kapcsolatos panaszokat vagy jelentése-
ket továbbítják az illetékes tengerészeti biztonsági hatósághoz (1), és ez a hatóság dönt a megfelelően
meghatalmazott védelmi tiszt által végzendő védelmi ellenőrzés elsőbbségéről.

(1) A védelmi intézkedések alkalmazására az állam által kijelölt hatóság.
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