
5. A terv azon részei, amelyek bizalmas információt tartalmaznak nem képezhetik vizsgálat tárgyát a
lobogó szerinti állam beleegyezése nélkül.

Ezeket a szakaszokat konkrétan felsorolja az ISPS szabályzat A. része.

6. Ha az illetékes védelmi hatóság további ellenőrzési tevékenységet végez, és ezek a tevékenységek korlá-
tozzák vagy gátolják a kikötő szerinti állam által végzett „biztonsági” ellenőrzést, az ellenőrnek fel kell
vennie a kapcsolatot az illetékes védelmi hatósággal, és arra kell törekednie, hogy a védelmi ellenőrzés
lezárulta után fejezze be vagy végezze el a biztonsági ellenőrzést. A hajók indokolatlan feltartóztatására
vonatkozó elvek az ilyen esetekre is érvényesek. Azonban ha a védelmi előírásokat megszegték, az
általában indokolja azt, hogy az ellenőr befejezze a kezdeti biztonsági ellenőrzést, vagy folytassa azt,
ha a nem védelmi tényezők alaposabb vizsgálatát indokolttá tevő egyértelmű bizonyítékok kerültek
napvilágra.

7. Ha az illetékes védelmi hatóság úgy határoz, hogy kiutasítja a hajót, az ellenőrnek gondoskodnia kell
arról, hogy a hatóság teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogy milyen biztonsági és/vagy környezeti
következményekkel járhat, ha a hajó elhagyja a révet és/vagy kihajózik a tengerre. Ebbe beletartozhat
olyan kockázat is, amely a rakománykezelési műveletek megszakításából fakad. Az illetékes védelmi
hatóságnak figyelembe kell vennie valamennyi kockázati tényezőt, amikor a szükséges intézkedésről
dönt.

8. Ha egy hajót nem védelmi okoknál fogva tartanak vissza, de kiutasítják, mielőtt a vizsgálat lezáródna,
akkor a visszatartás kitiltó határozatot vonhat maga után a 15. cikk szerint.

VIII. MELLÉKLET

A HAJÓK MEGERŐSÍTETT ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

(a 13. cikk szerint)

BIZONYOS HAJÓKATEGÓRIÁK KITERJESZTETT ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A gyakorlati megvalósíthatóságtól és a személyek, a hajó vagy a kikötő biztonságával kapcsolatos szükséges
korlátozásoktól függően legalább az alábbi pontoknak kell a megerősített ellenőrzés részét képezniük.
Az ellenőrnek tudomással kell bírnia arról, hogy bizonyos fedélzeti műveletek biztonságos végrehajtását,
például a rakománykezelési műveleteket a kiterjesztett ellenőrzés végrehajtása veszélyeztetheti, ha az elvég-
zendő ellenőrzést, amely e tevékenységre közvetlen kihatással van, az ilyen műveletek végrehajtása közben
kell elvégezni.

1. MINDEN HAJÓN

– a fő áramforrás kiesésének szimulációja (áramkimaradás),

– a vészvilágítás,

– vészhelyzeti tűzoltószivattyú működése a tűzoltó-fővezetékre csatlakoztatott két tűzoltótömlővel,

– a fenékvízszivattyúk működése,

– a vízmentes ajtók zárhatósága,

– a mentőcsónakok vízre eresztése,

– a kazánok, ventillátorok és tüzelőanyag szivattyúk vészhelyzeti távleállító-berendezése,

– a kormánygép, beleértve a kisegítő kormánygépet,

– rádió-berendezések vészhelyzeti áramforrása,

– a géptéri olajelválasztó (lehetőség szerint ki kell próbálni).
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2. GÁZ- ÉS VEGYIANYAG-SZÁLLÍTÓ TARTÁLYHAJÓK

A C. pont (1) bekezdése rendelkezéseiben felsoroltakon túlmenően gáz- és vegyianyag-szállító tartályha-
jókon a megerősített ellenőrzés az alábbi pontokra is kiterjedhet:

– rakománytartályok figyelő-berendezéseinek és biztonsági felszereléseinek ellenőrzése hőmérséklet,
nyomás és apadás vonatkozásában,

– oxigénelemző készülékek és exploziméterek ellenőrzése, beleértve azok hitelesítését. Vegyianyag-
felderítő (harmonikarendszerű) felszerelés megléte megfelelő számú és a szállított rakomány típusá-
nak megfelelő fajtájú gázfelderítő csövek megléte,

– kielégítő légzésvédelmet és szemvédelmet nyújtó menekülő felszerelések meglétének ellenőrzése a
hajón tartózkodó minden személy számára (ha az szükséges a nemzetközi alkalmassági bizonyít-
ványban, az ömlesztett veszélyes vegyszerek szállítására való alkalmasságot igazoló bizonyítvány-
ban vagy az ömlesztett folyékony gázok szállítására való alkalmasságot igazoló bizonyítványban
előírt termékek esetében),

– annak ellenőrzése, hogy a szállított rakomány szerepel-e a nemzetközi alkalmassági bizonyítvány-
ban, az ömlesztett veszélyes vegyi anyag szállítására való alkalmasságot igazoló bizonyítványban
vagy az ömlesztett folyékony gázok szállítására való alkalmasságot igazoló bizonyítványban,

– a fedélzeti rögzített tűzoltó-berendezések működésének ellenőrzése, függetlenül attól, hogy azok
habbal, szárazvegyszerrel vagy a szállított terméknek megfelelő egyéb anyaggal működnek.

3. ÖMLESZTETTÁRU-SZÁLLÍTÓ HAJÓK

Az 1. pontban felsoroltakon túlmenően ömlesztettáru-szállító hajókon a kiterjesztett ellenőrzés az alábbi
pontokra is kiterjedhet:

– fedélzeti gépi berendezések alapzatának esetleges korróziója,

– raktártetők esetleges deformációja és/vagy korróziója,

– keresztválaszfal esetleges törései vagy helyi korróziója,

– rakterek megközelítése,

– annak ellenőrzése, hogy az alábbi okmányok a hajón vannak-e, illetve azok áttekintése, továbbá
annak megerősítése, hogy a lobogó szerinti állam vagy a hajóosztályozó társaság láttamozta-e azo-
kat:

1) jelentések a szerkezeti szemlékről;
2) állapotértékelő jelentések;

3) vastagságmérési jelentések;
4) az A.744(18) IMO-határozatban említett leírások.

4. OLAJSZÁLLÍTÓ TARTÁLYHAJÓK

Az 1. pontban felsoroltakon túlmenően az olajszállító tartályhajókon a megerősített ellenőrzés az alábbi
pontokra is kiterjedhet:

– fedélzeti rögzített habbaloltó berendezés,

– tűzoltó felszerelések általános vizsgálata,

– a géptér, szivattyútér és lakótér tűzvédelmi csappantyúinak ellenőrzése,

– az inert gáz nyomásának és oxigéntartalmának ellenőrzése,

– ballaszttartályok: a rakteren belüli legalább egy ballaszttartályt meg kell vizsgálni, először a tartály
búvó nyílásából, illetve majd a fedélzet nyílásából is, ha az ellenőr indokoltnak látja a további
ellenőrzést,
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– annak ellenőrzése, hogy az alábbi okmányok a hajón vannak-e, illetve azok áttekintése, továbbá
annak megerősítése, hogy a lobogó szerinti állam vagy a hajóosztályozó társaság láttamozta-e azo-
kat:
1) jelentések a szerkezeti szemlékről;
2) állapotértékelő jelentések;
3) vastagságmérési jelentések;
4) az A.744(18) IMO-határozatban említett leírások.

5. A 1999/35/EK IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ UTASSZÁLLÍTÓ HAJÓK

Az 1. pontban felsoroltakon túlmenően az utasszállító hajókon a megerősített ellenőrzés az alábbi pon-
tokra is kiterjed:

– a tűzvédelmi érzékelő és riasztórendszer próbája,

– a tűzbiztos ajtók megfelelő záródásának próbája,

– a hangosbeszélő rendszer próbája,

– tűzvédelmi gyakorlat, amelynek során – legalább – be kell mutatni az összes tűzoltó felszerelést, és
amelyen az ellátó személyzet egy részének részt kell venni,

– annak bemutatása, hogy a személyzet legfontosabb tagjai jól ismerik a kárelhárítási tervet.

Ha indokoltnak tartják, az ellenőrzés – a hajó parancsnokának vagy üzemeltetőjének engedélyével –
addig folytatható, amíg a hajó be nem fut a tagállam kikötőjébe, vagy ki nem fut onnan. Az ellenőrök
nem akadályozhatják a hajó üzemeltetését, és nem idézhetnek elő olyan helyzeteket, amelyek a hajópa-
rancsnok megítélése szerint veszélyeztethetnék az utasok, a személyzet és a hajó biztonságát.

IX. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG KIKÖTŐIBŐL TÖRTÉNŐ KITILTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

(a 15. cikk értelmében)

A. A KITILTÁS KRITÉRIUMAI (a 15. cikk (1) bekezdése értelmében)

1. A kitiltás vonatkozhat bármely olyan hajóra, amely olyan állam lobogója alatt közlekedik, mely
visszatartási aránya miatt a párizsi memorandumban meghatározott feketelistára vagy szürkelistára
került, és amely hajót az elmúlt 36 hónap során egy tagállam vagy a párizsi memorandumot aláíró
állam kikötőjében visszatartottak vagy amelynek üzemeltetését a 99/35/EK tanácsi irányelv értelmé-
ben több mint két alkalommal megtiltották

2. Az (1) bekezdés céljaira a párizsi memorandumban meghatározott lista minden év július 1-jétől
hatályos.

B. A KÖZÖSSÉG KIKÖTŐIBŐL TÖRTÉNŐ KITILTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK (a 15. cikk
(2) bekezdése szerint)

1. Ha teljesülnek az A. pontban meghatározott feltételek, annak a kikötőnek vagy révnek az illetékes
hatósága, ahol a hajót harmadik alkalommal visszatartják, köteles a hajóparancsnok átírásban tájé-
kozatni arról, hogy kitiltó határozat fog születni a hajó ellen, mely határozat attól fogva lép életbe,
hogy a hajó elhagyta a kikötőt vagy révet. A kitiltó határozat attól fogva lép életbe, hogy a hajó
elhagyta a kikötőt vagy révet, miután kijavították a visszatartást indokoló hiányosságokat.

2. Az illetékes hatóság eljuttatja a kitiltó határozat másolatát a lobogó szerinti állam illetékes hatósá-
gaihoz, az érintett hajóosztályozó társasághoz, a többi tagállamhoz, a párizsi memorandumot
aláíró többi államhoz, a Bizottsághoz és a párizsi memorandum titkárságához is. Az illetékes ható-
ság köteles a kitiltó határozatról szóló információval haladéktalanul aktualizálni az ellenőrzési adat-
bázist is.
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