
– 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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3. A kitiltó határozatot csak annak keltétől számított három hónap elteltével lehet visszavonni, és csak
akkor, ha a 4–10. pontok feltételei teljesülnek.

Ha a hajó ellen másodszor születik kitiltó határozat, akkor a fenti időszak tizenkét hónap. Ha a hajót a
Közösség kikötőjében ezt követően újra visszatartják, a továbbiakban végleg meg kell tagadni a hajó
belépését a Közösség valamennyi kikötőjébe vagy révébe.

4. A kitiltó határozat visszavonása érdekében a hajó tulajdonosának vagy üzemeltetőjének hivatalos kérel-
met kell benyújtania azon tagállam illetékes hatóságához, amely a kitiltó határozatot hozta.
A kérelemhez csatolni kell a lobogó szerinti állam illetékes hatóságának nyilatkozatát, amely az általa
felhatalmazott ellenőr látogatását követően került kiállításra, és igazolja, hogy a hajó teljes mértékben
megfelel a nemzetközi egyezmények vonatkozó rendelkezéseinek. A lobogó szerinti állam illetékes
hatósága bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóság számára arról, hogy a fedélzeti szemle megtörtént.

5. A kitiltó határozat visszavonására irányuló kérelemhez adott esetben a hajóosztályozó társaság ellenőré-
nek fedélzeti szemléjét követően csatolni kell a hajó osztályozását elvégző hajóosztályozó társaság nyi-
latkozatát is, amely igazolja, hogy a hajó megfelel az adott társaság által az arra az osztályra vonatko-
zóan előírt normáknak. A hajóosztályozó társaság bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóság számára
arról, hogy a fedélzeti szemle megtörtént.

6. A kitiltási határozatot csak akkor lehet visszavonni, ha a 3. pontban említett három hónap eltelt és ezt követően a
hajót újra megvizsgálták egy megállapodás szerinti kikötőben vagy révben.

Ha a megállapodás szerinti kikötő vagy rév egy tagállamterületén van, a tagállam illetékes hatósága a
kitiltó határozatot kibocsátó illetékes hatóságkérésére engedélyezheti, hogy a hajó a megállapodás sze-
rinti kikötőbe befusson az újbóli vizsgálat elvégzése céljából. Ilyen esetben a kitiltó határozat visszavo-
nása előtt rakománykezelési műveleteket nem szabad végezni a kikötőben.

7. Ha a kitiltó határozat kibocsátásához vezető visszatartás okaként a hajó szerkezeti hibája is szerepelt, a
kitiltó határozatot kibocsátó illetékes hatóság megkövetelheti, hogy a hajó egyes részeit, például a rako-
dótereket és tartályokat hozzáférhetővé és ellenőrizhetővé tegyék az újbóli vizsgálat céljára.

8. Az újbóli ellenőrzést a kitiltó határozatot kibocsátó tagállam illetékes hatósága végzi, vagy a rendeltetési
kikötő illetékes hatósága a kitiltó határozatot kibocsátó tagállam illetékes hatóságának hozzájárulásával.
Az illetékes hatóság megkövetelheti, hogy az újbóli ellenőrzés előtt 14 nappal értesítsék. E tagállam által
elfogadott módon bizonyítani kell, hogy a hajó teljes mértékben megfelel a nemzetközi egyezmények
vonatkozó rendelkezéseinek.

9. Az újbóli ellenőrzés megerősített ellenőrzést jelent, amely kiterjed legalább a VIII. mellékletben felsorolt
vonatkozó pontokra.

10. E megerősített ellenőrzés minden költsége a tulajdonost vagy az üzemeltetőt terheli.

11. Ha a megerősített ellenőrzés eredményei a tagállam megelégedésére összhangban vannak a VIII. mellék-
lettel, vissza kell vonni a kitiltó határozatot. Erről írásbeli tájékoztatást kapa hajótársaság.

12. Az illetékes hatóságnak erről a döntéséről írásban tájékoztatnia kell a lobogó szerinti állam illetékes
hatóságát, az érintett hajóosztályozó társaságot, a többi tagállamot, a párizsi memorandumot aláíró
többi államot a Bizottságot, és a párizsi memorandum titkárságát is. Az illetékes hatóság köteles a
kitiltó határozatról szóló információval haladéktalanul aktualizálni az ellenőrzési adatbázist is.

13. A Közösség kikötőiből kitiltott hajókkal kapcsolatos információkat hozzáférhetővé kell tenni az ellen-
őrzési adatbázisban, és közzé kell tenni azokat a 25. cikk és a XIII. melléklet rendelkezéseivel össz-
hangban.
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