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R E GL U G ER Ð
um breytingu á reglugerð nr. 816/2011, um hafnarríkiseftirlit.
1. gr.
Breyting á reglugerð vegna nýrra samgöngustofnana.
Hvar sem orðið „Siglingastofnun Íslands“, í hvers konar beygingarfalli, kemur fyrir í reglugerðinni, skal koma í viðeigandi beygingarfalli orðið: Samgöngustofa.
2. gr.
4. mgr. 22. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Hver skoðunarmaður skal bera á sér persónuleg skilríki í formi starfsskírteina sem gefin eru út
af Samgöngustofu í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/40/EB frá 25. júní 1996, um
að taka upp sameiginlega fyrirmynd að kennivottorði fyrir skoðunarmenn sem sjá um hafnarríkiseftirlit, sbr. XV. viðauka við reglugerð þessa.
3. gr.
Við reglugerðina bætist nýr viðauki, XV. viðauki, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
XV. VIÐAUKI
Kröfur vegna starfsskírteinis fyrir skoðunarmenn við hafnarríkiseftirlit,
sbr. 4. mgr. 22. gr.
Samgöngustofa gefur út starfsskírteinið sem kveðið er á í 4. mgr. 22. gr. Starfsskírteinið skal
vera með enskum texta og tilgreina a.m.k. eftirfarandi:
a) Nafn Samgöngustofu.
b) Fullt nafn handhafa starfsskírteinisins.
c) Nýlega mynd af handhafa starfsskírteinisins.
d) Undirskrift handhafa starfsskírteinisins.
e) Yfirlýsingu þess efnis að handhafi skírteinisins hafi heimild til að framkvæma skoðanir í
samræmi við reglugerð þessa sem innleiðir ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2009/16/EB.
4. gr.
Innleiðing á EES-gerð.
Með reglugerð þessari er innleidd tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/40/EB frá 23. júní
1996 um að taka upp sameiginlega fyrirmynd að kennivottorði fyrir skoðunarmenn sem sjá um
hafnarríkiseftirlit, sem vísað er til í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/97 frá 14. mars 1997, sem
birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29, 10. júlí 1997, bls. 43, með
þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun
og öðrum ákvæðum hans. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/40/EB birtist í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29, 10. júlí 1997, bls. 44.
5. gr.
Lagastoð og gildistaka.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 4. mgr. 1. gr., sbr. 14. gr. laga nr. 47/2003, um eftirlit með
skipum, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.
Innanríkisráðuneytinu, 17. febrúar 2015.
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