VINNULÝSING

Fiskiskip – eftirlit og skoðun
Lagastoð:
Skoðun fiskiskipa byggir á ákvæðum í lögum og reglugerðum:
 Lög um matvæli nr. 93/1995 (9. gr.)
 Lög um sjávarafurðir nr. 55/1998 (14. gr., sjá einnig 15. gr.)
 Almennar kröfulýsingar koma bæði fram í reglugerð nr. 103/2010 (EU reglugerð 852/2004) og lögum
um matvæli og um sjávarafurðir, sem og í reglugerð nr. 102/2010 (EU reglugerð nr. 178/2002).
Sérstakar kröfulýsingar
 Reglugerð nr. 104/2010 (EU reglugerð nr. 853/2004, Viðauki III, þáttur VIII)
 Breyting á reglugerð nr. 104/2010 var gerð með reglugerð um kælingu nr. 528/2012, sem er afar
mikilvæg í þessu samhengi.
Framkvæmd
Aðgerð

Úttak

Ábyrgð og framkvæmd

Byrjun

1. Undirbúningur
skoðunar

Upplýsingabréf

1. Skoðunarmaður (skm) yfirfer mánaðarlega eftirlitsáætlun “Áætlun um skoðun fiskiskipa
sem landa kældum afla” (SKRA-127). Skip er valið til skoðunar og tryggt er að
ábyrgðarmaður (ábm) sé viðstaddur skoðunina. Við fyrstu skoðun skips er ábm afhent
bréf sem skýrir markmið skoðunarinnar.
Skm. undirbýr skoðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og fyrri skoðunarskýrslum.
Staðsetning eldri gagna er í Málakerfi “Skipaeftirlit 20XX”, bréfalykill 5.xx.xx. undir
skipaskrárnúmeri. Skoðunarskýrslur eru aðgengilegar í gagnagrunninum ÍS-Leyfi (SKRA096). Einnig geta legið fyrir upplýsingar varðandi fyrirhugaða skoðun í skilaboðaflipa í ÍSLeyfi.
Öll rafræn samskipti, að undanskyldum gögnum í ÍS-Leyfi, skal stofna mál um og vista í
Málakerfi, “Skipaeftirlit 20XX”, bréfalykill 5.xx.xx. undir skipaskrárnúmeri.

2. Framkvæmd
skoðunar

ÍS-Leyfur/
EBL-109

2. Skoðunarmaður (skm) styðst í skoðun við gátlista GAT-018, Gátlisti-fiskiskip sem
landa ísuðum afla. Farið er yfir niðurstöðu fyrri skoðunar og athugað hvort athugasemdir
hafi verið lagfærðar eða séu “undir stjórn”. Sé svo ekki, er gerð um það athugasemd sem
skráð er sem alvarlegt frávik í skoðunaratriði 7.3.1.
Skoðunarmaður skráir niðurstöður skoðunar í ÍS-Leyf eða handskrifar skýrslu um eftirlit
EBL-109, Fiskiskip-skýrsla um eftirlit.
Ef skoðunarmanni er meinaður aðgangur að skipi sem skoða skal og/eða ef aðstæður
eru þannig að grípa þurfi til aðgerða strax er unnið skv. VLY-051.

3. Skráning og
afhending
skoðunarskýrslu

ÍS-Leyfur /
t-póstur

3. Hafi skoðunarskýrsla ekki verið færð beint í ÍS-Leyf, er það gert sem fyrst eftir skoðun.
Undirgögnum (EBL–109) skal skoðunarmaður safna saman í möppu merkt
“Skipaskoðun” og skýrslum raðað eftir skipaskrárnúmeri (SKRA-128). Skoðunarmaður
afhendir fagsviðsstjóra (fs) sjávarútvegs möppuna í lok árs. Fs skal varðveita skýrslur
um eftirlit (EBL-109) í amk. 4 ár.
Skm. skráir niðurstöður skoðunar í IS-Leyf og hefur EBL-109 til hliðsjónar.
Athugasemdir sem gerðar eru í skoðuninni eru metnar og geta fengið þrenns konar
dæmingu: Lagfært á staðnum, Frávik eða Alvarlegt frávik og er þar fylgt skilgreiningu
í skoðunarhandbók fyrir matvæli úr dýraríkinu LBE-008. Sjái skoðunarmaður ástæðu til
eftirfylgni skal hann fara fram á að að sett verði upp tímasett úrbótaáætlun og veitir
lengsta frestinn skv. LBE-127.
Dagsetning næstu reglubundnu skoðunar skal birtast á skoðunarskýrslunni. Hún er valin
eins og fram kemur í leiðbeiningum LBE-127. Gjald fyrir skoðun er skv. leiðbeiningum (til
bráðabirgða) LBE-127.
Skm sendir skoðunarskýrslu með t-pósti úr Ís-Leyfi strax að lokinni skoðun og útfyllingu
hennar til útgerðaraðila skipsins. Ef ræða þarf niðurstöður skoðunar við fagsviðstjóra (fs)
er skýrslu haldið opinni og tekin skal afstaða til vafaatriða í síðasta lagi innan 7 virkra
daga eftir að skoðun fór fram.
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Aðgerð

4. Mat á úrbótum
Skoðun lýkur

Úttak

Málkerfi /
ÍS-Leyfur
T-póstur

Ábyrgð og framkvæmd

4. A) Berist skm/fs tilkynning frá útgerð skips um að úrbótum sé lokið, skal móttakandi
tilkynningarinnar vista tilkynninguna undir málinu í Málakerfi, sbr. lið 1.
Upplýsingar frá útgerð skipsins um úrbætur eru yfirfarnar af fs og þær teknar til greina ef
þær eru fullnægjandi. Ef þurfa þykir skal fs fela skm að fara í sérstaka eftirfylgniheimsókn
til að staðfesta umræddar úrbætur. Afgreiðsla fs er þá annað hvort sett sem athugasemd
undir
skilaboðaflipa
í
Ís-Leyfi eða undir málinu í Málakerfi. Ef úrbótum er lokið þá lýkur skoðun hér.
Útgerðaraðili skipsins fær nýja skýrslu í tölvupósti.
Ef úrbætur eru ekki fullnægjandi að mati fs tilkynnir fs útgerðaraðila (ábyrgðarmanni) um
niðurstöðuna með t-pósti sem jafnframt er vistaður undir málinu í Málakerfi.
B) Hafi engin tilkynning borist frá útgerðaraðila/ábyrgðarmanni vegna úrbóta A-frávika
skal skm framkvæma viðbótarskoðun eins fljótt og auðið er frá liðnum fresti. Skoðun skal
framkvæmd samkvæmt vinnulýsingu þessari, lið 1-4, eftir því sem við á og beinist að A
frávikum frá síðustu skoðun og þeim frávikum sem leiddu til A-dóms undir
skoðunaratriðinu 7.3.1. Eftirfylgniskoðanir hafa ekki áhrif á tímasetningu næstu
reglubundinnar skoðunar.

Endir

Ef úrbætur hafa ekki verið gerðar eða þeim er stórlega ábótavant að mati fs, þá er lokið
við skýrsluna í IS-Leyfi innan 24 klst. og hún send stjórnsýslusviði MAST, sem vinnur að
málinu í samræmi við VLR-022 Eftirlit – þvingunarúrræði.
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