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PSC:   Hvíti listi og nýtt hert eftirlit (CIC) 
 

Frágreiðingin frá Paris MoU fyri 2012 er nú løgd út á heimasíðum teirra.  Saman við hesum tíðindabrævi senda 
vit úrdrátt, ið vísir yvirlit yvir fløggini á Hvíta Lista. 
 

Tí  at vit neyvt fylgja støðuni vistu vit, at føroyska flaggið fór at vera við á hvíta listanum.  Men tí at avrikini hjá 
øðrum fløggum verða okkum ókend (gjørdu vit ikki ta ógjørligu uppgávu at fylgja hvørt av teimum eins neyvt 
sum okkara egna), so verður tað ógjørligt at vita frammanundan hvar á listanum vit enda.  Hetta verður okkum 
kent, tá ið yvirlitið verður latið leyst frá Paris MoU, t.v.s. í juli á hvørjum ári. 
 

Í 2011 lendu vit á 39. plássi.  So statt, við núverandi 35. plássi er støðan batna bæði lutfalsliga og treytaleyst, 
eftir sum at har í 2012 eru 45 fløgg við ímóti teimum 43 í 2011.  Hóast framgongdin er lítil, eru vit nøgd við hana 
og eisini við, at vit ikki vórðu fyri afturstigi. 
 

Við hesum úrsliti eru vit eisini fegin um at siga rá, atMerkið aftur er við í yvirlitinum “Flags meeting low risk 
criteria” (Sí: http://www.parismou.org/Inspection_efforts/Inspections/Ship_risk_profile/Flags_meeting_low_risk_criteria/). 
 

Nýtt hert eftirlit – CIC (“Concentrated Inspection Campaign”): 
Vit minnast, at á heysti 2012 vóru 2 afturhald stutt eftir at herða eftirlit við brunatrygd og sløkkiútgerð varð sett í 
gongd.  Bæði afturhald høvdu at gera við vánaligar brunatrygdarumstøður umborð á teimum báðum skipunum. 
 

Fyri stuttum hevur Paris MoU boðað frá, at saman við Tokyo MoU verður nýtt hert eftirlit sett í gongd, hesa ferð 
at tryggja umstøður sambært SOLAS Kap. II-1.  Hetta merkir, at sjóneykan verður á alt maskinarí. 
 

Okkara hagtøl frá 2012 og higartil í 2013 vísa at vit hava 3 viðmerkingar av hesum slagnum: 
 

- 13102  Propulsion & Aux. Machinery – Aux. Engine – not as required 
- 08107  Machinery Control Alarms – malfunctioning 
- 13013  Propulsion & Aux. Machinery Guages/thermometers, etc., - inoperative 

 

Kann henda tykist hetta ikki nógv.  Men vit skulu ávara:  Tá ið okkurt er við útgerð, sum CIC skal seta sjóneykuna 
á, t.e. at útgerðin annaðhvørt als ikki riggar (inoperative) ella riggar ikki nóg væl (malfunctioning), so fer tann ídni 
eftirlitsmaðurin at halda skipinum aftur.  Tað er so statt ikki ósannlíkt, at vit av hesum høvdu havt 2 afturhald. 
 

Í hjálagda skjalinum “Deficiency Codes” frá Paris MoU síggjast evnini viðv. maskinarí undir nr. 13 – “Propulsion 
and auxiliary machinery”.  Harafturat eru ymisk viðurskifti viðv. maskinarí at finna aðra staðni, so sum: 
 

- Machinery space openings 03 – Watertight/Weathertight condition,  
- Means of control (opening, pumps) Machinery spaces 07 – Fire safety,  
- Machinery controls alarm  08 – Alarms, Machinery protection,  
- Machinery room cleanliness og fencing  092 – Working conditions,  
- Oil & mixtures from machinery  14 – Pollution Prevention. 

 

Niðurstøða: 
Sum fyri 2012 er málið fyri 2013 er at flyta okkum uppeftir á Hvíta Listanum.  Við hesum í huga hava vit ikki ráð 
til, at skip verður afturhildið í nakrari havn restina av árinum! 
 

So statt fer Sjóvinnustýrið við hesum at áleggja rakstrarfeløgum at trygga sær, at innanhýsis eftirlitsfólk og 
maskinistar syrgja fyri serstakum eftirliti við nevndu útgerð, til tess at tryggja sær, at eingi viðurskifti eru soleiðis, 
at skipið kann verða afturhildið í havn av fremmandum myndugleika. 
 
 
 
Encl.: Paris MoU White List 2012 
 Paris MoU Inspection Statistics 
 Paris MoU Deficiency Codes – for inspection purposes  

http://www.parismou.org/Inspection_efforts/Inspections/Ship_risk_profile/Flags_meeting_low_risk_criteria/

