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                               TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2005/45/EB                           2008/EES/45/29 

frá 7. september 2005 

um gagnkvæma vi urkenningu á skírteinum sjómanna sem a ildarríkin gefa út og um breytingu 
á tilskipun 2001/25/EB (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ni urstö um sínum frá 5. júní 2003 um a  bæta ímynd 
siglinga í Bandalaginu og la a ungmenni a  
sjómennsku lag i rá i  áherslu á nau syn ess a  stu la 
a  hreyfanleika sjómanna innan Evrópusambandsins og 
lag i a  sérstaka áherslu á beitingu málsme fer ar til 
a  vi urkenna atvinnuréttindaskírteini sjómanna, 
jafnframt ví a  tryggja a  hvergi væri viki  frá kröfum 
sam ykktar Al jó asiglingamálastofnunarinnar (IMO) 
frá 1978 um menntun og jálfun, skírteini og vaktstö ur 
sjómanna (STCW-sam ykktin), me  áor num 
breytingum. 

2) Flutningar á sjó eru hratt vaxandi atvinnugrein sem er í 
e li sínu al jó leg. ar e  sjómönnum fer sífellt 
fækkandi í Bandalaginu er au veldara a  halda jafnvægi 
milli frambo s og eftirspurnar á starfsfólki í 
Bandalaginu í heild fremur en í hverju landi fyrir sig. 

ess vegna er br nt a  færa út sameiginlega stefnu í 
flutningum á sjó til a  grei a fyrir fer um sjómanna 
innan Bandalagsins.  

3) A  ví er var ar menntun og jálfun sjómanna hefur 
Bandalagi  mælt fyrir um lágmarkskröfur um menntun 

eirra, jálfun og skírteini me  tilskipun 
Evrópu ingsins og rá sins 2001/25/EB frá 4. apríl 2001 
um lágmarks jálfun sjómanna (3). Me  eirri tilskipun 
eru sta lar um al jó lega jálfun, útgáfu skírteina og 
vöktun, sem mælt er fyrir um í STCW-sam ykktinni, 
teknir upp í lög Bandalagsins. 

4) Samkvæmt tilskipun 2001/25/EB skulu sjómenn hafa 
atvinnuréttindaskírteini, sem lögbær yfirvöld í 
a ildarríki gefa út og árita í samræmi vi  á tilskipun, 
og sem veitir lögmætum handhafa ess rétt til a  takast 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 255, 30.9.2005, bls. 160. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2006 frá 10. mars 
2006 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 
28, 1.6.2006, bls. 21. 

(1) Stjtí . ESB C 157, 28.6.2005, bls. 53. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 23. febrúar 2005 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB). Ákvör un rá sins frá 27. júní 2005. 
(3) Stjtí . EB L 136, 18.5.2001, bls. 17. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/23/EB (Stjtí . ESB L 62, 
9.3.2005, bls. 14). 

á hendur störf um bor  í skipi á ví starfssvi i og me  
eirri ábyrg  sem tilgreint er í skírteininu. 

5) Samkvæmt tilskipun 2001/25/EB skal gagnkvæm vi ur-
kenning milli a ildarríkjanna á skírteinum sjómanna, 
hvort sem eir eru ríkisborgarar a ildarríkis e a ekki, 
falla undir tilskipanir 89/48/EBE (4) og 92/51/EBE (5) 
um a  innlei a annars vegar fyrsta og hins vegar anna  
almennt kerfi til vi urkenningar á starfsmenntun og 
starfs jálfun. Í hvorugri tilskipuninni er gert rá  fyrir 
sjálfkrafa vi urkenningu á formlegri menntun og 

jálfun sjómanna ar e  sjómenn kunna a  falla undir 
a lögunarrá stafanir. 

6) Sérhvert a ildarríki skal vi urkenna öll skírteini og 
annan vitnisbur  um formlega menntun og jálfun sem 
anna  a ildarríki gefur út í samræmi vi  tilskipun 
2001/25/EB. Sérhvert a ildarríki skal ví leyfa 
sjómanni sem í ö ru a ildarríki hefur fengi  
atvinnuréttindaskírteini, sem fullnægir kröfum essarar 
tilskipunar, a  hefja e a stunda sjómennsku, sem hann 
hefur menntun og jálfun til, án annarra skilyr a en 

ess eigin ríkisborgarar ver a a  uppfylla. 

7) ar e  tilskipun essi mi ar a  ví a  au velda 
gagnkvæma vi urkenningu á skírteinum eru ekki settar 
reglur um skilyr i fyrir a gangi a  störfum. 

8) Í STCW-sam ykktinni eru tilgreindar kröfur um 
tungumálakunnáttu sjómanna. Taka skal essar kröfur 
upp í lög Bandalagsins til a  tryggja skilvirk samskipti 
um bor  í skipum og au velda frjálsa för sjómanna 
innan Bandalagsins. 

_______________  

(4) Tilskipun rá sins 89/48/EBE frá 21. desember 1988 frá 21.desember 1988 
um almennt kerfi til vi urkenningar á prófskírteinum sem veitt eru a  
lokinni sérfræ imenntun og starfs jálfun á æ ra skólastigi sem sta i  hefur 
a  minnsta kosti í rjú ár.  (Stjtí  EB L 19, 24.01.1989, bls. 16.) 
Tilskipuninni var sí ast breytt me  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2001/19/EB (Stjtí . EB L 206, 31.7.2001, bls. 1). 

(5) Tilskipun rá sins 92/51/EBE frá 18. júní 1992 um anna  almennt kerfi til 
vi urkenningar á starfsmenntun og starfs jálfun til vi bótar tilskipun 
89/48/EBE (Stjtí . EB L 209, 24.7.1992, bls. 25). Tilskipuninni var sí ast 
breytt me  ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/108/EB (Stjtí . ESB 
L 32, 5.2.2004, bls. 15). 
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9) Mikil fjölgun atvinnuréttindaskírteina sjómanna, sem 
fengin eru me  sviksamlegum hætti, stofnar 
siglingaöryggi og umhverfi sjávar í hættu. Í flestum 
tilvikum fullnægja handhafar atvinnuréttindaskírteina, 
sem eru fengin me  sviksamlegum hætti, ekki lágmarks-
kröfunum í STCW-sam ykktinni. eir sjómenn geta 
hæglega átt átt í sjóslysum.  

 
10) A ildarríkin skulu ví gera sértækar rá stafanir og fram-

fylgja eim til ess a  koma í veg fyrir og refsa fyrir 
sviksamlegt athæfi, sem tengist atvinnuréttindaskírtein-
um, auk ess a  beita sér fyrir ví á vettvangi 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar a  ná framfylgjan-
legum samningum sem innihalda ströng ákvæ i um 
al jó lega baráttu gegn slíku athæfi. Nefndin um öryggi 
á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) er 
rétti vettvangurinn til ess a  mi la uppl singum, 
reynslu og bestu starfsvenjum í essu tilliti. 

11) Me  regluger  (EB) nr. 1406/2002 (1), er Siglinga-
öryggisstofnun Evrópu (stofnuninni) komi  á fót í eim 
tilgangi a  tryggja hátt og samræmt stig öryggis- og 
mengunarvarna sem skilar árangri á svi i siglinga. Eitt 

eirra verkefna sem stofnuninni er fali  er a  a sto a 
framkvæmdastjórnina vi  vinnu hvers kyns verkefna 
sem henni eru falin samkvæmt löggjöf Bandalagsins sem 
gildir um menntun og jálfun, skírteini og vaktstö ur 
áhafna skipa. 

12) Stofnunin skal ví a sto a framkvæmdastjórnina vi  a  
sannprófa hvort a ildarríkin fara a  eim kröfum sem 
mælt er fyrir um í essari tilskipun og tilskipun 
2001/25/EB. 

13) Gagnkvæm vi urkenning milli a ildarríkjanna á 
skírteinum sjómanna, hvort sem eir eru ríkisborgarar 
a ildarríkis e a ekki, fellur ekki lengur undir tilskipanir 
89/48/EBE og 92/51/EBE en skal aftur á móti falla undir 
ákvæ i essarar tilskipunar. 

14) ví ber a  breyta tilskipun 2001/25/EB til samræmis vi  
etta. 

15) ar e  a ildarríkin geta ekki ná  til fulls markmi unum 
me  essari tilskipun, nánar tilteki  gagnkvæmri 
vi urkenningu á skírteinum sjómanna sem a ildarríkin 
gefa út, og sökum ess a  líklegra er a  au náist á 
vettvangi Bandalagsins getur Bandalagi  sam ykkt 
rá stafanir í samræmi vi  dreifræ isregluna í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi vi  me alhófsregluna, sem sett er 
fram í eirri grein, er ekki gengi  lengra en nau syn 
krefur í essari tilskipun til a  ná megi ví markmi i. 

16) Í samræmi vi  34. gr. samstarfssamnings um betri 
lagasetningu (2) eru a ildarríkin hvött til ess, bæ i í 
eigin águ og í águ Bandalagsins, a  semja og birta sín 
eigin yfirlit sem, eftir ví sem kostur er, s na samsvörun 
milli essarar tilskipunar og löglei ingarrá stafana 

eirra. 

_______________  

(1) Regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1406/2002 frá 27. júní 2002 
um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtí . EB L 208, 5.8.2002, 
bls. 1). Regluger inni var sí ast breytt me  regluger  (EB) nr. 724/2004 
(Stjtí . ESB L 129, 29.4.2004, bls. 1). 

(2) Stjtí . ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

 

1. gr. 

Gildissvi  

essi tilskipun gildir um sjómenn sem: 

a) eru ríkisborgarar a ildarríkis, 

b) eru ekki ríkisborgarar a ildarríkis en eru handhafar 
skírteinis sem a ildarríki gefur út. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „sjóma ur“: einstaklingur sem hl tur jálfun og hefur undir 
höndum skírteini, sem a ildarríki gefur út, sem er a.m.k. í 
samræmi vi  kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. vi auka 
vi  tilskipun 2001/25/EB, 

b) „skírteini“: gilt skjal í skilningi 4. gr. tilskipunar 
2001/25/EB, 

c) „vi eigandi skírteini“: skírteini eins og a  er skilgreint í 
27. mgr. 1. gr. tilskipunar 2001/25/EB, 

d) „áritun“: gilt skjal sem lögbært yfirvald a ildarríkis gefur 
út í samræmi vi  2. og 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 
2001/25/EB, 

e) „vi urkenning“: sam ykki lögbærra yfirvalda 
gistia ildarríkis á skírteini e a vi eigandi skírteini sem 
anna  a ildarríki gefur út, 

f) „gistia ildarríki“: a ildarríki ar sem sjóma ur sækist eftir 
vi urkenningu á vi eigandi skírteini sínu e a skírteinum 
e a ö ru skírteini e a skírteinum, 

g) „STCW-sam ykktin“: al jó asamningur um menntun og 
jálfun, skilríki og vaktstö ur sjómanna frá 1978, me  

áor num breytingum, 

h) ,,STCW-kó i“: kó i um menntun og jálfun, skírteini og 
vaktstö ur sjómanna eins og ær voru sam ykktar me  2. 
ályktun rá stefnu a ila a  STCW-sam ykktinni ári  1995, 
me  áor num breytingum, 

i) „stofnunin“: Siglingaöryggisstofnun Evrópu sem komi  var 
á fót me  regluger  (EB) nr. 1406/2002. 



Nr. 45/312  18.7.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

3. gr. 

Vi urkenning skírteina 

1. Hvert a ildarríki skal vi urkenna vi eigandi skírteini e a 
önnur skírteini, sem anna  a ildarríki gefur út, í samræmi vi  
kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2001/25/EB. 

2. Vi urkenning vi eigandi skírteina skal takmarkast vi  
starfssvi , störf og ábyrg arsvi  sem ar er l st og eim fylgja 
áritun til sta festingar á slíkri vi urkenningu. 

3. A ildarríkin skulu í samræmi vi  innlenda löggjöf og 
málsme fer  tryggja rétt til málskots egar neita  er a  árita 
gilt skírteini e a svör fást ekki. 

4. rátt fyrir 2. mgr. geta lögbær yfirvöld gistia ildarríkis sett 
frekari takmarkanir á starfssvi , störf og ábyrg arsvi  í 
tengslum vi  strandsiglingar sem um getur í 7. gr. tilskipunar 
2001/25/EB e a önnur skírteini sem eru gefin út samkvæmt 
reglu VII/1 í I. vi auka vi  tilskipun 2001/25/EB. 

5. Gistia ildarríki skal sjá til ess a  sjómenn, sem leggja 
fram skírteini til vi urkenningar á störfum á stjórnunarsvi i, 
hafi fullnægjandi ekkingu á siglingalöggjöf ess a ildarríkis 
er l tur a  eim störfum sem eim er heimilt a  gegna. 

4. gr. 

Breytingar á tilskipun 2001/25/EB 

Tilskipun 2001/25/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Í sta  4. gr. komi: 

„4. gr. 

Skírteini 

Me  skírteini er átt vi  gilt skjal, hva a nafni sem a  kann 
a  nefnast, sem lögbært yfirvald í a ildarríki gefur út e a 
heimilar a  sé gefi  út í samræmi vi  5. gr. og kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í I. vi auka.“ 

2. Eftirfarandi grein bætist vi : 

„7. gr. a 

Komi  í veg fyrir svik og anna  ólögmætt athæfi 

1. A ildarríkin skulu gera vi eigandi rá stafanir og 
framfylgja eim til ess a  koma í veg fyrir sviksamlegt 
athæfi og anna  ólögmætt athæfi í tengslum vi  útgáfu 
skírteina e a skírteini sem lögbær yfirvöld eirra gefa út og 
árita og skulu ákve a refsingu sem er skilvirk, í réttu 
hlutfalli vi  brot og hefur letjandi áhrif. 

2. A ildarríkin skulu tilnefna innlend yfirvöld sem eru til 
ess bær a  koma upp um og berjast gegn svikum og ö ru 

ólögmætu athæfi og a  skiptast á uppl singum vi  lögbær 
yfirvöld annarra a ildarríkja og ri ju landa vegna útgáfu á 
skírteinum sjómanna. 

A ildarríkin skulu egar í sta  koma uppl singum um slík 
lögbær, innlend yfirvöld á framfæri vi  önnur a ildarríki 
og framkvæmdastjórnina. 

A ildarríkin skulu egar í sta  koma uppl singum um slík 
lögbær, innlend yfirvöld á framfæri vi  ri ju lönd sem 

au hafa gert samkomulag vi  í samræmi vi  li  1.2 í reglu 
I/10 í STCW-sam ykktinni. 

3. A  bei ni gistia ildarríkis skulu lögbær yfirvöld annars 
a ildarríkis útvega skriflega sta festingu e a neitun á ví 
a  skírteini sjómanna, samsvarandi áritun e a önnur skrif-
leg sönnunargögn um jálfun, sem gefin eru út í ví 
a ildarríki, séu ósvikin.“ 

3. Ákvæ i 1. og 2. mgr. 18. gr. falli ni ur frá og me  20. 
október 2007. 

4. Eftirfarandi greinar bætist vi : 

„21. gr. a 

Reglubundi  eftirlit me  ví a  fari  sé a  kröfum 

Me  fyrirvara um valdsvi  framkvæmdastjórnarinnar skv. 
226. gr. sáttmálans skal framkvæmdastjórnin, me  a sto  
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu, sem komi  var á fót me  
regluger  (EB) nr. 1406/2002 (*), sannprófa me  reglu-
bundnu millibili og a.m.k. fimmta hvert ár a  a ildarríkin 
fari a  eim kröfum sem mælt er fyrir um í essari 
tilskipun. 

21. gr. b 

Sk rsla um uppfyllingu krafna 

Eigi sí ar en 20. október 2010 skal framkvæmdastjórnin 
skila Evrópu inginu og rá inu matssk rslu sem er samin á 
grundvelli uppl singa sem er afla  skv. 21. gr. a. Í 
sk rslunni skal framkvæmdastjórnin kanna a  hve miklu 
leyti a ildarríkin uppfylla kröfur essarar tilskipunar og, ef 
nau syn krefur, leggja fram tillögur um 
vi bótarrá stafanir. 

 

(*) Regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1406/2002 frá 27. júní 2002 um stofnun 
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtí  EB L 208, 
5.8.2002, bls. 1). Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 724/2004 (Stjtí  ESB L 129, 
29.4.2004, bls. 1).“ 

5. Eftirfarandi málsgrein bætist vi  í I. kafla I. vi auka: 

„1a. A ildarríkin skulu sjá til ess a  sjómenn hafi 
fullnægjandi tungumálakunnáttu, eins og skilgreint er í 

áttum A-II/1, A-III/1, A-IV/2 og A-II/4 í STCW-
kó anum, annig a  eir geti sinnt skyldustörfum sínum á 
skipi sem siglir undir fána gistia ildarríkis.“ 
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5. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 20. 
október 2007. au skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni 

egar í sta . 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
ver a birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæ i úr 
landslögum sem au sam ykkja um málefni sem tilskipun essi 
nær til. 

6. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

7. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 7. september 2005. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. Borrell Fontelles C. Clarke 

forseti. forseti. 

 

 
 
 
 


