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RÅDSDIREKTIV 94/58/EF

av 22. november 1994

om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I sine konklusjoner av 25. januar 1993 om sjøsikkerhet og
forebygging av forurensning i Fellesskapt merket Rådet seg
viktigheten av den menneskelige faktor for sikkerheten til sjøs.

I sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles politikk for sikkerheten
til sjøs(4) satte Rådet seg som mål å fjerne ukvalifiserte besetninger
og ga prioritet til fellesskapstiltak med sikte på å styrke opplæring
og utdanning ved å utvikle felles minstestandarder når det gjelder
opplærings- og utdanningsnivået for personell i nøkkelstillinger,
herunder spørsmålet om bruken av et felles språk om bord i
Fellesskapets skip.

Opplæringsstandardene for utstedelse av yrkeskompetanse-
sertifikater for sjøfolk varierer fra medlemsstat til medlemsstat.
Forskjellene i de nasjonale lovgivninger på det utdanningsområdet
som omfattes av dette direktiv, sikrer ikke det ensartede
opplæringsnivå som kreves av hensyn til sjøsikkerheten.

Rådsdirektiv 89/48/EØF(5) og 92/51/EØF(6) om generelle
ordninger for godkjenning av diplomer og yrkeskompetanse-
givende utdanning får anvendelse på maritime yrker omfattet av
dette direktiv. De vil bidra til å fremme oppfyllelsen av
forpliktelsene fastsatt i traktaten til å fjerne hindringer for den frie
bevegelighet for personer og tjenester mellom medlemsstatene.

Den gjensidige godkjenning av diplomer og eksamensbeviser
som er fastsatt i direktivene om de generelle ordninger, sikrer
ikke nødvendigvis et standardisert opplæringsnivå for alle
sjøfolk som tjenestegjør om bord på skip som seiler under en
medlemsstats flagg, herunder skip registrert i EUROS når Rådet
har godkjent dette registeret. Dette er imidlertid av avgjørende
betydning for sjøsikkerheten.

Det er derfor viktig å fastlegge minstekrav til opplæringsnivå
for sjøfolk i Fellesskapet. Det er hensiktsmessig at tiltakene
som treffes på dette området, baseres på de opplærings-
standarder som allerede er fastsatt på internasjonalt nivå, dvs.
Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring,
sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, (STCW-konven-
sjonen). Alle medlemsstater er part i denne konvensjonen.

Endringen av STCW-konvensjonen av 22. mai 1991
[resolusjon MSC 21 (59)] innfører funksjonen radioperatør av
hensyn til GMDSS-kravene.

For å øke sjøsikkerheten og hindre tap av menneskeliv og
forurensning av havet bør kommunikasjonen mellom
besetningsmedlemmer på skip som seiler i fellesskapsfarvann
forbedres.

Personell om bord i passasjerskip som er utpekt til å bistå
passasjerer i nødsituasjoner, bør være i stand til å kommunisere
med passasjerene. I denne forbindelse bør det tas hensyn til
alle relevante bestemmelser i IMO-resolusjon A.770 (18) om
minstekrav til opplæring for personell som er utpekt til å bistå
passasjerer i nødsituasjoner på passasjerskip.

Besetningsmedlemmer som tjenestegjør om bord på tankskip
som frakter skadelig eller forurensende last, bør være i stand
til å forebygge ulykker og treffe effektive tiltak i nødsituasjoner.
Det er ytterst viktig at det opprettes en passende kommuni-
kasjonsforbindelse mellom skipsføreren, offiserene og
mannskapet som oppfyller kravene i artikkel 8.

Artikkel 8 nr. 3 er nødvendig ettersom de relevante standarder
som skal fastsettes ved en endring av STCW-konvensjonen av
1978, ennå ikke er blitt godkjent av IMO.

(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s.
28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/95 av 19. mai 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 212 av 5.8.1993, s. 1.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 10.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 9. mars 1993 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994,
s. 120), Rådets felles holdning av 19. september 1994 (EFT nr. C 301 av
27.10.1994, s. 41) og europaparlamentsbeslutning av 16. november 1994
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 19 av 24.1.1989, s. 16.

(6) EFT nr. L 209 av 24.7.1992, s. 25.
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Det bør treffes tiltak for å sikre at sjøfolk som er innehavere av
sertifikater utstedt av tredjestater, har et kompetansenivå som
svarer til det nivået STCW-konvensjonen krever.

For å nå dette målet bør det fastsettes felles kriterier for
godkjenningen av utenlandske sertifikater i Fellesskapet. For
dette formål bør Rådet etter traktatens bestemmelser fastlegge
de felles kriteriene.

Det bør nedsettes en komité som skal bistå Kommisjonen i
oppgavene knyttet til godkjenningen av sertifikater utstedt av
utdanningsinstitusjoner eller myndigheter i tredjestater.

Det bør treffes tiltak som gjør det mulig for sjøfolk som
tjenestegjør om bord i skip som seiler under en medlemsstats
flagg, herunder skip registrert i EUROS når dette registeret er
godkjent av Rådet, og som innehar sertifikater som ikke er utstedt
i henhold til dette direktiv, å fortsette sitt arbeid i en
overgangsperiode fram til og etter tidspunktet for vedtakelse av
de felles kriterier.

Medlemsstatene er i egenskap av havnemyndigheter pålagt å
øke sikkerheten og fremme hindringen av forurensning i
fellesskapsfarvann ved å prioritere kontrollen med skip som seiler
under flagget til en tredjestat som ikke har ratifisert STCW-
konvensjonen, eller skip der besetningsmedlemmene er
innehavere av sertifikater som ikke er godkjent i henhold til dette
direktiv, og dermed sikre at skip som seiler under en tredjestats
flagg, ikke får en gunstigere behandling.

Det er nødvendig å fastsette framgangsmåter for tilpasning av
direktivet til endringer i internasjonale konvensjoner og regel-
verk -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på sjøfolk nevnt i dette direktiv
som tjenestegjør om bord i sjøgående skip som seiler under en
medlemsstats flagg unntatt:

- krigsskip, hjelpefartøyer for marinen eller andre skip som
eies eller drives av en medlemsstat, og som utelukkende
benyttes i ikke-kommersiell statstjeneste,

- fiskefartøyer,

- lystfartøyer som ikke benyttes i kommersiell trafikk,

- treskip av primitiv konstruksjon.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
skipsførere, offiserer, mannskaper som inngår i bro- eller
maskinvakten samt livbåtmannskap, som tjenestegjør på et skip
nevnt i artikkel 1, som et minimum har fått opplæring i samsvar

med kravene i STCW-konvensjonen slik de er gjengitt i vedlegget
til dette direktiv, og innehar et sertifikat i henhold til artikkel 3.

Artikkel 3
Med «sertifikat» menes ethvert gyldig dokument, uansett
betegnelse, som er utstedt av vedkommende myndighet i en
medlemsstat eller med denne myndighets tillatelse, og som gir
innehaveren fullmakt til å utøve de funksjoner som er nevnt i
dokumentet eller som er hjemlet i nasjonale regler.

Artikkel 4
I dette direktiv menes med:

a) «skipsfører»: den personen som har kommandoen på et skip,

b) «offiser»: et annet besetningsmedlem enn skipsføreren,
utnevnt til en slik funksjon i henhold til nasjonale lover og
forskrifter, eller i mangel av slike, i henhold til tariffavtale
eller sedvane,

c) «dekksoffiser»: en kvalifisert offiser i dekksavdelingen,

d) «overstyrmann»: den dekksoffiser som er nest etter skips-
føreren i rang og som overtar kommandoen på skipet i tilfelle
skipsføreren blir tjenesteudyktig,

e) «maskinoffiser»: en kvalifisert offiser i maskinavdelingen,

f) «maskinsjef»: den øverste maskinoffiser som er ansvarlig
for skipets framdriftsmaskineri,

g) «førstemaskinist»: den maskinoffiser som er nest etter
maskinsjefen i rang og som overtar ansvaret for skipets
framdriftsmaskineri i tilfelle maskinsjefen blir tjeneste-
udyktig,

h) «maskinassistent»: en person som er under opplæring for å
bli maskinoffiser, og som er tildelt denne betegnelsen i
henhold til nasjonale lover eller forskrifter,

i) «radiooperatør»: en person som innehar et forskriftsmessig
sertifikat, i tilknytning til Det globale maritime nød- og
sikkerhetssystem (GMDSS), som i henhold til bestem-
melsene i radioreglementet er utstedt eller godkjent av
vedkommende myndighet eller organ utpekt av en medlems-
stat,

j) «mannskap»: medlem av skipets besetning som ikke er
skipsfører eller offiser,

k) «livbåtmann»: medlem av skipets besetning som innehar et
dyktighetsbevis i betjening av redningsfarkoster, som er
utstedt som særskilt dokument eller inngår i vedkommendes
kompetansesertifikat,
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 00miljøet, utstede en dispensasjon som tillater en bestemt
sjømann å tjenestegjøre på et bestemt skip for et bestemt
tidsrom på inntil seks måneder, i funksjoner han ikke
innehar et forskriftsmessig sertifikat for, forutsatt at
vedkommende myndigheter er overbevist om at personen
er tilstrekkelig kvalifisert til å ivareta oppgavene i den ledige
stillingen på en betryggende måte; det skal imidlertid ikke
gis dispensasjon for stillingen som radiooperatør, med
mindre annet er fastsatt i relevante bestemmelser i
radioreglementet. Det skal ikke gis dispensasjon til en
skipsfører eller maskinsjef, med mindre det foreligger force
majeure, og da bare for et kortest mulig tidsrom.

2. En dispensasjon for en bestemt stilling skal bare gis en
person som er i besittelse av det sertifikat som kreves for å
inneha stillingen umiddelbart under. Når det ikke kreves
noe sertifikat for den lavere stillingen, kan dispensasjonen
gis en person hvis kvalifikasjoner og erfaring etter
vedkommende myndighets oppfatning klart tilsvarer de
kvalifikasjoner og den erfaring som kreves for den stillingen
som skal fylles, forutsatt at denne personen, dersom
vedkommende ikke innehar et forskriftsmessig sertifikat,
pålegges å bestå en prøve godkjent av vedkommende
myndigheter for å vise at en slik dispensasjon trygt kan
gis. Dessuten skal vedkommende myndigheter påse at den
aktuelle stillingen så snart som mulig fylles av en innehaver
av et forskriftsmessig sertifikat.

Artikkel 7
Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter eller organer som
skal:

- gi opplæringen omhandlet i artikkel 5,

- organisere og/eller føre tilsyn med de eksamener som
eventuelt kreves; medlemsstaten skal påse at alle
eksaminander er forskriftsmessig kvalifiserte,

- utstede kompetansesertifikatet,

- gi dispensasjonene fastsatt i artikkel 6.

Artikkel 8
Medlemsstatene skal påse at:

1) det om bord på ethvert skip som seiler under en
medlemsstats flagg, og på alle passasjerskip som starter
og/eller avslutter en reise i en medlemsstats havn, til enhver
tid treffes egnede tiltak for å muliggjøre effektiv muntlig
kommunikasjon med hensyn til sikkerhet mellom alle
medlemmer av skipets besetning, særlig slik at det sikres
at meldinger og anvisninger mottas til rett tid og forstås
korrekt. Dessuten skal det være egnede muligheter for
kommunikasjon mellom skipet og myndighetene på land,
enten på et felles språk eller på disse myndigheters språk,

10

l) «sjøgående skip»: et skip som ikke seiler utelukkende på
innlands vannveier eller i farvann som befinner seg innenfor
eller i umiddelbar nærhet av beskyttede farvann eller
områder der havnebestemmelser får anvendelse,

m) «skip som seiler under en medlemsstats flagg»: et skip som
er registrert i en medlemsstat og seiler under medlemsstatens
flagg i samsvar med dens lovgivning, herunder skip
registrert i EUROS-registeret når dette er godkjent av Rådet.
Skip som ikke er i samsvar med denne definisjonen, skal
sidestilles med skip som seiler under en tredjestats flagg,

n) «fart nær kystlandet»: fart i nærheten av en medlemsstats
kyst som definert av denne,

o) «framdriftskraft»: den kraft i kilowatt som angis på fartøyets
registreringsbevis eller annet offisielt dokument,

p) «oljetankskip»: et skip bygd for og brukt til transport av
olje eller oljeprodukter i bulk,

q) «kjemikalietankskip»: et skip bygd for og brukt til
transport i bulk av enhver kjemikalie som på
vedtakelsestidspunktet for dette direktiv er oppført i
regelverket for bygging og utrustning av skip som
transporterer kjemikalier i bulk,

r) «gasstankskip»: et skip bygd for og brukt til transport i
bulk av enhver flytende gass som på vedtakelsestidspunktet
for dette direktiv er oppført i regelverket for skip som
transporterer flytende gasser i bulk,

s) «radioreglement»: det reviderte radioreglement som er
vedtatt av verdens administrative radiokonferanse for
mobiltjeneste,

t) «passasjerskip»: sjøgående skip som transporterer mer enn
tolv passasjerer,

u) «fiskefartøy»: et fartøy brukt til fangst av fisk, hval, sel,
hvalross eller andre av havets levende ressurser,

v) «STCW-konvensjonen»: IMOs konvensjon om normer for
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (1978) slik
den foreligger på vedtakelsestidspunktet for dette direktiv.

Artikkel 5
Opplæringen som kreves i artikkel 2, skal gis i en form som
passer til de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som
kreves i vedlegget til dette direktiv, særlig når det gjelder bruken
av livrednings- og brannslokkingsutstyr, og være godkjent av
vedkommende myndighet eller organ utpekt av den enkelte
medlemsstat.

Artikkel 6
1. Under omstendigheter der det er særlig nødvendig, kan

vedkommende myndigheter, dersom det etter deres
oppfatning ikke utgjør en fare for personer, eiendom eller
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3. Sjøfolk som ikke er i besittelse av sertifikatet omhandlet i
artikkel 3, kan få tillatelse til å tjenestegjøre på skip som
seiler under en medlemsstats flagg, forutsatt at det er truffet
beslutning om godkjenningen av deres sertifikattype etter
framgangsmåten omhandlet nedenfor:

a) Kriteriene for godkjenning av sertifikattyper utstedt
av institusjoner eller myndigheter vil bli fastsatt av
Rådet innen 1. juli 1995 i samsvar med traktatens
bestemmelser.

b) Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene om de sertifikattyper de har
godkjent eller har til hensikt å godkjenne i samsvar
med kriteriene nevnt i bokstav a).

c) Dersom det innen et tidsrom på tre måneder etter at
denne underretning er gitt, reises innvending av en
medlemsstat eller av Kommisjonen på grunnlag av
kriteriene nevnt i bokstav a), skal Kommisjonen
behandle saken etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13. Den berørte medlemsstat skal etter
framgangsmåten i nevnte artikkel treffe passende
tiltak for å gjennomføre de beslutninger som er truffet.

d) Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste over
sertifikatene som medlemsstatene har underrettet
Kommisjonen om. Listen skal offentliggjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

4. Sjøfolk som ikke er innehavere av sertifikatene omhandlet
i artikkel 3, men som tjenestegjør på et skip som seiler
under en medlemsstats flagg, kan få tillatelse til fortsatt å
tjenestegjøre om bord i skip som seiler under denne
medlemsstatens flagg i inntil to år etter at de felles kriteriene
omhandlet i nr. 3 bokstav a) er fastsatt. Etter dette tidspunkt
skal de enten være innehavere av en sertifikattype
omhandlet i artikkel 3 eller en sertifikattype godkjent etter
framgangsmåten omhandlet i nr. 3

Artikkel 10
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
skip som seiler under flagget til en tredjestat som ikke har
ratifisert STCW-konvensjonen, eller som har en skipsfører,
offiserer eller mannskap som er innehavere av sertifikater som
ikke er godkjent etter bestemmelsene i artikkel 9, fortrinnsvis
inspiseres av vedkommende myndighet i havnestaten for å
kontrollere om besetningens utdannings- og kompetansenivå
oppfyller standardene fastsatt i STCW-konvensjonen og i
artikkel 8.

Artikkel 11
Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, som også kan innebære
at et skip holdes tilbake, dersom vedkommende myndigheter i
havnestaten under en inspeksjon konstaterer at besetningen ikke

11

2) personell om bord på passasjerskip som ifølge
mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i
nødsituasjoner, lett kan identifiseres og har tilstrekkelige
kommunikasjonsferdigheter for dette formål, idet det tas
hensyn til en passende og hensiktsmessig kombinasjon av
følgende kriterier:

a) språket eller språkene i de landene passasjerene
tansportert på en bestemt rute hovedsakelig kommer
fra,

b) sannsynligheten for at ferdigheten i å bruke et
elementært engelsk ordforråd til å gi grunnleggende
anvisninger kan innebære en mulighet for kommuni-
kasjon med en passasjer som trenger hjelp, uansett
om passasjeren og besetningsmedlemmet har et felles
språk,

c) det eventuelle behov for å gjøre seg forstått på andre
måter i en nødsituasjon der verbal kommunikasjon er
umulig (f.eks. ved å demonstrere, bruke tegnspråk eller
påvise stedet der det finnes anvisninger, samlings-
stasjoner, redningsutstyr eller rømningsveier),

d) i hvilket omfang fullstendige sikkerhetsanvisninger
er gitt passasjerene på deres morsmål, og

e) de språk som kan anvendes i en nødsituasjon eller
under en øvelse ved utsending av meldinger for å gi
passasjerene redningsanvisninger og gjøre det lettere
for besetningsmedlemmene å bistå passasjerene,

3) skipsføreren, offiserene og mannskapet om bord på olje-
tankskip, kjemikalietankskip og gasstankskip som seiler un-
der en medlemsstats flagg, er i stand til å kommunisere med
hverandre på ett eller flere felles arbeidsspråk. Dessuten
skal det være egnede muligheter for kommunikasjon mellom
skipet og myndighetene på land, enten på et felles språk
eller på disse myndigheters språk,

4) medlemsstatene, når de foretar en skipsinspeksjon i
egenskap av havnestat, kontrollerer om skip som seiler un-
der en ikke-medlemsstats flagg, også etterkommer denne
artikkel.

Artikkel 9
1. Medlemsstatenes gjensidige godkjenning av sertifikater

omhandlet i artikkel 3 som innehas av sjøfolk som er borgere
i medlemsstater, skal være underlagt bestemmelsene i
direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF.

2. Medlemsstatenes gjensidige godkjenning av sertifikater
omhandlet i artikkel 3 som innehas av sjøfolk som ikke er
borgere i medlemsstater, skal også være underlagt
bestemmelsene i direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF.
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 00a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen
tre måneder etter at forslaget ble framlagt, skal
Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 14
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
31. desember 1995.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal omgående oversende Kommisjonen
teksten til de lover og forskrifter som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 15
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

___

er i stand til å dokumentere den faglige kompetansen som kreves
for de oppgaver som er tildelt dem med henblikk på skipets
sikkerhet og hindring av forurensning.

Artikkel 12
1. Dette direktiv kan endres etter framgangsmåten fastsatt i

artikkel 13 for å anvende, for dette direktivs formål, de
senere endringer i de internasjonale regelverk nevnt i
artikkel 4 bokstav q), r) og s) som er trådt i kraft.

2. Når det vedtas nye dokumenter eller protokoller til STCW-
konvensjonen nevnt i artikkel 4 bokstav v), skal Rådet, etter
forslag fra Kommisjonen og idet det tas hensyn til
medlemsstatenes parlamentariske framgangsmåter samt til
de relevante IMO-framgangsmåter, fastsette de nærmere
regler for ratifikasjonen av de nye dokumentene eller
protokollene og sørge for at de får en ensartet og samtidig
anvendelse i medlemsstatene.

Artikkel 13
1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av

representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Utferdiget i Brussel, 22. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann

___

3.

12



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.43/00

VEDLEGG

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN NEVNT I DETTE
DIREKTIVS ARTIKKEL 2

KAPITTEL II

SKIPSFØRER - DEKKSAVDELING

REGEL II/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann
på skip på 200 brutto registertonn (BRT) eller mer

Skipsfører og overstyrmann på skip på 1 600 BRT eller mer

1. Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip på 1 600 BRT eller mer skal ha behørig
sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal:

a) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

b) oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 200 BRT
eller mer, og ha følgende godkjente fartstid på sjøgående skip i denne egenskap:

i) for sertifikat som overstyrmann, minst 18 måneder. Dette tidsrom kan reduseres til
minst tolv måneder dersom myndigheten krever spesialopplæring som den anser for
likeverdig med minst seks måneders tjeneste som ansvarshavende vaktoffiser på broen,

ii)  for sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder. Dette tidsrom kan likevel reduseres til
minst 24 måneder, forutsatt at minst tolv måneder av denne fartstid på sjøgående skip
er opptjent som overstyrmann, eller dersom myndigheten krever spesialopplæring som
den anser som likeverdig med slik tjeneste,

c) ha bestått behørig eksamen i henhold til myndighetens krav. Denne eksamen skal omfatte de
emner som er oppført i tillegget til denne regel, bortsett fra at for skipsførere og overstyrmenn
på skip som anvendes i fart nær kystlandet kan myndigheten tillempe eksamenskravene slik
den finner det nødvendig, idet det tas hensyn til de sikkerhetsmessige virkninger for alle
skip som seiler i de samme farvann.

Skipsfører og overstyrmann på skip mellom 200 og 1 600 BRT

3. Enhver skipsfører og overstyrmann på sjøgående skip mellom 200 og 1 600 BRT skal ha behørig
sertifikat.

4. Alle som søker om sertifikat skal:

a) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

b) i) for sertifikat som overstyrmann, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på
broen på skip på 200 BRT eller mer,

13
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 00ii)  for sertifikat som skipsfører, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen
på skip på 200 BRT eller mer, og ha minst 36 måneders godkjent fartstid på sjøgående
skip i denne egenskap. Dette tidsrom kan likevel reduseres til minst 24 måneder forutsatt
at minst tolv måneder av denne fartstid er opptjent som overstyrmann, eller dersom
myndigheten krever spesialopplæring som den anser som likeverdig med slik tjeneste,

c) ha bestått behørig eksamen i henhold til myndighetens krav. Denne eksamen skal omfatte de
emner som er oppført i tillegget til denne regel, bortsett fra at for skipsførere og overstyrmenn
på skip som anvendes i fart nær kystlandet kan myndigheten tillempe eksamenskravene slik
den finner det nødvendig, ved å utelate slike emner som ikke er anvendelige for vedkommende
skip eller farvann, idet det tas hensyn til de sikkerhetsmessige virkninger for alle skip som
seiler i de samme farvann.

Alminnelige bestemmelser

5. Det kunnskapsnivå som kreves under de forskjellige avsnitt i tillegget, kan varieres avhengig av
om sertifikatet skal utstedes for skipsfører eller overstyrmann, og om sertifikatet eller sertifikatene
skal gjelde for skip på 1 600 BRT eller mer eller for skip mellom 200 og 1 600 BRT.

TILLEGG TIL REGEL II/2

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip
på 200 BRT eller mer

1. Den følgende fagplan er utarbeidet for eksaminasjon av kandidater for sertifikat som skipsfører
eller overstyrmann på skip på 200 BRT eller mer. Det er meningen å utvide og gå dypere inn i
fagene som er omhandlet i regel II/4 - «Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som
ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 200 BRT eller mer». Med det for øye at det i siste
instans er skipsføreren som er ansvarlig for skipets, passasjerenes, besetningens og lastens sikkerhet,
og at overstyrmannen skal være i stand til å overta dette ansvar når som helst, skal eksamen i disse
fag utformes for å prøve deres evner til å tilegne seg all tilgjengelig informasjon som innvirker på
skipets sikkerhet.

2. Navigering og posisjonsbestemmelse

a) Planlegging av reisen og navigering under alle forhold:

i) ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet;

ii)  hvor det er farvannsbegrensninger,

iii)  i is,

iv) i nedsatt sikt,

v) i trafikkseparasjonssystemer,

vi) i områder med store tidevannsvirkninger.

14
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b) Posisjonsbestemmelse:

i) ved astronomiske observasjoner, herunder bruk av sol, stjerner, måne og planeter,

ii)  ved terrestriske observasjoner, herunder evne til å anvende peilinger fra landemerker
og navigeringsmidler som fyr, radiofyr og bøyer sammen med hensiktsmessige kart,
meddelelse til sjøfarende og andre publikasjoner for å bedømme nøyaktigheten av den
framkomne posisjonsbestemmelse,

iii)  ved bruk av alle moderne elektroniske navigasjonsmidler for skip i henhold til
myndighetens krav, med særlig kjennskap til prinsippene for midlenes virkemåte og
deres begrensninger, feilkilder, oppdagelse av feilaktig informasjon, samt
korrigeringsmetoder for å oppnå nøyaktig posisjonsbestemmelse.

3. Vakthold

a) Godtgjøre grundig kjennskap til innhold, anvendelse og hensikt når det gjelder de
internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen, innbefattet de vedlegg som
vedrører navigeringens sikkerhet.

b) Godtgjøre kjennskap til regel II/1 - «Grunnprinsipper som skal iakttas ved vakthold på broen».

4. Radarutstyr

Godgjøre ved hjelp av radarsimulator, eller hvor slik ikke finnes, ved hjelp av plottebord, kjennskap
til grunnprinsippene for radar, ferdighet i å betjene og anvende radar og i å tolke og analysere
opplysningene som fås fra dette utstyr, herunder:

a) forhold som påvirker funksjon og nøyaktighet,

b) etablering og opprettholdelse av bilde,

c) oppdagelse av feilaktig gjengivelse av opplysninger, falske ekko, sjørefleks osv.,

d) avstand og peiling,

e) identifikasjon av kritiske ekko,

f) andre skips kurs og fart,

g) tid og avstand til nærmeste passeringspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip,

h) oppdagelse av andre skips kurs- eller fartsendringer,

i) virkning av endringer av eget skips kurs eller fart, eller begge deler,

j) anvendelse av de internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen.

5. Magnet- og gyrokompasser

Ferdighet i å fastslå og korrigere magnetkompassdeviasjon og gyrokompassers feilmisvisning og
kjennskap til korreksjonsmåter.

6. Meteorologi og oseanografi

a) Ferdighet i å forstå og tolke et synoptisk kart og i å varsle været i et område, de lokale
værforhold tatt i betraktning.

15
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 00b) Kjennskap til de forskjellige værsystemers karakteristikk, herunder tropiske sykloner,
unnvikelse av stormsentre og de farlige kvadranter.

c) Kjennskap til havstrømsystemer.

d) Ferdighet i å bruke alle hensiktsmessige sjøfartspublikasjoner vedrørende tidevann og strøm,
herunder de som er avfattet på engelsk.

e) Ferdighet i å beregne tidevannsforhold.

7. Manøvrering og håndtering av skipet

Manøvrering og håndtering av skipet under alle forhold, herunder:

a) manøvrer ved tilnærming til losfartøy/stasjon under tilbørlig hensyntagen til vær, tidevann,
sige- og stoppedistanser,

b) håndtering av skipet i elver, elvemunninger osv., idet det tas hensyn til hvordan skipet lystrer
roret under påvirkning av strøm, vind og trange farvann,

c) manøvrering i grunne farvann, idet det tas hensyn til reduksjon av kjølens klaring som følge
av «squat»(7), rulling og stamping,

d) gjensidig påvirkning mellom skip som passerer hverandre og mellom eget skip og nærliggende
bredder (kanalvirkning),

e) legge til og gå fra kai under varierende vind- og tidevannsforhold, med og uten slepebåt,

f) valg av ankerplass; oppankring med ett eller to ankere på trange ankerplasser og faktorer
som spiller inn ved vurdering av hvilken kjettinglengde som skal brukes,

g) dregging, frigjøring av uklare ankere,

h) tørdokksetting av både skadd og uskadd skip,

i) kontroll og manøvrering av skip i dårlig vær, herunder assistanse til skip eller fly i nød,
tauing, framgangsmåter for å hindre at skip som ikke kan manøvrere, blir liggende på tvers i
sjøen, reduksjon av avdrift og bruk av olje,

j) forsiktighetsregler ved manøvrering for å sette båter eller redningsflåter på vannet i dårlig
vær,

k) metoder til å ta overlevende om bord fra livbåter eller redningsflåter,

l) ferdighet i å fastslå manøvrerings- og maskinegenskaper for de viktigste fartøystyper, spesielt
med hensyn til stoppedistanser og svingradius med forskjellig dypgang og fart,

m) viktigheten av å gå med redusert fart for å unngå skader forårsaket av bølger fra eget skips
baug eller akterende,

n) praktiske tiltak ved navigering i is eller under nedisingsforhold,

o) bruk av og manøvrering i trafikkseparasjonssystemer.

(7) «Squat»: den minsking av klaringen under kjølen som oppstår når skipet beveger seg gjennom vannet, og som er
forårsaket av så vel skrogets nedsynkning som trimforandring. Virkningen blir forsterket i grunne farvann og reduseres
med avtagende fart.
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8. Skips stabilitet(8) og konstruksjon og forholdsregler ved havari

a) Forståelse av grunnprinsippene for skipskonstruksjon og de teorier og faktorer som påvirker
trim og stabilitet, samt nødvendige tiltak for å opprettholde sikker trim og stabilitet.

b) Kjennskap til hvordan skipets trim og stabilitet påvirkes i tilfelle skade på og derpå følgende
fylling av et rom, samt mottiltak som må iverksettes.

c) Vise bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av
belastning, herunder kjennskap til stuing av last og inntaking av ballast for å holde
skrogbelastningene innenfor akseptable grenser.

d) Alminnelig kjennskap til de viktigste konstruksjonsdeler i et skip og de riktige betegnelser
på de forskjellige deler.

e) Kjennskap til IMCOs rekommandasjoner vedrørende skips stabilitet.

9. Skipsmaskineri

a) Funksjonsprinsipper for skipsmaskineri.

b) Hjelpemaskineri på skip.

c) Alminnelig kjennskap til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri.

10. Håndtering og stuing av last

a) Stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseutstyr.

b) Laste- og lossearbeid, særlig med henblikk på lasting og lossing av tungt gods.

c) Internasjonale regler og rekommandasjoner vedrørende transport av last, særlig de
internasjonale regler for sjøtransport av farlig gods, International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG).

d) Transport av farlig gods; forsiktighetsregler som skal følges under lasting og lossing, samt
kontroll med farlig gods under reisen.

e) Praktisk kjennskap til innhold og anvendelse av gjeldende relevante sikkerhetsveiledninger
for tankskip.

f) Praktisk kjennskap til alminnelig benyttede rørlednings- og pumpesystemer for last.

g) Uttrykk og definisjoner som brukes til å beskrive egenskaper til vanlige oljelaster som råolje,
mellomdestillater og nafta.

h) Forurensningsregler; arbeider med ballast, tankrengjøring og gassfriing.

i) «Load-on-top»-metoder.

11. Forebygging av brann og brannslokkingsutstyr

a) Organisering av brannøvelser.

(8) Skipsførere og overstyrmenn som gjør tjeneste om bord på små skip, må ha fullt kjennskap til de grunnleggende
stabilitetskrav for slike skip.
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 00b) Branners klassifisering og kjemi.

c) Brannslokkingssystemer.

d) Deltakelse i godkjent brannslokkingskurs.

e) Kjennskap til regler vedørerende brannslokkingsutstyr.

12. Forholdsregler i nødsituasjoner

a) Forholdsregler ved grunnsetting av skip.

b) Tiltak som skal iverksettes før og etter grunnstøting.

c) Framgangsmåte for å bringe et grunnstøtt skip flott, med og uten assistanse.

d) Tiltak som må iverksettes etter en kollisjon.

e) Midlertidig tetning av lekkasjer.

f) Tiltak for å beskytte og ivareta passasjerenes og mannskapets sikkerhet i nødsituasjoner.

g) Begrensning av skade og berging av skipet etter brann eller eksplosjon.

h) Forholdsregler når skipet må forlates.

i) Nødstyring, tilrigging og bruk av nødstyring og midler for tilrigging av nødror hvor dette er
praktisk mulig.

j) Redning av personer fra et skip i nød eller fra et vrak.

k) Mann over bord-rutiner.

13. Medisinsk pleie

Grundig kjennskap til følgende publikasjoners innhold:

a) internasjonal medisinsk veiledning for skip eller tilsvarende nasjonale publikasjoner,

b) avsnitt vedrørende medisinsk pleie i den internasjonale signalbok,

c) medisinsk veiledning i førstehjelp til bruk ved ulykker med farlig gods.

14. Sjørett

a) Kjennskap til internasjonal sjørett slik denne foreligger i internasjonale avtaler og
konvensjoner, i den utstrekning de har betydning for skipsførerens særlige plikter og ansvar,
særlig med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av det marine miljø. Særlig vekt skal legges
på følgende emner:

i) sertifikater og andre dokumenter som et skip plikter å ha om bord i henhold til
internasjonale konvensjoner, hvordan de anskaffes og deres rettslige gyldighetstid,

ii)  ansvar i henhold til relevante krav i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer,

iii)  ansvar i henhold til relevante krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for
menneskeliv til sjøs,
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iv) ansvar i henhold til internasjonale konvensjoner for å hindre forurensning fra skip,

v) legeerklæringer for sjømenn, kravene i de internasjonale helsereglene,

vi) ansvar i henhold til konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av
sammenstøt på sjøen,

vii ) ansvar i henhold til andre internasjonale overenskomster vedrørende skipets,
passasjerenes, mannskapets og lastens sikkerhet.

b) Omfanget av kunnskaper om nasjonal sjøfartslovgivning overlates til myndighetens skjønn,
men skal dekke nasjonale tiltak til gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner.

15. Personaladministrasjon og opplæringsansvar

Kjennskap til personaladministrasjon, organisasjon og opplæring om bord.

16. Samband

a) Ferdighet i å sende og motta meldinger med morselampe og i å bruke den internasjonale
signalbok; når myndigheten har eksaminert kandidater i disse emner for et sertifikat av
lavere grad, kan kandidaten velge å ikke ta ny prøve i disse emner for skipsførersertifikat.

b) Kjennskap til framgangsmåten som anvendes i radiotelefonisamband og ferdighet i å bruke
radiotelefon, spesielt med hensyn til nød-, haster-, sikkerhets- og navigasjonsmeldinger.

c) Kjennskap til framgangsmåten for utsendelse av de radiotelegrafiske nødsignaler som er
foreskrevet i radioreglementet.

17. Livredning

Grundig kjennskap til forskrifter vedrørende livredningsutstyr (Den internasjonale konvensjon
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs), til organisering av båtøvelser, til livbåter, redningsflåter og
andre livredningsredskaper.

18. Søk og redning

Grundig kjennskap til IMCOs håndbok for skip i handelsflåten om søk og redning til sjøs
(MERSAR).

19. Metoder for prøving av dyktighet

a) Navigering

Demonstrere bruk av sekstant, peileskive, asimutspeil og ferdighet i å sette ut posisjon, kurs og
peilinger.

b) Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen:

i) bruk av små modeller som viser de riktige signalfigurer eller lanterner eller
lanternesimulator,

ii)  plottebord eller radarsimulator.

c) Radar

i) radarsimulator, eller

ii)  plottebord.
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 00d) Brannslokking

Deltakelse i godkjent brannslokkingskurs.

e) Samband

Praktisk prøve så vel som visuelt ved bruk av tale.

f) Livredning

Sjøsetting og bruk av livbåter, redningsflåte og andre livredningsredskaper, herunder iføring
av redningsvester.

REGEL II/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen
og som fører av fartøy på mindre enn 200 BRT

1. Fartøyer som ikke anvendes i fart nær kystlandet

a) Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip på mindre enn 200 BRT som ikke
anvendes i fart nær kystlandet, skal ha sertifikat anerkjent av myndigheten for tjeneste som
skipsfører på skip mellom 200 og 1 600 BRT.

b) Enhver som tjenestegjør som ansvarshavende vaktoffiser på broen på sjøgående skip på
mindre enn 200 BRT som ikke anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat for
skip på 200 BRT eller mer.

2. Skip som anvendes i fart nær kystlandet

a) Skipsføreren

i) Enhver skipsfører som tjenestegjør på sjøgående skip på mindre enn 200 BRT som
anvendes i fart nært kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

ii)  Alle som søker om sertifikat skal:

1) ha fylt 20 år,

2) ha ikke mindre enn tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående skip som
ansvarshavende vaktoffiser på broen,

3) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han er i besittelse av tilstrekkelige
kunnskaper om sine plikter på de aktuelle skip, innbefattet de emner som er angitt
i tillegget til denne regel.

b) Vakthavende offiser på broen

i) Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip på mindre enn 200
BRT som anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

ii)  Den som søker om sertifikat skal:
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1) ha fylt 18 år,

2) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

3) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han

- med tilfredsstillende resultat har gjennomgått spesialopplæring, innbefattet
passende fartstid på sjøgående skip i et tilstrekkelig tidsrom i samsvar med
myndighetens krav, eller opptjent ikke mindre enn tre års godkjent fartstid i
dekksavdelingen på sjøgående skip,

4) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han er i besittelse av tilstrekkelige
kunnskaper om sine plikter på de aktuelle skip, innbefattet de emner som er oppført
i tillegget.

3. Opplæring

Opplæring for å oppnå nødvendige kunnskaper og praktisk erfaring skal baseres på regel II/1 -
«Grunnprinsipper som skal iakttas ved vakthold på broen» og på relevante internasjonale regler
og rekommandasjoner.

4. Fritakelser

Dersom myndigheten finner at skipets størrelse og forholdene på reisen er slik at det ville være
urimelig eller praktisk umulig å gjøre kravene i denne regel og tillegget til denne gjeldende fullt
ut, kan den i tilsvarende omfang frita skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser på broen på slikt
skip eller type skip fra visse av kravene, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som seiler
i samme farvann.

TILLEGG TIL REGEL II/3

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av sertifikater som ansvarshavende vaktoffiser på
broen og som skipsfører på skip på mindre enn 200 BRT

1. a)      Kjennskap til:

i) Kystnavigasjon og i nødvendig utstrekning astronomisk navigasjon,

ii)  Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen,

iii)  Internasjonale regler for sjøtransport av farlig gods (IMDG),

iv) magnetkompass,

v) radiotelefoni og optisk signalering,

vi) forebygging av brann og brannslokkingsutstyr,

vii ) livredning,

viii ) forholdsregler i nødsituasjoner,

ix) skipsmanøvrering,

x) skipsstabilitet,
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 00xi) meteorologi,

xii ) maskineri på små skip,

xiii ) førstehjelp,

xiv) søk og redning,

xv) forebygging av forurensning av det marine miljø.

b) I tillegg til kravene i bokstav a) kreves det tilstrekkelige kunnskaper til betryggende betjening
av alle navigasjonshjelpemidler og utstyr installert om bord på aktuelle skip.

c) Kunnskapsnivået som skal kreves i emnene nevnt i bokstav a) og b), skal være tilstrekkelig
til at vakthavende offiser på betryggende måte kan utføre sine plikter.

2. Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip på mindre enn 200 BRT, skal i tillegg til
kravene i punkt 1 ovenfor godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han er i besittelse av de
kunnskaper som kreves for trygt å kunne utføre alle plikter som påhviler en slik skipsfører.

REGEL II/4

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen
på skip på 200 BRT eller mer

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør på et sjøgående skip på 200 BRT
eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal:

a) ha fylt 18 år,

b) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

c) ha ikke mindre enn tre års godkjent fartstid i dekksavdelingen på sjøgående skip, hvorav
minst seks måneders vakttjeneste på broen under tilsyn av en kvalifisert offiser; myndigheten
kan imidlertid tillate at inntil to år av denne godkjente fartstid på sjøgående skip erstattes
med spesialopplæring, forutsatt at myndigheten finner at verdien av denne spesialopplæringen
minst tilsvarer verdien av den fartstid den erstatter,

d) ved å bestå en passende eksamen godtgjøre for myndigheten at han er i besittelse av
tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper til å oppfylle sine plikter.

3. Sertifikater for tjeneste uten begrensning

For utstedelse av sertifikater for tjeneste uten farvannsbegrensning skal det ved eksaminasjonen
kontrolleres at kandidaten har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper i de emner som er
oppført i tillegget til denne regel.

4. Begrensede sertifikater

Ved utstedelse av sertifikater begrenset til tjeneste i fart nær kystlandet kan myndigheten utelate
følgende emner fra de som er oppført i tillegget, idet det tas hensyn til de sikkerhetsmessige
virkninger for alle skip som seiler i de samme farvann:
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a) astronomisk navigasjon,

b) elektroniske stedsbestemmelses- og navigasjonssystemer når det gjelder farvann som ikke
dekkes av slike systemer.

5. Kunnskapsnivå

a) I emnene som er oppgitt i tillegget, skal det kreves et kunnskapsnivå som er tilstrekkelig til
at vakthavende offiser kan utføre sin vakttjeneste på betryggende måte. Ved avgjørelse av
hva som er passende kunnskapsnivå, skal myndigheten ta hensyn til merknadene til de enkelte
emner i tillegget.

b) Opplæring for å tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring skal baseres
på regel II/1 - «Grunnprinsipper som skal iakttas ved vakthold på broen» og relevante
internasjonale regler og rekommandasjoner.

TILLEGG TIL REGEL II/4

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på
broen på skip på 200 BRT eller mer

1. Astronomisk navigasjon

Ferdighet i å bruke himmellegemer til å bestemme skipets posisjon og kompassets feilvisning.

2. Terrestrisk navigasjon og kystnavigasjon

a) Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av:

i) landemerker,

ii)  hjelpemidler for navigeringen, herunder fyr, sjømerker og bøyer,

iii)  bestikkoppgjør, idet det tas hensyn til vind, tidevann, strøm og fart i henhold til
propellomdreininger per minutt og logg.

b) Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonskart og publikasjoner, f.eks.
seilingsbeskrivelser, tidevanntabeller, etterretninger for sjøfarende, farvannsvarsler per ra-
dio og informasjon vedrørende seilingsruter.

3. Radarnavigasjon

Kjennskap til radarens grunnprinsipper og ferdighet i å betjene og bruke radar samt ferdighet i å
tolke og analysere de opplysninger som fås ved bruk av radar, herunder:

a) forhold som påvirker funksjon og nøyaktighet,

b) etablering og opprettholdelse av bilde,

c) oppdagelse av feilaktig gjengivelse av opplysninger, falske ekko, sjørefleks osv.,

d) avstand og peiling,

e) identifikasjon av kritiske ekko,
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 00f) andre skips kurs og fart,

g) tid og avstand til nærmeste punkt for passering av kryssende, møtende eller innhentende
skip,

h) oppdagelse av andre skips endringer av kurs og fart,

i) virkning av endringer av eget skips kurs og/eller fart,

j) anvendelse av de internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.

4. Vakttjeneste

a) Godtgjøre grundig kjennskap til innhold, anvendelse og hensikt når det gjelder de
internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, innbefattet de vedlegg som
angår navigeringens sikkerhet.

b) Godtgjøre kjennskap til innholdet av regel II/1 - «Grunnprinsipper som skal iakktas ved
vakthold på broen».

5. Elektroniske posisjonsbestemmelses- og navigasjonssystemer

Ferdighet i å bestemme skips posisjon ved hjelp av elektroniske navigasjonshjelpemidler i henhold
til myndighetens krav.

6. Radiopeileapparater og ekkolodd

Ferdighet i å betjene utstyret og anvende opplysningene riktig.

7. Meteorologi

Kjennskap til meteorologiske instrumenter som brukes om bord på skip og deres anvendelse.
Kjennskap til karakteristiske forhold ved forskjellige værsystemer, rapporteringsrutiner og
registreringssystemer og ferdighet i å anvende tilgjengelige meteorologiske opplysninger.

8. Magnet- og gyrokompasser

Kjennskap til prinsippene for magnet- og gyrokompasser, innbefattet feilvisning og korrigering.
Når det gjelder gyrokompasser, innsikt i de systemer som kontrolleres av hovedgyroen og kjennskap
til de mest brukte gyrokompassers funksjon og vedlikehold.

9. Selvstyreanlegg

Kjennskap til systemer og rutiner for selvstyreanlegg

10. Radiotelefoni og optisk signalering

a) ferdighet i å sende og motta meldinger med morselampe,

b) ferdighet i bruk av den internasjonale signalbok,

c) kjennskap til den framgangsmåte som anvendes i radiotelefonisamband og ferdighet i å bruke
radiotelefon, særlig med hensyn til nød-, haster-, sikkerhets- og navigasjonsmeldinger.

11. Forebygging av brann og brannslokkingsutstyr

a) ferdighet i å organisere brannøvelser,
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b) kjennskap til branners klassifisering og kjemi,

c) kjennskap til brannslokkingssystemer,

d) deltakelse i godkjent brannslokkingskurs.

12. Livredning

Ferdighet i å organisere båtøvelser og kjennskap til bruk av livbåter, redningsflåter, flyteredskaper
og lignende livredningsredskaper med utstyr, herunder bærbare radioapparater og
nødradiopeilesendere (EPIRB). Kjennskap til overlevingsteknikk i sjøen.

13. Forholdsregler i nødsituasjoner

Kjennskap til de punkter som er anført i vedkommende tillegg til gjeldende utgave av ILO/IMCO-
veiledningen («Document for Guidance»).

14. Manøvrering og håndtering av skipet

Kjennskap til:

a) virkning av forskjellig dødvekt, dypgående, trim, fart og kjølklaring på svingeradius og
stoppedistanser,

b) virkning av vind og strøm på fartøyets oppførsel,

c) manøvrer for redning ved mann-over-bord,

d) virkning av redusert klaring under kjølen under fart («squat») og av grunt vann o.l.,

e) riktige oppankrings- og fortøyningsrutiner.

15. Skips stabilitet

a) Praktisk kjennskap til og anvendelse av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer
og utstyr for belastningsberegning.

b) Forståelse av grunnleggende tiltak som skal iverksettes i tilfelle delvis tap av skipets oppdrift
i uskadd tilstand.

16. Engelsk

Tilstrekkelig kjennskap til det engelske språk til at offiseren kan bruke kart og andre nautiske
publikasjoner, forstå meteorologiske opplysninger og meldinger som angår skipets sikkerhet og
drift, og uttrykke seg tydelig i sin utveksling av meddelelser med andre skip og kyststasjoner. Evne
til å forstå og bruke IMCOs samling av maritime standarduttrykk.

17. Skips konstruksjon

Alminnelig kjennskap til skipets hovedkonstruksjonsdeler og riktig betegnelse på de forskjellige
deler.

18. Håndtering og stuing av last

Kjennskap til forsvarlig behandling og stuing av last og virkningene av disse faktorer på skipets
sikkerhet.
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 0019. Medisinsk pleie

Praktisk anvendelse av medisinske håndbøker og råd over radio, herunder evne til på grunnlag av
slike kunnskaper å treffe effektive forholdsregler i tilfelle av ulykke eller sykdom som vanligvis
kan forekomme om bord på skip.

20. Søk og redning

Kjennskap til IMCOs håndbok for skip i handelsflåten om redning (MERSAR).

21. Hindring av forurensning av det marine miljø

Kjennskap til de forholdsregler som skal iakttas for å hindre forurensning av det marine miljø.

REGEL II/5

Obligatoriske minstekrav for å sikre opprettholdelse og ajourføring av skipsføreres og
dekksoffiserers dyktighet og kunnskaper

1. Alle skipsførere og dekksoffiserer med sertifikat som tjenestegjør til sjøs eller som akter å gå til
sjøs igjen etter en periode i land, plikter, for fortsatt å anses kvalifisert til tjeneste på sjøgående
skip, å godtgjøre med regelmessige mellomrom på ikke mer enn fem år at de oppfyller de krav
myndigheten stiller til:

a) helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel, og

b) faglig dyktighet:

i) ved godkjent tjeneste på sjøgående skip som skipsfører eller dekksoffiser i minst ett av
de foregående fem år, eller

ii)  ved å ha utført funksjoner forbundet med de plikter som svarer til graden av det sertifikat
de har, og som minst anses å svare til den tjeneste på sjøgående skip som kreves etter
punkt 1 b) i), eller

iii)  ved ett av følgende vilkår.

- å bestå en godkjent prøve, eller

- å fullføre et eller flere godkjente kurs med tilfredsstillende resultat, eller

- å ha utført godkjent tjeneste på sjøgående skip som dekksoffiser i overtallig stilling
i en periode på ikke mindre enn tre måneder umiddelbart før han tiltrer den stilling
som han er berettiget til i henhold til sitt sertifikat.

2. Myndigheten skal i samråd med de berørte parter utarbeide eller fremme utarbeiding av et opplegg
med repetisjons- og ajourføringskurs, enten obligatoriske eller frivillige, for skipsførere og
dekksoffiserer som tjenestegjør til sjøs, særlig for dem som skal gjenoppta tjeneste på sjøgående
skip. Myndigheten skal sørge for at forholdene legges slik til rette at det vil være mulig for alle det
angår å gjennomgå slike kurs avpasset etter deres erfaring og plikter. Disse kurs skal godkjennes
av myndigheten og skal innbefatte forandringer i sjøtekniske forhold og relevante internasjonale
regler og rekommandasjoner angående sikkerhet for menneskeliv til sjøs og beskyttelse av det
marine miljø.
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3. For å fortsette tjeneste om bord på sjøgående skip hvor særskilte opplæringskrav er gjort gjeldende
ved internasjonale avtaler, skal alle skipsførere og dekksoffiserer gjennomgå godkjent, relevant
opplæring med tilfredsstillende resultat.

4. Myndigheten skal sørge for at tekstene til de seneste endringer i internasjonale regler vedrørende
sikkerhet for menneskeliv til sjøs og beskyttelse av det marine miljø blir gjort tilgjengelig for skip
under dens jurisdiksjon.

REGEL II/6

Obligatoriske minstekrav for mannskaper som inngår i brovakten

1. Minstekravene for mannskaper som inngår i brovakten på sjøgående skip på 200 BRT eller mer er
anført i punkt 2. Disse krav er ikke dem som gjelder for utstedelse av matrossertifikat(9), og
bortsett fra for skip av begrenset størrelse, gjelder de heller ikke som minstekrav for et mannskap
som skal være eneste mannskap på brovakten. Myndigheten kan kreve ytterligere opplæring og
kvalifikasjoner for et mannskap som skal være eneste mannskap på brovakten.

2. Alle mannskaper som inngår i brovakten på sjøgående skip på 200 BRT eller mer, skal:

a) ha fylt 16 år,

b) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

c) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at de:

i) har opptjent godkjent fartstid på sjøgående skip, herunder ikke mindre enn seks måneders
praksis til sjøs med spesiell tilknytning til brovakt-oppgaver, eller

ii)  med tilfredsstillende resultat har gjennomgått spesialopplæring, enten før utreise eller
om bord, herunder tjeneste på sjøgående skip i et tilstrekkelig tidsrom som bestemt av
myndigheten, men likevel ikke mindre enn to måneder,

d) ha erfaring eller opplæring som innbefatter:

i) grunnprinsippene for brannslokking, førstehjelp, personlig overlevingsteknikk,
helsefarer og personlig sikkerhet,

ii)  evne til å forstå ordrer og gjøre seg selv forstått av vaktoffiseren i forhold som angår
deres tjenesteplikter,

iii)  ferdighet i å styre og å etterkomme rorkommando, samt tilstrekkelig kjennskap til mag-
net- og gyrokompasser til å kunne utføre disse plikter,

iv) ferdighet i å holde behørig utkikk ved syn og hørsel og til å rapportere den tilnærmede
peiling av et lydsignal, lys eller annet objekt i grader eller streker,

v) fortrolighet med skifte fra selvstyring til manuell styring og omvendt,

vi) kjennskap til bruk av relevante interne sambands- og alarmsystemer,

vii ) kjennskap til pyrotekniske nødsignaler,

(9) Det henvises til ILO-konvensjonen av 1946 om utstedelse av matrossertifikat eller senere konvensjoner om dette.
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 00viii ) kjennskap til sine plikter i nødsituasjoner,

ix) kjennskap til skipsterminologi og definisjoner som angår deres plikter.

3. Den erfaring, tjeneste eller opplæring som kreves i punkt 2 c) og d), kan erverves gjennom utførelsen
av oppgaver knyttet til brovakter, men da bare dersom disse oppgaver utføres under direkte tilsyn
av skipsføreren, ansvarshavende vaktoffiser på broen eller et kvalifisert mannskap.

4. Myndigheten skal sørge for at et autorisasjonsdokument utstedes til hver enkelt sjømann som
gjennom erfaring eller opplæring er kvalifisert i samsvar med denne regel til å tjenestegjøre som
mannskap som inngår i brovakt, eller at det dokument han allerede har, får behørig påtegning om
dette.

5. En sjømann kan av myndigheten anses å oppfylle kravene etter denne regel dersom han har
tjenestegjort i dekksavdelingen i egnet stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste fem år
før konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende myndighet.

KAPITTEL III

MASKINAVDELINGEN

REGEL III/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip
som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på sjøgående skip som drives av
hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal:

a) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

b) oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende maskinoffiser på vakt, og

i) for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående
skip som maskinassistent eller maskinoffiser,

ii)  for sertifikat som maskinsjef, ha minst 36 måneders godkjent fartstid på sjøgående
skip, hvorav minst tolv måneder som maskinoffiser i stilling som medfører ansvar
mens han er kvalifisert til tjeneste som førstemaskinist,

c) ha gjennomgått et godkjent praktisk kurs i brannslokking,

d) ha bestått behørig eksamen i henhold til myndighetens krav. Denne eksamen skal omfatte de
emner som er oppført i tillegget til denne regel, men likevel slik at myndigheten for offiserer
på skip med begrenset framdriftskraft som anvendes i fart nær kystlandet, kan justere
eksamenskravene slik den finner det nødvendig, idet det tas hensyn til de sikkerhetsmessige
virkninger for alle skip som måtte seile i de samme farvann.

3.  Opplæring for tilegnelse av nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring skal ta hensyn
til de relevante internasjonale regler og rekommandasjoner.

4. Det kunnskapsnivå som kreves i de forskjellige punkter i tillegget, kan tillempes etter som sertifikatet
skal utstedes til maskinsjef eller førstemaskinist.
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TILLEGG TIL REGEL III/2

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på
skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

1. Den følgende fagplan er utarbeidet til bruk ved eksaminasjon av kandidater for utstedelse av
sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med
framdriftskraft på 3000 kW eller mer. I betraktning av at en førstemaskinist skal være i stand til
når som helst å overta maskinsjefens ansvar, skal eksaminasjonen i disse emner utformes med
henblikk på å prøve kandidatens evne til å tilegne seg alle tilgjengelige opplysninger som vedrører
sikker drift av skipets maskineri.

2. Når det gjelder punkt 4 a) nedenfor, kan myndigheten utelate kunnskapskrav vedrørende andre
typer framdriftsmaskineri enn de maskinanlegg det sertifikat som skal tildeles, skal gjelde for. Et
sertifikat som utstedes på dette grunnlag, skal ikke gjelde for noen utelatt type maskinanlegg før
maskinoffiseren godtgjør til myndighetens tilfredshet at han har den kompetanse som kreves også
på vedkommende område. Enhver slik begrensning skal framgå av sertifikatet.

3. Enhver kandidat skal ha teoretiske kunnskaper i følgende fag:

a) termodynamikk og varmegjennomgang,

b) mekanikk og hydromekanikk,

c) driftsprinsippene for kraftanlegg på skip (diesel, damp, gassturbin) og kjøleteknikk,

d) brennstoffers og smøremidlers fysiske og kjemiske egenskaper,

e) materialers egenskaper,

f) branners og slokkemidlers kjemi og fysikk,

g) skipselektroteknikk, elektronikk og elektrisk utstyr,

h) grunnprinsipper for automatiserings-, instrumenterings- og kontrollsystemer,

i) konstruksjon og bygging av skip, herunder havarikontroll.

4. Enhver kandidat skal ha tilstrekkelige praktiske kunnskaper i minst følgende fag:

a) drift og vedlikehold av:

i) dieselmotorer for skip,

ii)  damp-framdriftsanlegg for skip,

iii)  gassturbiner for skip,

b) drift og vedlikehold av hjelpemaskineri, herunder pumpe- og rørsystemer, hjelpekjeler og
styremaskinsystemer,

c) drift, prøving og vedlikehold av elektrisk utstyr og kontrollutstyr,

d) drift og vedlikehold av losse-/lasteutstyr og dekksmaskineri,
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 00e) påvisning av feilfunksjonering i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade,

f) organisering av forsvarlige vedlikeholds- og reparasjonsrutiner,

g) metoder og hjelpemidler for å forebygge, oppdage og slokke branner,

h) metoder og hjelpemidler for å hindre miljøforurensning fra skip,

i) regler som skal iakttas for å hindre forurensning av det marine miljø,

j) virkninger av marin forurensning på miljøet,

k) førstehjelp i forbindelse med skader som ventelig kan oppstå i maskinrom, og bruken av
førstehjelpsutstyr,

l) funksjoner og bruk av livredningsutstyr,

m) metoder for utøvelse av havarikontroll,

n) arbeidsvern.

5. Enhver kandidat skal ha kjennskap til internasjonal sjørett slik denne foreligger i internasjonale
avtaler og konvensjoner i den utstrekning de har betydning for maskinavdelingens særlige plikter
og ansvar, særlig med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av det marine miljø. Omfanget av
kunnskaper vedrørende den nasjonale sjøfartslovgivning overlates til myndighetens skjønn, men
skal dekke nasjonale tiltak til gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner.

6. Enhver kandidat skal ha kjennskap til personaladministrasjon, organisasjon og opplæring om bord.

REGEL III/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip
som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør om bord på et sjøgående skip som drives
av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal:

a) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

b) oppfylle kravene for sertifikat som vakthavende maskinoffiser, og

i) for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående
skip som maskinassistent eller maskinoffiser,

ii)  for sertifikat som maskinsjef, ha minste 24 måneders godkjent fartstid på sjøgående
skip, hvorav minst tolv måneder skal være opptjent mens han er kvalifisert til tjeneste
som førstemaskinist,

c) ha gjennomgått et godkjent praktisk kurs i brannslokking,

d) ha bestått behørig eksamen i henhold til myndighetens krav. Denne eksamen skal omfatte de
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emner som er oppført i tillegget til denne regel, men likevel slik at myndigheten kan tillempe
eksamenskravene og kravene til fartstid på sjøgående skip for offiserer på skip som anvendes
i fart nært kystlandet, idet det tas hensyn til de typer automatisk og fjernstyrt kontrollutstyr
som slike skip er utstyrt med, og til de sikkerhetsmessige virkninger for alle skip som måtte
seile i de samme farvann.

3. Opplæring for tilegnelse av nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring skal ta hensyn
til de relevante internasjonale regler og rekommandasjoner.

4. Det kunnskapsnivå som kreves i de forskjellige punkter i tillegget, kan tillempes etter som sertifikatet
skal utstedes til makinsjef eller førstemaskinist.

5. Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist på skip som drives
av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan tjenestegjøre som maskinsjef
på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW, forutsatt at
minst tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående skip er opptjent som maskinoffiser i stilling
som medfører ansvar.

TILLEGG TIL REGEL III/3

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på
skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW

1. Den følgende fagplan er utarbeidet til bruk ved eksaminasjon av kandidater for utstedelse av
sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med
framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW. I betraktning av at en førstemaskinist skal være i
stand til når som helst å overta maskinsjefens ansvar, skal eksaminasjon i disse emner utformes
med henblikk på å prøve kandidatens evne til å tilegne seg alle tilgjengelige opplysninger som
vedrører sikker drift av skipets maskineri.

2. Når det gjelder punkt 3 d) og 4 a) nedenfor, kan myndigheten utelate kunnskapskrav vedrørende
andre typer framdriftsmaskineri enn de maskinanlegg det sertifikat som skal tildeles, skal gjelde
for. Et sertifikat som utstedes på dette grunnlag, skal ikke gjelde for noen utelatt type maskinanlegg
før maskinoffiseren godtgjør til myndighetens tilfredshet at han har behørig kompetanse også på
vedkommende område. Enhver slik begrensning skal framgå av sertifikatet.

3. Enhver kandidat skal ha tilstrekkelige elementære teoretiske kunnskaper til å forstå grunnprinsippene
i følgende fag:

a) forbrenningsprosesser,

b) varmegjennomgang,

c) mekanikk og hydromekanikk,

d) i)   dieselmotorer for skip,

ii)  damp-framdriftsanlegg for skip,

iii)  gassturbiner for skip,

e) styremaskinsystemer,
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 00f) brennstoffers og smøremidlers egenskaper,

g) materialers egenskaper,

h) brannslokkingsmidler,

i) elektrisk utstyr for skip,

j) automatiserings-, instrumenterings- og kontrollsystemer,

k) skipsbygging, herunder havarikontroll,

l) hjelpesystemer.

4. Enhver kandidat skal ha tilstrekkelige praktiske kunnskaper i minst følgende fag:

a) drift og vedlikehold av:

i) dieselmotorer for skip,

ii)  damp-framdriftsanlegg for skip,

iii)  gassturbiner for skip,

b) drift og vedlikehold av hjelpemaskineri, herunder styremaskinsystemer,

c) drift, prøving og vedlikehold av elektrisk utstyr og kontrollutstyr,

d) drift og vedlikehold av laste-/losseutstyr og dekksmaskineri,

e) påvisning av feilfunksjonering i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade,

f) forsvarlige vedlikeholds- og reparasjonsrutiner,

g) metoder og hjelpemidler til å forebygge, oppdage og slokke branner,

h) regler som skal iakttas vedrørende forurensning av det marine miljø, og metoder og
hjelpemidler til å hindre slik forurensning,

i) førstehjelp i forbindelse med skader som ventelig kan oppstå i maskinrom, og bruken av
førstehjelpsutstyr,

j) livredningsutstyrs funksjoner og bruk,

k) havarikontroll-metoder, særlig med hensyn til tiltak som skal iverksettes i tilfelle sjøvann
trenger inn i maskinrommet,

l) arbeidsvern.

5. Enhver kandidat skal ha kjennskap til internasjonal sjørett slik denne foreligger i internasjonale
avtaler og konvensjoner i den utstrekning de har betydning for maskinavdelingens særlige plikter
og ansvar, særlig med hensyn til sikkerheten og beskyttelsen av det marine miljø. Omfanget av
kunnskaper vedrørende den nasjonale sjøfartslovgivningen overlates til myndighetens skjønn, men
skal dekke nasjonale tiltak til gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner.

6. Enhver kandidat skal ha kjennskap til personaladministrasjon, organisasjon og opplæring om bord.
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REGEL III/4

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende maskinoffiser på
vakten i tradisjonelt bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis

ubemannet maskinrom

1. Enhver ansvarshavende maskinoffiser på vakten i et tradisjonelt bemannet maskinrom eller
maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives
av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal:

a) ha fylt 18 år,

b) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

c) ha minst tre års godkjent utdanning eller opplæring som er relevant for tjeneste som
skipsmaskinist,

d) ha gjort tjeneste på sjøgående skip i et tidsrom av passende varighet som kan være inkludert
i den treårsperiode som er nevnt i bokstav c) ovenfor,

e) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han har tilstrekkelige teoretiske og praktiske
kunnskaper om drift og vedlikehold av skipsmaskineri for tjeneste som maskinoffiser,

f) ha gjennomgått et godkjent praktisk kurs i brannslokking,

g) ha kjennskap til arbeidsvern.

Myndigheten kan tillempe kravene i bokstav c) og d) for maskinoffiserer på skip som drives av
hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW og som anvendes i fart nær kystlandet,
idet det tas hensyn til de sikkerhetsmessige virkninger for alle skip som måtte seile i de samme
farvann.

3. Enhver kandidat skal ha kjennskap til drift og vedlikehold av hoved- og hjelpemaskineri, herunder
kjennskap til de relevante forskriftsmessige krav, samt ha kjennskap til i det minste følgende
emner:

a) Vaktrutiner

i) plikter i forbindelse med å avløse og overta vakt,

ii)  rutinemessige plikter som skal utføres på vakten,

iii)  føring av maskindagboken og betydningen av avlesningene som tas,

iv) plikter i forbindelse med overlevering av vakten.

b) Hoved - og hjelpemaskineri

i) bistand ved klargjøring til drift av hoved- og hjelpemaskineri,

ii)  drift av dampkjeler, herunder forbrenningssystemet,

iii)  metoder til kontroll av vannstanden i dampkjeler og nødvendige tiltak dersom
vannstanden er unormal,

iv) lokalisering av vanlige feil i maskineri og anlegg i maskin- og kjelrom og nødvendige
tiltak for å forebygge skade.
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 00c) Pumpesystemer

i) rutinemessig drift av pumper,

ii)  drift av lense-, ballast- og lastepumpesystemer.

d) Generatoranlegg

Klargjøring, start, kobling og omkobling av alternatorer eller generatorer.

e) Sikkerhets - og nødrutiner

i) sikkerhetsforholdsregler som skal iakttas på vakten, og tiltak som umiddelbart skal
iverksettes i tilfelle brann eller ulykke, særlig med hensyn til oljesystemer,

ii)  betryggende frakobling av elektrisk og annet anlegg og utstyr før personell tillates å
arbeide på slikt anlegg og utstyr.

f) Rutiner mot forurensning

Sikkerhetsforholdsregler som skal iakttas for å unngå forurensning av miljøet fra olje, lastrester,
kloakk, røyk eller andre forurensningskilder. Bruk av utstyr til å forhindre forurensning,
herunder oljevannsseparatorer, slamtanksystemer og kloakkfjerningsanlegg.

g) Førstehjelp

Grunnleggende førstehjelp for de skader som ventelig kan forekomme i maskinrom.

4. Når skipets maskineri ikke omfatter dampkjeler kan myndigheten utelate kunnskapskravene i punkt
3 b) ii) og iii). Et sertifikat som er utstedt på dette grunnlag skal ikke gjelde for tjeneste på skip
som er utstyrt med dampkjeler før maskinoffiseren har godtgjort til myndighetens tilfredshet at
han har behørig kompetanse i de utelatte emner. Enhver slik begrensning skal framgå av sertifikatet.

5. Opplæring for tilegnelse av nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring skal ta hensyn
til de relevante internasjonale regler og rekommandasjoner.

REGEL III/5

Obligatoriske minstekrav for å sikre opprettholdelse og ajourføring av maskinoffiserers
dyktighet og kunnskaper

1. Alle maskinoffiserer med sertifikat som tjenestegjør til sjøs, eller som akter å gå til sjøs igjen etter
en periode i land, skal for fortsatt å anses kvalifisert til tjeneste på sjøgående skip i stilling som de
er sertifisert for, med regelmessige mellomrom på ikke mer enn fem år godtgjøre til myndighetens
tilfredshet at de oppfyller kravene til:

a) helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel, og

b) faglig dyktighet:

i) ved godkjent fartstid som maskinoffiser i minst ett av de foregående fem år, eller

ii)  ved å ha utført funksjoner forbundet med de plikter som svarer til graden av det sertifikat
de har,, og som minst anses å svare til den tjeneste på sjøgående skip som kreves etter
punkt 1 b) i), eller
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(10) Det henvises til resolusjon 9 - «Rekommandasjon om minstekrav for et mannskap som utnevnes til assistent for
ansvarshavende maskinoffiser på vakten», vedtatt av Den internasjonale konferanse om opplæring og sertifikater for
sjøfolk, 1978.
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iii)  ved ett av følgende vilkår:

- å ha bestått en godkjent prøve, eller

- å ha fullført ett eller flere godkjente kurs med tilfredsstillende resultat, eller

- å ha opptjent tre måneders godkjent fartstid på sjøgående skip som maskinoffiser
enten i overtallig stilling eller i en lavere stilling enn den han har sertifikat for
umiddelbart før han tiltrer en stilling av den grad som han er berettiget til i henhold
til sitt sertifikat.

2. Det eller de kurs som er nevnt i punkt 1 b) iii), skal særlig omfatte endringer i de relevante
internasjonale regler og rekommandasjoner angående sikkerhet for menneskeliv til sjøs og
beskyttelse av det marine miljø.

3. Myndigheten skal sørge for at tekstene i de seneste endringer i internasjonale regler om sikkerhet
for menneskeliv til sjøs og beskyttelse av det marine miljø blir gjort tilgjengelige for skip under
dens jurisdiksjon.

REGEL III/6

Obligatoriske minstekrav for mannskaper som inngår i maskinvakten

1. Minstekravene for mannskaper som inngår i maskinvakten skal være som fastsatt i punkt 2. Disse
kravene gjelder ikke for:

a) et mannskap som er utnevnt til assistent for ansvarshavende maskinoffiser på vakten(10),

b) et mannskap som er under opplæring,

c) et mannskap hvis plikter på vakten ikke krever fagopplæring.

2. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten skal:

a) ha fylt 16 år,

b) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn og hørsel,

c) oppfylle myndighetens krav til:

i) erfaring eller opplæring i brannslokking, grunnleggende førstehjelp, personlig
overlevingsteknikk, helsefarer og personlig sikkerhet,

ii)  evne til å forstå ordrer og gjøre seg forstått i saker som angår hans plikter,

d) godtgjøre til myndighetens tilfredshet at han:

i) har erfaring fra land av betydning for hans plikter til sjøs, supplert med tjeneste på
sjøgående skip i et rimelig tidsrom som krevd av myndigheten, eller

ii)  har gjennomgått spesialopplæring enten før utreise eller om bord, herunder tjeneste på
sjøgående skip i et rimelig tidsrom som krevd av myndigheten, eller
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 00iii)  har minst seks måneders godkjent fartstid på sjøgående skip.

3. Ethver slikt mannskap skal ha kjennskap til:

a) maskinvakt-rutiner og ha ferdighet i å utføre rutinemessig vaktarbeid tilpasset hans plikter,

b) sikre arbeidsrutiner i forbindelse med tjeneste i maskinrom,

c) betegnelser som anvendes i maskinrom, og navn på maskineri og utstyr som har tilknytning
til hans plikter,

d) grunnleggende miljøvernrutiner.

4. Ethvert mannskap som skal gå kjelevakt, skal ha kjennskap til betryggende kjeledrift og skal
kunne opprettholde riktig vannstand og damptrykk.

5. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten, skal være fortrolig med sine vaktoppgaver i
maskinrommet på det skip han skal tjenestegjøre på. Særlig hva angår dette skip skal mannskapet:

a) ha kjennskap til bruk av relevante interne sambandssystemer,

b) ha kjennskap til nødutganger fra maskinrom,

c) ha kjennskap til maskinrom-alarmsystemer og evne til å skjelne mellom de forskjellige alarmer,
særlig med hensyn til alarmer for brannslokkingsgass,

d) være fortrolig med plassering og bruk av brannslokkingsutstyr i maskinrom.

6. En sjømann kan av myndigheten anses å oppfylle kravene etter denne regel dersom han har
tjenestegjort i maskinavdelingen i en egnet stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste
fem år før STCW-konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende myndighet.
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KAPITTEL IV

RADIOPERSONELL

Forklarende merknad:

Obligatoriske bestemmelser om radiovakthold finnes i radioreglementet og i Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer. Bestemmelser om
radiovedlikehold finnes i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974),
med endringer, og i retningslinjene vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon(11).

REGEL IV/1

Søknad

1. Bestemmelsene i dette kapittel får anvendelse på radiopersonell på et skip som seiler under Det
globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS) som foreskrevet i Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer.

2. Inntil 1. februar 1999 skal radiopersonell som oppfyller de bestemmelser i Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) som var i kraft før 1. februar 1992,
etterkomme de bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater
og vakthold for sjøfolk (1978) som var i kraft før 1. desember 1992.

REGEL IV/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som GMDSS-radiopersonell

1. Enhver radiooperatør som er ansvarlig for eller utfører radiosambandstjeneste på skip, skal ha
behørig(e) sertifikat(er) utstedt eller godkjent av myndigheten i henhold til radioreglementets
bestemmelser.

2. En radiooperatør på et skip som er pålagt å ha en radioinstallasjon i henhold til Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer, skal i tillegg:

a) ha fylt 18 år,

b) oppfylle myndighetens krav til helsetilstand, særlig hva angår syn, hørsel og tale,

c) oppfylle kravene i tillegget til denne regel.

3. Enhver som søker om sertifikat, skal bestå en eller flere eksamener i henhold til myndighetens
krav.

4. Kunnskapsnivået som kreves for å få sertifikat, skal være tilstrekkelig til at radiooperatørene kan
utføre sine radiosambandstjenester betryggende og effektivt. Kunnskapene som kreves for å oppnå
hver type sertifikat definert i radioreglementet, skal være i samsvar med dette reglement. I tillegg
skal kunnskapene og opplæringen som kreves for alle typer sertifikater definert i radioreglementet,
omfatte emnene oppført i tillegget til denne regel. Ved fastsettelsen av det passende kunnskapsnivå
og den opplæring som er nødvendig, skal myndigheten ta hensyn til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjons relevante rekommandasjoner(12).

(11) Det henvises til Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS) knyttet til sjøområde A3 og A4 vedtatt av
organisasjonen ved resolusjon A.702 (17).

(12) Det henvises til rekommandasjonene om opplæring av radiopersonell i Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem
(GMDSS) vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A. 703 (17).
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 00TILLEGG TIL REGEL IV/2

Minste tilleggskrav til kunnskaper og opplæring for radiopersonell

1. I tillegg til å oppfylle kravene for utstedelse av et sertifikat i samsvar med radioreglementet, skal
radiooperatører ha kunnskaper og opplæring, innbefattet praktisk opplæring, i følgende:

a) utførelse av radiotjenester i nødsituasjoner, herunder:

i) når skipet forlates,

ii)  ved brann om bord,

iii)  dersom radioinstallasjonene svikter helt eller delvis,

b) betjening av livbåter og redningsflåter og deres utstyr, særlig når det gjelder radioutstyr i
forbindelse med redningsutstyr,

c) overleving til sjøs,

d) førstehjelp,

e) forebygging og slokking av brann, særlig hva angår radioinstallasjoner,

f) forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten for skip og personell i forbindelse med farer
forbundet med radioutstyret, herunder elektriske, strålingsmessige, kjemiske og mekaniske
faremomenter,

g) bruk av IMCOs håndbok for handelsskip om søk og redning (MERSAR), særlig med hensyn
til radiosamband,

h) systemer og framgangsmåter for rapportering av skips posisjoner,

i) bruk av den internasjonale signalbok og IMCOs samling av maritime standardutrykk
vedrørende navigering,

j) systemer og framgangsmåter ved innhenting av legeråd over radio.

2. Myndigheten kan endre, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig, de kunnskaper og den
opplæring som kreves i henhold til punkt 1 for utstedelse av sertifikat som radiooperatør til en
innehaver av et sertifikat utstedt etter bestemmelsene i kapittel II, III eller IV, forutsatt at det er
godtgjort overfor myndigheten at standarden i opplæringen eller kunnskapsnivået for utstedelse
av sertifikatet er tilstrekkelig.
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REGEL IV/3

Obligatoriske minstekrav for å sikre fortsatt dyktighet og ajourføring av kunnskaper for
GMDSS-radiopersonell

1. Enhver radiooperatør som har sertifikat eller sertifikater som er utstedt eller godkjent av myndigheten
skal, for fortsatt å anses som kvalifisert for tjeneste på sjøgående skip, oppfylle myndighetens krav
med hensyn til følgende:

a) helsetilstand, særlig hva angår syn, hørsel og tale, med regelmessige mellomrom på ikke mer
enn fem år, og

b) faglig dyktighet:

i) ved å ha utført radiosambandstjeneste på sjøgående skip uten noe enkelt avbrudd i
tjenesten som overstiger fem år, eller

ii)  ved å ha utført funksjoner forbundet med de plikter som svarer til graden av det sertifikat
de har, og som minst anses å svare til den tjeneste på sjøgående skip som kreves etter
punkt 1 b) i), eller

iii)  ved å bestå en godkjent prøve eller ved å fullføre med tilfredsstillende resultat ett eller
flere godkjente opplæringskurser til sjøs eller i land, som skal innbefatte elementer som
har direkte relevans til sikkerheten for menneskeliv til sjøs, og som får anvendelse på
det sertifikat personen er innehaver av, i samsvar med kravene i Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer, og kravene i
radioreglementet.

2. Når nye metoder, utstyr eller rutiner innføres om bord på skip som er berettighet til å seile under en
av partenes flagg, kan myndigheten kreve at radiooperatører skal bestå en godkjent prøve eller
fullføre med tilfredsstillende resultat ett eller flere passende opplæringskurs til sjøs eller i land,
som særlig omfatter sikkerhetsmessige plikter.

3. For fortsatt å anses kvalifisert for sjøtjeneste om bord på bestemte skipstyper som det er vedtatt
særskilte, internasjonale opplæringskrav for, må enhver radioperatør fullføre, med tilfredsstillende
resultat, godkjent relevant opplæring eller bestå eksamener hvor det tas hensyn til relevante
internasjonale regler og rekommandasjoner.

4. Myndigheten skal sørge for at tekstene til de seneste endringer i internasjonale regler om
radiosamband som vedrører sikkerheten for menneskeliv til sjøs, er tilgjengelige for skip under
dens jurisdiksjon.

5. Myndigheter oppfordres til, i samråd med dem det berører, å utarbeide eller fremme utarbeiding
av et system med repetisjons- og ajourføringskurs, enten frivillige eller obligatoriske, til sjøs eller
i land, for radiooperatører som gjør tjeneste til sjøs, særlig for dem som akter å gjenoppta sjøtjeneste.
Kurset eller kursene skal innbefatte elementer med direkte tilknytning til radiotjenesten og omfatte
endringer i radiosambandsteknologi til sjøs samt relevante internasjonale regler og
rekommandasjoner vedrørende sikkerheten for menneskeliv til sjøs.
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KAPITTEL V

SÆRSKILTE KRAV FOR TANKSKIP

REGEL V/1

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og
mannskaper på oljetankskip

1. Offiserer og mannskaper som skal ha bestemte plikter, og ansvar forbundet med disse plikter, i
tilknytning til lasten og lasteutstyret på oljetankskip, og som ikke har tjenestegjort om bord på et
oljetankskip som medlem av den faste besetning, skal før de utfører disse plikter ha fullført et
egnet brannslokkingskurs i land, samt:

a) ha tjenestegjort om bord under tilsyn i et passende tidsrom for å tilegne seg tilstrekkelig
kjennskap til sikker driftsmessig praksis, eller

b) ha gjennomgått et godkjent grunnleggende oljetankskipskurs som omfatter grunnopplæring
i forholdsregler og rutiner vedrørende sikkerhet og hindring av forurensning, arrangementer
på forskjellige typer oljetankskip, lasttyper, faremomenter ved og laste-/losseutstyr for disse
laster, den alminnelige rekkefølge i arbeidet og oljetankskipsterminologi.

2. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer enn de
foregående som måtte ha direkte ansvar for lasting av, lossing av og omsorg for lasten under reisen
eller for arbeid med lasten, skal i tillegg til kravene i punkt 1:

a) ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til sine plikter om bord på oljetankskip, og

b) ha fullført et særskilt opplæringsprogram som er tilpasset deres plikter og som omfatter
sikkerhet på oljetankskip, brannsikringstiltak og -systemer, forebygging og kontroll av
forurensning, driftsmessig praksis og plikter etter de gjeldende lover og forskrifter.

3. Inntil to år etter at STCW-konvensjonen er trådt i kraft for en part, kan en sjømann anses å oppfylle
kravene etter punkt 2 b) dersom han har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på oljetankskip
i et tidsrom på minst ett år i løpet av de foregående fem år.

REGEL V/2

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og
mannskaper på kjemikalietankskip

1. Offiserer og mannskaper som skal ha bestemte plikter og ansvar forbundet med disse plikter i
tilknytning til last og lasteutstyr på kjemikalietankskip, og som ikke har tjenestegjort om bord på
et kjemikalietankskip som medlem av den faste besetning, skal før de utfører disse plikter ha
fullført et egnet brannslokkingskurs i land, samt

a) ha tjenestegjort om bord under tilsyn i et passende tidsrom for å tilegne seg tilstrekkelig
kjennskap til sikker driftsmessig praksis, eller

b) ha gjennomgått et godkjent grunnleggende kjemikalietankskipskurs som omfatter
grunnopplæring i forholdsregler og rutiner vedrørende sikkerhet og hindring av forurensning,
arrangementer på forskjellige typer kjemikalietankskip, lasttyper, faremomenter ved og laste-
/losseutstyr for disse laster, den alminnelige rekkefølge i arbeidet og kjemikalie-
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tankskipsterminologi.
2. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer enn de

foregående, som måtte ha direkte ansvar for lasting av, lossing av og omsorg for lasten under
reisen eller for arbeid med lasten, skal i tillegg til kravene i punkt 1:

a) ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til sine plikter om bord på kjemikalietankskip,
og

b) ha fullført et særskilt opplæringsprogram som er tilpasset deres plikter og som omfatter
sikkerhet på kjemikalietankskip, brannsikringstiltak og -systemer, forebygging og kontroll
av forurensning, driftsmessig praksis og plikter etter de gjeldende lover og forskrifter.

3. Inntil to år etter at STCW-konvensjonen er trådt i kraft for en part, kan en sjømann anses å oppfylle
kravene etter punkt 2 b) dersom han har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på
kjemikalietankskip i et tidsrom på minst ett år i løpet av de foregående fem år.

REGEL V/3

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere og mannskaper på
gasstankskip

1. Offiserer og mannskaper som skal ha bestemte plikter og ansvar forbundet med disse plikter i
tilknytning til last og lasteutstyr på gasstankskip, og som ikke har tjenestegjort om bord på et slikt
skip som medlem av den faste besetning, skal før de utfører disse plikter ha fullført et egnet
brannslokkingskurs i land, samt:

a) ha tjenestegjort om bord under tilsyn i et passende tidsrom for å tilegne seg tilstrekkelig
kjennskap til sikker driftsmessig praksis, eller

b) ha gjennomgått et godkjent grunnleggende kurs om gasstankskip; kurset skal omfatte
grunnopplæring i forholdsregler og rutiner vedrørende sikkerhet og hindring av forurensning,
arrangementer på forskjellige typer gasstankskip, lasttyper, faremomenter ved og laste-/
losseutstyr for disse laster, den alminnelige rekkefølge i arbeidet og terminologi vedrørende
slike skip.

2. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer enn de
foregående, som måtte ha direkte ansvar for lasting av, lossing av og omsorg for lasten under
reisen eller for arbeid med lasten, skal i tillegg til kravene i punkt 1:

a) ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til sine plikter om bord på gasstankskip, og

b) ha fullført et særskilt opplæringsprogram som er tilpasset deres plikter og som omfatter
sikkerhet på gasstankskip, brannsikringstiltak og -systemer, forbygging og kontroll av
forurensning, driftsmessig praksis og plikter etter de gjeldende lover og forskrifter.

3. Inntil to år etter at STCW-konvensjonen er trådt i kraft for en part, kan en sjømann anses å oppfylle
kravene etter punkt 2 b) dersom han har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på gasstankskip
i et tidsrom på minst ett år i løpet av de foregående fem år.
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KAPITTEL VI

DYKTIGHET I BETJENING AV REDNINGSFARKOSTER

REGEL VI/1

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av dyktighetsbevis for betjening av redningsfarkoster

Enhver sjømann som skal ha utstedt dyktighetsbevis for betjening av redningsfarkoster skal:

a) ha fylt 17 ½ år,

b) oppfylle myndighetens krav med hensyn til helsetilstand,

c) ha minst tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående skip eller ha gjennomgått et godkjent
opplæringskurs samt ha minst ni måneders godkjent fartstid på sjøgående skip,

d) ved eksaminasjon eller kontinuerlig bedømmelse under et godkjent opplæringskurs godtgjøre til
myndighetens tilfredshet at han kjenner innholdet i tillegget til denne regel,

e) ved eksaminasjon eller kontinuerlig bedømmelse under et godkjent opplæringskurs godtgjøre til
myndighetens tilfredshet at han kan:

i) ta på seg redningsvest på riktig måte, hoppe i vannet på forsvarlig måte fra en viss høyde,
klatre om bord i en redningsfarkost fra vannet iført redningsvest,

ii)  snu en kantret flåte iført redningsvest,

iii)  forstå merkingen på en redningsfarkost med hensyn til antall personer den er tillatt for,

iv) gi riktige ordrer som kreves for utsetting og entring av redningsfarkoster, for å komme klar
av skipet og for å manøvrere, og forlate redningsfarkoster,

v) klargjøre og sette en redningsfarkost trygt på vannet og hurtig komme klar av skipssiden,

vi) behandle skadede både under og etter at skipet forlates,

vii ) ro og styre, sette opp en mast, sette seil, manøvrere en båt under seil og styre en båt etter
kompass,

viii ) bruke signalutstyr, herunder pyroteknisk utstyr,

ix) bruke bærbart radioutstyr for redningsfarkoster,

x) iføre seg og bruke en redningsdrakt, benytte et termisk beskyttelsesmiddel.
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TILLEGG TIL REGEL VI/1

Minstekrav til kunnskaper for utstedelse av dyktighetsbevis for betjening av redningsfarkoster

1. Forskjellige nødsituasjoner som kan oppstå, som f.eks. kollisjon, brann, forlis.

2. Prinsipper for overleving, herunder:

a) verdi av opplæring og øvelser,

b) nødvendigheten av å være forberedt på enhver nødsituasjon,

c) hva som skal gjøres når det gis ordre om å gå til innskipningsstedene for redningsfarkoster,

d) hva som skal gjøres når det er nødvendig å forlate skipet,

e) hva som skal gjøres under opphold i vannet,

f) hva som skal gjøres under opphold i en redningsfarkost,

g) de største faremomenter for overlevende.

3. Særlige oppgaver tildelt de enkelte medlemmer av besetningen som anført i alarminstruksen, herunder forskjellen mellom
signaler som kaller hele besetningen til redningsfarkoster og til brannstasjoner.

4. De forskjellige typer livredningsutstyr som vanligvis føres om bord.

5. Redningsfarkosters konstruksjon og utrustning og de enkelte utstyrsgjenstander.

6. Redningsfarkosters særskilte egenskaper og muligheter.

7. Forskjellige typer anordninger som benyttes til å sette redningsfarkoster på vannet.

8. Metoder til å sette redningsfarkoster på vannet i grov sjø.

9. Forholdsregler som skal tas etter at skipet er forlatt.

10. Manøvrering av redningsfarkoster i hardt vær.

11. Bruk av fangline, drivanker og alt annet utstyr.

12. Tilmåling av mat og vann i redningsfarkoster.

13. Metoder for redning med helikopter.

14. Bruk av førstehjelpsutstyr og gjennopplivningsteknikk.

15. Radioutstyr som føres i redningsfarkoster, herunder nødradiopeilesendere.

16. Virkningene av nedsatt legemstemperatur og hvordan de forebygges, bruk av beskyttende dekke og verneklær.

17. Metoder til start og drift av enhetens motor med tilbehør i redningsfarkost samt bruk av brannslokkingsapparat om bord.

18. Bruk av redningsbåter og motorlivbåter til å samle redningsflåter og redde overlevende personer i sjøen.

19. Landsetting av redningsfarkoster.

_______________
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 00EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 30/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om felles regler
og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte
skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 55a (rådsdirektiv 93/75/EF) skal
nytt nr. 55b lyde:

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 20.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“55b. 394 L 0057: Rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november
1994 om felles regler og standarder for organisasjoner
som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse
(EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 20)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/57/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

95/EØS/43/03
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RÅDSDIREKTIV 94/57/EF

av 22. november 1994

om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Rådet fastla i sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles politikk
for sikkerheten til sjøs(4) som mål å fjerne fra Fellesskapets
farvann alle skip som ikke oppfyller standardene, og fastslo at
fellesskapstiltak som sikrer en effektiv og ensartet gjennomføring
av de internasjonale reglene ved å utarbeide felles standarder for
klassifikasjonsselskapene, er en prioritert oppgave.

Sikkerheten til sjøs og hindringen av marin forurensning kan
fremmes effektivt ved en streng anvendelse av de internasjonale
konvensjoner, resolusjoner og regler, samtidig som adgangen til
å yte tjenester blir bedre utnyttet.

Det er flaggstaten og havnestaten som skal kontrollere om skipene
oppfyller de ensartede internasjonale standardene for sikkerhet
til sjøs og hindring av marin forurensning.

Medlemsstatene skal utstede internasjonale sikkerhetssertifikater
og internasjonale sertifikater for hindring av forurensning, som
fastsatt i konvensjoner som SOLAS-konvensjonen fra 1974,
konvensjonen fra 1966 om lastelinjer og MARPOL-konvensjonen
fra 1973 samt dens protokoll fra 1978, og sikre gjennomføringen
av bestemmelsene i de nevnte konvensjonene.

I henhold til disse konvensjonene kan alle medlemsstater i ulikt
omfang gi faglige organisasjoner ansvaret for å sertifisere at de
aktuelle bestemmelsene overholdes, og kan delegere utstedelsen
av de tilknyttede sikkerhetssertifikatene.

Over hele verden finnes det mange klassifikasjonsselskaper som
opptrer på vegne av nasjonale myndigheter, og som ikke
garanterer en god nok gjennomføring av reglene eller tilstrekkelig
troverdighet, ettersom de ikke har til rådighet de strukturer og
den erfaring som er nødvendig for å være troverdige og kunne
utføre sine oppgaver på et høyt profesjonelt nivå.

Målet om å fastsette hensiktsmessige standarder for
klassifikasjonsselskaper kan ikke nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene; det kan lettere nås på fellesskapsnivå.

Den mest hensiktsmessige framgangsmåten er å vedta et
rådsdirektiv som fastsetter minstekrav til godkjenning av
organisasjoner, men som overlater selve godkjenningen og
reglene for anvendelse og iverksetting av direktivet til
medlemsstatene.

Standardene EN 45004 og EN 29001, sammen med standardene
til Det internasjonale forbund for klassifikasjonsselskaper
(IACS), gir tilstrekkelig garanti for at organisasjonenes arbeid
holder høy kvalitet.

Utstedelsen av sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip kan
overdras til private organisasjoner med tilstrekkelig kompetanse
og kvalifisert personale.

Organisasjoner som ønsker å bli godkjent for formålene i dette
direktiv, må framlegge for medlemsstatene all dokumentasjon
og alle opplysninger som viser at de oppfyller minstekravene;
medlemsstatene må underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navnet på de godkjente organisasjonene.

Kommisjonen kan gi en godkjenning for tre år til organisasjoner
som ikke oppfyller kravene oppført i vedlegget til de klassede
skipenes antall og tonnasje samt til minsteantallet fastlønnede
inspektører, men som oppfyller alle andre krav. Disse
organisasjonene bør få sin godkjenning forlenget ved utløpet av
tidsrommet på tre år dersom de fortsatt oppfyller de samme
kravene. Godkjenningen for tre år bør gjelde bare for medlems-
staten som har søkt, og bare for nevnte tidsrom.

(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994,
s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/95 av 19. mai
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 167 av 18.6.1993, s. 13.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 14.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av
28.3.1994, s. 9), Rådets felles holdning av 19. september 1994 (EFT nr.
C 301 av 27.10.1994, s. 75) og europaparlamentsbeslutning av 16.
november 1994 (ennå ikke kunngjort i EFT).

(4) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s. 1.
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 00Gjennomføringen av det indre marked innebærer fri bevegelighet
for tjenester, slik at organisasjoner som oppfyller bestemte felles
krav til faglige kvalifikasjoner og troverdighet, ikke kan hindres
i å tilby tjenester innen Fellesskapet dersom en medlemsstat har
besluttet å overdra oppgaver den etter loven er forpliktet til å
utføre. Medlemsstaten kan imidlertid begrense antallet
organisasjoner den godkjenner, etter behovet, som må fastlegges
på grunnlag av oversiktlige og objektive kriterier, med forbehold
for Kommisjonens kontroll ved hjelp av komitéframgangsmåtene.

Prinsippet om fri bevegelighet for skipsinspeksjons- og
skipsbesiktelsestjenester kan iverksettes gradvis, men uten at en
fastlagt frist overskrides.

De nasjonale myndigheter må i større grad medvirke i
skipsbesiktelsen og utstedelsen av tilknyttede sertifikater, slik at
fullt samsvar med de internasjonale sikkerhetsreglene sikres selv
om medlemsstatene overdrar til organisasjoner utenfor sin
forvaltning å utføre de oppgaver medlemsstatene etter loven er
forpliktet til å utføre. Det bør derfor opprettes et nært samarbeid
mellom myndighetene og organisasjonene, noe som kan kreve
at vedkommende organisasjon har en lokal representant på
territoriet til den medlemsstat organisasjonen utfører oppgaver
for.

Det bør nedsettes en regelkomité som skal bistå Kommisjonen i
å sikre en effektiv gjennomføring av gjeldende standarder for
sikkerhet til sjøs og miljøvern, samtidig som det tas hensyn til
de nasjonale framgangsmåter for ratifikasjon.

Kommisjonen må anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 13
når den skal ta hensyn til utviklingen i internasjonale fora og
ajourføre minstekravene.

På grunnlag av de opplysninger medlemsstatene gir i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 11 om arbeidet til de
organisasjonene som opptrer på deres vegne, skal Kommisjonen
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 vedta om den vil
anmode medlemsstatene om å trekke tilbake godkjenningen av
organisasjoner som ikke lenger oppfyller alle minstekravene.

Medlemsstatene må likevel fortsatt ha mulighet til midlertidig å
oppheve en organisasjons tillatelse dersom sikkerheten eller
miljøet settes alvorlig i fare. Kommisjonen må så raskt som mulig
etter ovennevnte framgangsmåte avgjøre om et slikt nasjonalt
tiltak skal kjennes ugyldig.

Hver medlemsstat må regelmessig vurdere arbeidet til de
organisasjoner som opptrer på dens vegne, og gi Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene nøyaktige opplysninger om
organisasjonenes arbeid.

Medlemsstatene er i egenskap av havnemyndighet pålagt å
fremme sikkerheten og hindringen av forurensning i Fellesskapets
farvann ved først og fremst å inspisere skip med sertifikater utstedt
av organisasjoner som ikke oppfyller de felles kravene, og på

den måten sikre at skip som seiler under en tredjestats flagg,
ikke får en gunstigere behandling.

Komiteen bør anvende framgangsmåte III variant a) fastlagt i
artikkel 2 i rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987 om
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(5).

Klassifikasjonsselskapene er pålagt å ajourføre og håndheve sine
tekniske standarder slik at sikkerhetsreglene harmoniseres og de
internasjonale reglene sikres en ensartet anvendelse innen
Fellesskapet.

Det finnes for tiden ingen ensartede internasjonale standarder
for skrog, maskiner, elektriske anlegg og betjeningsinnretninger
som alle skip må følge på byggestadiet og i hele driftsperioden.
Slike standarder kan utarbeides i samsvar med de godkjente
klassifikasjonsselskapenes regler eller med tilsvarende standarder
som skal vedtas av de nasjonale myndigheter i samsvar med
rutinen fastlagt i rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om
en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter(6) -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv vedtas tiltak som skal overholdes av
medlemsstatene og organisasjoner som foretar inspeksjon,
besiktelse og sertifisering av skip for å sikre samsvar med de
internasjonale konvensjonene om sikkerhet til sjøs og hindring
av marin forurensning, samtidig som målet om fri begegelighet
for tjenester fremmes. Prosessen omfatter bl.a. utarbeiding og
iverksetting av sikkerhetsforskrifter for skrog, maskiner,
elektriske anlegg og betjeningsinnretninger for skip som hører
under anvendelsesområdet for de internasjonale konvensjonene.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med

a) «skip»: skip som hører under anvendelsesområdet for de
internasjonale konvensjonene,

b) «skip som seiler under en medlemsstats flagg»: skip som
er registrert i en medlemsstat og seiler under medlemsstatens
flagg i samsvar med dens lovgivning, herunder skip som
er registrert i EUROS-registeret når dette er godkjent av
Rådet. Skip som ikke er i samsvar med denne definisjonen,
skal sidestilles med skip som seiler under en tredjestats
flagg,

c) «inspeksjoner og besiktelser»: inspeksjoner og besiktelser
som skal gjennomføres i henhold til de internasjonale
konvensjonene,

d) «internasjonale konvensjoner»: den internasjonale
konvensjon fra 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs,
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(1) EFT nr. l 197 av 18.7.1987, s. 33

(2) EFT nr. l 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved direktive 94/
10/EF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s.30).
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den internasjonale konvensjon fra 1966 om lastelinjer og
den internasjonale konvensjon fra 1973 om hindring av
forurensning fra skip og dens protokoll fra 1978, samt
protokoller til og endringer av disse konvensjonene, og
tilknyttede regler som er bindende i alle medlemsstater og i
kraft på datoen for vedtakelse av dette direktiv,

e) «organisasjon»: klassifikasjonsselskap eller annen privat
organisasjon som foretar sikkerhetsvurderinger for en
myndighet,

f) «godkjent organisasjon»: organisasjon godkjent i samsvar
med artikkel 4,

g) «tillatelse»: handling der en medlemsstat gir tillatelse til en
godkjent organisasjon eller overdrar den fullmakt,

h) «sertifikat»: sertifikat utstedt av en medlemsstat eller på
vegne av en medlemsstat i samsvar med de internasjonale
konvensjonene,

i) «klassesertifikat»: dokument utstedt av et
klassifikasjonsselskap der et skips strukturelle og mekaniske
egnethet sertifiseres for en særskilt bruk eller funksjon i
samsvar med selskapets regler og forskrifter,

j) «sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip»: sertifikatet
innført ved de endrede SOLAS-reglene for radio-
kommunikasjon 74/78, vedtatt av IMO; uttrykket dekker i
en overgangsperiode fram til 1. februar 1999 også
sikkerhetssertifikatet for radiotelegrafi på lasteskip og
sikkerhetssertifikatet for radiotelefoni på lasteskip,

k) «hjemsted»: stedet der en organisasjons forretningskontor,
hovedadministrasjon eller hovedforetak ligger.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal for å oppfylle sitt ansvar og sine

forpliktelser i henhold til de internasjonale konvensjonene
sørge for at deres vedkommende myndigheter effektivt kan
gjennomføre bestemmelsene i nevnte konvensjoner, særlig
med hensyn til inspeksjon og besiktelse av skip og utstedelse
av sertifikater og dispensasjonssertifikater.

2. Når en medlemsstat for formålene i nr. 1 for skip som seiler
under statens flagg, vedtar

i) å gi organisasjoner tillatelse til helt eller delvis å foreta
inspeksjoner og besiktelser i forbindelse med
sertifikater, herunder inspeksjoner og besiktelser for
å vurdere om artikkel 14 overholdes, og eventuelt til
å utstede eller fornye de tilknyttede sertifikater, eller

ii ) å la organisasjoner foreta inspeksjonene og
besiktelsene nevnt i i) helt eller delvis,

skal den bare overdra disse oppgavene til godkjente
organisasjoner.

Vedkommende myndighet skal i alle tilfeller godkjenne
den første utstedelsen av et dipensasjonssertifikat.

For sikkerhetssertifikater for radio på lasteskip kan disse
oppgavene overdras til en privat organisasjon som er
godkjent av vedkommende myndighet, og som har
tilstrekkelig kompetanse og personale som er kvalifisert
til å foreta særskilte sikkerhetsvurderinger på området
radiokommunikasjon på vegne av vedkommende
myndighet.

3. Denne artikkel gjelder ikke sertifisering av særskilte
skipsutrustningsdeler.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene kan bare godkjenne organisasjoner som

oppfyller kravene fastlagt i vedlegget. Organisasjonene skal
oversende de medlemsstater som de har søkt om
godkjenning fra, fullstendige opplysninger om kravene
samt all dokumentasjon for at kravene er oppfylt.
Medlemsstatene som godkjenner en organisasjon, skal
underrette organisasjonen om det på en hensiktsmessig
måte.

2. Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene navnet på de organisasjoner den
godkjenner.

3. Medlemsstatene kan framlegge for Kommisjonen en
søknad om godkjenning for tre år av organisasjoner som
oppfyller alle andre krav i vedlegget enn dem som er nevnt
i nr. 2 og 3 i avsnittet «ALMINNELIGE
BESTEMMELSER» i vedlegget.

En slik godkjenning skal gis i samsvar med fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 13. Godkjenningen gjelder
bare i de medlemsstater som har søkt om en slik
godkjenning.

4. Alle organisasjoner som godkjennes, skal kontrolleres nøye
av komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 7, også med
henblikk på et vedtak om å forlenge godkjenningen av
organisasjonene nevnt i nr. 3. Ved et vedtak om å forlenge
en slik godkjenning skal det ikke tas hensyn til kravene
fastlagt i nr. 2 og 3 i avsnittet «ALMINNELIGE
BESTEMMELSER» i vedlegget. Den begrensning av
godkjenningen som er fastsatt i nr. 3, får ikke lenger
anvendelse.

5. Kommisjonen skal sette opp og ajourføre listen over
organisasjoner meldt av medlemsstatene i samsvar med nr.
1, 3 og 4. Listen skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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 00Artikkel 5
1. Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 2 i) kan medlemsstatene

i prinsippet ikke nekte å gi en godkjent organisasjon som
har hjemsted i Fellesskapet, tillatelse til å utføre de aktuelle
oppgavene, med forbehold for artikkel 6 og 11. De har
imidlertid mulighet til å begrense antallet organisasjoner
de gir tillatelse til, etter behovet, forutsatt at de har
oversiktlige og objektive grunner for det. På anmodning
fra en medlemsstat skal Kommisjonen vedta hensikts-
messige tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

2. Unntaksvis kan Kommisjonen frita medlemsstatene
midlertidig for iverksettingen av nr. 1 inntil 31. desember
1997.

3. For å gi en organisasjon som har hjemsted i en tredjestat,
tillatelse til helt eller delvis å utføre oppgavene nevnt i
artikkel 3, kan en medlemsstat kreve at vedkommende
tredjestat på gjensidig grunnlag godkjenner de godkjente
organisasjonene som har hjemsted i Fellesskapet.

Artikkel 6
1. Medlemsstatene som beslutter å anvende framgangsmåten

fastsatt i artikkel 3 nr. 2, skal opprette et samarbeid mellom
sine vedkommende myndigheter og organisasjonene som
opptrer på deres vegne.

2. Samarbeidet skal reguleres ved en skriftlig, formell og ikke-
diskriminerende avtale eller ved en tilsvarende rettslig
ordning, der organisasjonenes særlige oppgaver og
funksjoner beskrives, og som inneholder minst:

- bestemmelsene fastlagt i vedlegg II til IMO-resolusjon
A 739(18) om retningslinjer for godkjenning av
organisasjoner som opptrer på vegne av
myndighetene, slik det er utarbeidet på datoen for
vedtakelse av dette direktiv,

- bestemmelser om at myndighetene eller en upartisk,
ekstern organisasjon utpekt av dem, regelmessig skal
kontrollere de oppgaver organisasjonene utfører for
myndighetene,

- bestemmelser om at det kan foretas grundige
stikkprøveinspeksjoner av skip,

- bestemmelser om underretning om viktige
opplysninger om organisasjonenes klassede flåte,
endringer av klasse eller stryking fra klasse.

3. I avtalen eller den tilsvarende rettslige ordningen kan det
kreves at den godkjente organisasjonen har en lokal
representant på territoriet til medlemsstaten som den utfører
oppgavene nevnt i artikkel 3 for. Kravet kan oppfylles ved
en lokal juridisk representant som har status som juridisk
person i henhold til medlemsstatens lovgivning, og som er
underlagt de nasjonale domstolenes myndighet.
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4. Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen nøyaktige
opplysninger om samarbeidet opprettet i samsvar med
bestemmelsene i denne artikkel. Kommisjonen skal deretter
underrette de øvrige medlemsstatene.

Artikkel 7
Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og med Kommisjonens
representant som leder. Kommisjonen skal sammenkalle
komiteen minst en gang i året og når det er nødvendig fordi en
medlemsstat midlertidig opphever godkjenningen av en
organisasjon i samsvar med artikkel 10.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 8
1. Dette direktiv kan endres etter framgangsmåten fastsatt i

artikkel 13 for å

- innarbeide i direktivet senere endringer av de
internasjonale reglene nevnt i artikkel 2 bokstav d)
og av resolusjonen nevnt i artikkel 6 når endringene
er trådt i kraft,

- ajourføre kravene fastlagt i vedlegget, samtidig som
det særlig tas hensyn til IMOs aktuelle beslutninger.

2. Når det vedtas nye dokumenter eller protokoller til
konvensjonene nevnt i artikkel 2 bokstav d), skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen og idet det tar hensyn til
medlemsstatenes parlamentariske framgangsmåter og IMOs
aktuelle framgangsmåter, vedta nærmere regler for
ratifikasjon av disse nye dokumenter og protokoller og påse
at de får samtidig og ensartet anvendelse i alle
medlemsstatene.

Artikkel 9
1. Hver medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt i

artikkel 13 anmodes om å trekke tilbake godkjenningen av
organisasjonene som er nevnt i artikkel 4, og som ikke
lenger oppfyller de aktuelle kravene i vedlegget.

2. Når Kommisjonen utarbeider utkast til vedtak i sakene nevnt
i nr. 1, skal den ta hensyn til rapportene og opplysningene
nevnt i artikkel 11 og 12. Når Kommisjonen utarbeider slike
utkast til tiltak, skal den ta særskilt hensyn til registre over
organisasjonenes arbeid på områdene sikkerhet og hindring
av forurensning. Utkast til vedtak i sakene nevnt i nr. 1
skal også forelegges komiteen av Kommisjonen av eget
tiltak eller på anmodning fra en medlemsstat.

Artikkel 10
Uten hensyn til kravene oppført i vedlegget kan en medlemsstat
som anser at en godkjent organisasjon ikke lenger kan ha tillatelse
til på dens vegne å utføre oppgavene nevnt i artikkel 3, midlertidig
oppheve tillatelsen.
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I et slikt tilfelle får følgende framgangsmåte anvendelse:

a) medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene om vedtaket og grunngi det,

b) Kommisjonen skal undersøke om det er berettiget
midlertidig å oppheve tillatelsen av grunner som setter
sikkerheten eller miljøet alvorlig i fare,

c) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 skal
Kommisjonen underrette medlemsstaten om hvorvidt dens
vedtak om midlertidig å oppheve tillatelsen er berettiget
av grunner som setter sikkerheten eller miljøet alvorlig i
fare, og dersom vedtaket ikke er berettiget, skal den anmode
medlemsstaten om å tilbakekalle den midlertidige
opphevingen.

Artikkel 11
1. Hver medlemsstat skal forsikre seg om at de godkjente

organisasjonene som opptrer på dens vegne for formålene
i artikkel 3 nr. 2, effektivt utfører oppgavene nevnt i artikkel
2 til vedkommende myndighets tilfredshet, og at de
oppfyller kravene oppført i vedlegget. Dette kan skje ved
at medlemsstaten lar vedkommende myndighet foreta
direkte kontroll av de godkjente organisasjonene, eller når
organisasjonene har hjemsted i en annen medlemsstat, ved
å la den andre medlemsstatens myndighet foreta kontrollen.

2. Hver medlemsstat skal sørge for en slik kontroll hvert annet
år, og skal oversende de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen en rapport om resultatene av kontrollen
senest 31. mars det året som følger etter de to årene som
kontrollen gjelder.

3. Dersom en medlemsstat velger å overlate kontrollen til en
annen medlemsstat, skal ovennevnte rapport oversendes
senest 30. juni det året som følger etter de to årene som
kontrollen gjelder.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene alle opplysninger som er nødvendige for
å vurdere organisasjonenes arbeid.

Artikkel 12
1. Når medlemsstatene ivaretar sine inspeksjonsrettigheter og

inspeksjonsforpliktelser som havnestat,

a) skal de forsikre seg om at skip som seiler under en
tredjestats flagg, ikke får en gunstigere behandling
enn skip med tillatelse til å føre en medlemsstats flagg.
Skipssertifikater og klassesertifikat som beviselig er
utstedt av en organisasjon som ikke oppfyller kravene
i vedlegget, med unntak av organisasjoner godkjent
i henhold til artikkel 4 nr. 3 og 4, er i denne forbindelse
et av de viktigste kriteriene for å velge skip som skal
inspiseres,

b) skal de treffe hensiktsmessige tiltak dersom et skip
ikke oppfyller de internasjonale standardene; de skal
underrette Kommisjonen og sekretariatet for Det
omforente memorandum om havnestatskontroll når
de oppdager at organisasjoner som opptrer på vegne
av en flaggstat, har utstedt gyldige sertifikater til et
skip som ikke oppfyller de aktuelle kravene i de
internasjonale konvensjonene, eller når de fastslår en
mangel ved et skip med gyldig klassesertifikat, og
mangelen gjelder deler som omfattes av sertifikatet.

2. Medlemsstatene skal føre et register over arbeidet til
organisasjoner som opptrer på vegne av flaggstater.
Registeret skal ajourføres hvert år og oversendes de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 13
Framgangsmåten nedenfor får anvendelse i saker som omfattes
av artikkel 4 nr. 3 og 4, artikkel 5 nr. 1, artikkel 8, 9 og 10 og
artikkel 14 nr. 2.

a) Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
nevnt i artikkel 7 et utkast til tiltak som skal treffes.

b) Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en frist som
lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen
skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel
148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag
fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

c) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.

d) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall. Dersom Rådet ikke har truffet sin
beslutning innen tre måneder etter at forslaget ble framlagt,
skal Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 14
1. Hver medlemsstat skal forsikre seg om at et skip som seiler

under dens flagg, blir bygd og vedlikeholdt i samsvar med
kravene til skrog, maskiner, elektriske anlegg og betjenings-
innretninger utarbeidet av en godkjent organisasjon.

2. En medlemsstat kan vedta å anvende regler den anser som
likeverdige med en godkjent organisasjons regler bare
dersom den umiddelbart gir Kommisjonen melding om disse
reglene i samsvar med rutinen fastlagt i direktiV
83/189/EØF, og til de øvrige medlemsstatene, og dersom
verken en medlemsstat eller Kommisjonen har innvendinger
eller ved anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel
13 fastslår at reglene ikke er likeverdige.
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 00Artikkel 15
1. De godkjente organisasjonene skal med jevne mellomrom

rådspørre hverandre med sikte på å bevare likeverdigheten
mellom sine tekniske standarder og i gjennomføringen av
dem. De skal jevnlig framlegge for Kommisjonen rapporter
om vesentlige utviklingstrekk i standardene.

2. De godkjente organisasjonene skal være villige til å
samarbeide med havnestatens kontrollmyndigheter om skip
klasset av dem, særlig for å gjøre det lettere å utbedre man-
gler eller andre avvik.

3. De godkjente organisasjonene skal gi myndighetene alle
opplysninger i forbindelse med endring av klasse eller
stryking fra klasse.

4. De godkjente organisasjonene skal ikke utstede sertifikat
for et skip som er strøket fra klasse eller som klassen er
endret for av sikkerhetsgrunner, uten at flaggstatens
vedkommende myndighet på forhånd har uttalt seg om
hvorvidt en fullstendig inspeksjon er nødvendig.

Utferdiget i Brussel, 22. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann

Artikkel 16
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
31. desember 1995.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til alle internrettslige bestemmelser som de vedtar
på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 17
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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VEDLEGG

MINSTEKRAV TIL ORGANISASJONENE NEVNT I ARTIKKEL 3

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Den godkjente organisasjonen må kunne dokumentere bred erfaring i vurdering av konstruksjon
og bygging av handelsskip.

2. Organisasjonen bør ha klasset minst 1 000 havgående skip [over 100 bruttoregistertonn (brt)] med
til sammen minst fem millioner brt.

3. I organisasjonen må det være ansatt teknisk personale i et antall som står i forhold til antallet
klassede skip. For å oppfylle kravene i nr. 2 trengs det minst 100 fastlønnede inspektører.

4. Organisasjonen bør ha omfattende regler og forskrifter for konstruksjon, bygging og regelmessig
besiktelse av handelsskip. Reglene og forskriftene skal offentliggjøres, ajourføres kontinuerlig og
forbedres ved forsknings- og utviklingsprogrammer.

5. Organisasjonens skipsregister bør offentliggjøres en gang i året.

6. Organisasjonen bør ikke være kontrollert av skipsredere eller skipsbyggere eller av andre personer
som på forretningsmessig grunnlag produserer, utruster, reparerer eller driver skip. Organisasjonens
inntekter bør ikke i vesentlig grad være avhengige av ett bestemt forretningsforetak.

B. SÆRLIGE BESTEMMELSER

1. Organisasjonen

a) har til rådighet i et betydelig antall teknisk personale, ledelsespersonale, hjelpe- og
forskningspersonale som står i forhold til oppgavene og de klassede skipene, og som også
sørger for videreutvikling av kompetanse og oppfølging av regler og forskrifter,

b) dekker hele verden ved hjelp av sitt eget tekniske personale eller ved hjelp av teknisk personale
fra andre godkjente organisasjoner.

2. Organisasjonen arbeider etter etiske regler.

3. Organisasjonen ledes og forvaltes på en slik måte at de opplysninger myndighetene krever, behandles
fortrolig.

4. Organisasjonen er rede til å gi myndighetene alle nødvendige opplysninger.

5. Organisasjonens ledelse har fastlagt og dokumentert sin politikk og sine mål for kvalitet, og sine
forpliktelser i den forbindelse, og har forsikret seg om at politikken blir forstått, iverksatt og
opprettholdt på alle nivåer i organisasjonen.

6. Organisasjonen har utarbeidet og iverksatt og opprettholder et effektivt, internt kvalitetssystem på
grunnlag av aktuelle deler av internasjonalt anerkjente kvalitetsstandarder; systemet er i samsvar
med standardene EN 45004 (kontrollorganer) og EN 29001 slik de fortolkes i IACS’ Quality
System Certification Scheme Requirements (krav til regler for sertifisering av kvalitetssystemer),
og garanterer bl.a. at
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 00a) organisasjonens regler og forskrifter utarbeides og videreutvikles systematisk,

b) organisasjonens regler og forskrifter overholdes,

c) standardene for det lovfestede arbeidet organisasjonen har tillatelse til å utføre, følges,

d) ansvar og myndighet for samt samarbeid mellom medarbeidere hvis arbeid påvirker kvaliteten
på tjenestene organisasjonen tilbyr, er definert og nedfelt skriftlig,

e) alt arbeid utføres under kontrollerte forhold,

f) en overvåkingsordning gjør det mulig å kontrollere de tiltak som treffes og det arbeid som
utføres av inspektørene og det tekniske og administrative personalet ansatt i organisasjonen,

g) standardene for det viktigste lovfestede arbeidet organisasjonen har tillatelse til å utføre,
gjennomføres eller overvåkes direkte bare av organisasjonens fastlønnede inspektører eller
av fastlønnede inspektører fra andre godkjente organisasjoner,

h) det finnes en ordning for utdanning av inspektører og for regelmessig ajourføring av deres
kunnskaper,

i) det føres fortegnelser som viser at standardene er blitt fulgt på de områder det er ytt tjenester,
og at kvalitetssystemet virker effektivt,

j) det finnes et generelt system for planlagt og dokumentert intern kontroll av arbeid som
gjelder kvalitetssikring i alle organisasjonens avdelinger.

7. Organisasjonen må påvise at den kan

a) utarbeide og ajourføre et fullstendig og egnet sett regler og forskrifter for skrog, maskiner,
elektriske anlegg og betjeningsinnretninger, som har samme kvalitetsnivå som internasjonalt
anerkjente tekniske standarder, og som sertifikater i henhold til SOLAS-konvensjonen og
sikkerhetssertifikater for passasjerskip (med hensyn til skipets konstruksjon og de viktigste
maskinene) samt sertifikater i henhold til konvensjonen om lastelinjer (med hensyn til
skipsstyrke) kan utstedes på grunnlag av,

b) utføre alle inspeksjoner og besiktelser som kreves i de internasjonale konvensjonene for
utstedelse av sertifikater, herunder at den ved hjelp av kvalifisert fagpersonale har midler til
å vurdere iverksettingen og opprettholdelsen av sikkerhetssystemet både på land og om bord
med henblikk på utstedelse av sertifikater.

8. Organisasjonens kvalitetssystem skal sertifiseres av en uavhengig kontrollinstans som er anerkjent
av myndighetene i staten der organisasjonens hjemsted ligger.

9. Representanter for myndighetene og andre berørte parter må kunne delta i utarbeidingen av
organisasjonens regler og forskrifter.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 31/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsforordning (EF) nr. 2978/94 av 21. november 1994 om
gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om måling av
ballastrom i oljetankskip med atskilte ballasttanker(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 55b (rådsdirektiv 94/57/EF) skal
nytt nr. 55c lyde:

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 1.

“55c. 394 R 2978: Rådsforordning (EF) nr. 2978/94 av
21. november 1994 om gjennomføring av IMO-
resolusjon A.747(18) om måling av ballastrom i
oljetankskip med atskilte ballasttanker (EFT nr. L 319
av 12.12.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 2978/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

53

95/EØS/43/04



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.43/ 7.3.1996

 00
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2978/94

av 21. november 1994

om gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om måling av ballastrom i
oljetankskip med atskilte ballasttanker(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Havgående oljetankskip forårsaker fortsatt forurensning, både i
forbindelse med driften og ved uhell, og transport av olje med
tankskip som er utstyrt med tanker av tradisjonell type, innebærer
en stadig trussel mot det marine miljø.

Innenfor Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) er det
innført internasjonalt vedtatte regler for konstruksjon og drift av
miljøvennlige oljetankskip.

Bruken av miljøvennlige oljetankskip gavner både kyststatene
og næringen.

Internasjonale konvensjoner inneholder bestemmelser om
sertifiseringen av oljetankskip. IMO har fastlagt nærmere
bestemmelser om måling av atskilte ballasttanker i oljetankskip.

Samtlige medlemsstater, med unntak av én, har ratifisert og
gjennomført Den internasjonale konvensjon om hindring av
forurensning fra skip (1973) med den tilhørende protokoll av
1978 (MARPOL 73/78). Alle medlemsstater har ratifisert og
gjennomført Den internasjonale konvensjon om måling av
fartøyer (1969).

Resolusjon A.722(17) vedtatt av IMOs forsamling 6. november
1991 og dens avløser, resolusjon A.747(18) om måling av atskilte
ballasttanker i oljetankskip, vedtatt av IMOs forsamling
4. november 1993, uttrykker et generelt ønske om å fremme
konstruksjonen av miljøvennlige tankskip og bruken av atskilte
ballasttanker i oljetankskip.

I resolusjon A.747(18) har IMOs forsamling i) oppfordret
regjeringene til å anmode havnemyndighetene om å anvende dens
anbefaling om å trekke fra de atskilte ballasttankenes tonnasje
ved fastsettelsen av avgifter basert på bruttotonnasjen for alle
tankskip med atskilt ballastkapasitet i samsvar med regel 13 i
vedlegg I til MARPOL 73/78, og ii) også oppfordret regjeringene
til å anmode losmyndighetene om å opptre i samsvar med
anbefalingen.

Rådet har erkjent at det er et behov for økt innsats på
fellesskapsplan eller nasjonalt plan, alt etter omstendighetene,
for å sikre at kravene om sikkerhet til sjøs og hindring av marin
forurensning blir oppfylt. Det er ønskelig å fremme bruken av
oljetankskip med dobbelt skrog og oljetankskip med alternativ
konstruksjon som oppfyller kravene i regel 13F i vedlegg I til
MARPOL 73/78, som endret 6. mars 1992, samt bruken av
oljetankskip med atskilte ballasttanker.

Oljetankskip med dobbelt skrog og oljetankskip med alternativ
konstruksjon bør for denne forordnings formål behandles som
om deres atskilte ballasttanker oppfylte regel 13 i vedlegg I til
MARPOL 73/78.

Det er urimelig at skipsredere og operatører straffes for å bruke
oljetankskip som er miljøvennlige i konstruksjon og drift.

Særlig innebærer innkreving av avgifter etter tonnasje for
oljetankskip med atskilte ballasttanker en økonomisk ulempe for
dem som har tatt et viktig steg mot et renere miljø, når disse
tankene ikke brukes til transport av last.

Av økonomiske grunner er de enkelte havnemyndigheter
motvillige til å anvende IMO-resolusjonen fordi de risikerer å
komme i en ufordelaktig situasjon ved å være de eneste som
anvender den.

IMO-resolusjonene A.722(17) og A.747(18) er vedtatt, men er
ennå ikke gjennomført av alle medlemsstater.

For å verne det marine miljø mot forurensning fra konvensjonelle
tankskip bør det sikres en ensartet gjennomføring i Fellesskapet
av internasjonalt vedtatte regler om havne- og losmyndigheters
innkreving av avgifter fra oljetankskip.

(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994,
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/95 av 19. mai 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 5 av 7.1.1994, s. 4.

(2) EFT nr. C 295 av 22.10.1994, s. 26.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 3. mai 1994 (EFT nr. C 205 av
25.7.1994, s. 59), Rådets felles holdning av 19. september 1994 (EFT nr.
C 301 av 27.10.1994, s. 34) og europaparlamentsbeslutning av 16.
november 1994 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
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For å unngå konkurransevridning innen Fellesskapet og for å
oppnå effektive og rentable løsninger, kan samordnet innsats for
en ensartet gjennomføring av internasjonalt vedtatte regler i
samsvar med nærhetsprinsippet best sikres ved en forordning.

Flaggstaten eller andre organer som utsteder det internasjonale
sertifikat for hindring av oljeforurensning og det internasjonale
målebrev (1969), skipsredere samt personer som innkrever
avgifter fra oljetankskip, må samarbeide om gjennomføringen
av IMO-resolusjon A.747(18) for å styrke vernet av det mari-
time miljø.

I enkelte medlemsstater er det allerede innført ordninger for
reduksjon av avgifter på miljøvennlige fartøyer på et annet
grunnlag enn IMO-resolusjon A.747(18). I samsvar med
resolusjonens ånd bør det fastsettes en alternativ ordning for
tonnasjebaserte avgifter som består i en prosentvis forskjell fra
den normale taksten, slik at den gjennomsnittlige forskjellen minst
vil tilsvare den som er fastsatt i resolusjonen. Det bør dessuten
sikres at oljetankskip med atskilte ballasttanker aldri behandles
mindre gunstig, selv når avgiftene ikke beregnes på grunnlag av
tonnasjen -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Havne- og losmyndighetene i Fellesskapet skal i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning:

a) innen Fellesskapet gjennomføre IMO-resolusjon A.747(18)
om måling av atskilte ballasttanker i oljetankskip, vedtatt
av Den internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMO)
forsamling 4. november 1993, hvis vedlegg omfattes av
vedlegg I til denne forordning, for å fremme bruken av
oljetankskip med atskilte ballasttanker, herunder
oljetankskip med dobbelt skrog og oljetankskip med
alternativ konstruksjon, eller

b) anvende reduksjonsordninger for avgifter som innkreves
fra oljetankskip med atskilte ballasttanker, som er
forskjellige fra IMO-resolusjon A.747(18), men i
resolusjonens ånd.

Artikkel 2
Denne forordning får anvendelse på oljetankskip:

- som kan transportere atskilt ballast i særskilt innrettede
tanker,

- som er konstruert, bygd, innrettet, utstyrt og drives som
oljetankskip med atskilte ballasttanker, herunder
oljetankskip med dobbelt skrog og oljetankskip med
alternativ konstruksjon,

- som oppfyller kravene i Den internasjonale konvensjon om
måling av fartøyer (1969), og

- som innehar internasjonalt målebrev (1969).

Artikkel 3
1. I denne forordning menes med:

a) «oljetankskip»: et fartøy som er i samsvar med
definisjonen av et oljetankskip i regel 1 nr. 4 i vedlegg
I til MARPOL 73/78,

b) «atskilt ballast»: ballast som er i samsvar med
definisjonen av atskilt ballast i regel 1 nr. 17 i vedlegg
I til MARPOL 73/78,

c) «atskilt ballasttank»: en tank som utelukkende brukes
til transport av atskilt ballast,

d) «oljetankskip med atskilte ballasttanker»: et
oljetankskip som er utstyrt med atskilte ballasttanker
og sertifisert av flaggstatens regjering eller andre
bemyndigede organer som oljetankskip utstyrt med
atskilte ballasttanker. Dette samsvaret skal være klart
angitt av den sertifiserende myndighet under det
relevante punktet i tillegget til det internasjonale
sertifikatet for hindring av oljeforurensning,

e) «oljetankskip med dobbelt skrog»: et oljetankskip
med atskilte ballasttanker som er bygd i samsvar med
kravene i regel 13F nr. 3 i vedlegg I til MARPOL 73/
78,

f) «oljetankskip med alternativ konstruksjon»: et
oljetankskip med atskilte ballasttanker som er bygd i
samsvar med kravene i regel 13F nr. 4 og 5 i vedlegg
I til MARPOL 73/78,

g) «MARPOL 73/78»: Den internasjonale konvensjon
om hindring av forurensning fra skip (1973), som
endret ved den tilhørende protokoll av 1978, samt de
endringer som er trådt i kraft på vedtakelsesdatoen
for denne forordning,

h) «havnemyndighet»: en offentlig eller privat person
som innkrever avgifter for å stille til disposisjon
installasjoner og yte tjenester for skipsfarten,

i) «losmyndighet»: en offentlig eller privat person som
er bemyndiget til å yte lostjenester for skipsfarten,

j) «bruttotonnasje»: målet for fartøyets totale størrelse
fastlagt i samsvar med bestemmelsene i Den
internasjonale konvensjon om måling av fartøyer
(1969),

k) «redusert bruttotonnasje»: et oljetankskips
bruttotonnasje som oppnås ved at de atskilte
ballasttankenes brutto-tonnasje, fastlagt etter formelen
gitt i nr. 4 i vedlegg I til denne forordning, trekkes
fra fartøyets totale bruttotonnasje.
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 002. Vedlegg II inneholder definisjonene gitt i MARPOL
73/78 av termene i nr. 1 bokstav a), b), e) og f).

Artikkel 4
Når vedkommende organ utsteder det internasjonale målebrev
(1969) for et oljetankskip med atskilte ballasttanker som er målt
i samsvar med reglene i Den internasjonale konvensjon om måling
av fartøyer (1969), skal det i rubrikken «Merknader» i samsvar
med nr. 3 i vedlegg I til denne forordning angi

i) tonnasjen for skipets atskilte ballasttanker; denne tonnasjen
skal beregnes etter metoden og framgangsmåten fastsatt i
nr. 4 i vedlegg I til denne forordning, og

ii)  fartøyets reduserte bruttotonnasje.

Artikkel 5
1. Når havne- og losmyndighetene fastlegger avgifter for

oljetankskip som helt eller delvis er basert på tallet for
skipets bruttotonnasje (BRT), skal de se bort fra tonnasjen
til oljetankskipets atskilte ballasttanker, slik at deres
beregninger baseres på den reduserte bruttotonnasjen angitt
i rubrikken «Merknader» i fartøyets internasjonale målebrev
(1969).

2. Havne- og losmyndighetene skal alternativt påse at avgiften
for et oljetankskip som omfattes av denne forordnings
virkeområde i samsvar med artikkel 2, er minst 17 % lavere
enn avgiften for et tankskip uten atskilte ballasttanker med
samme bruttotonnasje.

Havne- og losmyndigheter som 13. juni 1994 allerede
anvender en ordning med faste satser som omhandlet i første
ledd, men med et lavere prosenttall, skal anvende tallet 17
% som et minimum senest 1. januar 1997.

3. Når avgiftene fastlegges på et annet grunnlag enn brutto-
tonnasjen, skal havne- og losmyndighetene påse at
oljetankskip med atskilte ballasttanker ikke behandles
mindre gunstig enn når avgiftene beregnes i samsvar med
nr. 1 eller 2.

4. Havne- og losmyndighetene skal anvende bare én av
ordningene nevnt i nr. 1, 2 og 3 for alle oljetankskip med
atskilte ballasttanker.

Artikkel 6
Vedlegg I til denne forordning kan endres etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 for å ta hensyn til de endringer av IMO-
resolusjon A.747(18) og av relevante internasjonale konvensjoner
som er trådt i kraft.

Artikkel 7
1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av

representanter for medlemsstatene og ledet av Kommi-

sjonens representant. Kommisjonen skal innkalle denne
komité når det måtte være nødvendig for anvendelsen av
denne forordning.

2. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

3. Følgende framgangsmåte får anvendelse for saker omfattet
av artikkel 6:

a) Kommisjonens representant skal framlegge for
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen
skal uttale seg om utkastet innen en frist som lederen
kan fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen
skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens
artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning
i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel.
Lederen skal ikke avgi stemme.

b) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

c) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall. Dersom Rådet ikke
har truffet sin beslutning innen tre måneder etter at
forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene skal, til rett tid og innen 31. desember 1995,

vedta de lover og forskrifter som er nødvendige for
gjennomføringen av denne forordning.

Disse bestemmelser skal blant annet omfatte organisering
av kontroll samt kontrollmetoder og -midler.

2. Medlemsstatene skal årlig sende Kommisjonen alle
tilgjengelige opplysninger om anvendelsen av denne
forordning, herunder om krenkelser begått av deres havne-
og losmyndigheter.

3. Bestemmelsene omhandlet i nr. 1 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til denne
forordning, eller det skal henvises til forordningen når de
kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

4. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen
alle internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området denne forordning omhandler. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om dette.
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Artikkel 9
1. Kommisjonen skal hvert år undersøke anvendelsen av denne

forordning etter at den har mottatt rapportene fra
medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8.

2. Kommisjonen skal framlegge en evalueringsrapport om
anvendelsen av ordningen fastsatt i artikkel 5 nr. 2 for
Europaparlamentet og Rådet senest 31. desember 1998.

Artikkel 10
Denne forordning trer i kraft 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

______

Utferdiget i Brussel, 21. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann
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VEDLEGG I

Måling av atskilte ballasttanker i oljetankskip

For å kunne bruke et ensartet grunnlag ved måling av atskilte ballasttanker i oljetankskip skal myndigheter,
organer som er godkjent for utstedelse av internasjonale sertifikater og personer som innkrever avgifter
fra oljetankskip, godta følgende prinsipper:

1. Fartøyet sertifiseres som oljetankskip med atskilte ballasttanker i henhold til nr. 5 i tillegget til det
internasjonale sertifikat for hindring av oljeforurensning; de atskilte ballasttankenes plassering er
angitt i nr. 5.2 i nevnte tillegg.

2. Atskilte ballasttanker er de tanker som utelukkende brukes til transport av atskilt ballastvann, som
definert i regel 1 nr. 17 i vedlegg I til MARPOL 73/78. De atskilte ballasttankene bør ha et atskilt
pumpe- og rørsystem innrettet bare for inntak og uttømming av ballastvann fra og til sjøen. Det må
ikke være noen rørforbindelser mellom atskilte ballasttanker og ferskvannssystemet. Ingen atskilte
ballasttanker må brukes til transport av last eller lagring av fartøyets forsyninger eller materiell.

3. I det internasjonale målebrev (1969) skal tonnasjen til atskilte ballasttanker i oljetankskip angis i
rubrikken «Merknader» på følgende måte:

«De atskilte ballasttankene er i samsvar med regel 13 i vedlegg I til Den internasjonale konvensjon
om hindring av forurensning fra skip (1973), som endret ved den tilhørende protokoll av 1978, og
den samlede tonnasjen til tankene som utelukkende brukes til frakt av atskilt ballastvann,
er .... .

Den reduserte bruttotonnasjen som skal brukes ved beregningen av tonnasjebaserte avgifter,
er .... .»

4. Tonnasjen til de atskilte ballasttankene nevnt ovenfor skal beregnes etter følgende formel:

K
1
 x V

b

der:

K
1
 = 0,2 + 0,02 log

10
 V (eller etter tabellen i tillegg 2 til Den internasjonale konvensjon om måling

av fartøyer (1969)),

V = det samlede volumet av skipets lukkede rom i kubikkmeter som definert i regel 3 i Den
internasjonale konvensjon om måling av fartøyer (1969),

V
b
 = det samlede volumet til de atskilte ballasttankene i kubikkmeter målt i samsvar med regel 6 i

Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer (1969).

58



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.43/0059

______

VEDLEGG II

Definisjoner i MARPOL 73/78 av termene i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), b), e) og f)

Til nr. 1 bokstav a):

Med «oljetankskip» menes et fartøy som er bygd eller innrettet for å transportere olje i bulk i sine
lasterom, og omfatter kombinasjonsskip og ethvert «kjemikalietankskip» som definert i vedlegg II til
denne konvensjon når det transporterer en last eller dellast i bulk.

Med «kombinasjonsskip» menes et fartøy som er beregnet på å transportere enten olje eller tørrlast i
bulk.

Med «kjemikalietankskip» menes et fartøy som primært er bygd eller innrettet for å transportere en last
bestående av skadelige, flytende stoffer i bulk, og omfatter et «oljetankskip» som definert i vedlegg I til
denne konvensjon når det transporterer en last eller dellast av skadelige, flytende stoffer i bulk.

Til nr. 1 bokstav b):

Med «atskilt ballast» menes ballastvann som er tilført en tank som er fullstendig atskilt fra last- og
brenseloljesystemet, og som benyttes fast til transport av ballast eller til transport av ballast eller annen
type last enn olje eller skadelige stoffer som definert forskjellige steder i vedleggene til denne konvensjon.

Til nr. 1 bokstav e):

Med «oljetankskip med dobbelt skrog» menes et oljetankskip der lasttanken i hele sin lengde er beskyttet
av ballasttanker eller av andre tanker enn last- og brenseloljetanker.

Til nr. 1 bokstav f):

Med «oljetankskip med alternativ konstruksjon» menes:

- et oljetankskip med en slik konstruksjon at det trykket som last og damp utøver mot skipets
bunnplate, som er det eneste som atskiller lasten fra sjøen, ikke overstiger det ytre hydrostatiske
vanntrykk,

- et oljetankskip som er konstruert etter andre metoder som sikrer minst det samme nivå av vern mot
oljeforurensning i tilfelle kollisjon eller grunnstøting, og hvis prinsipper er godkjent av Komiteen
for beskyttelse av det marine miljø på grunnlag av retningslinjer utarbeidet av Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO).

__________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 32/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 8.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

60

“59b. 394 Y 1231(08): Rådsresolusjon 94/C 379/05 av
22. desember 1994 om roro-passasjerfergers sikkerhet
(EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 8)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 379/05 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsresolusjon 94/C 379/05 av 22. desember 1994 om roro-
passasjerfergers sikkerhet(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 59a (rådsvedtak 92/143/EØF)
skal nytt nr. 59b lyde:

95/EØS/43/05
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(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. C 379 av 31.12.1994,
s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/95 av 19. mai
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 28.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som viser til kommisjonsmeldingen om «en felles politikk for
sikkerhet til sjøs» og rådsresolusjonen av 8. juni 1993 om en slik
politikk(1),

som er svært foruroliget på grunn av den katastrofale ulykken
som 28. september 1994 rammet den estlandske roro-
passasjerfergen «Estonia» da den kantret under overfart i høy sjø
fra Tallinn til Stockholm, og som krevde mer enn 900
menneskeliv,

som er oppmerksom på at det i de senere år er skjedd lignende
ulykker med roro-passasjerferger i europeiske farvann,

som er overbevist om at tapene av menneskeliv gjør det nødvendig
å gjennomgå og skjerpe kravene til å drive fart med roro-
passasjerferger i europeiske farvann, særlig med hensyn til
skipenes konstruksjon og utstyr, mannskapets kvalifikasjoner og
ansvaret til slike skips redere og operatører,

som viser til rådsdirektiv 94/58/EF av 22. november 1994 om
minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(2), særlig artikkel 8 nr. 1
og 2, der det bl.a. innføres særskilte krav til kommunikasjonen
om bord på passasjerskip,

I

1. ØNSKER VELKOMMEN Den internasjonale sjøfarts-
organisasjons (IMO) initiativ om å sammenkalle en ad hoc-
gruppe av sjøfartssakkyndige som skal gi anbefalinger med
sikte på å bedre roro-passasjerfergers sikkerhet,

2. ANMODER medlemsstatene og Kommisjonen om uten
forbehold å støtte IMOs initiativ og samarbeide på en slik
måte at panelet av sakkyndige kan framlegge sine slutninger
og anbefalinger innen mai 1995; anmoder medlemsstatene
og Kommisjonen om i fellesskap å sørge for at gruppen av
sakkyndige ikke utelukkende beskjeftiger seg med sakens
tekniske sider, men også med de menneskelige sider i
forlengelsen av disse,

RÅDSRESOLUSJON

av 22. desember 1994

om roro-passasjerfergers sikkerhet

(94/C 379/05)(*)

3. OPPFORDRER medlemsstatene og Kommisjonen til å
framlegge eller støtte forslag om at IMO

a) omgående bør foreta en grundig gjennomgåelse av
kravene til roro-passasjerfergers stabilitet i uskadet
og skadet stand for i vesentlig grad å bedre slike skips
evne til å holde seg flytende,

b) bør gjennomgå framgangsmåtene for evakuering av
roro-passasjerferger, herunder framgangsmåter for,
utstyr for og opplæring av mannskapet, for å sikre
hurtig evakuering og at passasjerene på en effektiv
og forståelig måte gis informasjon om sikkerhet og
evakueringsinstrukser,

c) bør gjennomgå kravene om kvalifisert medisinsk
personell om bord på roro-passasjerferger under
langvarige sjøreiser,

d) bør iverksette forberedende arbeid med sikte på å
endre Den internasjonale konvensjon om sikkerhet
for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen) eller
å utarbeide en særskilt konvensjon der det fastsettes
en framgangsmåte for undersøkelser av sjøulykker
og bestemmelser om medlemsstatenes samarbeid i
forbindelse med undersøkelsene,

e) bør undersøke hvilke tekniske spesifikasjoner som
er nødvendige ved krav om montering av ferdskriver
på roro-passasjerferger for lettere å kunne fastslå
årsakene til sjøulykker med slike skip,

f) bør treffe de nødvendige tiltak for at de standarder
som er fastsatt i «avtale om stabiliteten til nåværende
roro-passasjerskip som går i fart til eller fra havner
innenfor et bestemt havområde i Nordvest-Europa»,
skal kunne anvendes som «regionale» standarder, og
for at medlemsstatene skal kunne anvende
standardene på enhver roro-passasjerferge som går i
fart til eller fra enhver havn i denne særskilte regionen,

g) bør avgrense bedre og påskynde arbeidet i IMOs
underkomité for anvendelse av virkemidler i
flaggstaten (FSI),
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 00h) må vurdere behovet for å utarbeide retningslinjer for
fart med roro-skip under dårlige værforhold, der det
tas hensyn til skipenes størrelse og type samt det
område der farten finner sted,

4. OPPFORDRER medlemsstatene og Kommisjonen til innen
rammen av Paris-memorandumet å bestrebe seg på snarest
mulig, men senest 1. januar 1995, å anvende bestemmelsene
om utvidet inspeksjon inntatt i utkastet til direktiv om
havnestatskontroll,

II

OPPFORDRER Kommisjonen til å framlegge forslag til
rådsbeslutninger om:

1. framskyndet pliktig anvendelse av Den internasjonale norm
for sikkerhetsstyring [IMO-resolusjon A.741(18)] innen 1.
juli 1996 på all linjefart med roro-passasjerferger mellom
europeiske havner, i samsvar med folkeretten,

2. et obligatorisk krav om at alle roro-passasjerferger som går
i linjefart mellom havner i Den europeiske union, skal være
utstyrt med et system som til enhver tid med nøyaktighet
gir opplysning om antall passasjerer og besetnings-
medlemmer om bord samt deres navn dersom overfarten
varer et visst antall timer som det fortsatt gjenstår å fastsette,
og bare antall passasjerer og besetningsmedlemmer dersom
overfarten er av kort varighet, bortsett fra særskilte
unntakstilfeller når overfarten er av svært kort varighet,

3. en utvidet pliktig overvåkingsordning, herunder
driftsinspeksjon osv., som omfatter alle roro-passasjerferger
i fart til eller fra havner i Den europeiske union, og som
iverksettes før en ny rute åpner, og deretter med jevne
mellomrom,

4. en ordning som er forenelig med folkeretten og
nødvendigheten av å unngå vilkårlige hindringer for den
frie handel, og som gir medlemsstatene kontroll med
sikkerheten på alle roro-passasjerferger som anløper havner
i Den europeiske union, herunder adgang til å iverksette
undersøkelse ved sjøulykker i samsvar med de aktuelle
IMO-resolusjoner,

III

1. MERKER SEG at Kommisjonen har til hensikt snarest
mulig å framlegge forslagene som er omhandlet i dens
handlingsprogram og Rådet har anmodet den om, og som
vil kunne ha gunstig innvirkning på roro-passasjerfergers
sikkerhet, særlig forslagene om:

- passende arbeidstid og egnede arbeidsforhold for å
trygge sikkerheten om bord på slike passasjerskip,

- felles sikkerhetsregler for utstyr om bord på handels-
og passasjerskip, herunder redningsutstyr, særlig på
skip med høye sider,

- pliktig anvendelse av de aktuelle bestemmelser i
enkelte av IMO-forsamlingens resolusjoner,

- sikkerhetsregler for passasjerskip som går i innenlands
fart,

2. OPPFORDRER Kommisjonen til å undersøke hvilken
virkning konkurranse har på fergers driftssikkerhet, og til
å framlegge rapport for Rådet,

3. OPPFORDRER Kommisjonen til å framlegge rapport, ett
år etter at medlemsstatene har gjennomført rådsdirektiv 94/
58/EF, om hvor virkningsfulle direktivets bestemmelser om
kommunikasjon med passasjerer er,

IV

1. ANMODER INNSTENDIG medlemsstatene om å
underrette Kommisjonen om vansker de støter på i
forbindelse med sin forpliktelse til å anvende Det globale
maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS),

2. ANMODER INNSTENDIG medlemsstatene om å påse at
roro-passasjerfergeselskapene tilbørlig etterkommer deres
forskrifter fastsatt i henhold til retningslinjene for trans-
port av kjøretøyer om bord på roro-ferger, særlig med
hensyn til surring [IMO-resolusjon A.581(14)],

3. ANMODER INNSTENDIG alle klassifikasjonsselskaper,
særlig europeiske selskaper som er medlem av Det
internasjonale forbund for klassifikasjonsselskaper (IACS),
om å gjennomgå og skjerpe sine regler for roro-fergers
konstruksjonsdeler. Det bør vies særlig oppmerksomhet til
utforming av og sikringsinnretninger for roro-
passasjerfergers porter som gir adgang til kjøretøydekk,

4. UNDERSTREKER at det må sikres at det foreligger
tilstrekkelige midler for ettersøkning og redning,

V

BESLUTTER at den fortsatt vil beskjeftige seg med spørsmålet
om fergers sikkerhet.
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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av
de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og
hendelser innen sivil luftfart(2) skal innlemmes i avtalen.

Rådsdirektiv 80/1266/EØF skal oppheves, og utgår derfor fra
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
1. I avtalens vedlegg XIII utgår nr. 66 (rådsdirektiv 80/1266/

EØF).

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 33/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 14.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

2. I avtalens vedlegg XIII etter nr. 66c (rådsdirektiv 93/65/
EF) skal nytt nr. 66d lyde:

“66d. 394 L 0056: Rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november
1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper
for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil
luftfart (EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 14)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/56/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. november 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Undersøkelser av alvorlige hendelser bør gjennomføres på
lignende måte som undersøkelser av ulykker.

Undersøkelsenes omfang må stå i forhold til den lærdom de kan
gi om bedring av sikkerheten.

Av hensyn til flysikkerheten må undersøkelser gjennomføres
hurtigst mulig.

Undersøkelsespersonell må uhindret kunne utføre sine oppgaver.

Samtidig som medlemsstatene overholder gjeldende lovgivning
med hensyn til ansvarsområdet til myndighetene med ansvar for
den rettslige undersøkelsen, om nødvendig i nært samarbeid med
dem, må medlemsstatene påse at de ansvarlige for den tekniske
undersøkelsen kan utføre sine oppgaver under best mulige
forhold.

Undersøkelser av ulykker og hendelser innen sivil luftfart bør
gjennomføres av eller under oppsyn av et organ eller en enhet
som er uavhengig, slik at det ikke oppstår interessekonflikter
eller mulighet for delaktighet i årsakene til hendelsene som
undersøkes.

Organet eller enheten bør ha egnet utstyr, og oppgavene bør kunne
omfatte forebyggende virksomhet.

Medlemsstatene bør treffe tiltak som om nødvendig sikrer
gjensidig bistand ved gjennomføring av undersøkelser.

En medlemsstat må kunne overlate til en annen medlemsstat å
gjennomføre en undersøkelse.

For å forebygge ulykker er det viktig at resultatene av under-
søkelser av ulykker blir offentliggjort hurtigst mulig.

Når resultatene av undersøkelser av hendelser gjøres kjent, bør
det tas hensyn til hendelsenes egenart.

Medlemsstatene bør ta behørig hensyn til sikkerhetstilrådinger
som gis på bakgrunn av en undersøkelse av en ulykke eller en
hendelse.

RÅDSDIREKTIV 94/56/EF

av 21. november 1994

om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker
og hendelser innen sivil luftfart(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Det bør opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå innen sivil luftfart i
Europa, og alt må gjøres for å redusere antall ulykker og
hendelser.

Hurtig gjennomføring av tekniske undersøkelser av ulykker og
hendelser innen sivil luftfart bedrer flysikkerheten ved å bidra til
å forebygge slike ulykker og hendelser.

Det bør tas hensyn til Konvensjonen om internasjonal sivil
luftfart, som ble undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og i
henhold til den skal det iverksettes tiltak som er nødvendige for
å sørge for sikkerhet ved luftfartsoperasjoner. Det bør særlig tas
hensyn til konvensjonens vedlegg 13, der det er fastlagt
internasjonale standarder og tilrådde framgangsmåter med hensyn
til undersøkelse av luftfartsulykker.

Etter de internasjonale standardene i vedlegg 13 er den stat der
ulykken inntreffer, ansvarlig for gjennomføringen av
undersøkelsen.

Dersom undersøkelsen ved en alvorlig hendelse ikke
gjennomføres av den stat der hendelsen inntreffer, bør under-
søkelsen gjennomføres av registreringsstaten.

(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994,
s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/95 av 19. mai
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 257 av 22.9.1993, s. 8 og EFT nr. C 109 av 19.4.1994, s. 14.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 18.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av
28.3.1994, s. 123), Rådets felles holdning av 16. mai 1994 (EFT nr.
C 172 av 24.6.1994, s. 46) og europaparlamentsbeslutning av 26. oktober
1994 (EFT nr. C 323 av 21.11.1994).
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Tekniske undersøkelser har som eneste mål å gi lærdom som kan
forebygge framtidige ulykker og hendelser, og hensikten med
analysen av hendelsen, resultatene og sikkerhetstilrådingene er
derfor ikke å fordele skyld eller ansvar -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål
Formålet med dette direktiv er å bedre flysikkerheten ved å
fremme hurtig gjennomføring av tekniske undersøkelser som har
som eneste mål å forebygge framtidige ulykker eller hendelser.

Artikkel 2

Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på undersøkelser av ulykker

og hendelser innen sivil luftfart på Fellesskapets territorium,
samtidig som det må tas hensyn til medlemsstatenes
internasjonale forpliktelser.

2. Dette direktiv får anvendelse også utenfor Fellesskapets
territorium på

i) undersøkelser av ulykker der et luftfartøy registrert i
en medlemsstat er innblandet, når undersøkelsene ikke
gjennomføres av en annen stat,

ii)  undersøkelser av alvorlige hendelser der et luftfartøy
registrert i en medlemsstat eller drevet av et foretak
etablert i en medlemsstat er innblandet, når
undersøkelsene ikke gjennomføres av en annen stat.

Artikkel 3

Definisjoner
I dette direktiv menes med

a) «ulykke», en begivenhet i forbindelse med bruken av et
luftfartøy som inntreffer fra det tidspunkt en person stiger
om bord i luftfartøyet med flyging som formål, til det
tidspunkt alle ombordstegne personer har forlatt luftfartøyet,
og der

1) en person blir dødelig eller alvorlig skadet som følge
av

- å være om bord i luftfartøyet, eller

- å være i direkte berøring med en del av
luftfartøyet, herunder deler som er løsnet fra det,
eller

- å bli direkte utsatt for eksosstrøm fra jetmotorer,

unntatt når skaden har naturlige årsaker, er selvpåført

eller påført av andre eller er påført en blindpassasjer
som har gjemt seg på et sted som vanligvis ikke er
tilgjengelig for passasjerer og besetning, eller

2) luftfartøyet utsettes for skade eller strukturelle feil

- som har ugunstig innvirkning på strukturens
styrke eller på luftfartøyets yteevne eller
flygeegenskaper, og

- som vanligvis nødvendiggjør en større
reparasjon eller utskiftning av den skadede
delen,

med unntak av motorsvikt eller motorskade, når
skaden er begrenset til motoren, dens deksler eller
tilbehør, og med unntak av skade som er begrenset
til propeller, vingespisser, antenner, dekk, bremser,
glattkledning eller til små bulker eller hull i
luftfartøyets kledning, eller

3) luftfartøyet er savnet eller fullstendig utilgjengelig,

b) «alvorlig skade», skade som en person pådrar seg i en
ulykke, og som

1) nødvendiggjør et sykehusopphold på mer enn 48
timer der innleggelse skjer innen sju dager etter den
dag skaden oppstod, eller

2) innebærer brudd på en knokkel (med unntak av
ukompliserte brudd på fingrer, tær eller nese), eller

3) innebærer flerresår som forårsaker kraftig blødning,
eller skade på nerver, muskler eller sener, eller

4) innebærer skade på et indre organ, eller

5) innebærer annen- eller tredjegrads-forbrenning eller
forbrenning som omfatter mer enn 5 % av kroppens
overflate, eller

6) skyldes at vedkommende beviselig er blitt utsatt for
smittsomme stoffer eller skadelig stråling,

c) «dødelig skade», skade som en person pådrar seg i en
ulykke, og som medfører ved-kommendes død innen 30
dager etter den dag ulykken inntraff,

d) «årsaker», de handlinger, unnlatelser, begiven-heter eller
forhold, eller en kombinasjon av dem, som forårsaket
ulykken eller hendelsen,

e) «undersøkelse», en virksomhet som utføres for å forebygge
ulykker og hendelser, og som består i å samle inn og
analysere opplysninger, å trekke konklusjoner, herunder å
fastlegge årsak(er), og om nødvendig å utarbeide
sikkerhetstilrådinger,

65



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.43/ 7.3.1996

 00

66

f) «undersøkelsesleder», den person som i kraft av sine
kvalifikasjoner har ansvaret for å organisere, gjennomføre
og overvåke en under-søkelse,

g) «ferdskriver», enhver type registrerings-innretning montert
i et luftfartøy med sikte på å lette undersøkelser av ulykker
og hendelser,

h) «foretak», en fysisk eller juridisk person som har
kommersielt eller ideelt formål, eller et offisielt organ med
eller uten selvstendig rettsevne,

i) «operatør», en person, et organ eller et foretak som forestår
eller har til hensikt å forestå driften av ett eller flere
luftfartøyer,

j) «hendelse», en begivenhet i forbindelse med bruken av et
luftfartøy som ikke er en ulykke, men som har eller vil
kunne ha ugunstig innvirkning på sikkerheten ved luftfarts-
operasjoner,

k) «alvorlig hendelse», en begivenhet der omstendighetene
tilsier at det nesten inntraff en ulykke (en liste med
eksempler på alvorlige hendelser er oppført i vedlegget),

l) «sikkerhetstilråding», et forslag fra det organ som
undersøker ulykker og hendelser i den stat som har
gjennomført den tekniske undersøkelse, utarbeidet på
grunnlag av opplysninger fra undersøkelsen og med det
formål å forebygge ulykker og hendelser.

Artikkel 4

Undersøkelsesplikt
1. Enhver ulykke og enhver alvorlig hendelse skal undersøkes.

Medlemsstatene kan imidlertid treffe tiltak som gjør det
mulig å undersøke hendelser som ikke er omfattet av første
ledd, dersom undersøkelsen kan ventes å gi undersøkelses-
organet lærdom om flysikkerhet.

2. Undersøkelsenes omfang og framgangsmåtene ved dem skal
fastsettes av undersøkelsesorganet, samtidig som det tas
hensyn til dette direktivs prinsipper og formål og den
lærdom undersøkelsesorganet venter at ulykken eller den
alvorlige hendelsen kan gi med hensyn til bedring av
sikkerheten.

3. Hensikten med undersøkelsene nevnt i nr. 1 skal ikke un-
der noen omstendighet være å fordele skyld eller ansvar.

Artikkel 5

Undersøkelsens status
1. Hver medlemsstat skal innen rammen av sin nasjonale

rettsorden fastsette en rettslig status for undersøkelsen som
gir undersøkelseslederne mulighet til å utføre sin oppgave
så effektivt og hurtig som mulig.

2. I samsvar med medlemsstatenes gjeldende lovgivning og
om nødvendig i samarbeid med myndighetene som har
ansvar for den rettslige undersøkelsen, skal undersøkelses-
personalet bl.a. ha rett til

a) uhindret adgang til ulykkes- eller hendelsesstedet og
til luftfartøyet, dets innhold eller vrakdeler,

b) umiddelbart å registrere bevis og foreta kontrollert
fjerning av vrakdeler eller andre deler med sikte på
undersøkelse eller analyse,

c) umiddelbar tilgang til og bruk av innholdet av
ferdskrivere og alle andre opptak,

d) tilgang til resultatene av undersøkelser av eller prøver
foretatt på ofrenes lik,

e) umiddelbar tilgang til resultatene av undersøkelser av
eller prøver foretatt på personer tilknyttet luftfartøyets
operasjoner,

f) å avhøre vitner,

g) uhindret tilgang til alle aktuelle opplysninger som
foreligger hos eieren, operatøren eller produsenten av
luftfartøyet og hos myndighetene med ansvar for sivil
luftfart eller lufthavnsforvaltning.

Artikkel 6

Undersøkelsesorgan eller -enhet
1. Hver medlemsstat skal sørge for at tekniske undersøkelser

gjennomføres av eller under oppsyn av et fast organ eller
en fast enhet innen sivil luftfart. Det aktuelle organet eller
den aktuelle enheten skal i sin virksomhet være uavhengig
særlig av de nasjonale luftfartsmyndigheter som har ansvar
for luftdyktighet, sertifisering, luftfartsoperasjoner,
vedlikehold, utstedelse av lisenser, lufttrafikktjeneste eller
drift av lufthavner, og i alminnelighet av enhver annen part
hvis interesser kan komme i konflikt med undersøkelses-
organets eller -enhetens oppgave.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan den virksomhet som tilligger dette
organ eller denne enhet, utvides til å omfatte innsamling
og analyse av opplysninger om flysikkerhet, særlig med
sikte på forebygging, dersom virksomheten ikke påvirker
organets eller enhetens uavhengighet og ikke innebærer
medvirkning i arbeid med forskrifter eller standarder.

3. Organet eller enheten nevnt i nr. 1 skal tilføres de
hjelpemidler som er nødvendige for å utføre oppgavene
uavhengig av myndighetene nevnt i nr. 1, og må kunne ha
til rådighet tilstrekkelige midler for dette formål. Organets
eller enhetens undersøkelsespersonell skal ha en status som
sikrer dem den nødvendige uavhengighet. Blant personellet
skal det være minst én person som kan påta seg rollen som
undersøkelsesleder ved en ulykke eller en alvorlig hendelse
med et luftfartøy.
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2. Rapporten om hendelsen skal gjøres kjent for de parter
som antas å kunne dra nytte av dens resultater med hensyn
til sikkerhet.

Artikkel 9

Sikkerhetstilrådinger
Rapportene og sikkerhetstilrådingene nevnt i artikkel 7 og 8 skal
oversendes de berørte foretak og nasjonale luftfartsmyndigheter.
Kommisjonen skal oversendes kopi.

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådingene gitt av
undersøkelsesorganene eller -enhetene, og at de om nødvendig,
og med forbehold for fellesskapsretten, følges.

Artikkel 10
En sikkerhetstilråding skal ikke under noen omstendighet gi
grunn til formodning om skyld i eller ansvar for en ulykke eller
en hendelse.

Artikkel 11
Rådsdirektiv 80/1266/EØF av 16. desember 1980 om framtidig
samarbeid og gjensidig bistand mellom medlemsstatene ved
undersøkelser av luftfartsulykker(1) oppheves.

Artikkel 12
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
21. november 1996. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

Artikkel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

VEDLEGG
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4. Organet eller enheten kan om nødvendig anmode andre
medlemsstaters organer eller enheter om å bistå med

a) anlegg, utstyr og hjelpemidler til

- den tekniske undersøkelsen av luftfartøyets
vrakdeler og utstyr og av andre gjenstander av
betydning for undersøkelsen,

- vurderingen av opplysninger fra ferdskriveren,

- elektronisk lagring og utnyttelse av data om
ulykker med luftfartøyer,

b) sakkyndige innen ulykkesundersøkelse som kan påta
seg spesialoppdrag, men bare når en undersøkelse er
innledet som følge av en større ulykke.

Slik bistand bør så langt mulig ytes vederlagsfritt.

5. En medlemsstat kan overlate til en annen medlemsstat å
gjennomføre en undersøkelse av en ulykke eller en hendelse.

Artikkel 7

Rapport om ulykke
1. For alle undersøkelser av ulykker skal det utarbeides en

rapport som i formen er avpasset etter ulykkens art og
alvorlighetsgrad. I rapporten skal det vises til undersøkelsens
eneste mål som angitt i artikkel 1 og om nødvendig gis
sikkerhetstilrådinger.

2. Undersøkelsesorganet eller -enheten skal offentliggjøre den
endelige ulykkesrapporten hurtigst mulig og om mulig innen
tolv måneder etter den dag ulykken inntraff.

Artikkel 8

Rapport om hendelse
1. For alle undersøkelser av hendelser skal det utarbeides en

rapport som i formen er avpasset etter hendelsens type og
alvorlighetsgrad. I rapporten skal det om nødvendig gis
aktuelle sikkerhetstilrådinger. Personene innblandet i
hendelsen skal være sikret anonymitet i rapporten.

Utferdiget i Brussel, 21. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann

(1) EFT nr. L 375 av 31.12.1980, s. 32.
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LISTE MED EKSEMPLER PÅ ALVORLIGE HENDELSER

Hendelsene oppført nedenfor er typiske eksempler på alvorlige hendelser. Listen er ikke uttømmende
og gir bare veiledning om hva definisjonen av «alvorlig hendelse» omfatter.

- Et kollisjonstilbud som nødvendiggjør en unnvikelsemanøver for å unngå kollisjon eller en farlig
situasjon.

- Kollisjon med terreng ved kontrollert flyging (CFIT) som så vidt unngås eller avverges.

- En avbrutt avgang på en stengt eller opptatt rullebane, eller en avgang fra en slik rullebane med
svært liten klaring til hindringen(e).

- En landing eller et forsøk på landing på en stengt eller opptatt rullebane.

- Grovt avvik fra forventet ytelse ved avgang eller under innledende stigning.

- Enhver brann eller røykutvikling i passasjerkabin eller lasterom eller brann i motor(er), selv om
brannen slokkes med slokkemiddel.

- Enhver hendelse der flygebesetningen tvinges til å benytte oksygen beregnet på nødstilfeller.

- Alvorlig strukturell svikt ved luftfartøyet eller motorhavari som ikke er klassifisert som ulykke.

- Funksjonsfeil i ett eller flere av luftfartøyets systemer som fører til alvorlige problemer med å
kontrollere luftfartøyet.

- Ethvert tilfelle av arbeidsudyktighet hos et flygebesetningsmedlem under flygingen.

- Enhver drivstoffbeholdning som krever at piloten erklærer en nødsituasjon.

- Hendelser ved avgang eller landing, f.eks. landing foran rullebaneterskel, utforkjøring over
rullebaneende eller utforkjøring på siden av rullebanen.

- Systemfeil, værforhold, flyging utenfor godkjent flyoperativt begrensningsområde eller andre
hendelser som kan gjøre det vanskelig å bevare kontroll over luftfartøyet.

- Svikt i flere enn ett av presentasjonssystemene i redundanssystemet som er helt nødvendig for
styring og navigasjon.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 34/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

 (2) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 2.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsresolusjon 94/C 379/02 av 19. desember 1994 om det
europeiske bidrag til utvikling av et verdensomspennende
satellittnavigasjonssystem (GNSS)(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 77 (rådsresolusjon av 26. mars
1992) skal nytt nr. 78 lyde:

“78. 394 Y 1231(02): Rådsresolusjon 94/C 379/02 av 19.
desember 1994 om det europeiske bidrag til utvikling
av et verdensomspennende satellittnavigasjonssystem
(GNSS) (EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 2)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 379/02 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. C 379 av 31.12.1994,
s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/95 av 19. mai 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 2.

(2) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 1.

RÅDSRESOLUSJON

av 19. desember 1994

om det europeiske bidrag til utvikling av et verdensomspennende
satellittnavigasjonssystem (GNSS)(*)

(94/C 379/02)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som tar følgende i betraktning:

Opprettelsen av et verdensomspennende satellitt-
navigasjonssystem for sivil bruk vil bidra til å nå enkelte av
Fellesskapets viktige mål, f.eks. gjennomføringen av det indre
marked og styrkingen av den økonomiske og sosiale utjevning.

Formålet med å opprette og utvikle et verdensomspennende
satellittnavigasjonssystem er også å sikre en langsiktig og
bærekraftig bedring av mobiliteten for personer og varer samt av
transportsikkerheten over hele Europa.

Hvitboken om vekst, konkurranseevne og sysselsetting fastslår
at det må treffes tiltak på europeisk nivå på området
posisjonsbestemmelse ved hjelp av satellitt og satellittnavigasjon.

I samsvar med artikkel 129 B i traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap skal Det europeiske fellesskap bidra til å
opprette og utvikle transeuropeiske nett på områdene for trans-
port-, telekommunikasjons- og energiinfrastruktur.

Det europeiske råd ga på sitt møte på Korfu utrykk for at det
først og fremst er den private sektor som bør møte utfordringene
på området informasjonteknologi og ta de nødvendige initiativ,
særlig med hensyn til finansiering. Den europeiske union og dens
medlemsstater ble oppfordret til å bidra med de nødvendige
politiske impulser samt klare og faste rammebestemmelser, og
til ved egnede midler å fremme transportprosjekter innen rammen
av informasjonssamfunnet.

For å nå disse målene må Fellesskapet vedta retningslinjer som
er i samsvar med nærhetsprinsippet.

Den europeiske unions tiltak vil forhåpentligvis føre til at den
europeiske industri blir så konkurransedyktig at den kan delta i
innføringen av et verdensomspennende satellittnavigasjonssystem
(GNSS) og på markedet for brukerutstyr-

ØNSKER VELKOMMEN kommisjonsmeldingen om det
europeiske bidrag til innføring av et verdensomspennende
satellittnavigasjonssystem og til oppretttelse av en samordnings-
gruppe på høyt nivå sammensatt av representanter for de
nasjonale myndigheter, brukere, teleoperatører, berørte
internasjonale organisasjoner, særlig Den europeiske
romorganisasjon, Den internasjonale organisasjon for sivil
luftfart (ICAO) og Eurocontrol, samt for industrien, som skal
sørge for sammenheng mellom de forskjellige former for
virksomhet som utføres i Europa på området satellittnavigasjon,
og som særlig skal bistå Kommisjonen i utførelsen av oppgavene
nevnt nedenfor,

MINNER OM

- sin resolusjon om situasjonen i europeisk sivil luftfart(1),

- sin resolusjon om telematikk i transportsektoren(2),

- sine konklusjoner av 28. september 1994 om «Europa på
vei mot informasjonssamfunnet: en handlingsplan»,

- at Kommisjonen innen rammen av sine særskilte
forskningsprogrammer kan bidra til innføring av et
verdensomspennende satellittnavigasjonssystem i samsvar
med traktatens artikkel 130 F,

OPPFORDRER Kommisjonen

1. til å fastlegge alle potensielle brukeres krav og å klarlegge
de muligheter som følger av dette,

2. til å igangsette eller støtte arbeid for å utforme og iverksette
et europeisk supplement til de eksisterende systemer ved
bruk av INMARSAT-III-satellittene og annen nødvendig
utbyggingsteknologi (GNSS 1),

3. til å igangsette og støtte, samtidig med GNSS 1-virk-
somheten, det nødvendige forberedende arbeid for å
utforme og organisere et verdensomspennende satellitt-
navigasjonssystem (GNSS 2) for sivil bruk, som bør være
kompatibelt med GNSS 1 og drives uavhengig, fortrinnsvis
privatøkonomisk, etter internasjonale retningslinjer, slik
at resultatene av forsknings- og utviklingsarbeidet i
forbindelse med GNSS 1 kan anvendes umiddelbart,

70



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.43/00

4. til å undersøke muligheten for bidrag til de nødvendige
midlene samt muligheten for privatfinansiering av denne
virksomheten på grunnlag av en nøyaktig vurdering av
kostnader og nytte,

5. til å framlegge et utkast til plan der det fastlegges etapper
for innføring av et verdensomspennende satellitt-
navigasjonsystem for sivil bruk, samtidig som det tas hensyn
til de nasjonale planer,

6. til å ta hensyn til utviklingen i Europa i sitt arbeid, herunder
den forestående vedtakelse av en plan om gjennomføring
av ICAOs CNS/ATM-system, og til å arbeide for en
samordnet strategi, slik at dobbeltarbeid i forhold til ICAO
og IMO (Det europeiske overvåkingsorgan for infor-
masjonsmarkedet) unngås, og slik at det verdens-
omspennende satellittnavigasjonssystemet umiddelbart
tilføres en europeisk del,

7. til å ha et nært samarbeid med alle berørte organisasjoner,
særlig ICAO, IMO, Eurocontrol, Den europeiske
romorganisasjon, teleoperatører og EUMETSAT, i
forbindelse med alle ovennevnte tiltak,

8. til om nødvendig å ajourføre sitt program regelmessig og
å holde Rådet underrettet om arbeidet i forbindelse med
tidsplanen for forslagene som skal framlegges for Rådet,
samtidig som det tas hensyn til at utviklingen av det
verdensomspennende satellittnavigasjonssystemet er en
vedvarende prosess som med jevne mellomrom må
tilpasses; denne saken vil derfor bli tatt opp på ny med
jevne mellomrom,

OPPFORDRER medlemsstatene til å treffe hensiktsmessige tiltak
for å delta i det europeiske bidraget til satellitt-
navigasjonssystemer og til å vedta en felles politikk særlig i
internasjonale organisasjoner og overfor tredjestater når dette er
mulig og hensiktsmessig.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.639 - Montedison/Groupe Vernes/SCI)

1. Kommisjonen mottok 7.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, som innebærer at foretaket Montedison S.p.A.
oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Société
Centrale d’Investissements (SCI), ved kjøp av aksjer i Gardini S.A, som til nå har hatt felles
kontroll over SCI sammen med Groupe Vernes.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Montedison S.p.A: landbruksbasert næringsmiddelindustri, kjemiske produkter, energi,
ingeniørvirksomhet og legemidler,

- Groupe Vernes: bankvirksomhet og eierinteresser i SCI,

- SCI: landbruksbasert næringsmiddelindustri, kommunikasjoner og fast eiendom.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 302 av 14.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.639 - Montedison/Groupe Vernes/SCI, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.660 - RTZ/CRA)

1. Kommisjonen mottok 6.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der The RTZ Corporation plc og CRA Lim-
ited inngår bindende avtaler som innebærer full sammenslåing av foretakenes virksomhet og ledelse.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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2. De aktuelle foretakenes virksomhet er gruvedrift og metallproduksjon.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 298 av 11.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.660 - RTZ/CRA, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Frères)

1. Kommisjonen mottok 3.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Johnson Controls Inc. overtar
full kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Roth Frères S.A. og
Société Industrielle Roth Frères, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Johnson Controls: bildeler og bilseter, batterier,

- Roth Frères: bildeler og bilseter, takkledning.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 298 av 11.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Frères, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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 00Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.734)

1. Kommisjonen mottok 28.9.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om
et fellesforetak, dannet av Monsanto Company, et selskap registrert i Delaware (USA), med
datterselskaper i EF, og det tyske selskapet Bayer AG. Etter de meldte avtalene forplikter partene
seg til å utvikle kommersielle produkter basert på et nytt kjemisk stoff med en viss biovirkning
som ugressmiddel for hveteproduksjon. Det nye fellesforetaket skal stå for produksjon og
markedsføring verden over av de produkter som følger av den felles forskning og utvikling.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den aktuelle
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 298 av 11.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 236 42 73) eller
med post, med referanse IV/35.734, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate E
Office 2/82
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Tilbakekalling av melding om en meldt foretaks-
sammenslutning

(Sak nr. IV/M.608 - Ericsson/Ascom)

Melderne i ovennevnte sak besluttet 25.10.1995 å utsette gjennomføringen av den planlagte
foretakssammenslutningen meldt(2) i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2), og
har derfor tilbakekalt meldingen.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.599 - Noranda Forest/Glunz)

Kommisjonen vedtok 8.9.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(2) Se EFT nr. C 241 av 16.10.1995.

(3) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.615 - Rhône-Poulenc Chimie/Engelhard)

Kommisjonen vedtok 23.10.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.617 - UAP/Sun Life)

Kommisjonen vedtok 21.8.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.630 - Henkel/Schwarzkopf)

Kommisjonen vedtok 31.10.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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 00Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.631 - Upjohn/Pharmacia)

Kommisjonen vedtok 28.9.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.643 - CGER-Banque/SNCI)

Kommisjonen vedtok 23.10.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i råds-
forordning nr. 17(1) med hensyn til en anmodning om negativattest eller

unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3
(Sak nr. IV/35.296 - Inmarsat-P)

Foretaket International Maritime Satellite Organization, som i desember 1994 endret navn til Interna-
tional Mobile Satellite Organization (Inmarsat), ga 11. november 1994 melding til Kommisjonen om
opprettelsen av et assosiert selskap, I-CO Global Communications LTD (ICO), som skal stå for
finansiering, bygging og drift av Inmarsat-P, et verdensomspennende mobilt satellittbasert
telekommunikasjonssystem.

Kommisjonen har til hensikt å innta en positiv holdning i henhold til EF-traktatens artikkel 85 og EØS-
avtalens artikkel 53 med hensyn til opprettelsen av ICO og forholdet mellom Inmarsat og ICO. Før
Kommisjonen treffer slik beslutning, innbyr den interesserte parter til å sende sine merknader innen en
måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 304 av 15.11.1995, med referanse
IV/35.296 - Inmarsat-P, til følgende adresse:

Commission of the European Union
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
200 Rue de la Loi
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(1) EFT nr. L 229 av 30.8.1980, s. 1.

Statsstøtte
Sak nr. 29/93

Tyskland

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til en planlagt garantistillelse til fordel for Aluminium Gießerei Villingen GmbH (se EFT nr.
C 282 av 26.10.1995 for nærmere opplysninger).

Liste over naturlig mineralvann godkjent av Belgia

Belgia har i samsvar med artikkel 1 i rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann(1), innlemmet i
EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 26, oversendt Kommisjonen en liste over naturlig mineralvann
som er godkjent som sådant, for offentliggjøring i De Europeiske Fellesskaps Tidende og EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Listen er som følger:

Handelsnavn Navn på kilden Stedet for utnyttelse

San Bernardino San Bernardino San Bernardino/Mesocco/Sveits
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 00Statsstøtte
Sak nr. 20/94

Frankrike

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte til utvikling av industriområdet benyttet av Kimberley-Clark Industries ved Toul/Villey-
St-Etienne (Meurthe-et-Moselle) (se EFT nr. C 283 av 27.10.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. 60/94

Hellas

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til en
støtteordning anvendt av den greske bomullskommisjon (se EFT nr. C 278 av 24.10.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen fire uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Hellas.

Statsstøtte
Sak nr. 3/95

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak
3855/91/EKSF med hensyn til støtte tildelt av delstaten Sachsen til foretaket Werkstoff-Union GmbH
med sikte på opprettelse av produksjonskapasitet for EKSF-produkter (se EFT nr. C 283 av 27.10.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.
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Statsstøtte
Sak nr. 8/95
Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
direkte og indirekte støtte gitt av den franske regjering til bygging av passasjerseilskip (se EFT nr.
C 279 av 25.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Statsstøtte
Sak nr. C 9/95

Spania

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 og artikkel 6 nr.
4 i kommisjonsvedtak 3855/91/EKSF med hensyn til støtte tildelt av Spania til foretaket Tubacex (se
EFT nr. C 282 av 26.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Spania.

Statsstøtte
Sak nr. 11/95

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak 3855/91/
EKSF med hensyn til støtte som delstaten Sachsen-Anhalt har til hensikt å tildele foretaket Walzwerk
Ilsenburg GmbH (se EFT nr. C 289 av 31.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.
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 00Statsstøtte
Sak nr. 22/95

Irland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak 3855/91/
EKSF med hensyn til støtte tildelt av Irland til foretaket Irish Steel (se EFT nr. C 284 av 28.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Irland.

Statsstøtte
Sak nr. 27/95

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte som Frankrike har til hensikt å tildele Beaulieu-gruppen i forbindelse med selskapets planlagte
investeringer i ny produksjonskapasitet for teppegarn og tepper i Maubeuge, Nord-Pas-de-Calais (se
EFT nr. C 284 av 28.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.
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Statsstøtte
Sak nr. 28/95

Hellas

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak 3855/91/
EKSF med hensyn til investeringsstøtte gitt til stålforetaket Halyvourgia Thessalias (se EFT nr. 284 av
28.10.1995 C for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Hellas.

Statsstøtte
Sak nr. 29/95

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte gitt av Italia til gjenvinning av polyetylen (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle støttetiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Italia.
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COM(95) 478 CB-CO-95-536-EN-C(1)

COM(95) 490 CB-CO-95-530-EN-C

COM(95) 480 CB-CO-95-534-EN-C

COM(95) 496 CB-CO-95-538-EN-C

COM(95) 498 CB-CO-95-539-EN-C

COM(95) 502 CB-CO-95-544-EN-C

COM(95) 531 CB-CO-95-EN-   C

Kommisjonsmelding om gassforsyning i
Det europeiske fellesskap og om de videre
utsikter

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
vedlegget til direktiv 91/493/EØF om fast-
settelse av helsekrav ved produksjon og
omsetning av fiskeriprodukter

Forslag til en rådsforordning (EF) om
annen endring av forordning (EF) nr.
3362/94 om fastsettelse av den største
tillatte fangstmengde for 1995 for visse
fiske-bestander og grupper av fiske-
bestander og bestemte vilkår for å drive
fangst på disse bestandene

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av veiledende priser for fiskeri-
varene oppført i vedlegg I avsnitt A, D og
E i forordning (EØF) nr. 3759/92 for
fiskesesongen 1996

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av veiledende priser for
fiskerivarene oppført i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 3759/92 for
fiskesesongen 1996

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av Fellesskapets produsentpris
for tunfisk beregnet på industriell
framstilling av produkter som omfattes av
KN-kode 1604 for fiskesesongen 1996

Kommisjonsmelding om mulighetene for å
opprette et europeisk kapitalmarked for
små entreprenørforetak i vekst

Kommisjonsmelding om håndverksindustri
og småbedrifter, nøkkelen til vekst og
sysselsetting i Europa

Resultater fra den andre europeiske
konferanse om håndverksindustri og
småbedrifter i Berlin 26. og 27. september
1994, oppfølgingstiltak og anbefalinger til
medlemsstatene

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om sekstende endring av
direktiv 76/769/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av
visse farlige stoffer og preparater

18.10.1995 24.10.1995 38

23.10.1995 24.10.1995 7

24.10.1995 25.10.1995 5

24.10.1995 25.10.1995 15

25.10.1995 26.10.1995 37

26.10.1995 27.10.1995 67

27.10.1995 27.10.1995 5

(1)  “EN” viser til det engelske COM-dokument.

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av Oversendt Antall
Kommi-  Rådet sider
sjonen
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

95-0283-FIN

95-0284-I

95-0285-UK

95-0286-FIN

(3) (4)

Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann
etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist
har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke
er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

11.12.1995

6.12.1995

6.12.1995

7.12.1995

Vedtak i statsrådet om behandling av amalgamholdig
spillvann og avfall fra tannpleievirksomhet

Forskrift om behandling med ioniserende stråling av
tørkede urter, krydder og smaksingredienser framstilt av
urter og krydder

Utkast til forskrifter om ost og fløte, 1995

Bruk av AMKA hengespiralledning med styreleder i
utebelysningsnett og sikringsbeskyttelse av
utebelysningsnett (KY 156-95)

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 14. september 1995 i sak C-396/93 P: Helmut Heinrichs mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - artikkel 4 nr. 4 og 6 i forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 2274/87 - fastsettelse av tillegget nevnt i artikkel 4 nr. 1 - utestenging fra den felles
sykeforsikringsordning for tjenestemenn i De europeiske fellesskap).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. september 1995 i forente saker C-485/93 og C-486/93
(anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Monomeles Diikitiko Protodikio, Rhodos, og Trimeles
Diikitiko Protodikio, Rhodos): Maria Simitzi mot Dimos Kos (fritt varebytte - avgiftsordning for
Dodekanesene - avgift med tilsvarende virkning som tollavgift - tidsmessig virkning av foreløpig
kjennelse).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. september 1995 i sak C-49/94: Irland mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (godkjenning av regnskapet for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket - 1990).

Sak C-271/95: Søksmål anlagt 10. august 1995 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-273/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Verona - Sezione
Distaccata di Isola della Scala, ved nevnte domstols beslutning av 27. juli 1995 og tillegg av 4. september
1995 i saken Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi og Livio mot T.A.V. Tabacchicoltori Associati
Veneti soc.coop. a r.l.

Sak C-279/95 P: Anke inngitt 18. august 1995 av Langnese-Iglo GmbH mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer med utvidet sammensetning) 8. juni 1995 i sak T-7/93
mellom Langnese-Iglo GmbH og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Mars GmbH.

Sak C-287/95 P: Anke inngitt 30. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot dom
avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer med utvidet sammensetning)
29. juni 1995 i sak T-31/91 mellom Solvay SA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-288/95 P: Anke inngitt 30. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot dom
avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer med utvidet sammensetning)
29. juni 1995 i sak T-32/91 mellom Solvay SA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-290/95: Søksmål anlagt 30. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-294/95 P: Anke inngitt 12. september 1995 av Girish Ojha mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) 6. juli 1995 i sak T-36/93 mellom Girish Ojha og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-295/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Dublin Circuit Family Court, ved nevnte
domstols beslutning av 15. mai 1995 i saken Jackie Farrell mot James Long.

Sak C-297/95: Søksmål anlagt 15. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 286 av 28.10.1995.
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Sak C-298/95: Søksmål anlagt 15. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-300/95: Søksmål anlagt 20. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Det forente kongerike.

Sak C-302/95: Søksmål anlagt 25. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Sak C-303/95: Søksmål anlagt 25. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Avskriving i registeret av sak C-93/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-213/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (første kammer med utvidet sammensetning) av 18. september 1995 i sak
T-49/93: Société Internationale de Diffusion et d’Édition (SIDE) mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (statsstøtte - artikkel 92 og 93 - søksmål om oppheving av tiltak - støtte til eksport av bøker).

Førsteinstansdomstolens dom av 13. september 1995 i forente saker T-244/93 og T-486/93: TWD
Textilwerke Deggendorf GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte -
kommisjonsvedtak om midlertidig stans i støtteutbetalinger inntil tidligere ulovlig støtte er tilbakebetalt).

Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1995 i forente saker T-458/93 og T-523/93: Empresa
Nacional de Urânio SA (ENU) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det europeiske
atomenergifellesskap (EAF) - søksmål om oppheving av tiltak - leveranser - opsjonsrett og enerett for
Euratoms forsyningsbyrå til å inngå kontrakter om levering av malm, kildematerialer og spaltbart materiale
- likevekt mellom tilbud og etterspørsel - overtredelse av traktatens bestemmelser - fellesskapspreferanse
- ingen - Kommisjonens instruks til forsyningsbyrået - prinsippene god tro og berettiget forventning -
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold).

Førsteinstansdomstolens dom av 13. juli 1995 i forente saker T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93
og T-477/93: Thomas O’Dwyer mfl mot Rådet for Den europeiske union (felles markedsordning for
melk og melkeprodukter - melkekvoter - tilleggsavgift - reduksjon av referansemengder uten
kompensasjon - krav om skadeserstatning).

Førsteinstansdomstolens dom av 18. september 1995 i sak T-471/93: Tiercé Landbroke SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - statsstøtte - avgift på veddemål satset på
hesteveddeløp - overføring av midler til et foretak etablert i en annen medlemsstat).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. september 1995 i forente saker T-480/93 og T-483/93: Antillean
Rice Mills mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (assosiering av oversjøiske land og
territorier - beskyttelsestiltak - begjæring om oppheving - vilkår for realitetsprøving).

Førsteinstansdomstolens dom av 18. september 1995 i sak T-548/93: Landbroke Racing Ltd mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - traktatens artikkel 85 og 86 - mottak av
veddemål på hesteveddeløp - eneretter for en nasjonal foretaksgruppe - avtaler og samordnet opptreden
- utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling - traktatens artikkel 90 - manglende interesse fra
Fellesskapets side - tidligere overtredelser av konkurransereglene).
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 00Førsteinstansdomstolens dom av 14. september 1995 i sak T-571/93: Lefebvre Frères et Soeurs mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (landbruk - bananer - søksmål om skadeserstatning - forsinket
framlegging av forslag til forordning om en felles markedsordning - gyldigheten av kommisjonsvedtak
basert på EF-traktatens artikkel 115).

Førsteinstansdomstolens dom av 18. september 1995 i sak T-167/94: Detlef Nölle mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål for å fastslå erstatningsansvar
utenfor kontraktsforhold - vilkår for realitetsprøving - grunnforordning nr. 2423/88 om antidumping -
overtredelse - forordning nr. 725/89 om antidumping - ugyldighet - erstatningsansvar på grunnlag av
lovbestemmelser - rett til rettferdig høring - tilstrekkelig alvorlig overtredelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 18. september 1995 i sak T-168/94: Blackspur DIY Ltd mfl mot Rådet
for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om skadeserstatning
- Fellesskapets erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold - tilfeldig forbindelse - antidumpingtoll -
grunnforordning nr. 2423/88).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. september 1995 i sak T-171/94: Descom Scales Manufacturing
Co. Ltd mot Rådet for Den europeiske union.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 11. juli 1995 i sak T-23/90 og T-9/92: Automobiles Peugeot SA
og Peugeot SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (artikkel 92 - fastsettelse av utgifter).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 16. august 1995 i sak T-290/94: Kaysersberg SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (regler om hvilket språk som skal benyttes).

Sak T-155/95: Søksmål anlagt 8. august 1995 av LPN - Liga para a Protecção da Natureza, og GEOTA
- Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente, mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-157/95: Søksmål anlagt 11. august 1995 av European Association of Mozzarella Manufacturers
mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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