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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/23/EB

2008/EES/38/21

frá 8. mars 2005
um breytingu á tilskipun Evrópuingsins og rásins 2001/25/EB um
lágmarksjálfun sjómanna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

SAMYKKT TILSKIPUN ESSA:

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

1. gr.

me hlisjón af tilskipun Evrópuingsins og rásins
2001/25/EB frá 4. apríl 2001 um lágmarksjálfun sjómanna
(1), einkum 1. mgr. 22. gr.,

Í I. viauka vi tilskipun 2001/25/EB er V. kafla breytt sem
hér segir:

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1. Eftirfarandi bætist vi 3. mgr. reglu V/2:

1)

Í tilskipun 2001/25/EB eru skilgreindar kröfur um
lágmarksjálfun, skírteini og vaktstöur sjómanna sem
starfa um bor í skipum Bandalagsins. essar kröfur
byggjast á stölum sem mælt er fyrir um í aljóasamningi um menntun og jálfun, skírteini og
vaktstöur sjómanna (STCW-samykktin) og reglur um
menntun og jálfun, skírteini og vaktstöur sjómanna
(STCW-kóinn).

„… ea færa sönnur á a eir hafi tileinka sér tilskilda
hæfni á næstlinum fimm árum.“

2. Eftirfarandi bætist vi í lok kaflans:

„Regla V/3
2)

STCW-samykktinni og STCW-kóanum hefur veri
breytt
me
ályktunum
siglingaöryggisnefndar
Aljóasiglingamálastofnunarinnar MSC.66(68) og
MSC.67(68), sem öluust gildi 1. janúar 1999, ályktun
MSC.78(70), sem ölaist gildi 1. janúar 2003, og
umburarbréfunum STCW.6/Circ.3 og STCW.6/Circ.5
sem tóku gildi 20. maí 1998 og 26. maí 2000.

3)

Me nrri reglu V/3 í SCTW-samykktinni, sem var
bætt vi me ályktun MSC.66(68), er mælt fyrir um
lögbonar lágmarkskröfur um jálfun, menntun og
réttindi skipstjóra, annarra yfirmanna, undirmanna og
annarra starfsmanna á örum faregaskipum en
ekjufaregaskipum.

4)

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

5)

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari tilskipun,
eru í samræmi vi álit nefndarinnar um öryggi á
höfunum sem komi var á fót me regluger
Evrópuingsins og rásins (EB) nr. 2099/2002 (2).

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 62, 9.3.2005, bls. 14. Hennar var geti
í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 150/2005 frá 2. desember
2005 um breytingu á XIII. viauka (Flutningastarfsemi) vi EESsamninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr.
10, 23.2.2006, bls. 22.
(1) Stjtí. EB L 136, 18.5.2001, bls. 17. Tilskipuninni var síast breytt me
tilskipun 2003/103/EB (Stjtí. ESB L 326, 13.12.2003, bls. 28).
(2) Stjtí. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. Reglugerinni var síast breytt me
regluger framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 415/2004 (Stjtí. ESB L 68,
6.3.2004, bls. 10).

Lögbonar lágmarkskröfur vegna menntunar og
jálfunar og réttinda skipstjóra, annarra yfirmanna,
undirmanna og annarra starfsmanna á örum
faregaskipum en ekjufaregaskipum

1. essi regla gildir um skipstjóra, ara yfirmenn, undirmenn og ara starfsmenn sem eru ránir til starfa á
örum faregaskipum en ekjufaregaskipum í
millilandasiglingum. Yfirvöld skulu ákvea hvort
essar kröfur skulu gilda um skipverja á
faregaskipum í siglingum innanlands.

2. Áur en sjómönnum eru falin skyldustörf um bor í
faregaskipum skulu eir hafa loki eirri jálfun,
sem er krafist í 4. til 8. mgr. hér á eftir, í samræmi vi
stöu sína, skyldustörf og ábyrg.

3. eir sjómenn, sem krafist er jálfunar af í samræmi
vi 4., 7. og 8. li hér á eftir, skulu afla sér vieigandi
upprifjunarjálfunar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti
ea færa sönnur á a eir hafi tileinka sér tilskilda
hæfni á næstlinum fimm árum.

4. Starfsmenn, sem hafa a verkefni samkvæmt neyaráætlun a astoa farega um bor í faregaskipum í
neyartilvikum, skulu hafa loki jálfun í stjórn stórra
hópa fólks eins og tilgreint er í 1. mgr. áttar A-V/3 í
STCW-kóanum.
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5. Skipstjórar, arir yfirmenn og arir starfsmenn, sem eru
settir til ákveinna skyldustarfa og ábyrgarstarfa um
bor í faregaskipum, skulu hafa loki kynningarjálfun eirri sem er tilgreind í 2. mgr. áttar A-V/3 í
STCW-kóanum.
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2. gr.

1. Aildarríkin skulu samykkja nausynleg lög og stjórnsslufyrirmæli til a fara a tilskipun essari eigi síar en 29.
september 2005. au skulu tilkynna a framkvæmdastjórninni
egar í sta.

6. Starfsmenn, sem veita faregum í faregarmi um bor
í faregaskipum beina jónustu, skulu hafa loki
jálfunarnámskeii um öryggismál sem er tilgreint í 3.
mgr. áttar A-V/3 í STCW-kóanum.

egar aildarríkin samykkja essi ákvæi skal vera í eim
tilvísun í essa tilskipun ea eim fylgja slík tilvísun egar au
eru birt opinberlega. Aildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

7. Skipstjórar, arir yfirmenn og allir arir, sem hafa me
höndum bein ábyrgarstörf vegna fera farega um
bor og frá bori, skulu hafa loki viurkenndri jálfun
vegna öryggis farega eins og tilgreint er í 4. mgr.
áttar A-V/3 í STCW-kóanum.

2. Aildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæi úr
landslögum sem au samykkja um málefni sem tilskipun essi
nær til.

8. Skipstjórar, yfirstrimenn, yfirvélstjórar, 2. vélstjórar
og allir arir, sem hafa me höndum bein ábyrgarstörf
vegna öryggis farega í neyartilvikum um bor í
faregaskipum, skulu hafa loki viurkenndri jálfun í
a takast á vi hættuástand og mannlegu atferli eins og
tilgreint er í 5. mgr. áttar A-V/3 í STCW- kóanum.
9. Yfirvöld skulu sjá til ess a allir, sem ávinna sér
réttindi í samræmi vi ákvæi essarar reglu, fái afhent
skriflegt sönnunargagn um á menntun og jálfun sem
eir hafa hloti.“

3. gr.
Tilskipun essi ölast gildi á tuttugasta degi frá ví a hún
birtist í Stjórnartíindum Evrópusambandsins.
4. gr.
Tilskipun essari er beint til aildarríkjanna.
Gjört í Brussel 8. mars 2005.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jacques BARROT

varaforseti.

