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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2008/106/EB frá 19. nóvember 2008 um lágmarksþjálfun 
sjómanna (1), einkum fyrstu undirgrein 3. mgr. 19. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt tilskipun 2008/106/EB geta aðildarríkin
ákveðið að árita viðeigandi skírteini farmanna, sem
eru gefin út í þriðju löndum, að því tilskildu að
framkvæmdastjórnin viðurkenni viðkomandi þriðja land.
Þriðju löndin verða að uppfylla allar kröfur samþykktar
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) frá 1978 um
menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna
(STCW-samþykktin), eins og henni var breytt 1995.

2) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/705/ESB(2)
var viðurkenning á Georgíu, að því er varðar menntun,
þjálfun og útgáfu skírteina farmanna, sem hafði verið
veitt í sam ræmi við c-lið 3. mgr. 18. gr. tilskipunar
2001/25/EB (3), aftur kölluð.  Niðurstaða mats á reglufylgni 
yfirvalda í Georgíu og mats á upplýsingum frá þeim hafði
sýnt að Georgía uppfyllti ekki viðeigandi kröfur STCW-
sam þykkt arinnar.

3) Kýpur fór fram á það bréflega, 10. september 2012, að
Georgía yrði viðurkennt á ný.  Framkvæmdastjórnin
hefur, í kjölfar þessarar beiðni, metið kerfi fyrir þjálfun
og útgáfu skírteina farmanna í Georgíu til þess að
ganga úr skugga um hvort landið fari að öllum kröfum
STCW-samþykktarinnar og hvort viðeigandi ráðstafanir
hafi verið gerðar til að koma í veg fyrir svik í tengslum
við skírteini. Matið var byggt á niðurstöðum skoðunar
sérfræðinga á vegum Siglingaöryggisstofnunar Evrópu í
október 2012 og á ráðstöfunum til úrbóta sem yfirvöld í
Georgíu lögðu fram.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 349, 21.12.2013, bls. 105. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2014 frá  
27. júní 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 323, 3.12.2008, bls. 33.
(2) Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2010, bls. 78.
(3) Stjtíð. EB L 136, 18.5.2001, bls. 17.

4) Í kjölfar skoðunarinnar voru yfirvöld í Georgíu m.a. hvött
bréflega, 6. febrúar 2013, til að leggja fram áætlun til að
ráða bót á þeim annmörkum sem höfðu komið í ljós og að
samþykkja aðgerðir til úrbóta.

5) Mikilvægustu annmarkarnir vörðuðu skort á laga- og
stjórnsýslukröfum til að framfylgja að fullu ákvæðum
STCW-samþykktarinnar, t.d. var ekki til staðar krafa
um að stjórnvöld í Georgíu skyldu vakta viðurkenndar
erlendar menntunar- og þjálfunarstofnanir og
-áætlanir fyrir farmenn. Auk þess höfðu menntunar-
og þjálfunarstofnanirnar, sem voru skoðaðar, ekki
framkvæmt tiltekin ákvæði, t.d. ákvæði sem varða notkun
herma. Að lokum höfðu stofnanirnar, sem voru skoðaðar,
ekki yfir að ráða sérstökum búnaði til að þjálfa og meta
tiltekna hæfni.

6) Georgía tilkynnti framkvæmdastjórninni bréflega, 15.
maí 2013 og 20. júlí 2013, að gripið hefði verið til
aðgerða til að ráða bót á ágöllunum sem greindust.
Yfirvöld í Georgíu upplýstu m.a. að ákvæði innanlands
hefðu verið löguð að samþykktinni og að menntunar- 
og þjálfunarstofnanir hefðu hrint viðeigandi ákvæðum
í framkvæmd með tilhlýðilegum hætti.  Að lokum
voru framkvæmdastjórninni send sönnunargögn um að
þjálfunarbúnaðurinn, sem vantaði, hefði verið settur upp
og honum komið í gagnið.

7) Ágallinn sem eftir stendur varðar tiltekna þjálfunaraðstöðu 
í Batumi Navigation Teaching University. Það virðist
m.a. vera þörf á að endurnýja enn frekar rafknúna
þjálfunarstöð og björgunarbát sem er til reiðu við þjálfun í 
tengslum við björgunarför og léttbáta.  Yfirvöld í Georgíu
hafa því verið hvött til að grípa til frekari aðgerða til
úrbóta hvað þetta varðar. Þessi ágalli gefur þó ekki tilefni
til efasemda um að kerfin í Georgíu samrýmist almennt
kröfum STCW-samþykktarinnar að því er varðar þjálfun
og útgáfu skírteina farmanna.

8) Lokaniðurstaða matsins sýnir að Georgía uppfyllir kröfur
STCW-samþykktarinnar og á sama tíma hefur landið
gert viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir svik í
tengslum við skírteini.

9) Framkvæmdastjórnin lét aðildarríkjunum í té skýrslu um
niðurstöður matsins.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi á höfunum
og varnir gegn mengun frá skipum.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Georgía hefur verið viðurkennt, skv. 19. gr. tilskipunar 2008/106/EB, að því er varðar kerfi fyrir þjálfun 
og útgáfu skírteina farmanna.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 19. desember 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Siim KALLAS

varaforseti.

_______________


