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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/1159 

frá 20. júní 2019 

um breytingu á tilskipun 2008/106/EB um lágmarksþjálfun sjómanna og um niðurfellingu á tilskipun 

2005/45/EB um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum sjómanna sem aðildarríkin gefa út (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 100. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að viðhalda siglingaöryggi og vörnum gegn mengun á sjó á háu stigi og miða að því að bæta það enn frekar er 

nauðsynlegt að viðhalda og hugsanlega bæta þekkingu og færni farmanna í Sambandinu með því að þróa þjálfun og 

útgáfu skírteina farmanna í samræmi við alþjóðlegar reglur og tækniframfarir, sem og að grípa til frekari aðgerða til að 

styrkja færnigrunninn á sviði siglinga í Evrópu. 

2) Í alþjóðasamþykkt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og 

vaktstöður sjómanna frá 1978, með áorðnum breytingum („STCW-samþykktin“), sem var síðast endurskoðuð í 

veigamiklum atriðum árið 2010, eru settar reglur á alþjóðavísu um þjálfun og útgáfu skírteina farmanna. Breytingar á 

STCW-samþykktinni voru samþykktar 2015 varðandi kröfur um þjálfun og menntun og hæfi farmanna sem vinna um 

borð í skipum sem falla undir alþjóðlegan öryggiskóða fyrir skip sem nota gas eða annað eldsneyti með lágu 

blossamarki („IGF-kóðinn“). Árið 2016 voru samþykktar breytingar á STCW-samþykktinni með tilliti til þjálfunar og 

menntunar og hæfi farmanna sem vinna um borð í farþegaskipum og skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum. 

3) STCW-samþykktin er tekin upp í lög Sambandsins með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB (3). Öll 

aðildarríkin eru undirritunaraðilar að STCW-samþykktinni og því á að samræma framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga 

þeirra með því að laga reglur Sambandsins um þjálfun og útgáfu skírteina farmanna að STCW-samþykktinni. Því ætti að 

breyta fjölmörgum ákvæðum tilskipunar 2008/106/EB til að endurspegla nýjustu breytingarnar á STCW-samþykktinni 

að því er varðar þjálfun og menntun og hæfi farmanna sem vinna um borð í skipum sem falla undir IGF-kóðann, 

farþegaskipum og skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum. 

4) Kóðinn um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, eins og hann var samþykktur með 2. ályktun 

ráðstefnu aðila að STCW-samþykktinni árið 1995, í uppfærðri útgáfu sinni (STCW-kóðinn), inniheldur nú þegar 

leiðbeiningar um að koma í veg fyrir þreytu (þáttur B-VIII/1) sem og um vinnufærni (þáttur A-VIII/1). Af 

öryggisástæðum er brýnt að kröfunum í 15. gr. tilskipunar 2008/106/EB sé framfylgt og að farið sé að þeim án 

undantekninga sem og að tilhlýðilegt tillit sé tekið til þessara leiðbeininga.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 12.7.2019, bls. 94. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2021 

frá 11. Júní 2021 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 110, 22.3.2019, bls. 125. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 4. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 6. júní 2019. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB frá 19. nóvember 2008 um lágmarksþjálfun sjómanna (Stjtíð. ESB L 323, 3.12.2008, 

bls. 33). 
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5) Eitt af markmiðum sameiginlegrar stefnu um flutninga á sjó er að greiða fyrir hreyfanleika farmanna innan 

Sambandsins. Slíkur hreyfanleiki stuðlar m.a. að því að gera sjóflutningageirann í Sambandinu meira aðlaðandi fyrir 

framtíðarkynslóðir og kemur þar með í veg fyrir aðstæður þar sem siglingaklasi Evrópu stendur frammi fyrir skorti á 

hæfu starfsfólki sem býr yfir réttri samsetningu af færni og hæfni. Gagnkvæm viðurkenning á skírteinum farmanna, sem 

aðildarríkin gefa út, er nauðsynleg til að greiða fyrir frjálsri för farmanna. Með tilliti til réttarins til góðrar stjórnsýslu 

ætti ákvörðun aðildarríkjanna að því er varðar viðurkenningu á hæfnisskírteinum (e. certificate of proficiency), sem 

önnur aðildarríki gefa út til handa farmönnum í þeim tilgangi að gefa út landsbundin réttindaskírteini (e. certificate of 

competency), að byggjast á ástæðum sem viðkomandi farmaður getur sannreynt. 

6) Í tilskipun 2008/106/EB er einnig að finna miðlægt kerfi fyrir viðurkenningu á skírteinum farmanna sem þriðju lönd 

gefa út. Matið innan ramma áætlunarinnar um markvissa og skilvirka löggjöf (REFIT-áætlunin) leiddi í ljós að frá 

innleiðingu miðlæga kerfisins hafi dregið verulega úr kostnaði hjá aðildarríkjunum. Hins vegar kom einnig í ljós við 

þetta mat að aðildarríkin hafi, í tengslum við sum viðurkennd þriðju lönd, aðeins gefið út mjög takmarkaðan fjölda af 

áritunum til staðfestingar á viðurkenningu skírteina í tengslum við réttindaskírteini eða hæfnisskírteini sem þessi þriðju 

lönd hafa gefið út. Til að geta nýtt tiltækan mannauð og fjármagn á skilvirkari hátt ætti málsmeðferðin fyrir 

viðurkenningu á þriðju löndum því að byggjast á greiningu á þörfinni á slíkri viðurkenningu, þ.m.t., en ekki takmarkað 

við, upplýsingum um áætlaðan fjölda skipstjóra, yfirmanna og fjarskiptamanna sem koma frá hlutaðeigandi landi sem 

eru líklegir til að starfa um borð í skipum sem sigla undir fána aðildarríkjanna. Leggja ætti þá greiningu fyrir nefndina 

um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) til skoðunar. 

7) Í ljósi fenginnar reynslu af beitingu málsmeðferðarinnar fyrir viðurkenningu á þriðju löndum leiddi REFIT-matið í ljós 

að innan núgildandi 18 mánaða tímaramma er ekki tekið tillit til þess hversu flókið ferlið er sem felur í sér skoðun á 

staðnum sem Siglingaöryggisstofnun Evrópu hefur með höndum. Nauðsynlegar diplómatískar ráðstafanir, sem fela í sér 

að skipuleggja og útfæra slíka skoðun, krefjast meiri tíma. Þar að auki er þessi 18 mánaða tímarammi ekki nægur þegar 

þriðja landið þarf að framkvæma aðgerðir til úrbóta og gera lagalegar breytingar á kerfi sínu til að uppfylla kröfur 

STCW-samþykktarinnar. Af þessum ástæðum ætti að framlengja frestinn til að samþykkja ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar úr 18 mánuðum í 24 mánuði og ef þriðja landið þarf að hrinda í framkvæmd mikilvægum 

aðgerðum til úrbóta, þ.m.t breytingum á lagaákvæðum, ætti að framlengja frestinn í 36 mánuði. Til að viðhalda 

sveigjanleikanum í viðurkenningarferlinu ætti auk þess að halda opnum þeim möguleika aðildarríkisins, sem leggur 

fram beiðnina, til að viðurkenna til bráðabirgða kerfi þriðja lands um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, 

skírteini og vaktstöður sjómanna. 

8) Til að tryggja rétt allra farmanna til mannsæmandi starfa og til að takmarka röskun á samkeppni á innri markaðnum ætti 

að taka tillit til þess við viðurkenningu á þriðju löndum í framtíðinni hvort þau þriðju lönd hafi fullgilt samþykktina um 

vinnuskilyrði farmanna frá 2006. 

9) Til að auka enn frekar skilvirkni miðlæga kerfisins fyrir viðurkenningu á þriðju löndum ætti að framkvæma endurmat á 

þriðju löndum, sem útvega fáa farmenn til starfa á skipum sem sigla undir fána aðildarríkjanna, með lengra millibili sem 

lengja ætti í tíu ár. Hins vegar ætti að sameina þetta lengra tímabil fyrir endurmat á kerfi viðkomandi þriðju landa 

forgangsviðmiðunum þar sem tillit er tekið til öryggisvandamála og að viðhalda jafnvægi milli þarfarinnar fyrir 

skilvirkni og virkra verndarráðstafana ef gæði þjálfunar farmanna, sem veitt er í viðkomandi þriðju löndum, rýrnar. 

10) Upplýsingar um þá farmenn sem eru ráðnir frá þriðju löndum eru núna aðgengilegar á vettvangi Sambandsins þar eð 

aðildarríkin gera viðeigandi upplýsingar aðgengilegar í landsbundnum skrám sínum yfir útgefin skírteini og 

áritanir. Þessar upplýsingar ætti að nota í tölfræðilegum tilgangi og í þágu stefnumótunar, einkum í þeim tilgangi að 

auka skilvirkni miðlæga kerfisins fyrir viðurkenningu á þriðju löndum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem aðildarríkin 

hafa veitt ætti að endurskoða viðurkenningu þriðju landa, sem hafa ekki útvegað neina farmenn til starfa um borð í 

skipum sem sigla undir fána aðildarríkja, með a.m.k. átta ára millibili. Endurskoðunarferlið ætti að taka til möguleikans 

á því að viðhalda eða afturkalla viðurkenningu viðkomandi þriðja lands. Auk þessa ætti einnig að nota upplýsingarnar, 

sem aðildarríkin hafa veitt, til að setja í forgang að endurmeta viðurkenningu þriðju landa.  
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11) Til að taka tillit til þróunar á alþjóðavettvangi og tryggja tímanlega aðlögun á reglum Sambandsins að slíkri þróun ætti 

að fela framkvæmdastjórninni umboð til að samþykkja gerðir, í samræmi við 290 gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins, að því er varðar upptöku breytinga á STCW-samþykktinni og A-hluta STCW-kóðans, með því að 

uppfæra tæknilegar kröfur um þjálfun og útgáfu skírteina farmanna og með því að samræma öll viðeigandi ákvæði 

tilskipunar 2008/106/EB að því er varðar stafræn skírteini fyrir farmenn. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin 

hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram 

í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana frá 13. apríl 2016 um betri 

lagasetningu (4). Til að tryggja jafna þátttöku við undirbúning framseldra gerða fá Evrópuþingið og ráðið í hendur öll 

skjöl á sama tíma og sérfræðingar aðildarríkjanna og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum 

sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar sem hafa umsjón með undirbúningi framseldra gerða. 

12) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd ákvæða þessarar tilskipunar um viðurkenningu á þriðju löndum ætti 

að fela framkvæmdastjórninni framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (5). 

13) Ákvæðin um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, sem sett eru fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/36/EB (6), eiga ekki við um viðurkenningu á skírteinum farmanna samkvæmt tilskipun 2008/106/EB. Í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2005/45/EB (7) voru settar reglur um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum farmanna sem 

aðildarríkin gefa út. Hins vegar eru skilgreiningarnar á skírteinum farmanna, sem um getur í tilskipun 2005/45/EB, 

orðnar úreltar eftir breytingarnar á STCW-samþykktinni árið 2010. Því ætti að breyta fyrirkomulaginu um gagnkvæma 

viðurkenningu á skírteinum farmanna, sem aðildarríkin gefa út, til að taka tillit til alþjóðlegra breytinga og nýrra 

skilgreininga á skírteinum farmanna sem finna má í tilskipun 2008/106/EB. Þar að auki ættu læknisvottorð farmanna, 

sem gefin eru út með samþykki aðildarríkjanna, einnig að falla undir fyrirkomulagið um gagnkvæma viðurkenningu. Til 

að komast hjá tvíræðni og hættu á ósamræmi milli tilskipana 2005/45/EB og 2008/106/EB ætti einungis að setja reglur 

um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum farmanna samkvæmt tilskipun 2008/106/EB. Til að draga úr 

stjórnsýsluálagi á aðildarríkin ætti enn fremur að innleiða rafrænt kerfi fyrir menntun og hæfi farmanna þegar viðeigandi 

breytingar á STCW-samþykktinni hafa verið samþykktar. 

14) Stafvæðing gagna er kjarninn í tækniframförum á sviði gagnasöfnunar og -fjarskipta í því skyni að stuðla að því að 

lækka kostnað og nýta mannauð með skilvirkum hætti. Framkvæmdastjórnin ætti að íhuga ráðstafanir til að auka 

skilvirkni hafnarríkiseftirlitsins, að meðtöldu m.a. mati á hagkvæmni og virðisauka af því að setja upp og stjórna 

miðlægu gagnasafni fyrir skírteini farmanna sem yrði tengt við skoðunargagnagrunninn, sem um getur í 24. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB (8), og sem öll aðildarríkin munu tengjast. Þetta miðlæga gagnasafn 

ætti að innihalda allar upplýsingarnar sem settar eru fram í V. viðauka við tilskipun 2008/106/EB um réttindaskírteini og 

áritanir til staðfestingar á viðurkenningu hæfnisskírteina, sem gefin eru út í samræmi við reglur V/1-1 og V/1-2 í 

STCW-samþykktinni. 

15) Styðja ætti við menntun og þjálfun evrópskra farmanna, sem verða skipstjórar og yfirmenn, með nemendaskiptum milli 

mennta- og þjálfunarstofnana fyrir farmenn í öllu Sambandinu. Til að bæta og þróa færni og menntun og hæfi farmanna, 

sem sigla undir fána Evrópuríkis, er gagnkvæm miðlun aðildarríkjanna á góðum starfsvenjum nauðsynleg. Menntun og 

þjálfun farmanna ætti að njóta góðs af þeim tækifærum sem áætlunin Erasmus+ býður upp á.  

  

(4) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi (Stjtíð. ESB L 255, 

30.9.2005, bls. 22).  

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/45/EB frá 7. september 2005 um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum sjómanna sem 

aðildarríkin gefa út og um breytingu á tilskipun 2001/25/EB (Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 160). 

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57). 



22.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/155 

 

16) Framkvæmdastjórnin ætti að koma á viðræðum við aðila vinnumarkaðarins og aðildarríkin til að þróa framtaksverkefni 

fyrir þjálfun farmanna sem koma til viðbótar við alþjóðlega samþykkta lágmarksþjálfun farmanna og sem aðildarríkin 

gætu viðurkennt gagnkvæmt sem evrópsk prófskírteini fyrir frammúrskarandi námsárangur í siglingafræðum. Þau 

framtaksverkefni ættu að byggjast á og þróa í samræmi við tilmælin frá yfirstandandi tilraunaverkefnum sem og aðferðir 

sem finna má í áætlun framkvæmdastjórnarinnar um samstarf milli atvinnugreina að því er varðar færni. 

17) Til að auka skýrleika og samkvæmni laga ætti því að fella tilskipun 2005/45/EB úr gildi. 

18) Breyta ætti tilskipun 2008/106/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 2008/106/EB 

Tilskipun 2008/106/EB er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi liðir bætast við 1. gr.: 

„43. „gistiaðildarríki“: aðildarríki þar sem farmenn sækjast eftir samþykki eða viðurkenningu á réttindaskírteinum, 

hæfnisskírteinum eða skriflegum sönnunargögnum sínum, 

44. „IGF-kóði“: alþjóðlegur öryggiskóði fyrir skip sem nota gas eða annað eldsneyti með lágu blossamarki, eins og 

skilgreint er í reglu II-1/2.29 í SOLAS 74, 

45. „pólkóði“ (e. polar code): alþjóðakóði fyrir skip sem starfrækt eru á heimskautahafsvæðum, eins og skilgreint er í 

reglu XIV/1.1 í SOLAS 74,  

46. „heimskautahafsvæði“ (e. polar waters): norðurheimskautshafsvæði og/eða Suðurskautslandið, eins og skilgreint er 

í reglum XIV/1.2–XIV/1.4 í SOLAS 74.“ 

2) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað einu málsgreinar inngangsorðanna kemur eftirfarandi: 

„1. Tilskipun þessi gildir um þá farmenn sem um getur í þessari tilskipun og gegna störfum um borð í hafskipum 

sem sigla undir fána aðildarríkis, að undanskildum:“. 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2. Ákvæði 5. gr. b gilda um farmenn, sem eru handhafar skírteinis sem aðildarríki gefur út, óháð ríkisfangi þeirra.“ 

3) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 10. mgr. kemur eftirfarandi: 

„10. Með fyrirvara um 7. mgr. 19. gr. skal geyma frumrit allra skírteina, sem kveðið er á um í tilskipuninni, um 

borð í skipinu sem handhafi starfar á, á pappírsformi eða stafrænu formi og sannprófa má hvort þau séu ósvikin og 

gild samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í b-lið 12. mgr. þessarar greinar.“ 

b) Í stað 13. mgr. kemur eftirfarandi: 

„13. Þegar viðeigandi breytingar á STCW-samþykktinni og A-hluta STCW-kóðans, sem varða stafræn skírteini 

fyrir farmenn, öðlast gildi er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við  

27. gr. a, til að breyta þessari tilskipun með því að laga öll viðeigandi ákvæði hennar að þessum breytingum á STCW-

samþykktinni og A-hluta STCW-kóðans í því skyni að stafvæða skírteini og áritanir farmanna.“  
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4) Í stað 5. gr. a kemur eftirfarandi: 

„5. gr. a 

Upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina 

Að því er varðar 8. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 21. gr., og eingöngu til notkunar fyrir aðildarríkin og framkvæmdastjórnina í 

tengslum við stefnumótun og í tölfræðilegum tilgangi, skulu aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina, á 

ársgrundvelli, upplýsingarnar sem taldar eru upp í V. viðauka við þessa tilskipun um réttindaskírteini og áritanir til 

staðfestingar á viðurkenningu réttindaskírteina. Þau mega einnig veita upplýsingar, að eigin frumkvæði, um 

hæfnisskírteini, sem gefin eru út fyrir undirmenn í samræmi við II., III. og VII. kafla viðaukans við STCW-samþykktina, 

s.s. upplýsingarnar sem tilgreindar eru í V. viðauka við þessa tilskipun.“ 

5) Eftirfarandi grein bætist við: 

„5. gr. b 

Gagnkvæm viðurkenning á skírteinum farmanna sem aðildarríkin gefa út 

1. Hvert aðildarríki skal taka á móti hæfnisskírteinum og skriflegum sönnunargögnum, sem annað aðildarríki gefur út 

eða sem gefin eru út með samþykki þess, á pappírsformi eða stafrænu formi í þeim tilgangi að gera farmönnum kleift að 

starfa um borð í skipum sem sigla undir fána þess. 

2. Öll aðildarríki skulu viðurkenna réttindaskírteini, sem annað aðildarríki gefur út, eða hæfnisskírteini, sem annað 

aðildarríki gefur út til handa skipstjórum og yfirmönnum, í samræmi við reglur V/1-1 og V/1-2 í I. viðauka við þessa 

tilskipun, með því að árita þessi skírteini til að staðfesta viðurkenningu þeirra. Áritunin, sem staðfestir viðurkenninguna, 

skal takmarkast við stöður, starfssvið og réttinda- eða hæfnisstig sem þar er lýst. Áritunin skal aðeins gefin út ef allar 

kröfur STCW-samþykktarinnar hafa verið uppfylltar í samræmi við 7. mgr. reglu I/2 í STCW-samþykktinni. Eyðublaðið 

fyrir áritunina skal vera það sem er sett fram í 3. mgr. þáttar A-I/2 í STCW-kóðanum. 

3. Í samræmi við 11. gr. skal hvert aðildarríki samþykkja heilbrigðisvottorð, sem annað aðildarríki gefur út eða sem 

gefin eru út með samþykki þess, í þeim tilgangi að gera farmönnum kleift að starfa um borð í skipum sem sigla undir fána 

þess.  

4. Gistiaðildarríkin skulu sjá til þess að ákvarðanirnar, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., séu teknar innan hæfilegs frests. 

Gistiaðildarríkin skulu einnig, í samræmi við landslöggjöf og landsbundna málsmeðferð, tryggja rétt farmanna til 

áfrýjunar þegar neitað er að árita eða samþykkja gilt skírteini eða engin svör fást og að farmönnum sé veitt fullnægjandi 

ráðgjöf og aðstoð með tilliti til slíkra áfrýjana í samræmi við landslöggjöf og landsbundna málsmeðferð. 

5. Lögbær yfirvöld gistiaðildarríkis geta sett frekari takmarkanir á stöður, starfssvið og réttinda- eða hæfnisstig í 

tengslum við strandsiglingar, eins og um getur í 7. gr., eða önnur skírteini sem eru gefin út samkvæmt reglu VII/1 í I. 

viðauka, sbr. þó 2. mgr. þessarar greinar. 

6. Gistiaðildarríki er heimilt, ef nauðsyn krefur, að leyfa farmanni að starfa, í hámark þrjá mánuði, um borð í skipi sem 

siglir undir fána þess, enda hafi farmaðurinn viðeigandi gilt skírteini, útgefið og áritað í öðru aðildarríki jafnvel þótt 

viðeigandi gistiaðildarríki hafi ekki enn áritað skírteinið, sbr. þó 2. mgr. 

Skriflegt sönnunargagn um að lögbærum yfirvöldum hafi verið send umsókn um áritun skal vera aðgengilegt. 

7. Gistiaðildarríki skal sjá til þess að farmenn, sem leggja fram skírteini til viðurkenningar á störfum á stjórnunarsviði, 

hafi fullnægjandi þekkingu á siglingalöggjöf viðkomandi aðildarríkis er lýtur að þeim störfum sem þeim er heimilt að 

gegna.“  
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6) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Hverjum þeim skipstjóra, yfirmanni og fjarskiptamanni, sem er handhafi skírteinis, sem hefur verið útgefið 

eða viðurkennt í samræmi við kaflana í I. viðauka, að undanskilinni reglu V/3 í V. eða VI. kafla, og starfar á sjó eða 

hyggst hverfa aftur til slíkra starfa eftir nokkurn tíma í landi, skal gert að sýna fram á það, eigi sjaldnar en á fimm ára 

fresti, að hann uppfylli eftirtalin skilyrði til að halda réttindum sínum til starfa á sjó: 

a) að hann fullnægi heilbrigðiskröfunum, sem mælt er fyrir um í 11. gr., og 

b) að starfshæfni hans sé enn fullnægjandi samkvæmt þætti A-I/11 í STCW-kóðanum.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2b Allir skipstjórar eða yfirmenn skulu uppfylla kröfur 1. mgr. þessarar greinar, í tengslum við áframhaldandi 

störf um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum, og skulu, á minnst fimm ára fresti, sýna fram á að þeir búi 

enn yfir starfshæfni til starfa á skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum í samræmi við 4. mgr. í þætti A-I/11 í 

STCW-kóðanum.“ 

c) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Hvert aðildarríki skal bera saman hæfniskröfurnar sem gerðar eru til umsækjenda um réttindaskírteini 

og/eða hæfnisskírteini, sem gefin eru út til og með 1. janúar 2017, og hæfniskröfurnar, sem eru tilgreindar fyrir 

viðeigandi réttindaskírteini og/eða hæfnisskírteini í A-hluta STCW-kóðans, og ákveða hvort krefjast þurfi að 

handhafar slíkra skírteina gangist undir viðeigandi upprifjunarþjálfun og endurmenntun eða hæfnismat.“ 

d) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3a. Aðildarríkin skulu bera hæfniskröfurnar, sem gerðar eru til starfsfólks sem starfar um borð í gasknúnum 

skipum fyrir 1. janúar 2017, saman við hæfniskröfurnar í þætti A-V/3 í STCW-kóðanum, og skulu ákvarða hvort þörf 

sé á að þetta starfsfólk uppfæri menntun sína og hæfi.“ 

7) Í stað 2. og 3. mgr. 19. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Aðildarríki, sem hefur í hyggju að viðurkenna með áritun þau réttindaskírteini eða hæfniskírteini, sem um getur í  

1. mgr. þessarar greinar sem þriðja land hefur gefið út fyrir skipstjóra, yfirmann eða fjarskiptamann til starfa á skipum 

sem sigla undir fána þess, skal leggja beiðni fyrir framkvæmdastjórnina um viðurkenningu þessa þriðja lands, ásamt 

bráðabirgðagreiningu á því hvort viðkomandi þriðja land uppfyllir kröfur STCW-samþykktarinnar með því að safna 

upplýsingunum sem um getur í II. viðauka við þessa tilskipun. Í þeirri bráðabirgðagreiningu skal aðildarríkið, beiðni sinni 

til stuðnings, leggja fram viðbótarupplýsingar um ástæður fyrir viðurkenningu þriðja landsins. 

Eftir að aðildarríki hefur lagt fram slíka beiðni skal framkvæmdastjórnin tafarlaust taka þá beiðni til meðferðar og skal, í 

samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 28. gr., taka ákvörðun um að innleiða mat á kerfi 

viðkomandi þriðja lands um þjálfun og útgáfu skírteina innan hæfilegs frests, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þeirra 

tímamarka sem sett eru í 3. mgr. þessarar greinar. 

Þegar jákvæð ákvörðun hefur verið samþykkt um að innleiða matið skal framkvæmdastjórnin, með aðstoð 

Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og hugsanlega með þátttöku aðildarríkisins sem lagði beiðnina fram og annarra 

aðildarríkja sem eiga hlut að máli, safna upplýsingunum, sem um getur í II. viðauka við þessa tilskipun, og láta fara fram 

mat á kerfunum um þjálfun og útgáfu skírteina í því þriðja landi sem beiðnin um viðurkenningu á við til að sannprófa 

hvort viðkomandi land uppfylli allar kröfur STCW-samþykktarinnar, hvort viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar til að 

koma í veg fyrir útgáfu falsaðra skírteina og hvort það hafi fullgilt samþykktina um vinnuskilyrði farmanna frá 2006. 

3. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu, að loknu matinu sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, að allar 

þessar kröfur hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um ákvörðun hennar um 

viðurkenningu þriðja lands. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina, sem 

um getur í 2. mgr. 28. gr., innan 24 mánaða frá þeim degi sem aðildarríki leggur fram beiðnina sem um getur í 2. mgr. 

þessarar greinar.  
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Ef viðkomandi þriðja land þarf að framkvæma umfangsmiklar aðgerðir til úrbóta, þ.m.t. breytingar á löggjöf landsins og á 

kerfi þess um þjálfun og útgáfu skírteina til að uppfylla kröfur STCW-samþykktarinnar, skulu framkvæmdargerðirnar, 

sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, samþykktar innan 36 mánaða frá því að aðildarríki leggur fram 

beiðnina sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar. 

Aðildarríkið, sem leggur fram þá beiðni, getur ákveðið einhliða að viðurkenna þriðja landið þar til framkvæmdargerð 

hefur verið samþykkt í samræmi við þessa málsgrein. Ef um er að ræða svona einhliða viðurkenningu skal viðkomandi 

aðildarríki senda framkvæmdastjórninni fjölda þeirra áritana sem staðfesta viðurkenningu sem gefin er út fyrir þau 

réttindaskírteini og hæfnisskírteini sem um getur í 1. mgr. og sem viðkomandi þriðja land gefur út, þar til 

framkvæmdargerðin varðandi viðurkenningu á þessu þriðja landi hefur verið samþykkt.“ 

8) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 20. gr.: 

„8. Ef aðildarríki hefur ekki gefið út neinar áritanir í meira en átta ár til staðfestingar á viðurkenningu í tengslum við 

réttindaskírteini eða hæfnisskírteini, sem um getur í 1. mgr. 19. gr. og sem þriðja land gefur út, skal viðurkenning á 

skírteinum þessa lands endurskoðuð. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um 

ákvörðun hennar að lokinni endurskoðuninni. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar, í samræmi við 

rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 28. gr., eftir að aðildarríkjunum, sem og viðkomandi þriðja landi, 

hefur verið tilkynnt þar um með a.m.k. sex mánaða fyrirvara.“ 

9) Í stað 1. og 2. mgr. 21. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal, í samvinnu við Siglingaöryggisstofnun Evrópu, endurmeta, með reglulegu millibili og 

a.m.k. á tíu ára fresti frá síðasta mati, þriðju lönd, sem hafa verið viðurkennd samkvæmt málsmeðferðinni sem um getur í 

fyrstu undirgrein 3. mgr. 19. gr., þ.m.t. þau þriðju lönd sem um getur í 6. mgr. 19. gr., til að sannprófa hvort þau uppfylli 

viðeigandi viðmiðanir í II. viðauka og hvort gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir útgáfu 

falsaðra skírteina. 

2. Framkvæmdastjórnin skal, í samvinnu við Siglingaöryggisstofnun Evrópu, framkvæma endurmat á þriðju löndunum 

á grundvelli forgangsviðmiðana. Þessar forgangsviðmiðanir skulu fela í sér eftirfarandi atriði: 

a) gögn um frammistöðu úr hafnarríkiseftirliti skv. 23. gr., 

b) fjölda þeirra áritana sem eru til staðfestingar á viðurkenningu í tengslum við réttindaskírteini eða hæfnisskírteini, sem 

gefin eru út í samræmi við reglur V/1-1 og V/1-2 í STCW-samþykktinni, sem viðkomandi þriðja land gefur út, 

c) fjölda þeirra mennta- og þjálfunarstofnana sem eru fyrir farmenn sem hafa faggildingu frá viðkomandi þriðja landi, 

d) fjölda þeirra áætlana sem viðkomandi þriðja land samþykkir og sem varða þjálfun farmanna og faglega þróun þeirra, 

e) dagsetningu síðasta mats framkvæmdastjórnarinnar á viðkomandi þriðja landi og fjölda þeirra annmarka á 

þýðingarmiklum ferlum sem greindust í því mati, 

f) hvers kyns marktæka breytingu á kerfi þriðja lands fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna, 

g) heildarfjölda farmanna, sem eru vottaðir í viðkomandi þriðja landi, sem starfa um borð í skipum sem sigla undir fána 

aðildarríkja og þjálfun þessara farmanna, menntun þeirra og hæfi,  

h) upplýsingar um menntunar- og þjálfunarkröfur í viðkomandi þriðja landi frá hlutaðeigandi yfirvöldum eða öðrum 

hagsmunaaðilum, ef slíkt liggur fyrir. 

Ef þriðja land uppfyllir ekki kröfur STCW-samþykktarinnar, í samræmi við 20. gr. þessarar tilskipunar, hefur endurmat á 

því þriðja landi forgang fram yfir önnur þriðju lönd.“ 

10) Í stað 1. mgr. 25. gr. a kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni upplýsingarnar, sem um getur í V. viðauka að því er varðar 8. mgr. 

20. gr. og 2. mgr. 21. gr., sem og til notkunar fyrir aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við stefnumótun.“  
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11) Í stað 26. gr. kemur eftirfarandi: 

„26. gr. 

Matsskýrsla 

Eigi síðar en 2. ágúst 2024 skal framkvæmdastjórnin leggja matsskýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið, þ.m.t. tillögur að 

aðgerðum til eftirfylgni sem grípa skal til með hliðsjón af því mati. Í þessari matsskýrslu skal framkvæmdastjórnin skoða 

framkvæmd fyrirkomulagsins fyrir gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum farmanna, sem aðildarríkin gefa út, og hvers 

konar þróun varðandi stafræn skírteini fyrir farmenn á alþjóðavettvangi. Framkvæmdastjórnin skal einnig meta, 

samkvæmt tilmælum aðila vinnumarkaðarins, þróun útgáfu evrópskra prófskírteina fyrir framúrskarandi námsárangur í 

siglingafræðum þegar til framtíðar er litið.“ 

12) Í stað 27. gr. kemur eftirfarandi: 

„27. gr. 

Breytingar 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 27. gr. a, til að breyta  

I. viðauka við þessa tilskipun og tilheyrandi ákvæðum þessarar tilskipunar í því skyni að laga þann viðauka og ákvæðin 

að breytingunum á STCW-samþykktinni og A-hluta STCW-kóðans. 

2. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 27. gr. a, til að breyta  

V. viðauka við þessa tilskipun, að því er varðar tiltekið og viðeigandi innihald og tegund upplýsinganna sem aðildarríkin 

eiga að tilkynna, að því tilskildu að slíkar gerðir takmarkist við að tillit sé tekið til breytinganna á STCW-samþykktinni 

og A-hluta STCW-kóðans og að verndarráðstafanir varðandi gagnavernd séu virtar. Slíkar framseldar gerðir skulu ekki 

breyta ákvæðunum um nafnleysi gagna, eins og sett er fram í 3. mgr. 25. gr. a.“ 

13) Í stað 27. gr. a kemur eftirfarandi: 

„27. gr. a 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er 

fyrir um í þessari grein. 

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 13. mgr. 5. gr. og  

27. gr., í fimm ár frá 1. ágúst 2019. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu 

mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, 

nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla valdaframsalið sem um getur í 13. mgr. 5. gr. og 

27. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 

öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. 

Hún skal ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki 

hefur tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri 

lagasetningu frá 13. apríl 2016. 

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 

ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 13. mgr. 5. gr. og 27. gr., skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða 

ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins 

eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína 

að hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.“ 

14) Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2008/106/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 
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2. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 2005/45/EB er felld úr gildi. 

3. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

2. ágúst 2021. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríki samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. júní 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í I. viðauka við tilskipun 2008/106/EB er V. kafla breytt sem hér segir: 

1) Í stað reglu V/2 kemur eftirfarandi: 

„Regla V/2 

Lögboðnar lágmarkskröfur vegna þjálfunar og menntunar og hæfi skipstjóra, yfirmanna, undirmanna og annarra 

starfsmanna á farþegaskipum  

1. Þessi regla gildir um skipstjóra, yfirmenn, undirmenn og aðra starfsmenn um borð í farþegaskipum í millilanda-

siglingum. Aðildarríki skulu ákveða að hve miklu leyti þessar kröfur gilda um starfsmenn um borð í farþegaskipum í 

innanlandssiglingum. 

2. Áður en þeim eru falin skyldustörf um borð skulu allir starfsmenn um borð í farþegaskipi, uppfylla kröfur 1. mgr. 

þáttar A-VI/1 í STCW-kóðanum. 

3. Skipstjórar, yfirmenn, undirmenn og aðrir starfsmenn um borð í farþegaskipum skulu ljúka þeirri þjálfun og kynningu, 

sem er krafist skv. 5.–9. mgr. hér á eftir, í samræmi við stöðu sína, skyldustörf og ábyrgð. 

4. Skipstjórar, yfirmenn, undirmenn og aðrir starfsmenn, sem krafist er að hljóti þjálfun í samræmi við 7. og 9. mgr. hér á 

eftir, skulu afla sér viðeigandi upprifjunarþjálfunar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti eða færa sönnur á að þeir hafi 

tileinkað sér tilskilda hæfni á næstliðnum fimm árum. 

5. Starfsmenn um borð í farþegaskipum skulu ljúka við kynningu varðandi neyðarástand um borð í farþegaskipi, sem er 

viðeigandi fyrir stöðu þeirra, skyldustörf og ábyrgð, eins og tilgreint er í 1. mgr. þáttar A-V/2 í STCW-kóðanum. 

6. Starfsmenn, sem veita farþegum í farþegarými um borð í farþegaskipum beina þjónustu, skulu ljúka þjálfunar-

námskeiði um öryggismál sem er tilgreint í 2. mgr. þáttar A-V/2 í STCW-kóðanum. 

7. Skipstjórar, yfirmenn og undirmenn, sem hafa menntun og hæfi í samræmi við II., III. og VII. kafla þessa viðauka, og 

aðrir starfsmenn sem hafa með höndum, samkvæmt neyðaráætlun (e. muster list), það verkefni að aðstoða farþega um 

borð í farþegaskipum í neyðartilvikum skulu ljúka þjálfun í hópstjórnun fólks um borð í farþegaskipi eins og tilgreint 

er í 3. mgr. þáttar A-V/2 í STCW-kóðanum. 

8. Skipstjórar, yfirvélstjórar, yfirstýrimenn, 2. vélstjórar og allir aðrir starfsmenn sem hafa með höndum, samkvæmt 

neyðaráætlun, ábyrgðarstörf vegna öryggis farþega í neyðartilvikum um borð í farþegaskipum skulu ljúka 

viðurkenndri þjálfun í neyðarstjórnun og mannlegri hegðun eins og tilgreint er í 4. mgr. þáttar A-V/2 í STCW-

kóðanum. 

9. Skipstjórar, yfirstýrimenn, yfirvélstjórar, 2. vélstjórar og allir aðrir sem hafa með höndum bein ábyrgðarstörf vegna 

ferða farþega um borð og frá borði, lestunar, losunar eða frágangs á farmi eða lokunar opa á byrðingi ekjufarþegaskips 

skulu hafa lokið viðurkenndri þjálfun vegna öryggis farþega og farms og heilleika byrðings, eins og tilgreint er í  

5. mgr. þáttar A-V/2 í STCW-kóðanum. 

10. Aðildarríki skulu sjá til þess að allir sem reynast hafa menntun og hæfi, í samræmi við ákvæði 6.–9. mgr. þessarar 

reglu, fái afhent skriflegt sönnunargagn um þá þjálfun sem þeir hafa hlotið.“ 

2) Eftirfarandi reglum er bætt við: 

„Regla V/3 

Lögboðnar lágmarkskröfur vegna þjálfunar, menntunar og hæfi skipstjóra, yfirmanna, undirmanna og annarra 

starfsmanna á skipum sem falla undir IGF-kóðann 

1. Þessi regla gildir um skipstjóra, yfirmenn, undirmenn og aðra starfsmenn um borð í skipum sem falla undir IGF-

kóðann.  
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2. Áður en farmönnum eru falin skyldustörf um borð í skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skulu þeir hafa lokið þeirri 

þjálfun sem er krafist skv. 4.–9. mgr. hér á eftir í samræmi við stöðu sína, skyldustörf og ábyrgð. 

3. Allir farmenn sem starfa um borð í skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skulu, áður en þeim eru falin skyldustörf um 

borð, hljóta viðeigandi kynningu á skipinu og búnaði þess, eins og tilgreint er í d-lið 1. mgr. 14. gr. þessarar 

tilskipunar. 

4. Farmenn, sem bera ábyrgð á tilteknum öryggisstörfum varðandi meðhöndlun, notkun eða viðbúnað vegna eldsneytis 

um borð í skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skulu vera handhafar skírteinis um grunnþjálfun til starfa á skipum 

sem falla undir IGF-kóðann. 

5. Hver umsækjandi um skírteini vegna grunnþjálfunar til starfa á skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skal hafa lokið 

grunnþjálfun í samræmi við ákvæði í 1. mgr. þáttar A-V/3 í STCW-kóðanum. 

6. Farmenn sem bera ábyrgð á tilteknum öryggisstörfum varðandi meðhöndlun, notkun eða viðbúnað vegna eldsneytis 

um borð í skipum, sem falla undir IGF-kóðann, sem hafa menntun og hæfi og eru handhafar skírteinis í samræmi við 

2. og 5. mgr. í reglu V/1-2 eða 4. og 5. mgr. í reglu V/1-2 um gasflutningaskip, skulu teljast hafa uppfyllt kröfurnar 

sem tilgreindar eru í 1. mgr. þáttar A-V/3 í STCW-kóðanum fyrir grunnþjálfun til starfa á skipum sem falla undir IGF-

kóðann. 

7. Skipstjórar, vélstjórar og allir starfsmenn sem bera beina ábyrgð á meðhöndlun og notkun eldsneytis og 

eldsneytiskerfa í skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skulu vera handhafar skírteinis fyrir framhaldsþjálfun til starfa á 

skipum sem falla undir IGF-kóðann. 

8. Hver umsækjandi um skírteini fyrir framhaldsþjálfun til starfa á skipum, sem falla undir IGF-kóðann, skal, samhliða 

því að vera handhafi hæfnisskírteinisins sem lýst er í 4. mgr., hafa lokið: 

8.1. viðurkenndri framhaldsþjálfun til starfa á skipum, sem falla undir IGF-kóðann, og fullnægja hæfniskröfunni sem 

er tilgreind í 2. mgr. þáttar A-V/3 í STCW-kóðanum og 

8.2. a.m.k. einum mánuði af viðurkenndum siglingatíma, sem felur í sér a.m.k. þrjár eldsneytistökur um borð í 

skipum sem falla undir IGF-kóðann. Heimilt er að skipta tveimur af þessum þremur eldsneytistökum út fyrir 

viðurkennda hermiþjálfun í eldsneytistöku sem hluta af þeirri þjálfun sem um getur í lið 8.1 hér að framan. 

9. Skipstjórar, vélstjórar og aðrir starfsmenn sem bera beina ábyrgð á meðhöndlun og notkun eldsneytis um borð í 

skipum, sem falla undir IGF-kóðann, sem hafa menntun og hæfi og eru handhafar skírteina í samræmi við 

hæfniskröfurnar, sem tilgreindar eru í 2. mgr. þáttar A-V/1-2 í STCW-kóðanum, til starfa á gasflutningaskipum, skulu 

teljast hafa uppfyllt kröfurnar sem tilgreindar eru í 2. mgr. þáttar A-V/3 í STCW-kóðanum um framhaldsþjálfun um 

borð í skipum sem falla undir IGF-kóðann, að því tilskildu að þeir hafi einnig: 

9.1. uppfyllt kröfurnar í 6. mgr., 

9.2. uppfyllt kröfurnar um eldsneytistöku í lið 8.2 eða hafa þrisvar sinnum tekið þátt í vinnu við farm um borð í 

gasflutningaskipinu og 

9.3. lokið þriggja mánaða siglingatíma á næstliðnum fimm árum um borð: 

9.3.1. í skipum sem falla undir IGF-kóðann, 

9.3.2. í tankskipum sem flytja eldsneyti, sem falla undir IGF-kóðann, eða 

9.3.3. í skipum sem nota gas eða eldsneyti með lágu blossamarki sem eldsneyti. 

10. Aðildarríki skulu tryggja að gefið sé út hæfnisskírteini fyrir farmenn, sem hafa menntun og hæfi í samræmi við 4. eða 

7. mgr., eins og við á. 

11. Þeir farmenn sem eru handhafar hæfnisskírteinis, í samræmi við 4. eða 7. mgr. hér að framan, skulu afla sér viðeigandi 

upprifjunarþjálfunar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti eða færa sönnur á að þeir hafi tileinkað sér tilskilda hæfni á 

næstliðnum fimm árum. 
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Regla V/4 

Lögboðnar lágmarkskröfur vegna þjálfunar og menntunar og hæfi skipstjóra og yfirmanna á þilfari um borð í 

skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum 

1. Skipstjórar, yfirstýrimenn og yfirmenn, sem bera ábyrgð á siglingavakt um borð í skipum sem sigla á heimskauta-

hafsvæðum, skulu vera handhafar skírteinis fyrir grunnþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum, 

eins og krafist er samkvæmt pólkóðanum.  

2. Hver umsækjandi um skírteini fyrir grunnþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum skal hafa lokið 

viðurkenndri grunnþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum og uppfylla hæfniskröfuna sem 

tilgreind er í 1. mgr. þáttar A-V/4 í STCW-kóðanum. 

3. Skipstjórar og yfirstýrimenn um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum skulu vera handhafar skírteinis fyrir 

framhaldsþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum, eins og krafist er samkvæmt pólkóðanum. 

4. Hver umsækjandi um skírteini fyrir framhaldsþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum skal: 

4.1. uppfylla kröfurnar um útgáfu skírteinis fyrir grunnþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum, 

4.2. hafa a.m.k. tveggja mánaða viðurkenndan siglingatíma á þilfari, á stjórnunarsviði eða við vaktstöðuskyldu á 

rekstrarsviði, á heimskautahafsvæðum eða hafa annan sambærilegan, viðurkenndan siglingatíma og 

4.3. hafa lokið viðurkenndri framhaldsþjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum og uppfylla 

hæfniskröfuna sem er tilgreind í 2. mgr. þáttar A-V/4 í STCW-kóðanum.  

5. Aðildarríki skulu tryggja að gefið sé út hæfnisskírteini fyrir farmenn sem hafa menntun og hæfi í samræmi við 2. eða  

4. mgr., eins og við á. 

6. Til og með 1. júlí 2020 skulu farmenn, sem hófu að safna viðurkenndum siglingatíma á heimskautahafsvæðum fyrir  

1. júlí 2018, geta sýnt fram á að þeir uppfylli kröfurnar skv. 2. mgr. með því að: 

6.1. hafa lokið viðurkenndum siglingatíma um borð í skipi sem siglir á heimskautahafsvæðum eða sambærilegum 

viðurkenndum siglingatíma á þilfari, á stjórnunarsviði eða rekstrarsviði, í a.m.k. þrjá mánuði samanlagt á 

næstliðnum fimm árum eða 

6.2. hafa lokið, með fullnægjandi árangri, þjálfunarnámskeiði sem er skipulagt í samræmi við leiðbeiningar 

Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um þjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum. 

7. Til og með 1. júlí 2020 skulu farmenn, sem hófu að safna viðurkenndum siglingatíma á heimskautahafsvæðum fyrir  

1. júlí 2018, geta sýnt fram á að þeir uppfylli kröfurnar skv. 4. mgr. með því að: 

7.1. hafa lokið viðurkenndum siglingatíma um borð í skipi sem siglir á heimskautahafsvæðum eða sambærilegum 

viðurkenndum siglingatíma á þilfari, á stjórnunarsviði eða rekstrarsviði, í a.m.k. þrjá mánuði samanlagt á 

næstliðnum fimm árum eða 

7.2. hafa lokið, með fullnægjandi árangri, þjálfunarnámskeiði, í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðasiglinga-

málastofnunarinnar um þjálfun um borð í skipum sem sigla á heimskautahafsvæðum og hafa lokið viðurkenndum 

siglingatíma um borð í skipi sem siglir á heimskautahafsvæði eða sambærilegum viðurkenndum siglingatíma við 

störf á þilfari á stjórnunarsviði í a.m.k. tvo mánuði samanlagt á næstliðnum fimm árum.“ 

 __________  


