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EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF av 4. april 
2001 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(3) er blitt 

4). I forbindelse med nye 
endringer i nevnte direktiv bør de aktuelle bestemmelsene 
omarbeides av klarhetshensyn.

2) Tiltak som skal treffes på fellesskapsplan på området 

i samsvar med regler og standarder som er vedtatt på 
internasjonalt plan.

3) For å opprettholde og utvikle sjøfolks kunnskaper og 
ferdigheter i Fellesskapet er det viktig å rette særlig 
oppmerksomhet mot maritim opplæring og sjøfolks 
status i Fellesskapet.

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2009 av 29. mai 2009 om 
Den 

europeiske unions tidende
(1

(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 
og rådsbeslutning av 20. oktober 2008.

(3

(4) Se del A i vedlegg III.

4) Et ensartet opplæringsnivå for utstedelse av 

hensyn til sjøsikkerheten.

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/
EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

5) får anvendelse på sjøfartsyrker 
som omfattes av dette direktiv. Det vil bidra til å fremme 
oppfyllelsen av traktatens forpliktelser om å fjerne 
hindringer for den frie bevegelighet for personer og 
tjenester mellom medlemsstatene.

6) Den gjensidige godkjenningen av diplomer og 

sikrer ikke nødvendigvis et standardisert opplæringsnivå 
for alle sjøfolk som tjenestegjør om bord på fartøyer som 

avgjørende betydning for sjøsikkerheten.

7) Det er derfor viktig å fastsette minstekrav til 
opplæringsnivå for sjøfolk i Fellesskapet. Dette nivået 
bør bygge på de opplæringsstandarder som allerede er 

sjøfartsorganisasjons (IMO) internasjonale konvensjon 

Alle medlemsstater er parter i denne konvensjonen.

8) Medlemsstatene kan fastsette strengere krav enn de 
minstekravene som er fastsatt i STCW-konvensjonen og i 
dette direktiv.

9) De bestemmelsene i STCW-konvensjonen som er 

de obligatoriske bestemmelsene i STCW-regelverkets 

og vakthold). STCW-regelverkets del B inneholder 
anbefalte retningslinjer som skal hjelpe partene i STCW-

konvensjonen full virkning på en ensartet måte.

(5

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/106/EF

av 19. november 2008

om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (omarbeiding)(*)

2014/EØS/56/34
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10) For å øke sjøsikkerheten og bedre hindre havforurensning 
bør det i dette direktiv fastsettes bestemmelser om korteste 
hviletid for vakthavende personell i samsvar med STCW-
konvensjonen. Disse bestemmelsene bør få anvendelse 
uten at det berører bestemmelsene i rådsdirektiv 1999/63/
EF av 21. juni 1999 om avtalen om organisering av 
sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen 
av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 
Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den 
europeiske union (FST)(1).

11) Medlemsstatene bør treffe og iverksette særlige tiltak for 

samt fortsette sine anstrengelser innenfor IMO for å 
oppnå strenge og gjennomførbare avtaler om global 
bekjempelse av slik praksis.

12) For å øke sjøsikkerheten og hindre havforurensning 
og tap av menneskeliv bør kommunikasjonen mellom 
besetningsmedlemmer på fartøyer som seiler i 

13) Personell om bord på passasjerfartøyer som er utpekt til 

kommunisere med passasjerene.

14) Besetningsmedlemmer som tjenestegjør om bord 
på tankskip som frakter skadelig eller forurensende 

effektive tiltak i nødssituasjoner. Det er ytterst viktig at 
det opprettes en passende kommunikasjonsforbindelse 

oppfyller kravene i dette direktiv.

15) Det er av avgjørende betydning å sikre at sjøfolk som 

kompetansenivå som tilsvarer det som kreves i henhold 
til STCW-konvensjonen. Det bør i dette direktiv fastsettes 
framgangsmåter og felles kriterier for medlemsstatenes 

som bygger på kravene til opplæring og utstedelse av 

konvensjonen.

16) Av hensyn til sjøsikkerheten bør medlemsstatene 

dersom IMOs sjøsikkerhetskomité har fastslått at disse 
har oppfylt og fortsatt oppfyller konvensjonens krav til 

(1

er det nødvendig med en framgangsmåte for foreløpig 

17) Om nødvendig bør det organiseres inspeksjon 
av institusjonene for maritim opplæring og av 
opplæringsprogrammene og -kursene. Det må derfor 
fastsettes kriterier for en slik inspeksjon.

18) Kommisjonen bør bistås av en komité ved utførelsen av 

av utdanningsinstitusjoner eller myndigheter i tredjestater.

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1406/2002(2

kontrollere at medlemsstatene oppfyller kravene fastsatt 
i dette direktiv.

20) Medlemsstatene er i egenskap av havnemyndigheter 
pålagt å øke sikkerheten og fremme hindring av 
forurensning i fellesskapsfarvann ved å prioritere kontroll 

gunstigere behandling.

21) Bestemmelsene om havnestatskontroll bør inngå i 
dette direktiv i påvente av en endring av rådsdirektiv 
95/21/EF(3

bestemmelsene om havnestatskontroll som inngår i dette 

22) Det må fastsettes framgangsmåter for tilpasning av 
direktivet til endringer i internasjonale konvensjoner og 
regelverk.

23) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(4).

24) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre dette 
direktiv for innenfor direktivets virkeområde å anvende 
senere endringer av visse internasjonale regelverk og 
relevante endringer av Fellesskapets regelverk. Ettersom 
disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

gjelder bare komitéframgangsmåter. Det er derfor ikke 
nødvendig at de innarbeides i medlemsstatene.

(2

(3

(4
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26) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning av direktivene oppført i del B i 
vedlegg III —

Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

utnevnt til en slik funksjon i henhold til nasjonale lover og 

for fartøyets framdriftsmaskineri og for drift og vedlikehold 

framdriftsmaskineri og for drift og vedlikehold av 
mekaniske og elektriske installasjoner på fartøyet i tilfelle 

myndigheter i samsvar med bestemmelsene i 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av beskyttede farvann 

fartøy som er registrert i en medlemsstat og seiler under 

skal anses som et fartøy som seiler under en tredjestats 

merkeytelsen i kilowatt av fartøyets samlede 

er oppført i kapittel 17 i det internasjonale regelverket for 
bygging og utrusting av skip som fører farlige kjemikalier i 

produkt som er oppført i kapittel 19 i det internasjonale 

organisasjons (IMO) konvensjon av 1978 om normer for 

teknisk vedlikehold og reparasjoner i samsvar med 

sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS 74) og 
de av anbefalingene fra IMO som den enkelte medlemsstat 
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ved overtakelse av ansvaret har samtykket i å overta alle 
plikter og alt ansvar som selskapet pålegges ved dette 

gir dets rettmessige innehaver rett til å tjenestegjøre i 
en bestemt stilling og ivareta de fastsatte funksjonene 

tidsrom på mindre enn én måned.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på sjøfolk nevnt i dette direktiv 
som tjenestegjør om bord på sjøgående fartøyer som seiler 

d) treskip av primitiv konstruksjon.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at sjøfolk som tjenestegjør om bord på et fartøy nevnt 

i STCW-konvensjonen slik de er gjengitt i vedlegg I til dette 

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

direktiv.

Artikkel 4

medlemsstat eller med denne myndighets tillatelse i samsvar 
med artikkel 5 og med kravene fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 5

1. 

skal påtegnes av medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene 
i denne artikkel.

i STCW-konvensjonen.

a) innlemme de tilleggskunnskaper som kreves i gjeldende 

tilleggskunnskaper som kreves etter gjeldende regler.

avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket. I så fall skal malen i punkt 1 

være det som er oppført i punkt 2 i nevnte avsnitt. Påtegninger 

konvensjonen.
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STCW-regelverket.

7. Påtegningene nevnt i nr. 5 og 6

i alle tilfeller ikke senere enn fem år etter påtegningenes 
utstedelsesdato.

med nøyaktig samme ordlyd som den som brukes i den berørte 
medlemsstats gjeldende krav til sikkerhetsbemanning.

9. Medlemsstatene kan bruke et formular som er forskjellig 

som tillates i henhold til avsnitt A-I/2.

10. Med forbehold for artikkel 19 nr. 7 skal originalen til 

fartøyet der innehaveren tjenestegjør.

Artikkel 6

Opplæringskrav

en form som passer til de teoretiske kunnskaper og praktiske 

være godkjent av vedkommende myndighet eller organ utpekt 
av den enkelte medlemsstat.

Artikkel 7

Prinsipper som gjelder for fart nær kystlandet

1. 
ikke pålegge sjøfolk i tjeneste på fartøyer som har tillatelse til 

kravene de pålegger sjøfolk i tjeneste om bord på fartøyer som 

ikke i noe tilfelle pålegge sjøfolk som tjenestegjør på fartøyer 

enn kravene i dette direktiv som gjelder for fartøyer som ikke 
seiler i fart nær kystlandet.

2. Med hensyn til fartøyer som har tillatelse til å seile 

fart nær kystlandet til en annen medlemsstat eller en annen 

medlemsstaten eller parten i STCW-konvensjonen som fartøyet 

enn kravene i dette direktiv som gjelder for fartøyer som ikke 
seiler i fart nær kystlandet. Sjøfolk som tjenestegjør om bord 
på et fartøy med en fart som går utover det en medlemsstat har 

relevante kravene i dette direktiv.

3. En medlemsstat kan innrømme et fartøy som har 

part i STCW-konvensjonen.

kystlandet og vilkårene for nødvendig undervisning og 
opplæring på dette området i samsvar med bestemmelsene i 

nærmere bestemmelsene de har vedtatt.

Artikkel 8

Forebygging av bedrageri og annen ulovlig praksis

1. Medlemsstatene skal treffe og iverksette hensiktsmessige 
tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i 

overtredelsen og virker avskrekkende.

2. Medlemsstatene skal utpeke de nasjonale myndighetene 
som skal ha ansvaret for å oppdage og bekjempe bedrageri 
og annen ulovlig praksis og for å utveksle opplysninger om 

medlemsstater og i tredjestater.

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om nærmere opplysninger 
om slike vedkommende nasjonale myndigheter.

Medlemsstatene skal også umiddelbart underrette alle 
tredjestater som de har inngått en overenskomst med i samsvar 

opplysninger om slike vedkommende nasjonale myndigheter.
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3. På anmodning fra en vertsstat skal vedkommende 
myndigheter i en annen medlemsstat framlegge skriftlig 
bekreftelse på eller avkreftelse av gyldigheten av sjøfolks 

underlagsdokumenter om opplæring utstedt i den andre 
medlemsstaten.

Artikkel 9

Strafferettslige eller disiplinære sanksjoner

1. Medlemsstatene skal fastsette metoder og framgangsmåter 
for å foreta en upartisk undersøkelse av enhver innrapportert 

og for å forhindre bedrageri.

2. Hver medlemsstat skal fastsette de strafferettslige 
eller disiplinære sanksjoner som skal pålegges dersom 
bestemmelsene i medlemsstatens nasjonale lovgivning for 
iverksetting av dette direktiv ikke overholdes av skip som har 

3. Slike strafferettslige eller disiplinære sanksjoner skal 
særlig fastsettes og pålegges dersom

a) et selskap eller en skipsfører har ansatt en person som ikke 

en funksjon eller tjenestegjøre i en stilling som i henhold 
til dette direktiv skal ivaretas av en person som innehar 

har oppnådd å bli ansatt for å ivareta en funksjon eller 
tjenestegjøre i en stilling som i henhold til dette direktiv 

dispensasjon.

4. Medlemsstater som under sin jurisdiksjon har et selskap 
eller en person som det er god grunn til å mistenke for å ha vært 
ansvarlig for eller kjent til et åpenbart brudd på bestemmelsene 

med enhver medlemsstat eller enhver annen part i STCW-
konvensjonen som meddeler dem sin hensikt om å reise sak 
under sin jurisdiksjon.

Artikkel 10

Kvalitetsstandarder

1. Medlemsstatene skal forsikre seg om at

av ikke-statlige enheter eller organer som står under deres 

kvalitetsstandardsystem for å sikre at de fastsatte målene 

og vurderingene som kreves i henhold til STCW-

d) virkeområdet for kvalitetsstandardene dekker 

-undersøkelser som er fastsatt for å sikre at de fastsatte 
målene nås.

Målene og de tilhørende kvalitetsstandardene nevnt i 

2. Medlemsstatene skal også sikre at en uavhengig vurdering 

i samsvar med de planlagte metodene og de dokumenterte 

b) resultatene av hver uavhengige vurdering dokumenteres 
og oversendes dem som er ansvarlige for området som er 
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3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en rapport 
om vurderingen utført i henhold til nr. 2 innen seks måneder fra 
datoen da vurderingen ble foretatt.

Artikkel 11

Krav til fysisk skikkethet – utstedelse og registrering av 

1. Medlemsstatene skal fastsette krav til fysisk skikkethet 

søkere som oppfyller kravene i denne artikkel.

bevise

b) at de minst oppfyller alderskravet fastsatt i regelen i 

de innehar et gyldig dokument som attesterer deres fysiske 

d) at de har opptjent fartstid og fullført enhver tilknyttet 
obligatorisk opplæring som kreves i reglene i vedlegg I for 

e) at de overholder kompetansestandardene fastsatt i reglene i 

4. Medlemsstatene forplikter seg til å

erklært ugyldig eller meldt tapt eller ødelagt samt over 

påtegninger og dispensasjoner tilgjengelige for andre 
medlemsstater eller parter i STCW-konvensjonen og for 

gyldige.

Artikkel 12

1. 

til hensikt å gå tilbake til tjeneste til sjøs etter en periode på 

og

b) bevise at vedkommende fortsatt har den nødvendige 
faglige kompetanse i henhold til avsnitt A-I/11 i STCW-
regelverket.

å kunne fortsette å tjenestegjøre om bord på skip som det er 

fullført og bestått den godkjente relevante opplæringen.

3. Hver medlemsstat skal sammenligne 

gjennomfører egnet opplæring for å oppfriske og ajourføre sine 

Oppfriskings- og ajourføringskursene skal være godkjent 
og særlig omhandle endringer i relevante nasjonale og 
internasjonale regler for sikkerhet for menneskeliv til sjøs og 
vern av havmiljøet samt ta hensyn til enhver ajourføring av den 
aktuelle kompetansestandard.

4. Hver medlemsstat skal i samråd med de berørte parter 
opprette eller oppmuntre til at det opprettes en ordning for 

i STCW-regelverket.

til nylige endringer av nasjonale og internasjonale regelverk 
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet 
gjøres tilgjengelig for skipene som har tillatelse til å seile under 

Artikkel 13

Bruk av simulatorer

1. 
A-I/12 i STCW-regelverket samt andre krav fastsatt i del A i 

skal overholdes når det gjelder
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b) enhver vurdering av kompetanse fastsatt i del A i STCW-

opprettholdt kompetanse i henhold til del A i STCW-
regelverket.

overholde ytelsesstandardene fastsatt i nr. 1 fullt ut.

Artikkel 14

Selskapenes ansvar

1. Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i 
nr. 2 og 3 holde selskapene ansvarlige for at sjøfolk på deres 

og kreve at hvert selskap påser at

b) dets skip er bemannet i samsvar med medlemsstatens 

skikkethet og kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene de 

kjent med sine bestemte arbeidsoppgaver og fartøyets 

som er relevante for arbeidsoppgavene de skal utføre 

e) fartøyets mannskap effektivt kan samordne sine gjøremål 
i nødssituasjoner og ved utførelsen av funksjoner som er 
avgjørende for sikkerheten eller for å hindre eller begrense 
forurensning.

skal hver for seg ha ansvar for å påse at alle kravene i denne 

treffes for at hvert besetningsmedlem skal kunne bidra bevisst 
og fagmessig til en sikker drift av fartøyet.

3. Selskapet skal overlevere skipsføreren på alle fartøyer 

hvilken praksis og hvilke framgangsmåter som skal følges 

driftsmetoder og andre ordninger som er nødvendige for at de 
skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende 

praksisen og disse rutinene skal innebære

a) at alle nyansatte sjøfolk gis rimelig tid til å bli kjent med

ii) fartøyets særlige framgangsmåter og bestemmelser 

nødssituasjoner som de bør kjenne til for å kunne utføre 
arbeidsoppgavene de er tildelt på en tilfredsstillende 

b) at det utpekes et erfarent mannskapsmedlem som skal ha 
ansvaret for å sikre at alle nyansatte sjøfolk får mulighet til 
å motta grunnleggende opplysninger på et språk de forstår.

Artikkel 15

Skikkethet til tjeneste

1. For å forhindre tretthet skal medlemsstatene fastsette 
og håndheve hviletid for vakthavende personell og kreve at 
vaktsystemene organiseres slik at vakthavende personells 

utformes slik at mannskap som har første vakt på begynnelsen 

er tilstrekkelig uthvilt og skikket til tjeneste på alle andre måter.

2. Alle personer som er tildelt arbeid som vakthavende 

å hvile minst ti timer for hver 24-timersperiode.

skal være på minst seks timer.

4. Bestemmelsene om hviletid fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke 

eller under ekstraordinære driftsforhold.

5. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 og 3 kan 
minsteperioden på ti timer reduseres til minst seks 

hviletid for hver sjudagersperiode.
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6. Medlemsstatene skal kreve at vaktplanen slås opp på et 
lett tilgjengelig sted.

Artikkel 16

Dispensasjon

1. 

dispensasjon som tillater en bestemt sjømann å tjenestegjøre på 

i funksjoner vedkommende ikke innehar et forskriftsmessig 

ivareta oppgavene i den ledige stillingen på en betryggende 
måte; det skal imidlertid ikke gis dispensasjon for stillingen 

bestemmelser i radioreglementet. Det skal ikke gis dispensasjon 

2. En dispensasjon for en bestemt stilling skal bare gis en 

inneha stillingen umiddelbart under. Når det ikke kreves noe 

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 

Artikkel 17

Medlemsstatenes ansvar med hensyn til opplæring og 
vurdering

1. Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter eller organer 
som skal

b) organisere og/eller føre tilsyn med de eksamener som 

d) gi dispensasjonene fastsatt i artikkel 16.

2. Medlemsstatene skal påse følgende:

a) All opplæring og vurdering av sjøfolk skal

framgangsmåter og kursmateriell som er nødvendige 

b) Personer som foretar opplæring eller vurdering om bord på 

vurdering ikke innvirker negativt på den normale driften 

opplæring eller vurdering.

som samsvarer med de aktuelle typene av og nivåene for 
opplæring eller vurdering av kompetansen til sjøfolk om 
bord eller på land.

d) Enhver person som utfører opplæring i tjenesten av 

i) ha oversikt over hele opplæringsprogrammet og forstå 
de særskilte målene som er satt for den aktuelle typen 

– ha fått relevant veiledning i instruksjonsteknikker 

– ha praktisk erfaring med betjening av den aktuelle 
typen simulator.

e) Enhver person som er ansvarlig for å føre tilsyn med 
opplæring i tjenesten av sjøfolk som er ment å gi dem 

forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte 
målene som er satt for hver type av opplæring.

f) Enhver person som foretar vurdering av sjøfolks 

i) ha tilstrekkelige kunnskaper om og innsikt i 

iii) ha fått tilstrekkelig veiledning i vurderingsmetoder og 
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erfaring fra vurdering med den aktuelle typen simulator 
som er opparbeidet under tilsyn av en erfaren sensor og 
til dennes tilfredshet.

g) En medlemsstat som innenfor rammen av sine krav til 

i artikkel 10 får anvendelse på instruktørenes og sensorenes 

og anvendelsen av kvalitetsstandardene skal omfatte en 
egnet opplæring i instruksjonsteknikker og i opplærings- 

Artikkel 18

Kommunikasjon om bord

Medlemsstatene skal påse at

a) det om bord på ethvert fartøy som seiler under en 

muliggjør god muntlig kommunikasjon med hensyn til 

særlig slik at det sikres at meldinger og anvisninger mottas 

b) det om bord på alle passasjerfartøyer som seiler under en 

som starter og/eller avslutter en reise i en medlemsstats 

i sikkerhetsspørsmål.

Selskapet eller eventuelt skipsføreren fastsetter hvilket 

at alle sjøfolkene forstår og eventuelt kan gi ordrer og 
instruksjoner samt avlegge rapport på dette språket.

mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i 

hensyn til en passende og hensiktsmessig kombinasjon av 
følgende kriterier:

i) språket eller språkene i de landene passasjerene 
transportert på en bestemt rute hovedsakelig kommer 

ii) sannsynligheten for at ferdigheten i å bruke et elementært 
engelsk ordforråd til å gi grunnleggende anvisninger 
kan innebære en mulighet for kommunikasjon med en 

iii) det eventuelle behov for å gjøre seg forstått på andre måter 
i en nødssituasjon der verbal kommunikasjon er umulig 

iv) i hvilket omfang fullstendige sikkerhetsanvisninger er 

v) de språk som kan anvendes i en nødssituasjon eller 
under en øvelse ved utsending av meldinger for å gi 
passasjerene livsviktig veiledning og gjøre det lettere 

fartøyet og myndighetene på land; denne kommunikasjonen 

f) medlemsstatene når de foretar havnestatskontroll i samsvar 

artikkel.

Artikkel 19

1. 

etter framgangsmåten i nr. 2–6 i denne artikkel.

2. En medlemsstat som gjennom påtegning akter å 

skal framlegge for Kommisjonen en begrunnet anmodning om 
godkjenning av nevnte tredjestat.
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Kommisjonen skal med bistand fra Det europeiske 
sjøsikkerhetsbyrå og eventuelt med deltaking fra berørte 

og skal foreta en vurdering av opplæringen og av systemet 

det er truffet hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri i 

3. Beslutningen om å godkjenne en tredjestat skal treffes 
av Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 28 nr. 2 innen tre måneder etter at anmodningen 
om godkjenning er framsatt.

bestemmelsene i artikkel 20.

Dersom ingen beslutning om godkjenning av den berørte 

å godkjenne tredjestaten inntil beslutning treffes etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 28 nr. 2.

4. En medlemsstat kan for fartøyer som seiler under 

det tas hensyn til bestemmelsene i nr. 4 og 5 i vedlegg II.

tredjestater og offentliggjort i C-serien i Den europeiske unions 
tidende

med mindre Kommisjonen har tilbakekalt dem i henhold til 
artikkel 20.

6. Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste over 
de tredjestater som er godkjent. Listen skal offentliggjøres i 
C-serien i Den europeiske unions tidende.

men som ennå ikke er påtegnet av den berørte medlemsstat 
med tanke på godkjenning for tjeneste om bord på et fartøy 

Et dokument som beviser at en søknad om påtegning er sendt til 

Artikkel 20

Manglende oppfyllelse av kravene i STCW-konvensjonen

1. 
medlemsstat som mener at en godkjent tredjestat ikke lenger 

Kommisjonen skal umiddelbart henvise saken til komiteen 
nevnt i artikkel 28 nr. 1.

Kommisjonen dersom den mener at en godkjent tredjestat 

begrunnelse.

Kommisjonen skal umiddelbart henvise saken til komiteen 
nevnt i artikkel 28 nr. 1.

3. Når en medlemsstat akter å tilbakekalle påtegningene 

den umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 

4. Kommisjonen skal med bistand fra Det europeiske 
sjøsikkerhetsbyrå foreta en ny vurdering av godkjenningen av 
de berørte tredjestatene for å kontrollere om de faktisk ikke 
oppfyller kravene i STCW-konvensjonen.

5. Når det er grunn til å tro at en særskilt institusjon for 
maritim opplæring ikke lenger oppfyller kravene i STCW-

innen et tidsrom på to måneder med mindre det vedtas tiltak for 
å sikre at alle kravene i STCW-konvensjonen oppfylles.

6. Beslutningen om å tilbakekalle godkjenningen skal treffes 
etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 28 
nr. 2 innen to måneder regnet fra datoen da medlemsstaten gav 
underretningen.

De berørte medlemsstater skal treffe hensiktsmessige tiltak for 
å gjennomføre beslutningen.

som er utstedt i samsvar med artikkel 5 nr. 6 før datoen for 

kan imidlertid ikke anmode om en påtegning som godkjenner en 

bygger på ytterligere erfaring fra tjenestegjøring til sjøs.
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Artikkel 21

Ny vurdering

1. De tredjestatene som er godkjent etter framgangsmåten 

hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med 

2. Kommisjonen skal fastsette hvilke kriterier som skal 
prioriteres ved vurderingen av tredjestater på grunnlag av 
opplysninger om ytelse framlagt av havnestatskontrollen 

rapportene fra de uavhengige vurderingene framlagt av 
tredjestater i henhold til avsnitt A-I/7 i STCW-regelverket.

3. Kommisjonen skal framlegge for medlemsstatene en 
rapport om resultatene av vurderingen.

Artikkel 22

Havnestatskontroll

1. 

havnestatskontroll utført av kontrollører som er behørig 

2. Medlemsstatene skal når de foretar havnestatskontroll i 

og framgangsmåter fastsatt i direktiv 95/21/EF anvendes.

Artikkel 23

Framgangsmåter for havnestatskontroll

1. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/21/EF 
skal havnestatskontroll i henhold til artikkel 22 begrenses til 
følgende:

dispensasjon eller kan framlegge et dokument som beviser 

b) Kontroll av at antallet sjøfolk som tjenestegjør om bord på 

til sikkerhetsbemanning fastsatt av myndighetene i 

2. Det skal i samsvar med del A i STCW-regelverket foretas 
en vurdering av de fartøyansattes evne til å overholde reglene 

av følgende årsaker er god grunn til å tro at disse reglene ikke 
overholdes:

a) Fartøyet har vært innblandet i en kollisjon eller grunnstøting.

stoffer som det i henhold til internasjonale konvensjoner er 
ulovlig å slippe ut.

ikke overholdt IMOs regelverk for seilingsruter eller 
praksis og regler for sikker manøvrering.

d) Fartøyet har på annen måte blitt drevet slik at det utgjør en 

opprinnelig ble utstedt til.

vurderingen fastsatt i nr. 2 kan det kreves at sjøfolk beviser sin 
relevante kompetanse på arbeidsstedet. En slik demonstrasjon 
kan blant annet bestå i at det kontrolleres om reglene for 

Artikkel 24

Tilbakeholding

Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/21/EF er 
følgende mangler de eneste grunnene i henhold til dette direktiv 

framlegge et dokument som beviser at søknad om påtegning 



2.10.2014 Nr. 56/887EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) Flaggstatens krav til sikkerhetsbemanning er ikke oppfylt.

radiokommunikasjon og hindring av forurensning.

e) Den faglige dyktigheten til å utføre arbeidsoppgaver som 
er tillagt sjøfolk med hensyn til fartøyets sikkerhet og 

å dekke den første vakten på begynnelsen av en reise samt 
de påfølgende vaktene.

Artikkel 25

Regelmessig samsvarskontroll

Med forbehold for Kommisjonens myndighet i henhold til 

år kontrollere at medlemsstatene oppfyller minstekravene 
fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 26

Rapporter

1. Kommisjonen skal senest 14. desember 2008 framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en vurderingsrapport 
på grunnlag av en detaljert analyse og vurdering av 

disse og ny kunnskap om forholdet mellom sikkerheten og 
skipsbesetningers opplæringsnivå.

2. Kommisjonen skal senest 20. oktober 2010 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en vurderingsrapport utarbeidet på 
grunnlag av opplysningene innhentet i henhold til artikkel 25.

I rapporten skal Kommisjonen analysere medlemsstatenes 

forslag til ytterligere tiltak.

Artikkel 27

Endring

1. Kommisjonen kan endre dette direktiv for å anvende 
senere endringer i det internasjonale regelverket nevnt i 

direktivs formål.

Kommisjonen kan også endre dette direktiv for å anvende 
relevante endringer i Fellesskapets regelverk for dette direktivs 
formål.

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 3.

2. Når det vedtas nye dokumenter eller protokoller 

Kommisjonen og idet det tas hensyn til medlemsstatenes 
parlamentariske framgangsmåter samt de relevante IMO-

de nye dokumentene eller protokollene og sørge for at de får 
ensartet og samtidig anvendelse i medlemsstatene.

3. Endringer i de internasjonale dokumentene nevnt 

denne forordnings virkeområde i henhold til artikkel 5 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 
5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip (COSS)(1).

Artikkel 28

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet og 

forordning (EF) nr. 2099/2002.

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være åtte uker.

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

(1
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Artikkel 29

Overgangsbestemmelser

Når en medlemsstat ved anvendelsen av artikkel 12a fornyer 

har utstedt i henhold til bestemmelser som gjaldt før 1. februar 

Artikkel 30

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 
overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 31

Underretning

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til de bestemmelser som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om 
dette.

Artikkel 32

Oppheving

medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfristene 
for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene angitt i 
vedlegg III del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

Artikkel 33

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 34

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

 For Europaparlamentet For Rådet

 

 President Formann
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VEDLEGG I

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN NEVNT I ARTIKKEL 3

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende avsnitt i del A i STCW-regelverket.

3. Del A i STCW-regelverket inneholder kompetansestandarder som søkere må overholde for å få utstedt eller 

grupper under følgende sju funksjoner:

1. Navigasjon

3. Kontroll av fartøyets drift og omsorg for personer om bord

4. Maskineri

5. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner

7.  Radiokommunikasjon

på følgende ansvarsnivåer:

1. Ledelsesnivå

2. Driftsnivå

3. Støttenivå

Funksjonene og ansvarsnivåene er angitt i undertitlene umiddelbart over tabellene med kompetansestandarder i 

KAPITTEL II

Regel II/1

en bruttotonnasje på minst 500
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2.2.  ha opptjent godkjent fartstid på minst ett år innenfor rammen av et godkjent opplæringsprogram som omfatter 

2.5.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandardene i avsnitt A-II/1 i STCW-
regelverket.

Regel II/2

bruttotonnasje på minst 500

Skips fø re r  og  ove r s ty rmann  på  f a r tøye r  med  en  b ru t to tonnas j e  på  mins t  3  000

1. Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående fartøy med en bruttotonnasje på minst 3 000 skal ha behørig 

2.2. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandarden i avsnitt A-II/2 i STCW-
regelverket for skipsførere og overstyrmenn på fartøyer med en bruttotonnasje på minst 3 000.

Sk ips fø re r  og  ove r s ty rmann  på  f a r tøye r  med  en  b ru t to tonnas j e  på  me l lom 500  og  3  000

3. Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående fartøy med en bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000 skal ha 

bruttotonnasje på minst 500 og ha godkjent fartstid på minst 36 måneder i denne stillingen; dette tidsrommet 
kan imidlertid reduseres til minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av denne fartstiden er opptjent som 

4.3.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandarden i avsnitt A-II/2 i STCW-
regelverket for skipsførere og overstyrmenn på fartøyer med en bruttotonnasje mellom 500 og 3 000.
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Regel II/3

på fartøyer med en bruttotonnasje på under 500

Far tøye r  som ikke  anvendes  i  f a r t  nær  kys t l ande t

på minst 500.

2. Enhver skipsfører som tjenestegjør om bord på et sjøgående fartøy med en bruttotonnasje på under 500 som ikke 

3 000.

Fa r tøye r  som anvendes  i  f a r t  nær  kys t l ande t

4.2. ha fullført

4.4.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandarden i avsnitt A-II/3 i STCW-

anvendes i fart nær kystlandet.

Skipsfører

5. Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående fartøy med en bruttotonnasje på under 500 som anvendes i fart 

6.3.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandarden i avsnitt A-II/3 i STCW-
regelverket for skipsførere om bord på fartøyer med en bruttotonnasje på under 500 som anvendes i fart nær 
kystlandet.

7. Fritak
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Regel II/4

for funksjonene de ivaretar.

2.2.  ha fullført

2.3.  overholde kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/4 i STCW-regelverket.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort 
i dekksavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste fem årene før STCW-
konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.

KAPITTEL III

Regel III/1

beredskapsvakt i et periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående fartøy som drives av et hovedmaskineri 

dokumentert i en godkjent opplæringsbok og overholder kompetansestandarden i avsnitt A-III/1 i STCW-
regelverket.
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Regel III/2

hovedmaskineri med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på et sjøgående fartøy som drives av et hovedmaskineri 

og

2.2.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandardene i avsnitt A-III/2 i STCW-
regelverket.

Regel III/3

hovedmaskineri med en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør om bord på et sjøgående fartøy som drives av et 

2.2.  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og overholde kompetansestandardene i avsnitt A-III/3 i STCW-
regelverket.

Regel III/4

maskinrom, eller mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom

periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående fartøy som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft 
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2.2.  ha fullført

2.3.  overholde kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/4 i STCW-regelverket.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort i 
maskinavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste fem årene før STCW-
konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.

KAPITTEL IV

Forklarende merknad:

sjøfartsorganisasjon.

Regel IV/1

Anvendelse

1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 2 får bestemmelsene i dette kapittel anvendelse på radiopersonell på 

med endringer.

Regel IV/2

1. Enhver radiooperatør som er ansvarlig for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon om bord på et fartøy 

myndighetene i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.

regelverket.

KAPITTEL V

Regel V/1
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1.1.  skal ha opptjent en godkjent fartstid på minst tre måneder om bord på tankskip for å tilegne seg tilstrekkelig 

1.2.  skal ha gjennomgått et godkjent orienteringskurs for tjeneste om bord på tankskip som minst skal dekke pensumet 

forutsatt at

seg det samme kunnskapsnivået og den samme erfaringen.

1.2

2.1.  ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til arbeidsoppgavene de skal utføre om bord på den typen tankskip 

eller gasstankskipet de tjenestegjør på.

kravene i punkt 2.2 dersom de har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på det aktuelle tankskipet i et tidsrom 
på minst ett år i løpet av de foregående fem år.

Regel V/2

om bord på roro-passasjerskip

passasjerskip i utenriksfart. Myndighetene skal bestemme om disse kravene skal få anvendelse på personell som 
tjenestegjør om bord på roro-passasjerskip i innenriksfart.

påkrevde kompetansestandard i løpet av de foregående fem år.
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regelverket.

Regel V/3

på andre passasjerskip enn roro-passasjerskip

anvendelse på personell som tjenestegjør om bord på passasjerskip i innenriksfart.

påkrevde kompetansestandard i løpet av de foregående fem år.

4. Personell som ifølge mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i nødssituasjoner om bord på 

STCW-regelverket.
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KAPITTEL VI

NØDSSITUASJONER, VERNETILTAK, MEDISINSK BEHANDLING OG REDNINGSFUNKSJONER

Regel VI/1

Obligatoriske minstekrav til orientering, grunnleggende sikkerhetsopplæring og instruksjon for alle sjøfolk

Regel VI/2

mann-overbord-båter

Regel VI/3

Obligatoriske minstekrav til opplæring i avanserte brannslokkingsteknikker

et kurs i avanserte brannslokkingsteknikker.

Regel VI/4

Obligatoriske minstekrav til medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

innehaveren har fulgt et kurs i medisinsk førstehjelp eller medisinsk behandling.
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KAPITTEL VII

Regel VII/1

at

1.2.  søkerne har fullført godkjent undervisning og opplæring og overholder kompetansestandardene som er beskrevet 

Fartstiden må minst tilsvare fartstiden som kreves i kapittel II og III i dette vedlegg. Korteste fartstid må imidlertid 

de opplysninger som kreves i henhold til STCW-konvensjonen.

Regel VII/2

Regel VII/3

prinsipper etterleves:

og har virkninger med hensyn til hindring av forurensning som minst tilsvarer det som sikres i de øvrige kapitlene.

2. Prinsippet om utskiftbarhet nevnt i punkt 1 skal sikre at

2.2.  sjøfolk ikke utdannes til en bestemt ordning om bord som gjør dem mindre skikket til å utføre sine oppgaver andre 
steder.
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_____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/900 2.10.2014

VEDLEGG II

KRITERIER FOR GODKJENNING AV TREDJESTATER SOM HAR UTSTEDT ET SERTIFIKAT ELLER 
PÅ VEGNE AV HVILKE DET ER UTSTEDT ET SERTIFIKAT, SOM NEVNT I ARTIKKEL 19 NR. 2

1. Tredjestaten må være part i STCW-konvensjonen.

2. IMOs sjøsikkerhetskomité må ha fastslått at tredjestaten har vist at den har gitt bestemmelsene i STCW-konvensjonen 
full virkning.

4. Medlemsstaten må være i ferd med å inngå en avtale med den berørte tredjestat om at enhver vesentlig endring i 

umiddelbart.

som er relevant for funksjonene de har rett til å ivareta.

6. Dersom en medlemsstat ønsker å supplere samsvarsvurderingen av en tredjestat ved å vurdere visse institusjoner for 

___________
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(som nevnt i artikkel 32)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF bare artikkel 11

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/103/EF

Kommisjonsdirektiv 2005/23/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF bare artikkel 4

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 32)

Direktiv Frist for innarbeiding

2002/84/EF 23. november 2003

2003/103/EF 14. mai 2005

2005/23/EF 29. september 2005

2005/45/EF 20. oktober 2007
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 2001/25/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 innledende tekst Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 første til fjerde strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)-d)

Artikkel 3-7 Artikkel 3-7

Artikkel 7a Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst Artikkel 10 nr. 1 første ledd innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 10 nr. 1 første ledd bokstav a) og b)

Artikkel 10 nr. 1 annet ledd

Artikkel 9 nr. 1 bokstav d) Artikkel 10 nr. 1 første ledd bokstav d)

Artikkel 9 nr. 2 og 3 Artikkel 10 nr. 2 og 3

Artikkel 10 Artikkel 11

Artikkel 11 Artikkel 12

Artikkel 12 Artikkel 13

Artikkel 13 Artikkel 14

Artikkel 14 Artikkel 15

Artikkel 15 Artikkel 16

Artikkel 16 nr. 1 innledende tekst Artikkel 17 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 16 nr. 1 første til fjerde strekpunkt Artikkel 17 nr. 1 bokstav a)-d)

Artikkel 16 nr. 2 innledende tekst Artikkel 17 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 16 nr. 2 bokstav a) 1) og 2) Artikkel 17 nr. 2 bokstav a) i) og ii)

Artikkel 16 nr. 2 bokstav d) 1) og 2) Artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i) og ii)

Artikkel 16 nr. 2 bokstav d) 3) i) og ii) Artikkel 17 nr. 2 bokstav d) iii) første og annet strekpunkt

Artikkel 16 nr. 2 bokstav e) Artikkel 17 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 16 nr. 2 bokstav f) 1)-5) Artikkel 17 nr. 2 bokstav f) i)-v)

Artikkel 16 nr. 2 bokstav g) Artikkel 17 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 17 Artikkel 18

Artikkel 18 nr. 1 og 2 –

Artikkel 18 nr. 3 innledende tekst Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 18 nr. 3 bokstav a) Artikkel 19 nr. 2

Artikkel 18 nr. 3 bokstav b) Artikkel 19 nr. 3 første ledd

Artikkel 19 nr. 3 annet ledd

Artikkel 18 nr. 3 bokstav d) Artikkel 19 nr. 4

Artikkel 18 nr. 3 bokstav e) Artikkel 19 nr. 5

Artikkel 18 nr. 3 bokstav f) Artikkel 19 nr. 6

Artikkel 18 nr. 4 Artikkel 19 nr. 7
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Artikkel 18a nr. 1 første og annet punktum Artikkel 20 nr. 1 første og annet ledd

Artikkel 18a nr. 2 første og annet punktum Artikkel 20 nr. 2 første og annet ledd

Artikkel 18a nr. 3-5 Artikkel 20 nr. 3-5

Artikkel 18a nr. 6 første og annet punktum Artikkel 20 nr. 6 første og annet ledd

Artikkel 18a nr. 7 Artikkel 20 nr. 7

Artikkel 18b Artikkel 21

Artikkel 19 Artikkel 22

Artikkel 20 nr. 1 innledende tekst Artikkel 23 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 20 nr. 1 første og annet strekpunkt Artikkel 23 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 20 nr. 2 innledende tekst Artikkel 23 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 20 nr. 2 første til sjette strekpunkt Artikkel 23 nr. 2 bokstav a)-f)

Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 23 nr. 3

Artikkel 21 Artikkel 24

Artikkel 21a Artikkel 25

– Artikkel 26 nr. 1

Artikkel 21b første punktum Artikkel 26 nr. 2 første ledd

Artikkel 21b annet punktum Artikkel 26 nr. 2 annet ledd

Artikkel 22 nr. 1 første punktum Artikkel 27 nr. 1 første ledd

Artikkel 22 nr. 1 annet punktum Artikkel 27 nr. 1 annet ledd

– Artikkel 27 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 22 nr. 3 og 4 Artikkel 27 nr. 2 og 3

Artikkel 23 nr. 1 og 2 Artikkel 28 nr. 1 og 2

– Artikkel 28 nr. 3

Artikkel 23 nr. 3 –

Artikkel 24 nr. 1 og 2 –

Artikkel 24 nr. 3 1) og 2) Artikkel 29 bokstav a) og b)

Artikkel 25 Artikkel 30

Artikkel 26 første punktum Artikkel 31 første ledd

Artikkel 26 annet punktum Artikkel 31 annet ledd

Artikkel 27 Artikkel 32

Artikkel 28 Artikkel 33

Artikkel 29 Artikkel 34

–

–

–

–


