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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/35/EU 

av 21. november 2012 

om endring av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Opplæring av og utstedelse av sertifikater til sjøfolk er 

regulert ved Den internasjonale sjøfartsorganisasjons 

(IMO) konvensjon om normer for opplæring, sertifikater 

og vakthold for sjøfolk av 1978 («STCW-konven-

sjonen»), som trådte i kraft i 1984 og ble vesentlig 

endret i 1995. 

2)  STCW-konvensjonen ble innarbeidet i unionsretten  

for første gang ved rådsdirektiv 94/58/EF av  

22. november 1994 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(3). Unionsreglene for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk ble senere tilpasset til 

etterfølgende endringer av STCW-konvensjonen, og det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 14.12.2012, 

s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2015 av 

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 29 av 19.5.2016, s. 47. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 69. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. november 2012. 

(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28. 

ble innført en felles unionsordning for anerkjennelse av 

systemene for opplæring av og utstedelse av sertifikater 

til sjøfolk i tredjestater. Disse reglene er som følge av en 

omarbeiding inntatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF(4).  

3)  En konferanse for partene i STCW-konvensjonen, som 

ble avholdt i Manila i 2010, innførte vesentlige 

endringer til STCW-konvensjonen («Manila-

endringene»), nemlig om forebygging av bedrageri i 

forbindelse med sertifikater på området medisinske 

krav, når det gjelder opplæring i sikkerhet, herunder 

mot piratvirksomhet og væpnet ran, og med hensyn til 

opplæring i teknologirelaterte spørsmål. Manila-

endringene innførte også krav til matroser og opprettet 

nye stillingsbetegnelser, for eksempel skipselektriker-

offiserer. 

4)  Alle medlemsstater er part i STCW-konvensjonen, og 

ingen av dem har gjort innsigelse mot Manila-

endringene i samsvar med framgangsmåten for dette 

formål. Medlemsstater bør derfor tilpasse sine 

nasjonale regler til Manila-endringene. En konflikt 

mellom medlemsstatenes internasjonale forpliktelser 

og deres unionsforpliktelser bør unngås. Med tanke på 

skipsfartens globale karakter bør unionsreglene for 

opplæring og utstedelse av sertifikater til sjøfolk være i 

tråd med internasjonale regler. Flere bestemmelser i 

direktiv 2008/106/EF bør derfor endres for å gjenspeile 

Manila-endringene. 

5)  Bedre opplæring for sjøfolk bør omfatte hensikts-

messig teoretisk og praktisk opplæring for å sikre at 

sjøfolkene er kvalifisert til å oppfylle sikkerhets-

standardene og kan håndtere farer og nødssituasjoner. 

6)  Kvalitetsstandarder og systemer for kvalitetsstandarder 

bør utarbeides og gjennomføres idet det tas hensyn til, 

der dette er relevant, europaparlaments- og rådsre-

kommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av en 

europeisk referanseramme for kvalitetssikring av 

yrkesrettet utdanning og opplæring(5) og tilknyttede 

tiltak vedtatt av medlemsstatene.  

  

(4) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

(5) EUT C 155 av 8.7.2009, s. 1. 
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7)  Partene i arbeidslivet i Europa har inngått avtale om 

korteste hviletid for sjøfolk, og direktiv 1999/63/EF(1) 

ble vedtatt for å gjennomføre denne avtalen. Nevnte 

direktiv gir også mulighet for å godkjenne unntak fra 

bestemmelsene om korteste hviletid for sjøfolk. 

Muligheten for å godkjenne unntak bør imidlertid være 

begrenset med hensyn til lengste varighet, hyppighet 

og omfang. Formålet med Manila-endringene var blant 

annet, for å forebygge tretthet, å fastsette objektive 

begrensninger for unntak fra bestemmelsene om 

korteste hviletid for vakthavende personell og sjøfolk 

med oppgaver innenfor sikkerhet og forebygging av 

forurensning. Manila-endringene bør innarbeides i 

direktiv 2008/106/EF på en måte som sikrer sammen-

heng med direktiv 1999/63/EF, som endret ved 

direktiv 2009/13/EF(2). 

8)  I erkjennelse av betydningen av å fastsette minstekrav 

vedrørende sjøfolks arbeids- og levevilkår vil direktiv 

2009/13/EF som angitt i direktivet tre i kraft når 

konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 

2006 trer i kraft. 

9)  Direktiv 2008/106/EF inneholder også en ordning for 

anerkjennelse av systemene for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk i tredjestater. 

Anerkjennelsen gis av Kommisjonen i samsvar med en 

framgangsmåte der Kommisjonen bistås av Det 

europeiske sjøsikkerhetsbyrå («Byrået»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1406/2002(3), og Komiteen for sjøsikkerhet og 

hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2099/2002(4). De erfaringer som er gjort med 

anvendelsen av nevnte framgangsmåte, tyder på at den 

bør endres, særlig når det gjelder fristen for Kommi-

sjonens beslutning. Ettersom en anerkjennelse krever 

  

(1) Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om 

organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammen-

slutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 

Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den europeiske 

union (FST) — Vedlegg Europeisk avtale om organisering av 

sjøfolks arbeidstid (EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33). 

(2) Rådsdirektiv 2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring 

av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den 

europeiske union (ECSA) og Den europeiske transportarbeider-

føderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks 

arbeids- og levevilkår, 2006 (EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30). 

(3) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1. 

(4) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1 

at Byrået foretar en inspeksjon, som må planlegges og 

gjennomføres, og som i de fleste tilfeller innebærer at 

den berørte tredjestat må foreta vesentlige tilpasninger 

for å oppfylle STCW-konvensjonens krav, kan hele 

prosessen ikke gjennomføres på tre måneder. 

Erfaringene viser at en mer realistisk tidsramme i så 

henseende er 18 måneder. Fristen for Kommisjonens 

beslutning bør derfor endres i samsvar med dette, mens 

den anmodende medlemsstats mulighet for midlertidig 

å anerkjenne tredjestatens STCW-system bør 

fastholdes for å opprettholde fleksibiliteten. Videre får 

bestemmelsene om anerkjennelse av yrkeskvalifi-

kasjoner i henhold til europaparlaments- og råds-

direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om god-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner(5) ikke anvendelse 

når det gjelder anerkjennelse av sjøfolks sertifikater i 

henhold til direktiv 2008/106/EF. 

10)  Tilgjengelig statistikk om sjøfolk i Unionen er 

ufullstendig og ofte unøyaktig, noe som vanskeliggjør 

politikkutformingen i denne sektoren. Detaljerte 

opplysninger om utstedelse av sertifikater til sjøfolk kan 

ikke løse dette problemet fullt ut, men ville helt klart 

bidra. I henhold til STCW-konvensjonen er partene 

forpliktet til å føre et register over alle sertifikater og 

påtegninger samt relevante fornyelser eller andre tiltak 

som påvirker dem. Medlemsstatene er forpliktet til å 

føre et register over utstedte sertifikater og påtegninger. 

For å få så fullstendig informasjon som mulig om 

sysselsettingssituasjonen i Unionen og utelukkende for å 

lette medlemsstatenes og Kommisjonens politikkut-

forming bør medlemsstatene pålegges å oversende 

Kommisjonen utvalgte opplysninger som allerede finnes 

i deres registre over sjøfolks kompetansesertifikater. 

Disse opplysningene bør oversendes med henblikk på 

statistiske analyser alene og skal ikke brukes til 

administrative eller juridiske formål eller kontrollformål. 

Nevnte opplysninger må være i tråd med kravene til 

vern av personopplysninger i Unionen, og følgelig bør 

en bestemmelse om dette innføres i direktiv 

2008/106/EF. 

11)  Resultatene fra analysen av slike opplysninger bør 

brukes til å forutse trender på arbeidsmarkedet med sikte 

på å forbedre sjøfolks valgmuligheter når det gjelder 

karriereplanlegging og utnyttelse av de muligheter for 

yrkesrettet utdanning og opplæring som finnes. Slike 

resultater bør også bidra til bedre yrkesrettet utdanning 

og opplæring.  

  

(5) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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12)  For å samle inn opplysninger om sjøfartsyrket i tråd med 

dets utvikling og teknologien bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder tilpasninger av vedlegg V 

til direktiv 2008/106/EF. Bruken av slike delegerte 

rettsakter bør begrenses til tilfeller der endringer i 

STCW-konvensjonen og -regelverket krever endringer i 

nevnte vedlegg. Slike delegerte rettsakter bør videre 

ikke endre bestemmelsene om anonymisering av 

opplysninger som det vises til i nevnte vedlegg. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

13)  Unionens skipsfartssektor har sakkunnskap innen 

sjøfart av høy kvalitet, noe som bidrar til å underbygge 

dens konkurranseevne. Kvaliteten på opplæringen for 

sjøfolk er viktig for konkurranseevnen i denne 

sektoren og for å vekke unionsborgernes, særlig unge 

menneskers, interesse for sjøfartsyrkene. 

14)  For å opprettholde kvalitetskravene med hensyn til 

opplæring for sjøfolk er det nødvendig å forbedre 

tiltakene for å forebygge bedrageri i tilknytning til 

kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater. 

15)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2008/106/EF er Kommisjonen gitt gjennom-

føringsmyndighet på området for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk. Av samme grunn 

bør Kommisjonen også gis gjennomføringsmyndighet i 

forbindelse med de statistiske opplysninger om sjøfolk, 

som medlemsstatene legger fram for Kommisjonen. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1).  

16)  Undersøkelsesprosedyren bør anvendes ved vedtakelse 

av tekniske krav som er nødvendige for å sikre en 

hensiktsmessig forvaltning av de statistiske opplys-

ninger nevnt i vedlegg V til direktiv 2008/106/EF, og 

ved vedtakelse av gjennomføringsbeslutninger om 

anerkjennelse og tilbakekalling av anerkjennelse av 

tredjestaters STCW-systemer. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

17)  Manila-endringene trådte i kraft den 1. januar 2012, 

mens overgangsordninger kan benyttes inntil  

1. januar 2017. For å sikre en problemfri overgang til 

de nye reglene bør dette direktiv tillate samme 

overgangsordninger som dem som er fastsatt i Manila-

endringene. 

18)  IMOs sjøsikkerhetskomité bemerket på sitt 89. møte 

behovet for avklaring når det gjelder gjennomføringen 

av Manila-endringene, med hensyn til overgangs-

ordningene som er fastsatt der, og med hensyn til 

STCW-konferansens resolusjon 4, som anerkjenner 

behovet for at fullstendig samsvar må være oppnådd 

innen 1. januar 2017. En slik avklaring ble lagt fram i 

IMO-rundskriv STCW.7/Circ.16 og STCW.7/Circ.17. I 

STCW.7/Circ.16 angis særskilt at gyldigheten til et 

forlenget sertifikat ikke bør strekke seg lengre enn til  

1. januar 2017 for sjøfolk med sertifikater utstedt i 

henhold til de bestemmelser i STCW-konvensjonen som 

gjaldt umiddelbart før 1. januar 2012, og som ikke har 

oppfylt kravene i Manila-endringene, samt for sjøfolk 

som har påbegynt en godkjent fartstid, et godkjent 

utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent 

opplæringskurs før 1. juli 2013. 

19)  Ytterligere forsinkelser av innarbeidingen av Manila-

endringene i unionsretten bør unngås for å opprettholde 

konkurranseevnen til sjøfolk fra Unionen samt for å 

opprettholde sikkerheten om bord på skip gjennom 

oppdatert opplæring. 

20)  Av hensyn til en ensartet gjennomføring av Manila-

endringene i Unionen er det tilrådelig at medlemsstatene 

i forbindelse med innarbeidingen av dette direktiv tar 

hensyn til veiledningen i IMO-rundskriv STCW.7/ 

Circ.16 og STCW.7/Circ.17. 

21)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å tilpasse 

Unionens nåværende regler til internasjonale regler om 

opplæring av og utstedelse av sertifikater til sjøfolk, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av tiltakets omfang eller virkninger bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet.  
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22)  Direktiv 2008/106/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/106/EF 

I direktiv 2008/106/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 18) og 19) skal lyde: 

«18) «radioreglement» radioreglementet som er 

vedlagt, eller anses å være vedlagt, Den 

internasjonale telekommunikasjonskonvensjon, 

med endringer, 

19) «passasjerskip» et skip som definert i Den 

internasjonale konvensjon av 1974 om 

sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 

(SOLAS 74), med endringer,» 

b)  Nr. 24) skal lyde: 

«24) «STCW-regelverk» regelverket for opplæring, 

sertifikater og vakthold for sjøfolk, som 

vedtatt ved 1995-konferansens resolusjon 2, i 

gjeldende versjon,» 

c)  Nr. 27 utgår. 

d)  Nr. 28) skal lyde: 

«28) «fartstid» tjeneste om bord på et skip som har 

relevans for utstedelse eller forlengelse av et 

kompetansesertifikat, ferdighetssertifikat eller 

en annen kvalifikasjon,» 

e)  Nye numre skal lyde: 

«32) «GMDSS-radiooperatør» en person som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel IV i  

vedlegg I, 

33) «ISPS-regelverket» det internasjonale regelverk 

for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg 

vedtatt 12. desember 2002 ved resolusjon 2 ved 

konferansen for avtalestater til SOLAS 74, i 

gjeldende versjon, 

34) «skipets sikkerhetsoffiser» den person om bord 

på et skip som er ansvarlig overfor skipsføreren 

og utpekt av rederiet som ansvarlig for 

sikkerheten på skipet, herunder gjennom-

føringen og vedlikeholdet av skipets sikkerhets-

plan og kontakt med rederiets sikkerhetsoffiser 

og havneanleggets sikkerhetsansvarlige, 

35) «sikkerhetsoppgaver» omfatter alle sikkerhets-

oppgaver og -plikter om bord på skip som 

definert i kapittel XI/2 i SOLAS 1974, med 

endringer, og ISPS-regelverket, 

36) «kompetansesertifikat» et sertifikat som er 

utstedt og påtegnet til skipsførere, offiserer og 

GMDSS-radiooperatører i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel II, III, IV eller VII i 

vedlegg I, og som gir dets rettmessige 

innehaver rett til å tjenestegjøre i en stilling og 

utføre de funksjoner den omfatter på det 

ansvarsnivået som er angitt i sertifikatet, 

37) «ferdighetssertifikat» et sertifikat, med unntak 

av kompetansesertifikat, utstedt til en sjømann, 

og som angir at de relevante kravene til 

opplæring, kompetanse eller fartstid i dette 

direktiv er oppfylt, 

38) «underlagsdokument» dokumentasjon, med 

unntak av kompetansesertifikat eller ferdighets-

sertifikat, som anvendes til å fastslå at de 

relevante kravene i dette direktiv er oppfylt, 

39) «skipselektrikeroffiser» en offiser som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i vedlegg I, 

40) «matros» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel II i vedlegg I, 

41) «motormann» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i vedlegg I, 

42) «skipselektriker» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i 

vedlegg I.»  
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2)  I artikkel 3 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 

å sikre at sjøfolk som tjenestegjør på et skip som nevnt i 

artikkel 2, minst har fått opplæring i samsvar med kravene 

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

dette direktiv, og innehar et sertifikat som definert i 

artikkel 1 nr. 36 og 37 og/eller underlagsdokumenter som 

fastsatt i artikkel 1 nr. 38.» 

3)  Artikkel 4 utgår. 

4)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Kompetansesertifikater, ferdighetssertifikater 

og påtegninger» 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal påse at kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater utstedes bare til 

kandidater som oppfyller kravene i denne artikkel.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3. Kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater 

skal utstedes i samsvar med nr. 3 i regel I/2 i vedlegget 

til STCW-konvensjonen.» 

d)  Nytt nummer skal lyde: 

«3a.  Kompetansesertifikater skal utstedes bare av 

medlemsstatene, etter kontroll av at alle nødvendige 

underlagsdokumenter er ekte og gyldige og i 

samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.» 

e)  I slutten av nr. 5 skal nytt punktum lyde: 

 «Påtegninger som attesterer utstedelse av et 

kompetansesertifikat, og påtegninger som attesterer et 

ferdighetssertifikat utstedt til skipsførere og offiserer i 

samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i vedlegg I, skal 

bare utstedes dersom alle krav i STCW-konvensjonen 

og dette direktiv er overholdt.» 

f)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6)  En medlemsstat som anerkjenner et 

kompetansesertifikat, eller et ferdighetssertifikat, som 

er utstedt til skipsførere og offiserer i samsvar med 

regel V/1-1 og V/1-2 i vedlegget til STCW-

konvensjonen i henhold til framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 19 nr. 2 i dette direktiv, skal påtegne nevnte 

sertifikat for å attestere sin anerkjennelse bare etter at 

den har sikret at sertifikatet er ekte og gyldig. 

Påtegningsformularet som brukes, skal være i samsvar 

med nr. 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket. 

7.  Påtegningene nevnt i nr. 5 og 6 

a)  kan utstedes som egne dokumenter, 

b)  skal bare utstedes av medlemsstatene, 

c)  skal alle ha et entydig nummer, med unntak av 

påtegningene som attesterer utstedelsen av et 

kompetansesertifikat, som kan ha samme 

nummer som kompetansesertifikatet, forutsatt at 

dette har et entydig nummer, og 

d)  skal alle utløpe når det påtegnede kompetanse-

sertifikat eller ferdighetssertifikat som er utstedt 

til skipsførere og offiserer i samsvar med regel 

V/1-1 og V/1-2 i vedlegget til STCW-konven-

sjonen, utløper eller trekkes tilbake, midlertidig 

oppheves eller erklæres ugyldig av medlems-

staten eller tredjestaten som har utstedt det, og i 

alle tilfeller ikke senere enn fem år etter 

utstedelsesdato.», 

g)  Nye numre skal lyde: 

«11.  Alle som søker om sertifikat, skal legge fram 

tilfredsstillende bevis på 

a)  sin identitet, 

b)  at de minst oppfyller alderskravet angitt i reglene 

i vedlegg I for kompetansesertifikatet eller 

ferdighetssertifikatet det søkes om, 

c)  at de oppfyller kravene til medisinsk skikkethet 

angitt i avsnitt A-III/9 i STCW-regelverket, 

d)  at de har opptjent fartstid og fullført enhver 

tilknyttet obligatorisk opplæring som beskrevet i 

reglene oppført i vedlegg I for kompetanse-

sertifikatet eller ferdighetssertifikatet som det 

søkes om, og 

e)  at de oppfyller kompetansestandardene beskrevet i 

reglene oppført i vedlegg I for stillingene, 

funksjonene og ansvarsnivåene som skal angis i 

kompetansesertifikatets påtegning.  
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Dette nummer skal ikke få anvendelse på 

anerkjennelse av påtegninger i henhold til regel I/10 

i STCW-konvensjonen. 

12. Hver medlemsstat skal forplikte seg til å 

a)  føre ett eller flere registre over alle kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater og 

påtegninger for skipsførere og offiserer og 

eventuelt mannskap som er utstedt, har utløpt 

eller er fornyet, midlertidig opphevet, erklært 

ugyldig eller meldt tapt eller ødelagt samt over 

dispensasjoner som er gitt, 

b)  gjøre opplysninger om statusen til kompetanse-

sertifikater, påtegninger og dispensasjoner 

tilgjengelige for andre medlemsstater eller parter 

i STCW-konvensjonen og for rederier som 

ønsker å kontrollere at kompetansesertifikater 

og/eller sertifikater som er utstedt til skipsførere 

og offiserer i samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 

i vedlegg I, og som forelegges dem av sjøfolk 

som ønsker å få dem anerkjent i henhold til regel 

I/10 i STCW-konvensjonen, eller som søker 

ansettelse om bord på et skip, er ekte og gyldige. 

13.  Fra 1. januar 2017 skal de opplysninger som 

skal gjøres tilgjengelige i samsvar med nr. 12 

bokstav b), gjøres tilgjengelige i elektronisk form.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Opplysninger til Kommisjonen 

 Hver medlemsstat skal hvert år gjøre tilgjengelig for 

Kommisjonen opplysningene som er angitt i vedlegg V til 

dette direktiv om kompetansesertifikater, påtegninger som 

attesterer anerkjennelse av kompetansesertifikater samt på 

frivillig grunnlag ferdighetssertifikater utstedt til 

mannskap i samsvar med kapittel II, III og VII i vedlegget 

til STCW-konvensjonen, med henblikk på statistiske 

analyser alene og utelukkende for bruk av medlemsstatene 

og Kommisjonen i politikkutforming.». 

6)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

«1a.  For skip som gis fordelene som følger av 

STCW-konvensjonens bestemmelser om fart nær 

kystlandet, som omfatter fart utenfor kysten til en 

annen medlemsstat eller en annen STCW-konven-

sjonspart, innenfor grensene av deres definisjon av fart 

nær kystlandet, skal en medlemsstat inngå en 

overenskomst med de berørte medlemsstater eller 

parter, som angir både detaljene for de aktuelle 

handelsområder og andre relevante bestemmelser.», 

b)  Nye numre skal lyde: 

«3a.  Kompetansesertifikater for sjøfolk som er 

utstedt av en medlemsstat eller en part i STCW-

konvensjonen, som gjelder innenfor dens definerte 

grenser for fart nær kystlandet, kan godtas av andre 

medlemsstater når det gjelder tjeneste innenfor deres 

definerte grenser for fart nær kystlandet, forutsatt at 

de berørte medlemsstater eller parter utarbeider 

detaljene for de berørte handelsområder og øvrige 

relevante betingelser for dette. 

3b.  Medlemsstater som definerer fart nær 

kystlandet, skal i samsvar med bestemmelsene i denne 

artikkel 

a)  oppfylle prinsippene som gjelder for fart nær 

kystlandet som beskrevet i avsnitt A-I/3 i STCW-

regelverket, 

b)  innarbeide grenser for fart nær kystlandet i 

påtegningene som utstedes i henhold til artikkel 

5.» 

7)  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe og iverksette egnede 

tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i 

forbindelse med sertifikater og påtegninger som er utstedt, 

og skal fastsette sanksjoner som er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.» 

8)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal fastsette metoder og 

framgangsmåter for å foreta en upartisk undersøkelse 

av enhver innrapportert inkompetanse, handling, 

unnlatelse eller sikkerhetsrisiko som direkte kan true 

sikkerheten for liv eller eiendom til sjøs eller 

havmiljøet, og som utøves av innehavere av 

kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater eller 

påtegninger utstedt av denne medlemsstaten i 

forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgavene 

tilknyttet deres kompetansesertifikater og ferdighets-

sertifikater, samt for å tilbakekalle, midlertidig 

oppheve og erklære ugyldig slike kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater av nevnte grunner 

og for å forhindre bedrageri.  
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2.  Medlemsstatene skal treffe og iverksette 

egnede tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig 

praksis i forbindelse med utstedte kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater og påtegninger.» 

b)  I nr. 3 skal innledende ordlyd lyde: 

«Sanksjoner eller disiplinære sanksjoner skal særlig 

fastsettes og pålegges dersom» 

9)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  all opplæring, vurdering av kompetanse, 

utstedelse av sertifikater, herunder 

legeattester, påtegning og fornyelse av 

gyldighet som utføres av ikke-statlige 

organer eller foretak som står under deres 

myndighet, blir løpende overvåket innenfor 

rammen av et kvalitetsstandardsystem for å 

sikre at de definerte målene nås, herunder 

dem som angår instruktørers og sensorers 

kvalifikasjoner og erfaring, i samsvar med 

avsnitt A-I/8 i STCW-regelverket,» 

ii)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  det i de tilfellene statlige organer eller 

foretak utfører slik virksomhet, finnes et 

kvalitetsstandardsystem i samsvar med 

avsnitt A-I/8 i STCW-regelverket,» 

iii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) målene for utdanning og opplæring og de 

tilhørende kvalitetsstandardene for 

kompetanse som skal oppnås, er klart og 

tydelig definert, og at de nivåer for 

kunnskap, forståelse og ferdighet som 

tilsvarer eksamenene og vurderingene som 

kreves i henhold til STCW-konvensjonen, er 

fastsatt,» 

b)  I nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  alle gjeldende bestemmelser i STCW-konven-

sjonen og -regelverket, herunder endringer, 

omfattes av kvalitetsstandardsystemet. Medlems-

statene kan også la dette systemet omfatte andre 

gjeldende bestemmelser i dette direktiv.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  En rapport om hver vurdering som er utført i 

samsvar med nr. 2, skal oversendes til Kommisjonen 

av den berørte medlemsstat, i samsvar med formatet 

angitt i avsnitt A-I/7 i STCW-regelverket, innen seks 

måneder fra datoen da vurderingen fant sted.» 

10) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Medisinske krav 

1.  Hver medlemsstat skal fastsette krav til medisinsk 

skikkethet for sjøfolk og framgangsmåter for utstedelse av 

en legeattest i samsvar med denne artikkel og avsnitt A-I/9 

i STCW-regelverket, idet det eventuelt tas hensyn avsnitt 

B-I/9 i STCW-regelverket. 

2.  Hver medlemsstat skal sikre at de som har ansvar 

for å vurdere sjøfolks medisinske skikkethet, er praktise-

rende leger som er anerkjent av nevnte medlemsstat til å 

gjennomføre legeundersøkelser av sjøfolk, i samsvar med 

avsnitt A-I/9 i STCW-regelverket. 

3.  Alle sjøfolk som er innehavere av et kompetanse-

sertifikat eller et ferdighetssertifikat som er utstedt i 

henhold til bestemmelsene i STCW-konvensjonen, og som 

tjenestegjør til sjøs, skal også inneha en gyldig legeattest 

utstedt i samsvar med denne artikkel og avsnitt A-I/9 i 

STCW-regelverket. 

4.  Den som søker om legeattest, skal 

a)  ha fylt 16 år, 

b)  legge fram tilstrekkelig bevis på sin identitet, og 

c)  oppfylle de gjeldende krav til medisinsk skikkethet 

fastsatt av berørte medlemsstat. 

5.  Legeattester skal være gyldige i høyst to år, med 

mindre berørte sjømann er under 18 år; i så fall skal den 

lengste gyldighetsperioden være ett år. 

6.  Dersom gyldighetsperioden for en legeattest 

utløper under en reise, skal regel I/9 i vedlegget til 

STCW-konvensjonen få anvendelse.  
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7.  I hastetilfeller kan en medlemsstat tillate at en 

sjømann arbeider uten en gyldig legeattest. I slike 

tilfeller skal regel I/9 i vedlegget til STCW-

konvensjonen få anvendelse.» 

11)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Fornyelse av kompetansesertifikater og 

ferdighetssertifikater» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Enhver skipsfører og offiser skal for å kunne 

fortsette å tjenestegjøre om bord på tankskip, 

oppfylle kravene i nr. 1, og det kreves at 

vedkommende med minst fem års mellomrom 

dokumenterer at vedkommende fortsatt innehar den 

faglige kompetanse til å arbeide på tankskip i 

henhold til punkt 3 i avsnitt A-I/11 i STCW-

regelverket.», 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Hver medlemsstat skal sammenligne 

kompetansestandardene som er fastsatt for søkere til 

kompetansesertifikater utstedt før 1. januar 2017, med 

dem som er angitt for det relevante kompetanse-

sertifikat i del A i STCW-regelverket, og avgjøre om 

det er nødvendig å kreve at innehaverne av slike 

kompetansesertifikater gjennomfører egnet opplæring 

for å oppfriske og ajourføre sine kunnskaper, eller om 

deres kompetanse skal vurderes.» 

d)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  For å ajourføre kunnskapene til skipsførere, 

offiserer og radiooperatører skal hver medlemsstat 

sørge for at teksten til nylige endringer av nasjonale 

og internasjonale regelverk om sikkerhet for 

menneskeliv til sjøs, sikkerhet og vern av havmiljøet, 

gjøres tilgjengelig for skip som har tillatelse til å seile 

under vedkommende medlemsstats flagg, samtidig 

som artikkel 14 nr. 3 bokstav b) og artikkel 18 

overholdes.» 

12) I artikkel 13 oppheves nr. 2. 

13) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav f) og g) lyde: 

«f)  sjøfolk på et av deres skip har gjennomgått 

opplæring for å oppfriske og ajourføre sine 

kunnskaper som fastsatt i STCW-konvensjonen, 

g)  det om bord på alle skip opprettholdes en 

effektiv muntlig kommunikasjon i samsvar med 

punkt 3 og 4 i kapittel V i regel 14 i SOLAS 74 

med endringer.», 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Rederiene skal sikre at skipsførere, offiserer og 

annet personale som er tildelt særlige oppgaver og 

ansvarsområder om bord på roro-passasjerskip, har 

fullført grunnleggende opplæring for å oppnå de 

kvalifikasjoner som er hensiktsmessige i forhold til 

den stilling som skal fylles, og oppgaver og 

ansvarsområder som skal ivaretas, idet det tas 

hensyn til veiledningen i avsnitt B-I/14 i STCW-

regelverket.» 

14) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Skikkethet til tjeneste 

1.  For å forhindre tretthet skal medlemsstatene 

a)  fastsette og håndheve bestemmelser om hviletid for 

vakthavende personell og for personell med 

arbeidsoppgaver som omfatter særskilte oppgaver som 

gjelder sikkerhet og forebygging av forurensning i 

samsvar med nr. 3-13, 

b)  kreve at vaktsystemene organiseres slik at 

vakthavende personells effektivitet ikke reduseres av 

tretthet, og at arbeidsoppgavene utformes slik at 

mannskap som har første vakt på begynnelsen av en 

reise og mannskap som har påfølgende avløsende 

vakter, er tilstrekkelig uthvilt og skikket til tjeneste på 

alle andre måter. 

2.  Medlemsstatene skal påse at det treffes hensikts-

messige tiltak for å forebygge rusmiddelmisbruk i 

samsvar med bestemmelsene i denne artikkel. 

3.  Medlemsstatene skal ta høyde for den fare som 

trette sjøfolk utgjør, særlig sjøfolk med arbeidsoppgaver 

som omfatter oppgaver i forbindelse med trygg og sikker 

drift av et skip. 

4.  Enhver person som er tildelt oppgave som 

vakthavende offiser eller mannskap som inngår i vakten, 

og personell med arbeidsoppgaver som omfatter særskilte 

oppgaver som gjelder sikkerhet og forebygging av 

forurensning, skal ha en hvileperiode på minst 

a)  ti timer over en 24-timersperiode og  
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b)  77 timer over en syvdagersperiode. 

5.  Hviletiden kan inndeles i høyst to perioder, der den 

ene skal være minst seks timer lang, og intervallet mellom 

to hvileperioder som følger etter hverandre, skal ikke 

overstige 14 timer. 

6.  Bestemmelsene om hviletid fastsatt i nr. 4 og 5 får 

ikke nødvendigvis anvendelse i nødssituasjoner eller under 

uvanlige driftsforhold. Mønstringer, brann- og livbåt-

øvelser og øvelser foreskrevet i nasjonale lover og 

forskrifter og i internasjonale dokumenter, skal gjennom-

føres på en måte som reduserer forstyrrelse av hviletider til 

et minimum og ikke forårsaker tretthet. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at vaktplaner slås opp på 

et lett tilgjengelig sted. Vaktplanene skal utformes i et 

standardformat på det eller de språk som er skipets 

arbeidsspråk, samt på engelsk. 

8.  Ved beredskapsvakt, for eksempel når et maskinrom 

er ubemannet, skal vedkommende sjømann ha en 

tilfredsstillende hviletid i kompensasjon dersom den 

normale hviletiden blir avbrutt av utkallinger i forbindelse 

med arbeidet.  

9.  Medlemsstatene skal kreve at sjøfolks daglige 

hviletid registreres i et standardisert format, på det eller de 

arbeidsspråk som er skipets arbeidsspråk samt på engelsk, 

for å gjøre det mulig å overvåke og kontrollere at denne 

artikkel overholdes. Sjøfolkene skal motta en kopi av de 

registrerte opplysninger som gjelder dem, som skal 

påtegnes av skipsføreren, eller en person bemyndiget av 

skipsføreren, og av sjøfolkene.  

10.  Uten at dette berører reglene fastsatt i nr. 3–9 skal 

skipsføreren ha rett til å kreve at en sjømann arbeider det 

antall timer som er nødvendig for å trygge skipets, de 

ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhet, eller 

for å bistå andre skip eller personer i havsnød. I samsvar 

med dette kan skipsføreren se bort fra planlagt hviletid og 

kreve at en sjømann arbeider det antall timer som er 

nødvendig, inntil normaltilstand er gjenopprettet. Så snart 

som praktisk mulig etter at normaltilstand er gjenopprettet, 

skal skipsføreren påse at sjøfolk som har arbeidet under 

planlagt hviletid, gis en passende hviletid. 

11.  Idet det tas behørig hensyn til de allmenne prin-

sippene om vern av arbeidstakeres helse og sikkerhet og i 

tråd med direktiv 1999/63/EF kan medlemsstatene, 

gjennom nasjonale lover og forskrifter eller en fram-

gangsmåte for vedkommende myndighet, godkjenne eller 

registrere tariffavtaler som tillater fritak fra den påkrevde 

hviletiden fastsatt i nr. 4 bokstav b) og nr. 5 i denne 

artikkel, forutsatt at hviletiden er på minst 70 timer for 

enhver sjudagersperiode og at begrensningene fastsatt i 

nr. 12 og 13 i denne artikkel overholdes. Slike fritak skal 

så langt som mulig oppfylle de fastsatte standardene, men 

kan ta hensyn til hyppigere eller lengre friperioder eller til 

innvilgning av avspasering til vakthavende sjøfolk eller 

sjøfolk som arbeider om bord på skip på korte reiser. 

Fritakene skal så langt det er mulig ta i betraktning 

veiledningene om forebygging av tretthet angitt i avsnitt 

B-VIII/1 i STCW-regelverket. Fritak fra bestemmelsene 

om korteste hviletid for sjøfolk i nr. 4 bokstav a) i denne 

artikkel skal ikke tillates. 

12.  Fritakene nevnt i nr. 11 fra den ukentlige hviletiden 

angitt i nr. 4 bokstav b) skal ikke gis for mer enn to 

etterfølgende uker. Tiden mellom to fritaksperioder om 

bord skal være minst dobbelt så lang som den tiden 

unntaket gjelder. 

13.  Innenfor rammen av mulige fritak fra nr. 5 nevnt i 

nr. 11 kan den korteste hviletiden i løpet av en  

24-timersperiode i samsvar med nr. 4 bokstav a) deles inn 

i høyst tre hvileperioder, hvorav en skal være på minst 

seks timer og ingen av de andre to skal være kortere enn 

en time. Det skal ikke gå mer enn 14 timer mellom to 

hvileperioder. Fritak skal ikke være lengre enn to  

24-timersperioder i løpet av en sjudagersperiode. 

14.  Medlemsstatene skal for å forebygge alkoholmisbruk 

fastsette en grense for alkoholinnhold i blodet på høyst 

0,05 % eller 0,25 mg/l alkohol i utåndingsluften eller en 

mengde alkohol som gir slike alkoholkonsentrasjoner, for 

skipsførere, offiserer og andre sjøfolk når de utfører 

arbeidsoppgaver tilknyttet sikkerheten, beskyttelse eller 

havmiljøet.». 

15) I artikkel 17 nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  utstede sertifikatene nevnt i artikkel 5,». 

16) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Godkjenning av kompetansesertifikater og 

ferdighetssertifikater»  
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b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Sjøfolk som ikke innehar kompetansesertifikater 

utstedt av medlemsstater og/eller ferdighetssertifikater 

utstedt av medlemsstater til skipsførere og offiserer i 

samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i STCW-

konvensjonen, kan gis tillatelse til å tjenestegjøre på 

skip som seiler under en medlemsstats flagg, forutsatt 

at det er truffet en beslutning om anerkjennelse av 

deres kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat etter 

framgangsmåten fastsatt i nr. 2–6 i denne artikkel.» 

c)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  En medlemsstat som gjennom påtegning har til 

hensikt å anerkjenne kompetansesertifikater og/eller 

ferdighetssertifikater som nevnt i nr. 1, som er 

utstedt av en tredjestat til en skipsfører, offiser eller 

radiooperatør for tjenestegjøring på skip som seiler 

under medlemsstatens flagg, skal legge fram for 

Kommisjonen en begrunnet anmodning om 

anerkjennelse av nevnte tredjestat.» 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Beslutning om anerkjennelse av en tredjestat skal 

treffes av Kommisjonen. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 28 nr. 2, senest 18 måneder 

etter datoen for anmodningen om anerkjennelse. 

Medlemsstaten som legger fram anmodningen, kan 

beslutte å ensidig anerkjenne tredjestaten inntil 

beslutning treffes i henhold til dette nummer.». 

17) I artikkel 20 skal nr. 6 lyde: 

«6.  Beslutning om å tilbakekalle en anerkjennelse skal 

treffes av Kommisjonen. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 28 nr. 2. De berørte medlemsstater skal treffe 

egnede tiltak for å gjennomføre beslutningen.» 

18) I artikkel 22 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Uansett hvilket flagg de seiler under, skal alle skip, 

med unntak av de typer av skip som unntas i samsvar med 

artikkel 2, når de befinner seg i en medlemsstats havn, 

være underlagt havnestatskontroll utført av kontrollører 

som er behørig bemyndiget av nevnte medlemsstat, for å 

kontrollere at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord, og 

som er pålagt å ha et kompetansesertifikat og/eller et 

ferdighetssertifikat og/eller underlagsdokumenter i 

samsvar med STCW-konvensjonen, innehar et slikt 

kompetansesertifikat eller en gyldig dispensasjon og/eller 

et ferdighetssertifikat og/eller underlagsdokumenter.» 

19) I artikkel 23 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Kontroll av at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord, 

og som er pålagt å ha kompetansesertifikat og/eller 

ferdighetssertifikat i samsvar med STCW-konven-

sjonen, innehar slikt kompetansesertifikat eller en 

gyldig dispensasjon og/eller et ferdighetssertifikat, 

eller kan framlegge underlagsdokumenter på at en 

søknad om påtegning som bekrefter anerkjennelse  

av et kompetansesertifikat, er lagt fram for 

myndighetene i flaggstaten.» 

20) I artikkel 23 skal nr. 2 lyde: 

a)  Innledningen skal lyde: 

«2.  Det skal gjennomføres en vurdering av om 

sjøfolkene på skipet er egnet til å opprettholde 

standardene for vakthold og sikkerhet, alt etter hva 

som er relevant, i samsvar med del A i STCW-

regelverket dersom det er åpenbare grunner til å anta 

at slike standarder ikke overholdes som følge av at 

ett eller flere av følgende forhold har inntruffet:» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  Skipet har på annen måte blitt drevet slik at det 

utgjør en fare for mennesker, eiendom eller 

miljøet, eller setter sikkerheten i fare.» 

21) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Opplysninger til bruk for statistiske formål 

1.  Medlemsstatene skal oversende opplysningene 

oppført i vedlegg V til Kommisjonen med henblikk på 

statistiske analyser alene. Slike opplysninger kan ikke 

brukes for administrative eller juridiske formål eller 

kontrollformål, og er utelukkende for bruk av 

medlemsstatene og Kommisjonen ved politikkutforming. 

2.  Medlemsstatene skal gjøre nevnte opplysninger 

tilgjengelige for Kommisjonen hvert år og i elektronisk 

format, og de skal omfatte opplysninger registrert inntil 

31. desember foregående år. Medlemsstatene skal 

beholde alle eiendomsretter til opplysningene i 

rådataformat. Ferdig statistikk som er utarbeidet på 

grunnlag av slike opplysninger, skal gjøres offentlig 

tilgjengelig i samsvar med bestemmelsene om innsyn og 

vern av opplysninger i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1406/2002.  
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3.  For å sikre vern av personopplysninger skal 

medlemsstatene anonymisere alle personopplysninger 

som angitt i vedlegg V ved bruk av programvare som er 

levert eller godkjent av Kommisjonen, før opplysningene 

oversendes til Kommisjonen. Kommisjonen skal bare 

bruke disse anonymiserte opplysningene. 

4.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal påse at tiltak 

for innsamling, oversending, lagring, analyse og 

spredning av slike opplysninger er utformet på en måte 

som tillater statistiske analyser. 

Ved anvendelse av første ledd skal Kommisjonen vedta 

detaljerte tiltak med hensyn til de tekniske krav som er 

nødvendige for å sikre hensiktsmessig forvaltning av de 

statistiske opplysningene. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 28 nr. 2.» 

22) Artikkel 27 skal lyde: 

«Artikkel 27 

Endring 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 27a, som endrer 

vedlegg V til dette direktiv med hensyn til særskilt og 

relevant innhold og nærmere opplysninger om de 

opplysninger som medlemsstatene skal framlegge, 

forutsatt at slike rettsakter begrenses til å ta hensyn til 

endringene i STCW-konvensjonen og STCW-regelverket 

og ivaretar vernet av personopplysninger. Slike delegerte 

rettsakter skal ikke endre bestemmelsene om 

anonymisering av opplysninger som fastsatt i artikkel 

25a nr. 3.» 

23) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

denne artikkel. 

2.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 27 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 3. januar 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest 4. april 2017. Den delegerte 

myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av 

samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 27 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, 

opphører å gjelde. Beslutningen skal tre i kraft dagen 

etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende 

eller på et senere tidspunkt som angis i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av eventuelle delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 27 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser mot den innen to måneder fra 

den dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller før utløpet av nevnte frist, dersom både 

Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommi-

sjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder.» 

24) Artikkel 28 skal lyde: 

«Artikkel 28 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet 

og hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt  

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2099/2002(*). Nevnte komité skal være en komité i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll 

med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom 

Komiteen ikke avgir en uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 

nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får 

anvendelse. 

  

(*) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

(**) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.»  
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25) Artikkel 29 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Sanksjoner 

 Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 

overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i 

henhold til artikkel 3, 5, 7, 9–15, 17, 18, 19, 22–24 og 

vedlegg I, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at sanksjonene anvendes. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende.» 

26) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Overgangsbestemmelser 

 For sjøfolk som har påbegynt godkjent fartstid, et godkjent 

utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent 

opplæringskurs før 1. juli 2013, kan medlemsstatene inntil 

1. januar 2017 fortsette å utstede, anerkjenne og påtegne 

kompetansesertifikater i samsvar med kravene i dette 

direktiv, på samme måte som før 3. januar 2013. 

 Inntil 1. januar 2017 kan medlemsstatene fortsette å 

fornye og forlenge kompetansesertifikater og påtegninger 

i samsvar med kravene i dette direktiv, på samme måte 

som før 3. januar 2013.» 

27) Artikkel 33 utgår. 

28)  Dette nummer vedrører ikke den norske versjonen. 

29)  I vedleggene gjøres følgende endringer: 

a)  Vedlegg I til direktiv 2008/106/EF erstattes med 

vedlegg I til dette direktiv. 

b)  Vedlegg II til direktiv 2008/106/EF endres som 

angitt i vedlegg II til dette direktiv. 

c)  Teksten i vedlegg III til dette direktiv tilføyes som 

vedlegg V til direktiv 2008/106/EF. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Uten at det berører artikkel 30 i direktiv 2008/106/EF, 

som endret ved artikkel 1 nr. 26 i dette direktiv, skal 

medlemsstatene sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 4. juli 2014, 

og med hensyn til artikkel 1 nr. 5 i dette direktiv innen  

4. januar 2015. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 21. november 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____   



Nr. 65/304 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.  Reglene i dette vedlegg utfylles av de obligatoriske bestemmelsene i del A i STCW-regelverket, med unntak av 

kapittel VIII, regel VIII/2. 

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

2.  Del A i STCW-regelverket inneholder kompetansestandarder som søkere må oppfylle for å få utstedt eller fornyet 

kompetansesertifikatene i henhold til bestemmelsene i STCW-konvensjonen. For å klargjøre sammenhengen 

mellom bestemmelsene om utstedelse av alternative sertifikater i kapittel VII og bestemmelsene om utstedelse av 

sertifikater i kapittel II, III og IV, er kompetansen som beskrives i kompetansestandardene samlet i passende 

grupper under følgende sju funksjoner: 

1)  Navigering. 

2)  Lasting, lossing og stuing. 

3)  Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. 

4)  Maskineri. 

5)  Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner. 

6)  Vedlikehold og reparasjoner. 

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, III og IV i del A i STCW-regelverket. 

KAPITTEL II 

SKIPSFØRER OG DEKKSAVDELING 

Regel II/1 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer 

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller 

mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder innenfor rammen av et godkjent opplæringsprogram som omfatter 

opplæring om bord som oppfyller kravene i avsnitt A-II/1 i STCW-regelverket, og som er dokumentert i en 

godkjent opplæringsbok, eller ha minst 36 måneders godkjent fartstid,  
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2.3  i den obligatoriske fartstiden ha utført oppgaver tilknyttet brovakt under tilsyn av skipsfører eller en kvalifisert 

offiser i minst seks måneder, 

2.4  oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for utføring av særskilte oppgaver 

tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, 

2.5  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-II/1 i 

STCW-regelverket, og 

2.6  oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Regel II/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer 

Sk ip sfø rer  og overs tyrmann på  sk ip  med b ru t totonnasj e  på  3  000  e l le r  mer  

1.  Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer, skal ha et 

kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, og ha følgende godkjente fartstid i denne stillingen: 

2.1.1  for sertifikat som overstyrmann, minst 12 måneder, og 

2.1.2  for sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder – tidsrommet kan imidlertid reduseres til minst 

24 måneder dersom minst 12 måneder av denne fartstiden er opptjent som overstyrmann, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-

regelverket for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer. 

Sk ip sfø rer  og overs tyrmann på  sk ip  med b ru t totonnasj e  på  me l lom 500 og 3  000  

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

kompetansesertifikat. 

4.  Alle som søker om sertifikat, skal 

4.1  for sertifikat som overstyrmann oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, 

4.2  for sertifikat som skipsfører oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, 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 overstyrmann, og 

4.3  ha fullført godkjent opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-regelverket 

for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000. 

Regel II/3 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen og som 

skipsfører på skip med bruttotonnasje på under 500 

Sk ip  som ikk e an vend es  i  fa r t  nær k yst land et  

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre 

enn 500 som ikke anvendes i fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat for skip med bruttotonnasje på 

500 eller mer.  
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2.  Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som ikke anvendes i 

fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat for skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000. 

Skip  som an vend es  i  fa r t  nær k yst land et  

Ansvarshavende vaktoffiser på broen 

3.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat. 

4.  Alle som søker om sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 

mindre enn 500 som anvendes i fart nær kystlandet, skal 

4.1  ha fylt 18 år, 

4.2  ha fullført 

4.2.1  spesialopplæring som omfatter relevant fartstid i et tilstrekkelig tidsrom i samsvar med medlemsstatens 

krav, eller 

4.2.2  minst 36 måneders godkjent fartstid i dekksavdelingen, 

4.3  oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for utføring av særskilte oppgaver 

tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, 

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

regelverket for ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, og 

4.5  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Skipsfører 

5.  Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som anvendes i fart 

nært kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat. 

6.  Alle som søker om sertifikat som skipsfører på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, skal 

6.1  ha fylt 20 år, 

6.2  ha minst 12 måneders godkjent fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på broen, 

6.3  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/3 i STCW-

regelverket for skipsførere på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som anvendes i fart nær kystlandet, 

og 

6.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Fritak 

7.  Dersom administrasjonen finner at skipets størrelse og forholdene på turen er slik at det ville være urimelig eller 

praktisk umulig å gjøre kravene i denne regel og i avsnitt A-II/3 i STCW-regelverket gjeldende fullt ut, kan den i 

tilsvarende omfang frita skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser på broen på et slikt skip eller klasse av skip fra 

enkelte av kravene, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som seiler i samme farvann. 

Regel II/4 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten 

1.  Alt mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, unntatt mannskap 

under opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat for funksjonene de 

ivaretar.  
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2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 16 år, 

2.2  ha fullført 

2.2.1  godkjent fartstid, herunder minst seks måneders opplæring og praksis, eller 

2.2.2  spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på et skip, som omfatter godkjent fartstid på et 

sjøgående skip i minst to måneder, og 

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

3.  Fartstiden, opplæringen og praksisen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal tilknyttes oppgaver som utføres i 

forbindelse med brovakter, og omfatte arbeid som utføres under direkte tilsyn av skipsføreren, ansvarshavende 

vaktoffiser på broen eller et kvalifisert mannskap. 

Regel II/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som matros 

1.  Enhver matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha behørig 

sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat for mannskap som inngår i brovakten, 

2.3  når vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som mannskap som inngår i brovakten, ha godkjent fartstid 

i dekksavdelingen på 

2.3.1  minst 18 måneder, eller 

2.3.2  minst 12 måneder og ha fullført godkjent opplæring, og 

2.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/5 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som den har fastsatt for matroser for sertifikater 

utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-II/5 i STCW-regelverket, og 

skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Fram til 1. januar 2017 kan en medlemsstat som også er part i Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon 

om sertifikat for matroser, 1946, (nr. 74) fortsette å fornye og forlenge sertifikater og påtegninger i samsvar med 

bestemmelsene i nevnte konvensjon. 

5.  En medlemsstat kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort i dekksavdelingen i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv. 

KAPITTEL III 

MASKINAVDELINGEN 

Regel III/1 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i et 

bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i et bemannet maskinrom og enhver maskinoffiser på 

beredskapsvakt i et periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat.  
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2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført kombinert verkstedsopplæring og godkjent fartstid på minst 12 måneder som del i et godkjent 

opplæringsprogram som omfatter opplæring om bord i samsvar med kravene i avsnitt A-III/1 i STCW-

regelverket, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller ha fullført kombinert verkstedsopplæring 

og godkjent fartstid på minst 36 måneder, hvorav minst 30 måneder er fartstid i maskinavdelingen, 

2.3  i den obligatoriske fartstiden ha utført oppgaver tilknyttet maskinvakt under tilsyn av maskinsjef eller en 

kvalifisert maskinoffiser i en periode på minst seks måneder, 

2.4  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-III/1 i 

STCW-regelverket, og 

2.5  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Regel III/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer 

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

en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt på sjøgående skip 

som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft på minst 750 kW, og ha godkjent fartstid i den 

stillingen 

2.1.1  for utstedelse av sertifikat som førstemaskinist, minst 12 måneder som kvalifisert maskinoffiser, og 

2.1.2  for utstedelse av sertifikat som maskinsjef, minst 36 måneder – tidsrommet kan imidlertid reduseres til 

minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av slik fartstid er opptjent som førstemaskinist, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/2 i 

STCW-regelverket. 

Regel III/3 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW 

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

en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og 

2.1.1  for sertifikat som førstemaskinist ha minst 12 måneders godkjent fartstid som maskinassistent eller 

maskinoffiser, og 

2.1.2  for sertifikat som maskinsjef ha minst 24 måneders godkjent fartstid, hvorav minst 12 måneder mens 

vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/3 i 

STCW-regelverket.  
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3.  Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist på skip som drives av et hovedmaskineri 

med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan tjenestegjøre som maskinsjef på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW, forutsatt at sertifikatet er påtegnet deretter. 

Regel III/4 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet 

maskinrom eller mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten eller ethvert mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet 

maskinrom på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft på 750 kW eller mer, 

unntatt mannskap under opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat 

for funksjonene de skal ivareta. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 16 år, 

2.2  ha fullført 

2.2.1  godkjent fartstid, herunder minst seks måneders opplæring og praksis, eller 

2.2.2  spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på et skip, som omfatter godkjent fartstid på et 

sjøgående skip i minst to måneder, og 

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

3.  Fartstiden, opplæringen og praksisen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver som utføres i 

forbindelse med maskinvakt, og omfatte oppgaver som utføres under direkte tilsyn av en kvalifisert maskinoffiser 

eller et kvalifisert mannskap. 

Regel III/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom 

eller i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Alt mannskap som motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet 

maskinrom eller i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom, 

2.3  når vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som mannskap som inngår i maskinvakten, ha godkjent 

fartstid i maskinavdelingen på 

2.3.1  minst 12 måneder, eller 

2.3.2  minst seks måneder og ha fullført godkjent opplæring, og 

2.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/5 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som den har fastsatt for mannskap i 

maskinavdelingen for sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de standardene som er angitt for sertifikatet i 

avsnitt A-III/5 i STCW-regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine 

kvalifikasjoner. 

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 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før 

ikrafttredelsen av dette direktiv.  
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Regel III/6 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipselektrikeroffiser 

1.  Enhver skipselektrikeroffiser som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført minst 12 måneder kombinert verkstedsopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst seks måneder 

skal være fartstid som er ledd i et godkjent opplæringsprogram som oppfyller kravene i avsnitt A-III/6 i 

STCW-regelverket, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller minst 36 måneder kombinert 

verkstedsopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst 30 måneder skal være fartstid i maskinavdelingen, 

2.3  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-III/6 i 

STCW-regelverket, og 

2.4  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenlikne kompetansestandardene som den har fastsatt for skipselektrikeroffiserer for 

sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/6 i STCW-

regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Medlemsstaten kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort om bord på et skip i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv og oppfyller kompetansestandarden fastsatt i avsnitt A-III/6 i STCW-regelverket. 

5.  Uten at dette berører kravene i nr. 1–4 over kan en medlemsstat anse en person med de nødvendige kvalifikasjoner 

som egnet til å utføre visse funksjoner i avsnitt A-III/6. 

Regel III/7 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipselektriker 

1.  Alle skipselektrikere som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft 

på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført godkjent fartstid, herunder minst 12 måneders opplæring og praksis, eller 

2.3  ha fullført godkjent opplæring, herunder en godkjent fartstid på minst seks måneder, eller 

2.4  ha kvalifikasjoner som oppfyller den tekniske kompetansen i tabell A-III/7 i STCW-regelverket og en 

godkjent fartstid, som skal være minst tre måneder, og 

2.5  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/7 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenlikne kompetansestandardene som den har fastsatt for skipselektrikere for 

sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/7 i STCW-

regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Medlemsstaten kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort om bord på et skip i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv og oppfyller kompetansestandarden fastsatt i avsnitt A-III/7 i STCW-regelverket.  
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5.  Uten at dette berører kravene i nr. 1–4 over kan en medlemsstat anse en person med de nødvendige kvalifikasjoner 

som egnet til å utføre visse funksjoner i avsnitt A-III/7. 

KAPITTEL IV 

RADIOKOMMUNIKASJON OG RADIOOPERATØRER 

Forklarende merknad: 

Obligatoriske bestemmelser om radiovakthold finnes i radioreglementet og SOLAS 74, med endringer. Bestemmelser 

om radiovedlikehold finnes i SOLAS 74, med endringer, og i retningslinjene vedtatt av Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon. 

Regel IV/1 

Anvendelse 

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

skip som omfattes av Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), som foreskrevet i SOLAS 74, med 

endringer. 

2.  Radiooperatører på skip som ikke er forpliktet til å oppfylle GMDSS-bestemmelsene i kapittel IV i SOLAS 74, er 

ikke forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel. Radiooperatører på slike skip må imidlertid oppfylle 

kravene i radioreglementet. Medlemsstatene skal sikre at de ulike sertifikatene som kreves i henhold til 

radioreglementet, utstedes til slike radiooperatører eller anerkjennes for dem. 

Regel IV/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som GMDSS-radiooperatør 

1.  Enhver person som er ansvarlig for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon på et skip som er forpliktet til 

å delta i GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til GMDSS, utstedt eller anerkjent av medlemsstaten i henhold 

til bestemmelsene i radioreglementet. 

2.  Enhver som søker om kompetansesertifikat i henhold til denne regel for tjeneste på et skip som er pålagt å ha en 

radioinstallasjon i henhold til SOLAS 74, med endringer, skal i tillegg 

2.1  ha fylt 18 år, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-IV/2 i 

STCW-regelverket. 

KAPITTEL V 

SÆRLIGE OPPLÆRINGSKRAV FOR PERSONELL PÅ VISSE TYPER SKIP 

Regel V/1-1 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskap på 

oljetankskip og kjemikalietankskip 

1.  Offiserer og mannskap som er tildelt visse oppgaver og ansvarsområder knyttet til last eller lasteutstyr på 

oljetankskip eller kjemikalietankskip, skal ha et sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip eller kjemikalietankskip. 

2.  Alle som søker om et sertifikat i grunnleggende opplæring for lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, 

skal ha fullført grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-regelverket og skal 

ha fullført 

2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på et oljetankskip eller kjemikalietankskip og oppfylle kompetanse-

standarden angitt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket, eller 

2.2  en godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip eller kjemikalietankskip og oppfylle 

kompetansestandarden fastsatt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

3.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på oljetankskip, 

skal ha et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip.  
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4.  Alle som søker om et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip, skal 

4.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og 

kjemikalietankskip, og 

4.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip og kjemikalietankskip, ha 

4.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på oljetankskip, eller 

4.2.2  minst en måneds godkjent opplæring om bord på oljetankskip i overtallig stilling, som omfatter minst 

tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, idet 

det tas hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

4.3  ha fullført godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og oppfylle kompetanse-

standarden fastsatt i punkt 2 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

5.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på 

kjemikalietankskip, skal ha et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip. 

6.  Alle som søker om et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, skal 

6.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og 

kjemikalietankskip, og 

6.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip og kjemikalietankskip, ha 

6.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på kjemikalietankskip, eller 

6.2.2.  minst en måneds godkjent opplæring om bord på kjemikalietankskip i overtallig stilling, som omfatter 

minst tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, 

idet det tas hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

6.3  ha fullført godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip og oppfylle 

kompetansestandarden fastsatt i punkt 3 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2, 4 

eller 6, alt etter hva som er relevant, eller at et eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig 

påtegnet. 

Regel V/1-2 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskap på 

gasstankskip 

1.  Offiserer og mannskap som er tildelt bestemte oppgaver og ansvarsområder knyttet til last eller lasteutstyr på 

gasstankskip, skal ha et sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip. 

2.  Alle som søker om sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, skal ha fullført 

grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-regelverket og skal ha fullført 

2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på et gasstankskip og oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 1 i 

avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket, eller 

2.2  en godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip og oppfylle kompetansestandarden 

angitt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/313 

 

 

3.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på gasstankskip, 

skal ha sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip. 

4.  Alle som søker om sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, skal 

4.1  oppfylle kravene til sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, og 

4.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

gasstankskip, ha 

4.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid om bord på gasstankskip, eller 

4.2.2  minst en måneds godkjent opplæring om bord på gasstankskip i overtallig stilling, som omfatter minst 

tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok med 

hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

4.3  ha fullført en godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip og oppfylle kompetanse-

standarden angitt i punkt 2 avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2 

eller 4, alt etter hva som er relevant, eller at et eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig 

påtegnet. 

Regel V/2 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskap og annet 

personell på passasjerskip 

1.  Denne regel gjelder for skipsførere, offiserer, mannskap og annet personell som tjenestegjør om bord på 

passasjerskip i utenriksfart. Medlemsstatene skal bestemme om disse kravene skal gjelde for personell som 

tjenestegjør på passasjerskip i innenriksfart. 

2.  Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på et passasjerskip, skal de ha fullført opplæringen beskrevet i nr. 4–7 

under som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

3.  Sjøfolk som er forpliktet til å ha gjennomført opplæringen beskrevet i nr. 4, 6 og 7, skal minst hvert femte år få en 

egnet opplæring for å oppfriske sine kunnskaper eller kunne framlegge dokumentasjon på at de har oppnådd den 

påkrevde kompetansestandard i løpet av de foregående fem år. 

4.  Skipsførere, offiserer og øvrig personell som ifølge mannskapslistene har i oppgave å bistå passasjerer i 

nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal ha fullført opplæring i håndtering av folkemengder som angitt i 

punkt 1 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

5.  Personell som yter tjenester direkte til passasjerer i områder reservert for passasjerer om bord på passasjerskip, skal 

ha fullført sikkerhetsopplæringen angitt i punkt 2 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

6.  Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver person som ifølge mannskapslisten har 

ansvar for passasjerers sikkerhet i nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal ha fullført godkjent opplæring i å 

håndtere krisesituasjoner og i menneskelig atferd, som angitt i punkt 3 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

7.  Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og personer som er direkte ansvarlig for ombordføring 

og ilandføring av passasjerer, lasting, lossing eller sikring av lasten eller lukking av åpninger i skroget på roro-

passasjerskip, skal ha fullført godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og skrogmotstandsevne, som 

fastsatt i punkt 4 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

8.  Medlemsstatene skal påse at underlagsdokumenter som bekrefter hvilken opplæring som er fullført, utstedes til alle 

som anses å inneha kvalifikasjonene som kreves i henhold til denne regel.  
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KAPITTEL VI 

FUNKSJONER TILKNYTTET NØDSSITUASJONER, ARBEIDERVERN, SIKKERHET, MEDISINSK 

HJELP OG OVERLEVELSE 

Regel VI/1 

Obligatoriske minstekrav til innføring, grunnleggende opplæring og instruksjon i sikkerhet for alle sjøfolk 

1.  Sjøfolk skal få en innføring og grunnleggende opplæring eller instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/1 i STCW-

regelverket, og skal oppfylle den relevante kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom grunnleggende opplæring ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å oppnå gjeldende sertifikat, skal 

det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i grunnleggende opplæring. 

Regel VI/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater i bruk av redningsfarkoster, mann-over-bord-

båter og hurtiggående mann-over-bord-båter 

1.  Alle som søker om ferdighetssertifikater i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående 

mann-over-bord-båter, skal 

1.1  ha fylt 18 år, 

1.2  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder eller ha fulgt et godkjent opplæringskurs og ha godkjent fartstid på 

minst seks måneder, og 

1.3  oppfylle kompetansestandarden for ferdighetssertifikat i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter 

som fastsatt i punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket. 

2.  Alle som søker om utstedelse av ferdighetssertifikat i bruk av hurtiggående mann-over-bord-båter, skal 

2.1  ha ferdighetssertifikat i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-

bord-båter, 

2.2  ha fulgt et godkjent opplæringskurs, og 

2.3  oppfylle kompetansestandarden for ferdighetssertifikat i bruk av hurtiggående mann-over-bord-båter som 

fastsatt i punkt 7–10 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket. 

Regel VI/3 

Obligatoriske minstekrav til opplæring i avansert brannslokking 

1.  Sjøfolk som skal lede brannslokkingsoperasjoner, skal ha fullført og bestått videregående opplæring i brannslokkings-

teknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, i samsvar med bestemmelsene i punkt 1–4 i avsnitt 

A-VI/3 i STCW-regelverket, og skal oppfylle kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom opplæring i avansert brannslokking ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for sertifikatet som skal 

utstedes, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som angir at innehaveren har fulgt et kurs i avansert brannslokking. 

Regel VI/4 

Obligatoriske minstekrav til førstehjelp og medisinsk hjelp 

1.  Sjøfolk som skal gi førstehjelp om bord på et skip, skal oppfylle kompetansestandarden for førstehjelp angitt i 

punkt 1, 2 og 3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

2.  Sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på et skip, skal oppfylle kompetansestandarden for førstehjelp angitt i 

punkt 4, 5 og 6 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

3.  Dersom opplæring i førstehjelp eller medisinsk hjelp ikke inngår i kvalifikasjonene for sertifikatet som skal 

utstedes, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som angir at innehaveren har fulgt et kurs i førstehjelp eller 

medisinsk hjelp.  
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Regel VI/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater for skipets sikkerhetsoffiserer 

1.  Alle som søker om ferdighetssertifikat som skipets sikkerhetsoffiser, skal 

1.1  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder eller relevant fartstid og kunnskap om drift av skip, og 

1.2  oppfylle kompetansestandarden for utstedelse av ferdighetssertifikat som skipets sikkerhetsoffiser som angitt i 

punkt 1–4 i avsnitt A-VI/5 i STCW-regelverket. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle personer som anses som kvalifisert i henhold til bestemmelsene i denne regel, får 

utstedt et ferdighetssertifikat. 

Regel VI/6 

Obligatoriske minstekrav til sikkerhetsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk 

1.  Sjøfolk skal få en innføring i sikkerhet og opplæring eller instruksjon i sikkerhetsbevissthet i samsvar med punkt  

1–4 i avsnitt A-VI/6 i STCW-regelverket, og skal oppfylle den relevante kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom sikkerhetsbevissthet ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for sertifikatet som skal utstedes, skal det 

utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i sikkerhetsbevissthet. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne den sikkerhetsrelaterte opplæring eller instruksjon som den har fastsatt for 

sjøfolk som har eller kan dokumentere kvalifikasjoner fra før ikrafttredelsen av dette direktiv, med den 

sikkerhetsrelaterte opplæring eller instruksjon som er fastsatt i punkt 4 i avsnitt A-VI/6, og skal avgjøre om disse 

sjøfolkene skal pålegges å ajourføre sine kvalifikasjoner. 

Sjøfolk med særskilte sikkerhetsoppgaver 

4.  Sjøfolk med særskilte sikkerhetsoppgaver skal oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 6–8 i avsnitt A-VI/6 

i STCW-regelverket. 

5.  Dersom opplæring i særskilte sikkerhetsoppgaver ikke inngår i kvalifikasjonene for sertifikatet som skal utstedes, 

skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i særskilte sikkerhetsoppgaver. 

6.  Hver medlemsstat skal sammenligne standardene for sikkerhetsopplæring som den har fastsatt for sjøfolk med 

særskilte sikkerhetsoppgaver som har eller kan dokumentere kvalifikasjoner fra før ikrafttredelsen av dette direktiv, 

med sikkerhetsopplæringsstandardene som er angitt i punkt 8 i avsnitt A-VI/6 i STCW-regelverket, og skal avgjøre 

om disse sjøfolkene skal pålegges å ajourføre sine kvalifikasjoner. 

KAPITTEL VII 

UTSTEDELSE AV ALTERNATIVE SERTIFIKATER 

Regel VII/1 

Utstedelse av alternative sertifikater 

1.  Uavhengig av kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i kapittel II og III i dette vedlegg, kan medlemsstatene velge 

å utstede eller tillate utstedelse av andre sertifikater enn dem som er nevnt i reglene i nevnte kapitler, forutsatt at 

1.1  de tilhørende funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatene og påtegningene, er hentet fra og er 

identiske med dem som er oppført i avsnitt A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3,  

A-III/4, A-III/5 og A-IV/2 i STCW-regelverket, 

1.2  søkerne har fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfyller kravene som angis for kompetansestandardene 

beskrevet i de relevante avsnittene i STCW-regelverket og fastsatt i avsnitt A-VII/1 i dette regelverket, for de 

funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatene og i påtegningene, 
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1.3  søkerne har fullført godkjent fartstid som tilsvarer de funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatet. 

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

imidlertid ikke være kortere enn den som er angitt i avsnitt A-VII/2 i STCW-regelverket, 

1.4  søkere til et sertifikat som får ansvar for navigasjon på driftsnivå, skal oppfylle gjeldende krav i reglene i 

kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for å utføre særskilte oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon i 

samsvar med radioreglementet,  

1.5  sertifikatene utstedes i samsvar med kravene i artikkel 5 i dette direktiv og bestemmelsene fastsatt i 

kapittel VII i STCW-regelverket. 

2.  Det skal ikke utstedes sertifikater i henhold til dette kapittel uten at medlemsstaten har oversendt Kommisjonen de 

opplysninger som kreves i henhold til STCW-konvensjonen. 

Regel VII/2 

Utstedelse av sertifikater til sjøfolk 

Alle sjøfolk som utøver en funksjon eller en samling av funksjoner angitt i tabell A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 eller  

A-II/5 i kapittel II, eller i tabell A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 eller A-III/5 i kapittel III eller A-IV/2 i kapittel IV i 

STCW-regelverket, skal inneha et kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat, alt etter hva som er relevant. 

Regel VII/3 

Prinsipper for utstedelse av alternative sertifikater 

1.  En medlemsstat som velger å utstede eller tillate at det utstedes alternative sertifikater, skal påse at følgende 

prinsipper etterleves: 

1.1  Et system for utstedelse av alternative sertifikater skal innføres bare dersom det garanterer en grad av 

sikkerhet til sjøs og har virkninger med hensyn til hindring av forurensning som minst tilsvarer dem som 

sikres i de øvrige kapitler, og 

1.2  alle ordninger som opprettes for utstedelse av alternative sertifikater i henhold til dette kapittel, skal sikre at 

disse sertifikater kan skiftes ut med sertifikater utstedt i henhold til andre kapitler. 

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

2.1  sjøfolk som har mottatt sertifikat i henhold til ordningene i kapittel II og/eller III, og sjøfolk som har mottatt 

sertifikat i henhold til kapittel VII, kan tjenestegjøre på skip med tradisjonelle eller andre organisasjonsformer 

om bord, og 

2.2  at sjøfolk ikke utdannes for en bestemt organisasjonsform om bord slik at dette gjør dem mindre skikket til å 

utføre sine oppgaver andre steder. 

3.  Alle sertifikater som utstedes i henhold til bestemmelsene i dette kapittel, skal være i samsvar med følgende 

prinsipper: 

3.1  Utstedelsen av alternative sertifikater skal i seg selv ikke brukes til å 

3.1.1  redusere antall mannskapsmedlemmer om bord, 

3.1.2  redusere yrkesintegriteten eller senke verdien av sjøfolks yrkeskompetanse, eller 

3.1.3  rettferdiggjøre at de kombinerte oppgavene til ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt eller 

brovakt pålegges én enkelt sertifikatinnehaver under en vakt, og 

3.2  Personen som har kommandoen over skipet, skal være skipsføreren, og skipsførerens eller andres rettslige 

stilling og myndighet skal ikke påvirkes negativt ved innføring av en ordning for utstedelse av alternative 

sertifikater. 

4.  Prinsippene i nr. 1 og 2 skal sikre at kompetansen til dekksoffiserer og maskinoffiserer opprettholdes.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Kommisjonen har, med bistand fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå og eventuelt med deltakelse fra berørte 

medlemsstater, bekreftet, gjennom en vurdering av nevnte part, som kan omfatte inspeksjon av anlegg og 

framgangsmåter, at kravene i STCW-konvensjonen vedrørende kompetansestandarder, opplæring, utstedelse av 

sertifikater og kvalitetsstandarder er oppfylt.». 

 ______  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

TYPE OPPLYSNINGER SOM SKAL OVERSENDES KOMMISJONEN FOR STATISTIKKFORMÅL 

1.  Når det vises til dette vedlegg, skal følgende opplysninger som angitt i punkt 9 i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket 

for alle kompetansesertifikater eller påtegninger som bekrefter utstedelsen av disse, alle påtegninger som bekrefter 

anerkjennelsen av kompetansesertifikater utstedt av en annen stat, legges fram, og når opplysningen er merket med 

en asterisk (*), skal den anonymiseres i henhold til artikkel 25a nr. 3: 

 Kompetansesertifikater / Påtegninger som bekrefter utstedelsen av sertifikatene: 

— Sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*). 

— Sjømannens navn(*). 

— Sjømannens fødselsdato. 

— Sjømannens nasjonalitet. 

— Sjømannens kjønn. 

— Kompetansesertifikatets påtegningsnummer(*). 

— Nummer for påtegning som bekrefter utstedelse(*). 

— Stilling(er). 

— Utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet. 

— Utløpsdato. 

— Status for sertifikatet. 

— Begrensninger. 

 Påtegninger som bekrefter anerkjennelsen av et kompetansesertifikat utstedt av en annen stat: 

— Sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*). 

— Sjømannens navn(*). 

— Sjømannens fødselsdato. 

— Sjømannens nasjonalitet. 

— Sjømannens kjønn. 

— Stat som har utstedt det opprinnelige kompetansesertifikatet. 

— Det opprinnelige kompetansesertifikatets nummer(*). 

— Nummer for påtegning som bekrefter godkjenningen av kompetansesertifikatet(*). 

— Stilling(er). 

— Utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet. 

— Utløpsdato. 
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— Status for sertifikatet. 

— Begrensninger. 

2.  Medlemsstatene kan på frivillig basis oppgi opplysninger på ferdighetssertifikater som utstedes til mannskaper i 

samsvar med kapittel II, III og VII i vedlegget til STCW-konvensjonen, som 

— sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*), 

— sjømannens navn(*), 

— sjømannens fødselsdato, 

— sjømannens nasjonalitet, 

— sjømannens kjønn, 

— ferdighetssertifikatets nummer(*), 

— stilling(er), 

— utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet, 

— utløpsdato, 

— status for ferdighetssertifikatet.» 

 ____________  


