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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2397 

av 12. desember 2017 

om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av 

rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

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) Rådsdirektiv 91/672/EØF(3) og rådsdirektiv 96/50/EF(4) er de første skrittene i retning av harmonisering og 

anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for besetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier. 

2) Kravene til besetningsmedlemmer i skipsfart på Rhinen hører ikke under virkeområdet for direktiv 91/672/EØF og 

direktiv 96/50/EF og er fastsatt av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) i henhold til reglene for 

personell i skipsfart på Rhinen. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(5) gjelder for yrker på innlands vannveier, men ikke for skipsførere. 

Gjensidig anerkjennelse av diplomer og sertifikater i henhold til direktiv 2005/36/EF er imidlertid ikke fullt ut tilpasset 

jevnlig og hyppig grensekryssende virksomhet på innlands vannveier i yrker som særlig er å finne på innlands vannveier 

med forbindelse til innlands vannveier i en annen medlemsstat. 

4) En evaluering Kommisjonen foretok i 2014 understreket det faktum at begrensningen av virkeområdet for direktiv 

91/672/EØF og direktiv 96/50/EF til bare å gjelde skipsførere, og manglende automatisk anerkjennelse av 

skipsførersertifikater som er utstedt for Rhinen i samsvar med nevnte direktiver, er til hinder for mobiliteten for 

besetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier. 

5) For å legge til rette for mobilitet, ivareta navigasjonssikkerheten og sikre vernet av menneskers liv og av miljøet, er det 

avgjørende at medlemmer av dekksbesetningen, og særlig personer med ansvar for nødssituasjoner om bord i 

passasjerfartøyer og de som arbeider med bunkring av flytende naturgass, har sertifikater som dokumenterer deres 

kvalifikasjoner. For å sikre effektiv håndheving bør de ha med slike sertifikater når de utøver sitt yrke. Dette gjelder 

også for de unge. For dem er det viktig at helse og sikkerhet på arbeidsplassen vernes i samsvar med rådsdirektiv 

94/33/EF(6).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 389 av 21.10.2016, s. 93. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 4. desember 2017. 

(3) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og 

passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29). 

(4) Rådsdirektiv 96/50/EF av 23. juli 1996 om harmonisering av vilkårene for ervervelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av 

gods og passasjerer på innlands vannveier i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 31). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, 

s. 22). 

(6) Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer på arbeidsplassen (EFT L 216 av 20.8.1994, s. 12). 
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6) Bruk av sports- eller fritidsbåter, drift av ferger uten egen framdrift og navigering av fartøyer som brukes av væpnede 

styrker eller beredskapstjenester, krever ikke de samme kvalifikasjoner som yrkestrafikk med transport av varer og 

personer. Derfor bør personer som driver slik virksomhet, ikke omfattes av dette direktiv. 

7) Skipsførere som navigerer under forhold som utgjør en særlig sikkerhetsrisiko, bør ha særskilt tillatelse, ikke minst til å 

navigere store konvoier, navigere farkoster som går på flytende naturgass, navigere under forhold med nedsatt sikt, 

navigere på innlands vannveier av maritim karakter eller navigere på vannveier som utgjør en særlig navigasjonsrisiko. 

For å få en slik tillatelse må skipsføreren kunne dokumentere en bestemt tilleggskompetanse. 

8) For å ivareta navigasjonssikkerheten bør medlemsstatene kartlegge innlands vannveier av maritim karakter etter 

harmoniserte kriterier. Kompetansekravene for fart på disse vannveiene bør fastlegges på unionsplan. Medlemsstatene 

bør, uten å begrense mobiliteten for skipsførere unødig, når det er nødvendig for å ivareta navigasjonssikkerheten og 

eventuelt i samarbeid med den relevante europeiske elvekommisjonen, også ha mulighet til å kartlegge vannveier som 

utgjør en særlig navigasjonsrisiko, i samsvar med harmoniserte kriterier og prosedyrer i henhold til dette direktiv. I slike 

tilfeller bør de tilknyttede kompetansekravene fastsettes på nasjonalt plan. 

9) Med sikte på å bidra til mobilitet for personer som deltar i driften av farkoster i hele Unionen, og ettersom alle 

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt i samsvar med dette direktiv bør oppfylle nødvendige 

minstestandarder i samsvar med harmoniserte kriterier, bør medlemsstatene anerkjenne yrkeskvalifikasjoner som er 

sertifisert i samsvar med dette direktiv. Den som har slike kvalifikasjoner, bør derfor kunne utøve sitt yrke på alle 

innlands vannveier i Unionen. 

10) Ettersom det ikke er noen grensekryssende virksomhet på visse nasjonale innlands vannveier, og for å kunne redusere 

kostnadene, bør medlemsstatene ha mulighet til å fastsette at EU-kvalifikasjonssertifikater ikke er obligatoriske på 

nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til en innlands vannvei i en annen medlemsstat. EU-sertifikater bør 

imidlertid gi adgang til navigasjon på slike vannveier uten noen videre forbindelse. 

11) Direktiv 2005/36/EF får fortsatt anvendelse på medlemmer av dekksbesetningen som er unntatt fra kravet om å ha et 

EU-kvalifikasjonssertifikat utstedt i samsvar med dette direktiv, og det får også fortsatt anvendelse på kvalifikasjoner 

for innlands vannveier som ikke omfattes av dette direktiv. 

12) Når medlemsstatene gjør unntak fra plikten til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat, bør de anerkjenne EU-

kvalifikasjonssertifikater for personer som driver virksomhet på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det 

seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat der unntaket får anvendelse. Disse medlemsstatene bør også sørge for at 

data om navigasjonstid og gjennomførte turer på disse innlands vannveiene bekreftes i fartsbøkene til personer som har 

et EU-kvalifikasjonssertifikat, dersom besetningsmedlemmet ber om det. Dessuten bør disse medlemsstatene treffe og 

iverksette hensiktsmessige tiltak og sanksjoner for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i forbindelse med EU-

kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker på disse innlands vannveier uten videre forbindelse. 

13) Medlemsstater som anvender unntak fra plikten til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat, bør ha mulighet til å oppheve 

EU-kvalifikasjonssertifikater midlertidig for personer som driver virksomhet på deres nasjonale innlands vannveier uten 

forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat der unntaket får anvendelse. 

14) En medlemsstat som ikke har innlands vannveier med forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, 

og som beslutter ikke å utstede EU-kvalifikasjonssertifikater i samsvar med dette direktiv, ville vært pålagt en urimelig 

og unødvendig forpliktelse om den var nødt til å innarbeide og gjennomføre alle bestemmelser i dette direktiv. En slik 

medlemsstat bør derfor unntas fra forpliktelsen til å innarbeide og gjennomføre bestemmelsene om sertifisering av 

kvalifikasjoner, så lenge den beslutter ikke å utstede EU-kvalifikasjonssertifikater. En slik medlemsstat bør likevel ha 

plikt til å anerkjenne EU-kvalifikasjonssertifikatet på sitt territorium med sikte på å fremme arbeidstakernes mobilitet i 

Unionen, minske den administrative byrden knyttet til arbeidskraftmobilitet og gjøre yrket mer attraktivt.  
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15) I en rekke medlemsstater er fart på innlands vannveier sjeldent, og noe som bare tjener lokale eller sesongavhengige 

interesser på vannveier uten forbindelse til andre medlemsstater. Selv om prinsippet om anerkjennelse av 

yrkessertifikater etter dette direktiv også bør respekteres i disse medlemsstatene, bør den administrative byrden være 

forholdsmessig. Gjennomføringstiltak, for eksempel databaser og registre, kan bety en betydelig administrativ byrde 

uten noen virkelig nytte, ettersom informasjonsstrømmen mellom medlemsstatene også kan oppnås ved andre former for 

samarbeid. Det er derfor grunn til å tillate at de berørte medlemsstatene innarbeider bare de minstebestemmelser som er 

nødvendige for anerkjennelse av yrkessertifikater utstedt i samsvar med dette direktiv. 

16) I visse medlemsstater er fart på innlands vannveier ikke teknisk mulig. Krav om at disse medlemsstatene skal innarbeide 

dette direktiv, ville derfor innebære en urimelig administrativ byrde for dem. 

17) Det er viktig at sektoren for fart på innlands vannveier kan tilby programmer som er rettet både mot å beholde personer 

over 50 år, og mot å bedre de unges ferdigheter og sysselsettingsmuligheter. 

18) Kommisjonen bør sikre like vilkår for alle besetningsmedlemmer som utelukkende og jevnlig utøver sitt yrke i Unionen, 

og bør stanse enhver nedadgående lønnsspiral, samt enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, bosted eller 

registreringsflagg. 

19) I lys av det etablerte samarbeidet mellom Unionen og CCNR fra 2003 og til i dag, som har ført til at Den europeiske 

komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) ble opprettet i regi av CCNR, og med sikte på å 

effektivisere de rettslige rammene for yrkeskvalifikasjoner i Europa, bør kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og 

loggbøker utstedt i samsvar med reglene for personell i skipsfart på Rhinen, som inneholder krav som er identiske med 

kravene i dette direktiv, være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. Slike kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker 

og loggbøker utstedt av tredjestater bør anerkjennes i Unionen, forutsatt at dette er gjensidig. 

20) Det er viktig at arbeidsgivere anvender sosial- og arbeidsretten i medlemsstaten der virksomheten finner sted, når de 

ansetter dekksbesetning i Unionen med kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker som er utstedt av tredjestater, 

og som er anerkjent av ansvarlige myndigheter i Unionen. 

21) For å kunne fjerne flere hindringer for arbeidskraftmobilitet og effektivisere de rettslige rammene for yrkeskvalifi-

kasjoner i Europa ytterligere, kan alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker utstedt av en tredjestat på 

grunnlag av krav som er identiske med kravene i dette direktiv, også anerkjennes på alle vannveier i Unionen, forutsatt 

at Kommisjonen har foretatt en vurdering, og forutsatt at vedkommende tredjestat anerkjenner dokumenter utstedt i 

samsvar med dette direktiv. 

22) Medlemsstatene bør bare utstede kvalifikasjonssertifikater til personer som har det minste kompetansenivå, den 

minstealder, den medisinske skikkethet og den navigasjonstid som kreves for å oppnå en bestemt kvalifikasjon. 

23) Det er viktig at Kommisjonen og medlemsstatene oppmuntrer unge til å skaffe seg yrkeskvalifikasjoner for fart på 

innlands vannveier, og at Kommisjonen og medlemsstatene innfører særlige tiltak med sikte på å støtte tiltakene som 

partene i arbeidslivet treffer i den forbindelse. 

24) For å sikre gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner bør kvalifikasjonssertifikater baseres på den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne drifte farkosten. Medlemsstatene bør sørge for at personer som mottar kvalifikasjonssertifikater 

har det tilsvarende minste kompetansenivå, som kontrolleres ved en hensiktsmessig vurdering. Slike vurderinger kan 

gjøres i form av en administrativ prøve, eller de kan inngå i godkjente opplæringsprogrammer som gjennomføres i 

samsvar med felles standarder for å sikre et sammenlignbart minste kompetansenivå for ulike kvalifikasjoner i alle 

medlemsstater. 

25) Når skipsførere navigerer på innlands vannveier i Unionen, bør de kunne anvende reglene for trafikk på innlands 

vannveier, for eksempel Det europeiske regelverk for innlands vannveier (CEVNI) eller andre relevante trafikkregler, 

samt gjeldende regler for bemanning av farkoster, blant annet om hviletid, som fastsatt i Unionens regelverk eller 

nasjonal lovgivning eller i særlige regler vedtatt på regionalt plan, for eksempel reglene for personell i skipsfart på 

Rhinen.  
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26) Fordi utøvelse av skipsføreryrket innebærer et ansvar for sikkerheten, krever navigering ved hjelp av radar og bunkring 

av farkoster som går på flytende naturgass, eller navigering av farkoster som går på flytende naturgass, at det 

kontrolleres ved praktiske prøver om det nødvendige kompetansenivået faktisk er oppnådd. Slike praktiske prøver kan 

gjennomføres med godkjente simulatorer, med sikte på å lette evalueringen av kompetanse ytterligere. 

27) Det er helt avgjørende å kunne bruke radio om bord for å ivareta sikkerheten i fart på innlands vannveier. Det er viktig 

at medlemsstatene oppmuntrer medlemmer av dekksbesetningen som eventuelt skal navigere farkosten, til å skaffe seg 

opplæring og sertifisering for bruk av slike radioer. For skipsførere og rormenn bør slik opplæring og sertifisering være 

obligatorisk. 

28) Det er nødvendig med godkjenning av opplæringsprogrammer for å kunne kontrollere at programmene er i samsvar med 

felles minstekrav med hensyn til innhold og organisering. Et slikt samsvar gjør det mulig å fjerne unødvendige 

hindringer for adgang til yrket ved at personer som allerede har skaffet seg den nødvendig kompetansen i sin 

yrkesrettede opplæring, slipper unødvendige tilleggsprøver. Godkjente opplæringsprogrammer kan også gjøre det lettere 

for arbeidstakere med erfaring fra andre sektorer å gå inn i et yrke på innlands vannveier, ettersom de kan delta i særlige 

opplæringsprogrammer som tar høyde for den kompetansen de allerede har. 

29) For å legge ytterligere til rette for mobilitet for skipsførere bør medlemsstatene, med forbehold om samtykke fra 

medlemsstaten som har en strekning med særlig risiko på innlands vannveier, få mulighet til å vurdere hvilken 

kompetanse som er nødvendig for å kunne navigere langs den bestemte strekningen. 

30) Navigasjonstiden bør kontrolleres ved bekreftet oppføring i fartsboken. For å muliggjøre en slik kontroll bør 

medlemsstatene utstede fartsbøker og loggbøker og sørge for at sistnevnte inneholder registreringer av farkostens turer. 

En kandidats medisinske skikkethet bør bekreftes av en godkjent lege. 

31) Når lasting og lossing krever aktiv navigering, for eksempel mudring eller manøvrer mellom laste- eller lossestedene, 

bør medlemsstatene anse tiden som går med til slik virksomhet som navigasjonstid og registrere den i samsvar med 

dette. 

32) Når tiltakene i dette direktiv medfører behandling av personopplysninger, bør behandlingen skje i samsvar med 

unionsretten om vern av personopplysninger, og særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(2). 

33) For å bidra til en effektiv forvaltning av kvalifikasjonssertifikater bør medlemsstatene utpeke vedkommende 

myndigheter som skal gjennomføre dette direktiv, og opprette registre for registrering av data om kvalifikasjons-

sertifikater, fartsbøker og loggbøker. For å lette utvekslingen av opplysninger medlemsstatene imellom og med 

Kommisjonen, med sikte på å gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, samt for å utarbeide statistikk, 

opprettholde sikkerheten og forenkle navigeringen, bør medlemsstatene innrapportere slike opplysninger, herunder data 

om kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, ved å legge dem inn i en database som forvaltes av 

Kommisjonen. Kommisjonen bør forvalte databasen i tråd med prinsippene om vern av personopplysninger. 

34) Myndigheter, herunder myndigheter i tredjestater, som utsteder kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker etter 

regler som er identiske med reglene i dette direktiv, behandler personopplysninger. Myndigheter som deltar i 

gjennomføringen og håndhevingen av dette direktiv, og om nødvendig, internasjonale organisasjoner som har fastsatt 

slike identiske regler, bør også ha tilgang til databasen som forvaltes av Kommisjonen for å kunne evaluere dette 

direktiv, utarbeide statistikk, opprettholde sikkerheten, forenkle navigeringen og lette utvekslingen av opplysninger 

mellom disse myndighetene. Tilgangen bør imidlertid gis med forbehold om tilfredsstillende datasikring, særlig når det 

dreier seg om personopplysninger og, når det dreier seg om tredjestater og internasjonale organisasjoner, med forbehold 

om at gjensidighetsprinsippet blir fulgt.  

  

(1) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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35) Med sikte på å modernisere sektoren for fart på innlands vannveier ytterligere og redusere den administrative byrden, og 

samtidig gjøre det vanskeligere å manipulere dokumentene, bør Kommisjonen vurdere muligheten for å erstatte 

papirutgaven av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker med elektroniske verktøyer, for eksempel 

elektroniske yrkesbevis og elektroniske fartøyenheter, og i den forbindelse ta hensyn til prinsippet om bedre 

regelverksutforming. 

36) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til en 

eventuell innsigelse mot en medlemsstats planlagte vedtakelse av kompetansekrav knyttet til en særlig risiko langs 

bestemte strekninger på innlands vannveier. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

37) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å 

vedta maler for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater, sertifikater på bestått praktisk prøve, fartsbøker og 

loggbøker, og vedta beslutninger om anerkjennelse i samsvar med artikkel 10. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med forordning (EU) nr. 182/2011. 

38) Med sikte på å sikre harmoniserte minstestandarder for sertifisering av kvalifikasjoner, lette utvekslingen av 

opplysninger mellom medlemsstatene og lette Kommisjonens gjennomføring, overvåking og evaluering av dette 

direktiv, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn til fastsettelse av kompetansestandarder, standarder for medisinsk 

skikkethet, standarder for praktisk prøve, standarder for godkjenning av simulatorer og standarder for egenskaper ved og 

bruksvilkår for databasen som Kommisjonen skal vedlikeholde, der det skal lagres en kopi av nøkkeldata om EU-

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, loggbøker og godkjente dokumenter. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i 

samsvar med prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(2). For å 

sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig 

som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der 

det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

39) Overgangsbestemmelser bør ikke bare løse problemet med sertifikater utstedt til skipsførere i samsvar med direktiv 

96/50/EF, med reglene for personell i skipsfart på Rhinen eller med nasjonal lovgivning, men også problemet med 

sertifikater utstedt til andre dekksbesetningskategorier som hører under virkeområdet for dette direktiv. Så langt det er 

mulig bør disse bestemmelsene sikre tidligere tilkjente rettigheter og ta sikte på å gi kvalifiserte besetningsmedlemmer 

en rimelig frist til å søke om EU-kvalifikasjonssertifikat. I disse bestemmelsene bør det derfor fastsettes et passende 

tidsrom for fortsatt bruk av nevnte sertifikater på de innlands vannveier i Unionen der de var gyldige før utløpet av 

innarbeidingsperioden. Disse bestemmelsene bør også sikre en ordning med overgang til de nye reglene for alle disse 

sertifikatene, særlig når det dreier seg om strekninger av lokal interesse. 

40) Arbeidet med å harmonisere lovgivning om yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier i Europa går lettere med 

det nære samarbeidet mellom Unionen og CCNR, og med utviklingen av CESNI-standarder. CESNI, som er åpent for 

eksperter fra alle medlemsstater, utarbeider standarder for fart på innlands vannveier, herunder standarder for 

yrkeskvalifikasjoner. Europeiske elvekommisjoner, relevante internasjonale organisasjoner, partene i arbeidslivet og 

yrkessammenslutninger bør delta fullt ut i utformingen og utarbeidingen av CESNI-standarder. Om vilkårene i dette 

direktiv er oppfylt, bør Kommisjonen vise til CESNI-standarder når den vedtar gjennomføringsrettsakter og delegerte 

rettsakter i samsvar med dette direktiv.  

  

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

(2) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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41) Ettersom målet for dette direktiv, som er å fastsette en felles ramme for anerkjennelse av et minste kvalifikasjonsnivå 

ved fart på innlands vannveier, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og 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. 

42) For å oppnå en bedre kjønnsbalanse i sektoren for fart på innlands vannveier er det viktig å fremme kvinnenes mulighet 

for å kvalifisere seg og gå inn i yrket. 

43) I samsvar med rettspraksis ved Den europeiske Unions domstol må de opplysninger medlemsstatene har plikt til å gi 

Kommisjonen i forbindelse med innarbeiding av et direktiv, være klare og presise. Det er også tilfellet for dette direktiv, 

som fastsetter en særskilt målrettet metode for innarbeiding. 

44) Direktiv 91/672/EØF og direktiv 96/50/EF bør derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes vilkårene og framgangsmåtene for sertifisering av de kvalifikasjoner som kreves av personer som 

deltar i driften av en farkost i fart på innlands vannveier i Unionen, samt for anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i 

medlemsstatene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på dekksbesetningsmedlemmer, eksperter på flytende naturgass og eksperter på 

passasjerfart, om bord i følgende typer farkoster på alle innlands vannveier i Unionen: 

a) Fartøyer med en lengde på minst 20 meter. 

b) Fartøyer der produktet av lengde, bredde og dypgang utgjør et volum på minst 100 kubikkmeter. 

c) Slepe- og skyvebåter som er beregnet på 

 i) å slepe eller skyve fartøyer som nevnt i bokstav a) og b), 

 ii) å slepe eller skyve flytende utstyr, 

 iii) å danne parformasjon med fartøyer nevnt i bokstav a) og b), eller med flytende utstyr. 

d) Passasjerfartøyer. 

e) Fartøyer som er pålagt å ha et godkjenningssertifikat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1). 

f) Flytende utstyr. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på personer 

a) som bruker sports- eller fritidsbåter, 

b) som deltar i driften av ferger uten egen framdrift, 

c) som deltar i driften av farkoster som brukes av de væpnede styrker, styrker som ivaretar offentlig orden, sivilforsvars-

tjenester, vannveisforvaltninger, brannvesen og andre beredskapstjenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008,  

s. 13). 
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3. Med forbehold for artikkel 39 nr. 3 får dette direktiv heller ikke anvendelse på personer som navigerer i medlemsstater 

uten innlands vannveier med forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, og som utelukkende 

a) navigerer på begrensede strekninger av lokal interesse, der avstanden fra avgangsstedet ikke på noe tidspunkt er mer enn ti 

kilometer, eller 

b) navigerer på sesongbasis. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

 1) «innlands vannvei» en vannvei som ikke er hav, og som er åpen for fart med en farkost som nevnt i artikkel 2, 

 2) «farkost» et fartøy eller flytende utstyr, 

 3) «fartøy» et fartøy for fart på innlands vannveier eller et sjøgående skip, 

 4) «slepebåt» et fartøy som er spesialbygd for sleping, 

 5) «skyvebåt» et fartøy som er spesialbygd for framdrift av en skyvekonvoi, 

 6) «passasjerfartøy» et fartøy som er bygd og utstyrt for transport av mer enn 12 passasjerer, 

 7) «EU-kvalifikasjonssertifikat» et sertifikat utstedt av vedkommende myndighet som bekrefter at en person oppfyller 

kravene i dette direktiv, 

 8) «STCW-konvensjonen» STCW-konvensjonen som definert i artikkel 1 nr. 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF(1), 

 9) «dekksbesetningsmedlemmer» personer som deltar i den generelle driften av en farkost i fart på innlands vannveier i 

Unionen, og som utfører ulike oppgaver, for eksempel oppgaver knyttet til navigering, kontroll med driften av farkosten, 

lasting og lossing, stuing, persontransport, maskineri, vedlikehold og reparasjon, kommunikasjon, helse og sikkerhet, samt 

vern av miljøet, men ikke personer som utelukkende arbeider med driften av motorer, kraner eller elektrisk og elektronisk 

utstyr, 

10) «radiooperatørsertifikat» et nasjonalt sertifikat utstedt av en medlemsstat i samsvar med radioreglementet vedlagt den 

internasjonale telekommunikasjonskonvensjonen, som gir tillatelse til å betjene en radiokommunikasjonsstasjon på en 

farkost i fart på innlands vannveier, 

11) «ekspert på passasjerfart» en person som tjenestegjør om bord i fartøyet, og som er kvalifisert til å treffe tiltak i 

nødssituasjoner om bord i passasjerfartøyer, 

12) «ekspert på flytende naturgass» en person som er kvalifisert til å delta i bunkringen av en farkost som bruker flytende 

naturgass som drivstoff, eller til å være skipsfører som navigerer en slik farkost, 

13) «skipsfører» et medlem av dekksbesetningen som er kvalifisert til å navigere en farkost på innlands vannveier i 

medlemsstatene, og som er kvalifisert til å ha overordnet ansvar om bord, herunder for besetningen, for passasjerene og 

for lasten, 

14) «særlig risiko» en sikkerhetsrisiko på grunn av særlige navigasjonsforhold som krever at skipsføreren har kompetanse ut 

over det som er forventet i henhold til de generelle kompetansestandardene på ledelsesnivå, 

15) «kompetanse» dokumentert evne til å bruke de kunnskaper og ferdigheter som kreves i henhold til de fastsatte standardene 

for å kunne utføre de oppgaver som er nødvendige for driften av en farkost på innlands vannveier, på tilfredsstillende 

måte, 

16) «ledelsesnivå» det ansvarsnivå som er knyttet til tjenestegjøring som skipsfører, og til å sikre at andre medlemmer av 

dekksbesetningen utfører alle oppgaver knyttet til driften av en farkost på tilfredsstillende måte,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EUT L 323 av 

3.12.2008, s. 33). 
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17) «operativt nivå» det ansvarsnivå som er knyttet til tjenestegjøring som elvebåtsmann, befaren elvebåtsmann eller rormann, 

og til kontroll med gjennomføringen av alle oppgaver som hører inn under vedkommendes ansvarsområde, i samsvar med 

hensiktsmessige prosedyrer og under ledelse av en person som tjenestegjør på ledelsesnivå, 

18) «stor konvoi» en skyvekonvoi der produktet av hel lengde og hel bredde av farkosten som skyves, er 7 000 kvadratmeter 

eller mer, 

19) «fartsbok» et personlig register med nærmere opplysninger om et besetningsmedlems arbeidshistorikk, og særlig 

navigasjonstid og gjennomførte turer, 

20) «loggbok» en offisielt fortegnelse over de turer en farkost og dens besetning har gjennomført, 

21) «aktiv fartsbok» eller «aktiv loggbok» en fartsbok eller loggbok der data kan registreres, 

22) «navigasjonstid» den tid, målt i dager, som dekksbesetningsmedlemmer har tilbrakt om bord på en farkost i løpet av en tur 

på innlands vannveier, herunder lasting og lossing som krever aktiv navigering, og som er bekreftet av vedkommende 

myndighet, 

23) «flytende utstyr» en flytende installasjon med arbeidsredskaper som kraner, mudringsutstyr, påledrivere eller heiser, 

24) «lengde» skrogets største lengde i meter, uten ror og baugspryd, 

25) «bredde» skrogets største bredde i meter, målt til platehudens ytterkant (uten skovlhjul, fenderlist og lignende), 

26) «dypgang» den loddrette avstanden i meter mellom det laveste punktet på skroget, uten kjølen eller andre fastgjorte 

festeinnretninger, og vannlinjen ved største dypgående, 

27) «sesongavhengig navigering» navigering som finner sted i høyst seks måneder hvert år. 

KAPITTEL 2 

EU-KVALIFIKASJONSSERTIFIKATER 

Artikkel 4 

Plikt til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning 

1. Medlemsstatene skal sikre at dekksbesetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier i Unionen har med enten et EU-

kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning utstedt i samsvar med artikkel 11, eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

2. For dekksbesetningsmedlemmer, bortsett fra skipsførere, skal EU-kvalifikasjonssertifikat og fartsbok som nevnt i artikkel 

22 være å finne i ett enkelt dokument. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal sertifikater som innehas av personer som deltar i driften av en farkost, bortsett 

fra skipsførere, og som er utstedt eller anerkjent i samsvar med direktiv 2008/106/EF og derfor i samsvar med STCW-

konvensjonen, være gyldig på sjøgående skip i fart på innlands vannveier. 

Artikkel 5 

Plikt til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat for særskilte oppgaver 

1. Medlemsstatene skal sikre at eksperter på passasjerfart og eksperter på flytende naturgass har med enten et EU-

kvalifikasjonssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 11 eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2  

eller 3. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal sertifikater som innehas av personer som deltar i driften av en farkost, og som er 

utstedt eller anerkjent i samsvar med direktiv 2008/106/EF og derfor i samsvar med STCW-konvensjonen, være gyldige på 

sjøgående skip i fart på innlands vannveier.  
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Artikkel 6 

Skipsføreres plikt til å ha særskilt tillatelse 

Medlemsstatene skal sikre at skipsførere har særskilt tillatelse utstedt i samsvar med artikkel 12, når de 

a) navigerer på vannveier som er klassifisert som innlands vannvei av maritim karakter i henhold til artikkel 8, 

b) navigerer på vannveier som er kartlagt som strekninger med særlig risiko på innlands vannvei i henhold til artikkel 9, 

c) navigerer ved hjelp av radar, 

d) navigerer en farkost som bruker flytende naturgass som drivstoff, 

e) navigerer store konvoier. 

Artikkel 7 

Unntak for nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat  

1. En medlemsstat kan unnta de personer som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6, og som utelukkende 

driver virksomhet på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, 

herunder dem som er klassifisert som innlands vannveier av maritim karakter, fra forpliktelsene i artikkel 4 nr. 1 og 2, artikkel 5 

nr. 1, artikkel 6, artikkel 22 nr. 1 første ledd og artikkel 22 nr. 3 og 6. 

2. En medlemsstat som gir unntak i samsvar med nr. 1, kan utstede kvalifikasjonssertifikater til de personer som er nevnt i 

nr. 1, på vilkår som avviker fra de generelle vilkårene i dette direktiv, forutsatt at slike sertifikater ivaretar et tilfredsstillende 

sikkerhetsnivå. Anerkjennelse av slike sertifikater i andre medlemsstater skal reguleres av direktiv 2005/36/EF eller 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF(1), alt etter hva som er relevant. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1. Kommisjonen skal gjøre 

informasjon om disse unntakene offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 8 

Klassifisering av vannveier av maritim karakter 

1. Medlemsstatene skal klassifisere en strekning på innlands vannvei på sitt territorium som en innlands vannvei av maritim 

karakter når ett av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen får anvendelse. 

b) Bøyer og skilt er i samsvar med det maritime systemet. 

c) Jordbasert navigasjon er nødvendig på vannveien. 

d) Navigasjon på vannveien krever skipsutstyr som forutsetter spesialkunnskaper for å kunne brukes. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding når bestemte strekninger på innlands vannveier på deres territorium 

klassifiseres som innlands vannvei av maritim karakter. Med meldingen til Kommisjonen skal det følge en begrunnelse basert 

på kriteriene nevnt i nr. 1. Kommisjonen skal uten unødig opphold gjøre listen over meldte innlands vannveier av maritim 

karakter offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 9 

Strekninger med særlig risiko på innlands vannveier  

1. Dersom det er nødvendig for å ivareta navigasjonssikkerheten, kan medlemsstatene kartlegge strekninger med særlig 

risiko på innlands vannveier gjennom deres eget territorium etter framgangsmåten i nr. 2–4 dersom risikoen har følgende 

årsak(er): 

a) Hyppige endringer i strømningsmønster og -hastighet. 

b) Vannveiens hydromorfologiske forhold og manglende hensiktsmessige tjenester for farvannsinformasjon om vannveien 

eller manglende kart.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av 

medlemsstatene og om endring av direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 160). 
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c) Særlige lokale trafikkregler som begrunnes med vannveiens spesielle hydromorfologiske forhold. 

d) Høy ulykkefrekvens langs en bestemt strekning på vannveien som skyldes mangel på en kompetanse som ikke dekkes av 

standardene nevnt i artikkel 17. 

Når medlemsstatene mener at det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal de rådspørre den relevante europeiske 

elvekommisjonen under arbeidet med å kartlegge strekninger nevnt i første ledd. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om tiltakene de vil treffe i henhold til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 20, 

med en begrunnelse for tiltakene, minst seks måneder før tiltakene er planlagt vedtatt. 

3. Dersom strekninger på innlands vannveier som nevnt i nr. 1 ligger langs grensen mellom to eller flere medlemsstater, skal 

de berørte medlemsstatene rådføre seg med hverandre og gi Kommisjonen melding i fellesskap. 

4. Når en medlemsstat vil treffe et tiltak som ikke er berettiget i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan Kommisjonen 

innen seks måneder etter å ha mottatt meldingen vedta gjennomføringsrettsakter om sin innsigelse mot at tiltaket vedtas. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 3. 

5. Kommisjonen skal offentliggjøre de tiltak medlemsstatene har vedtatt, sammen med begrunnelsen nevnt i nr. 2. 

Artikkel 10 

Anerkjennelse 

1. Alle EU-kvalifikasjonssertifikater nevnt i artikkel 4 og 5, samt alle fartsbøker eller loggbøker som nevnt i artikkel 22, som 

er utstedt av vedkommende myndigheter i samsvar med dette direktiv, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

2. Alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker utstedt i samsvar med reglene for personell i skipsfart på Rhinen, 

som har krav som er identiske med kravene i dette direktiv, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

Sertifikater, fartsbøker og loggbøker som er utstedt av en tredjestat, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen, 

forutsatt at tredjestaten anerkjenner, innenfor sin jurisdiksjon, EU-dokumenter som er utstedt i henhold til dette direktiv. 

3. Med forbehold for nr. 2 skal alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker som er utstedt i samsvar med 

nasjonale regler i en tredjestat som har krav som er identiske med kravene i dette direktiv, være gyldige på alle innlands 

vannveier i Unionen etter den framgangsmåte og på de vilkår som er angitt i nr. 4 og 5. 

4. Enhver tredjestat kan rette en anmodning til Kommisjonen om anerkjennelse av sertifikater, fartsbøker eller loggbøker 

som er utstedt av dens myndigheter. Anmodningen skal ledsages av alle opplysninger som er nødvendige for å kunne avgjøre 

om slike dokumenter er utstedt i henhold til krav som er identiske med kravene i dette direktiv. 

5. Etter å ha mottatt en anmodning om anerkjennelse i henhold til nr. 4 skal Kommisjonen foreta en vurdering av 

sertifiseringsordningene i den anmodende tredjestaten med sikte på å avgjøre om de sertifikater, fartsbøker eller loggbøker som 

er angitt i anmodningen, er utstedt i henhold til krav som er identiske med kravene i dette direktiv. 

Om det fastslås at disse kravene er identiske, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter om anerkjennelse i Unionen av 

de sertifikater, fartsbøker eller loggbøker som tredjestaten har utstedt, forutsatt at tredjestaten anerkjenner, innenfor sin 

jurisdiksjon, EU-dokumenter som er utstedt i henhold til dette direktiv. 

Når Kommisjonen vedtar en gjennomføringsrettsakt som nevnt i annet ledd i dette nummer, skal den angi hvilke dokumenter 

nevnt i nr. 4 i denne artikkel anerkjennelsen gjelder. Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas i samsvar med under-

søkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 3. 

6. Når en medlemsstat mener at en tredjestat ikke lenger oppfyller kravene i denne artikkel, skal den umiddelbart gi 

Kommisjonen melding om dette, med en behørig begrunnelse for sin påstand.  



Nr. 55/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

7. Hvert åttende år skal Kommisjonen vurdere om sertifiseringsordningen i tredjestaten nevnt i nr. 5 annet ledd oppfyller 

kravene i dette direktiv. Dersom Kommisjonen fastslår at kravene i dette direktiv ikke lenger er oppfylt, får nr. 8 anvendelse. 

8. Dersom Kommisjonen fastslår at utstedelse av dokumenter som nevnt i nr. 2 eller 3 i denne artikkel ikke lenger er 

undergitt krav som er identiske med kravene i dette direktiv, skal den vedta gjennomføringsrettsakter der gyldigheten av 

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt i samsvar med disse kravene oppheves midlertidig på alle innlands 

vannveier i Unionen. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33  

nr. 3. 

Kommisjonen kan til enhver tid tilbakekalle den midlertidige opphevingen dersom de identifiserte manglene vedrørende 

anvendte standarder er rettet opp. 

9. Kommisjonen skal gjøre listen over tredjestater nevnt i nr. 2 og 3 offentlig tilgjengelig, sammen med de dokumenter som 

er anerkjent som gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

KAPITTEL 3 

SERTIFISERING AV YRKESKVALIFIKASJONER 

AVSNITT I 

Framgangsmåte for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater og særskilt tillatelse 

Artikkel 11 

Utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikat og sertifikatets gyldighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning og EU-kvalifikasjons-

sertifikat for særskilte oppgaver, legger fram tilfredsstillende dokumentasjon 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller minstekravene i vedlegg I til alder, kompetanse, administrativ overholdelse og navigasjonstid for 

kvalifiseringsertifikatet de har søkt om, 

c) på at de oppfyller standardene for medisinsk skikkethet i samsvar med artikkel 23, når det er relevant. 

2. Medlemsstatene skal utstede EU-kvalifikasjonssertifikat etter å ha kontrollert at dokumentene søkerne har levert inn, er 

ekte og gyldige, og etter å ha kontrollert at søkerne ikke allerede har fått utstedt et gyldig EU-kvalifikasjonssertifikat. 

3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for EU-kvalifikasjonssertifikater og for 

dokumenter som kombinerer EU-kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

4. Et EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning skal være gyldig fram til datoen for neste legeundersøkelse som kreves i 

henhold til artikkel 23. 

5. Med forbehold for den begrensning som er nevnt i nr. 4, skal et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere være gyldig i 

høyst 13 år. 

6. Et EU-kvalifikasjonssertifikat for særskilte oppgaver skal være gyldig i høyst fem år. 

Artikkel 12 

Utstedelse av særskilt tillatelse for skipsførere og tillatelsens gyldighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om særskilt tillatelse som nevnt i artikkel 6, legger fram tilfredsstillende 

dokumentasjon 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller minstekravene i vedlegg I til alder, kompetanse, administrativ overholdelse og navigasjonstid for den 

særskilte tillatelsen de har søkt om,  
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c) på at de har et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2 

og 3, eller at de oppfyller minstekravene for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere i dette direktiv. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal personer som søker om særskilt tillatelse for fart langs strekninger med særlig 

risiko på innlands vannveier i henhold til artikkel 6 bokstav b), legge tilfredsstillende dokumentasjon fram for vedkommende 

myndigheter i de medlemsstater som er nevnt i artikkel 20 nr. 3 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller de krav som er fastsatt i samsvar med artikkel 20 for kompetanse til å håndtere særlig risiko langs den 

bestemte strekningen på innlands vannvei der det kreves tillatelse, 

c) på at de har et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2 

og 3, eller at de oppfyller minstekravene for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere i dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal utstede særskilte tillatelser som nevnt i nr. 1 og 2 etter å ha kontrollert at dokumentene søkerne har 

levert inn, er ekte og gyldige. 

4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet som utsteder EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

uttrykkelig angir i sertifikatet enhver særskilt tillatelse som er utstedt i henhold til artikkel 6, i samsvar med malen nevnt i 

artikkel 11 nr. 3. Gyldigheten av slike særskilte tillatelser utløper når gyldigheten av EU-kvalifikasjonssertifikatet utløper. 

5. Som unntak fra nr. 4 i denne artikkel skal den særskilte tillatelsen som er nevnt i artikkel 6 bokstav d), utstedes som et 

EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass, i samsvar med malen omhandlet i artikkel 11 nr. 3, der 

gyldighetsperioden skal fastsettes i samsvar med artikkel 11 nr. 6. 

Artikkel 13 

Fornyelse av EU-kvalifikasjonssertifikat og av særskilt tillatelse for skipsførere 

Når et EU-kvalifikasjonssertifikat utløper, skal medlemsstatene fornye sertifikatet på anmodning, og eventuelt de særskilte 

tillatelsene som inngår i sertifikatet, forutsatt 

a) at det for EU-kvalifikasjonssertifikater for dekksbesetning og særskilte tillatelser, bortsett fra den som er nevnt i artikkel 6 

bokstav d), er lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c), 

b) at det for EU-kvalifikasjonssertifikater for særskilte oppgaver er lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b), 

Artikkel 14 

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av EU-kvalifikasjonssertifikat eller særskilt tillatelse for skipsførere 

1. Når det er indikasjoner på at kravene for kvalifikasjonssertifikat eller særskilt tillatelse ikke lenger er oppfylt, skal 

medlemsstaten som utstedte sertifikatet eller den særskilte tillatelsen, foreta alle nødvendige vurderinger og eventuelt 

tilbakekalle sertifikatet eller den særskilte tillatelsen. 

2. Enhver medlemsstat kan oppheve et EU-kvalifikasjonssertifikat midlertidig når den mener at dette er nødvendig av 

hensyn til sikkerheten eller den offentlige orden. 

3. Medlemsstatene skal uten unødig opphold registrere midlertidige opphevinger og tilbakekallinger i databasen nevnt i 

artikkel 25 nr. 2. 

AVSNITT II 

Forvaltningssamarbeid 

Artikkel 15 

Samarbeid 

Når en medlemsstat som nevnt i artikkel 39 nr. 3 fastslår at et kvalifikasjonssertifikat utstedt av vedkommende myndighet i en 

annen medlemsstat ikke oppfyller vilkårene i dette direktiv, eller når hensynet til sikkerheten eller den offentlige orden tilsier 

det, skal vedkommende myndighet be utstedende myndighet vurdere å oppheve kvalifikasjonssertifikatet midlertidig i henhold 

til artikkel 14. Anmodende myndighet skal underrette Kommisjonen om sin anmodning. Myndigheten som har utstedt 
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kvalifikasjonssertifikatet, skal behandle anmodningen og gi den andre myndigheten melding om sin beslutning. Enhver 

vedkommende myndighet kan forby personer å navigere innenfor sin jurisdiksjon i påvente av melding om utstedende 

myndighets beslutning. 

Medlemsstatene nevnt i artikkel 39 nr. 3 skal også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å 

sikre registrering av navigasjonstid og turer for innehavere av kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker anerkjent i henhold til 

dette direktiv, dersom en innehaver av en fartsbok ber om registrering, og at de bekreftes for et tidsrom på inntil 15 måneder før 

anmodningen om bekreftelse. Medlemsstatene nevnt i artikkel 39 nr. 3 skal underrette Kommisjonen, når det er relevant, om 

innlands vannveier på sitt territorium der det kreves kompetanse til å navigere på innlands vannveier av maritim karakter. 

AVSNITT III 

Kompetanse 

Artikkel 16 

Kompetansekrav 

1. Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i artikkel 4, 5 og 6 har den kompetansen som kreves til sikker drift av en 

farkost som fastsatt i artikkel 17. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal vurdering av kompetanse til å håndtere særlig risiko som nevnt i artikkel 6 

bokstav b) foretas i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 17 

Vurdering av kompetanse 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å fastsette 

standarder for kompetanse og tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg II. 

2. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om dokumentene nevnt i artikkel 4, 5 og 6 dokumenterer, når det er 

relevant, at de oppfyller kompetansestandardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel ved å bestå en prøve som avholdes 

a) på en forvaltningsmyndighets ansvar i samsvar med artikkel 18, eller 

b) som del av et opplæringsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 19. 

3. Påvisning av samsvar med kompetansestandardene skal omfatte en praktisk prøve med sikte på å oppnå 

a) et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

b) en særskilt tillatelse til å navigere ved hjelp av radar som nevnt i artikkel 6 bokstav c), 

c) et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass, 

d) et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart. 

Praktiske prøver med sikte på å oppnå dokumentene nevnt i bokstav a) og b) i dette ledd kan avholdes om bord på en farkost 

eller på en simulator som er i samsvar med artikkel 21. For å oppnå dokumentene nevnt bokstav c) og d) kan praktiske prøver 

holdes om bord på en farkost eller på en egnet landbasert installasjon. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette standarder for praktiske prøver som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, der den angir hvilken kompetanse og hvilke vilkår 

som skal prøves under de praktiske prøvene, samt minstekravene for farkoster der det kan holdes praktiske prøver.  
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Artikkel 18 

Prøve avholdt på en forvaltningsmyndighets ansvar 

1. Medlemsstatene skal sikre at prøvene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) avholdes på deres ansvar. De skal sikre at disse 

prøvene gjennomføres av eksaminatorer som er kvalifisert til å vurdere kompetanse og tilsvarende kunnskaper og ferdigheter 

som nevnt i artikkel 17 nr. 1. 

2. Medlemsstatene skal utstede et sertifikat på bestått praktisk prøve til søkere som har avlagt praktisk prøve som nevnt i 

artikkel 17 nr. 3, når prøven er gjennomført på en simulator som er i samsvar med artikkel 21, og når søkeren har bedt om et 

slikt sertifikat. 

3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for sertifikatene på bestått praktisk prøve 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i 

artikkel 33 nr. 2. 

4. Medlemsstatene skal uten ytterligere krav eller vurderinger anerkjenne sertifikatene på bestått praktisk prøve nevnt i nr. 2 

og er utstedt av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 

5. Når prøven gjennomføres skriftlig eller på pc, kan eksaminatorene nevnt i nr. 1 erstattes med kvalifiserte kontrollører. 

6. Medlemsstatene skal sikre at eksaminatorer og kvalifiserte kontrollører nevnt i dette kapittel ikke har noen 

interessekonflikter. 

Artikkel 19 

Godkjenning av opplæringsprogrammer 

1. Medlemsstatene kan opprette opplæringsprogrammer for personene nevnt i artikkel 4, 5 og 6. Medlemsstatene skal sikre 

at opplæringsprogrammer som fører fram til diplom eller sertifikat som dokumenterer at kompetansestandardene nevnt i 

artikkel 17 nr. 1 er oppfylt, godkjennes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene der den aktuelle opplærings-

institusjonen gjennomfører sine opplæringsprogrammer. 

Medlemsstatene skal sikre at vurdering og sikring av opplæringsprogrammenes kvalitet ivaretas ved bruk av en nasjonal eller 

internasjonal kvalitetsstandard i samsvar med artikkel 27 nr. 1. 

2. Medlemsstatene kan godkjenne opplæringsprogrammene nevnt i nr. 1 i denne artikkel bare dersom 

a) læringsmål, læringsinnhold, metoder, undervisningsmedier, prosedyrer, herunder eventuell bruk av simulator, og 

undervisningsmateriell er behørig dokumentert og gjør det mulig for søkerne for å oppfylle kompetansestandardene nevnt i 

artikkel 17 nr. 1, 

b) programmer for vurdering av relevant kompetanse gjennomføres av kvalifiserte personer som har inngående kjennskap til 

opplæringsprogrammet, 

c) en prøve med sikte på å kontrollere at kompetansestandardene nevnt i artikkel 17 nr. 1 er oppfylt, gjennomføres av 

kvalifiserte eksaminatorer som ikke har noen interessekonflikter, 

3. Medlemsstatene skal anerkjenne alle diplomer eller sertifikater som tildeles etter fullføring av opplæringsprogrammer som 

er godkjent av andre medlemsstater i samsvar med nr. 1. 

4. Medlemsstatene skal tilbakekalle sin godkjenning av opplæringsprogrammer som ikke lenger oppfyller kriteriene i nr. 2, 

eller oppheve det midlertidig. 

5. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om listen over godkjente opplæringsprogrammer, og om eventuelle 

opplæringsprogrammer der godkjenningen er tilbakekalt eller midlertidig opphevet. Kommisjonen skal gjøre denne 

informasjonen offentlig tilgjengelig. Listen skal angi opplæringsprogrammets navn, betegnelse på diplomer eller sertifikater 

som tildeles, organet som tildeler diplomene eller sertifikatene, året da godkjenningen trådte i kraft, samt relevante 

kvalifikasjoner og eventuelle særskilte tillatelser som diplomet eller sertifikatet gir adgang til.  
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Artikkel 20 

Vurdering av kompetanse til å håndtere særlig risiko 

1. Medlemsstater som kartlegger strekninger med særlig risiko på innlands vannveier på sitt territorium, som definert i 

artikkel 9 nr. 1, skal angi hvilken tilleggskompetanse som kreves av skipsførere som navigerer langs slike strekninger på 

innlands vannveier, og skal angi hva som må til for å kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt. Når medlemsstatene 

mener at det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal de rådspørre den relevante europeiske elvekommisjonen under arbeidet 

med å kartlegge denne kompetansen. 

Når det tas hensyn til den kompetanse som kreves for å kunne navigere langs strekninger med særlig risiko på innlands 

vannveier, kan metodene som er nødvendige for å kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt, bestå av følgende: 

a) Et begrenset antall turer som gjennomføres på strekningen. 

b) En simulatorprøve. 

c) En flervalgsprøve. 

d) En muntlig prøve. 

e) En kombinasjon av metodene i bokstav a)–d). 

Ved anvendelse av dette nummer skal medlemsstatene bruke objektive og oversiktlige kriterier som ikke innebærer 

forskjellsbehandling, og som står i forhold til formålet. 

2. Medlemsstatene nevnt i nr. 1 skal sikre at det innføres framgangsmåter for vurdering av søkernes kompetanse til å 

håndtere særlig risiko, og at verktøyer som gjør det lettere for skipsførere å skaffe seg nødvendig kompetanse til å håndtere slik 

risiko, blir offentlig tilgjengelige. 

3. En medlemsstat kan foreta en vurdering av søkerens kompetanse til å håndtere særlig risiko langs strekninger på innlands 

vannveier som ligger i en annen medlemsstat, på grunnlag av kravene som er fastsatt for den bestemte strekningen i samsvar 

med nr. 1, forutsatt at medlemsstaten der strekningen ligger, gir sitt samtykke. I et slikt tilfelle skal sistnevnte medlemsstat 

sørge for at medlemsstaten som foretar vurderingen, får de midler som er nødvendige for å kunne gjennomføre den. 

Medlemsstater som ikke samtykker, skal begrunne dette ut fra objektive og rimelige hensyn. 

Artikkel 21 

Bruk av simulatorer 

1. Simulatorer som brukes til å vurdere kompetanse, skal godkjennes av medlemsstatene. Godkjenningen skal gis på 

anmodning når det er dokumentert at simulatoren er i samsvar med standardene for simulatorer fastsatt i de delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 2. I godkjenningen skal det angis hvilken kompetansevurdering som kan foretas med simulatoren. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette standarder for godkjenning av simulatorer, og ved å angi funksjonelle og tekniske minstekrav og administrative 

framgangsmåter i den forbindelse, med sikte på å sikre at simulatorer brukt til å vurdere kompetanse er utformet på en måte 

som gjør det mulig å kontrollere kompetanse som angitt i standardene for praktisk prøve nevnt i artikkel 17 nr. 3. 

3. Medlemsstatene skal anerkjenne simulatorer som er godkjent av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater i 

samsvar med nr. 1, uten ytterligere tekniske krav eller evalueringer. 

4. Medlemsstatene skal tilbakekalle sin godkjenning av en simulator som ikke lenger er i samsvar med standardene nevnt i 

nr. 2, eller oppheve den midlertidig. 

5. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om listen over godkjente simulatorer. Kommisjonen skal gjøre denne 

informasjonen offentlig tilgjengelig. 

6. Medlemsstatene skal sikre at tilgangen til simulatorer for vurderingsformål skal gis uten forskjellsbehandling.  
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AVSNITT IV 

Navigasjonstid og medisinsk skikkethet 

Artikkel 22 

Fartsbok og loggbok 

1. Medlemsstatene skal sikre at skipsførere registrerer navigasjonstid som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b), og 

gjennomførte turer som nevnt i artikkel 20 nr. 1, i en fartsbok som nevnt i nr. 6 i denne artikkel, eller i en fartsbok som er 

anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

Som unntak fra første ledd skal, når medlemsstatene anvender artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 39 nr. 2, forpliktelsen fastsatt i 

første ledd i dette nummer få anvendelse bare dersom en innehaver av en fartsbok ber om registrering. 

2. Medlemsstatene skal, dersom et besetningsmedlem ber om det, sikre at vedkommende myndigheter bekrefter data om 

navigasjonstid og turer gjennomført opptil 15 måneder før anmodningen, i fartsboken etter å ha kontrollert at all nødvendig 

dokumentasjon er ekte og gyldig. Når elektroniske verktøyer er på plass, herunder elektroniske fartsbøker og elektroniske 

loggbøker, med hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at dokumentene er ekte, kan de tilsvarende dataene bekreftes uten 

ytterligere prosedyrer. 

Tilbakelagt navigasjonstid på en av medlemsstatenes innlands vannveier skal medregnes. Når det dreier seg om innlands 

vannveier der ikke hele løpet ligger innenfor Unionens territorium, skal tilbakelagt navigasjonstid på strekninger utenfor 

Unionens territorium også medregnes. 

3. Medlemsstatene skal sikre at turer med en farkost som nevnt i artikkel 2 nr. 1 registreres i loggboken nevnt i nr. 6 i denne 

artikkel, eller i en loggbok som er anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for fartsbøker og loggbøker, og i den 

forbindelse ta hensyn hvilke opplysninger som kreves for å kunne gjennomføre dette direktiv med hensyn til å fastslå en 

persons identitet, vedkommendes navigasjonstid og gjennomførte turer. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

Når Kommisjonen vedtar nevnte gjennomføringsrettsakter, skal den ta hensyn til det faktum at loggboken også brukes i 

forbindelse med gjennomføringen av rådsdirektiv 2014/112/EU(1) for å kontrollere bemanningskrav og registrere farkostens 

turer. 

5. Kommisjonen skal legge fram en vurdering av manipuleringssikre elektroniske fartsbøker, loggbøker og yrkesbevis som 

inneholder EU-kvalifikasjonssertifikater for fart på innlands vannveier, for Europaparlamentet og Rådet innen 17. januar 2026. 

6. Medlemsstatene skal sikre at besetningsmedlemmer har én enkelt aktiv fartsbok, og at det er én enkelt aktiv loggbok på 

farkosten. 

Artikkel 23 

Medisinsk skikkethet 

1. Medlemsstatene skal sikre at dekksbesetningsmedlemmer som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat, dokumenterer sin 

medisinske skikkethet overfor vedkommende myndighet ved å levere gyldig legeattest utstedt av en lege som er anerkjent av 

vedkommende myndighet, basert på gjennomført legeundersøkelse med tilfredsstillende resultat.  

  

(1) Rådsdirektiv 2014/112/EU av 19. desember 2014 om gjennomføring av den europeiske avtalen om visse aspekter ved organisering av 

arbeidstiden i sektoren for fart på innlands vannveier inngått mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation 

(ESO) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) (EUT L 367 av 23.12.2014, s. 86). 
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2. Søkerne skal legge fram en legeattest for vedkommende myndighet når de søker om 

a) sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning, 

b) sitt EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

c) fornyelse av sitt EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning dersom vilkårene i nr. 3 i denne artikkel er oppfylt. 

Legeattester utstedt i forbindelse med en søknad om EU-kvalifikasjonssertifikat skal være datert tidligst tre måneder før den 

dag det søkes om EU-kvalifikasjonssertifikat. 

3. Fra fylte 60 år skal en innehaver av EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning dokumentere medisinsk skikkethet i 

samsvar med nr. 1 minst hvert femte år. Fra fylte 70 år skal en innehaver dokumentere medisinsk skikkethet i samsvar med  

nr. 1 hvert annet år. 

4. Medlemsstatene skal sikre at arbeidsgivere, skipsførere og medlemsstatenes myndigheter kan kreve at et medlem av 

dekksbesetningen dokumenterer medisinsk skikkethet i samsvar med nr. 1 når det er objektive indikasjoner på at vedkommende 

ikke lenger oppfyller kravene til medisinsk skikkethet nevnt i nr. 6. 

5. Dersom søkeren ikke kan dokumentere medisinsk skikkethet på fyllestgjørende måte, kan medlemsstatene pålegge 

risikoreduserende tiltak eller restriksjoner som gir tilsvarende navigasjonssikkerhet. I så fall skal disse risikoreduserende 

tiltakene og begrensninger knyttet til medisinsk skikkethet nevnes i EU-kvalifikasjonssertifikatet i samsvar med malen nevnt i 

artikkel 11 nr. 3. 

6. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 på grunnlag av de grunnleggende 

kravene til medisinsk skikkethet nevnt i vedlegg III for å utfylle dette direktiv, ved å fastsette standarder for medisinsk 

skikkethet som spesifiserer kravene for medisinsk skikkethet, særlig med hensyn til hvilke prøver leger skal ta og hvilke 

kriterier de skal bruke for å fastslå arbeidsdyktighet, samt listen over restriksjoner og risikoreduserende tiltak. 

KAPITTEL 4 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Vern av personopplysninger 

1. Medlemsstatene skal behandle alle personopplysninger i henhold til dette direktiv i samsvar med unionsretten om vern av 

personopplysninger, og særlig forordning (EU) 2016/679. 

2. Kommisjonen skal behandle alle personopplysninger i henhold til dette direktiv i samsvar med forordning (EF)  

nr. 45/2001. 

3. Medlemsstatene skal sikre at personopplysninger behandles utelukkende for 

a) å gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, 

b) å utveksle opplysninger mellom myndigheter med tilgang til databasen nevnt i artikkel 25 og Kommisjonen, 

c) å utarbeide statistikk. 

Anonymisert informasjon utledet av slike data kan brukes til støtte for politikk som fremmer transport på innlands vannveier. 

4. Medlemsstatene skal sikre at personer som er nevnt i artikkel 4 og 5 hvis personopplysninger, og særlig helse-

opplysninger, behandles i registrene nevnt i artikkel 25 nr. 1 og i databasen nevnt i artikkel 25 nr. 2, underrettes på forhånd. 

Medlemsstatene skal gi slike personer innsyn i sine personopplysninger, og skal på ethvert tidspunkt gi dem en kopi av 

opplysningene dersom de ber om det.  
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Artikkel 25 

Registre 

1. For å bidra til effektiv forvaltning med hensyn til utstedelse, fornyelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

kvalifikasjonssertifikater skal medlemsstatene føre registre over EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt 

under deres myndighet i samsvar med dette direktiv, og eventuelt over dokumenter anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2, som 

er utstedt, fornyet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt, og som er meldt mistet, stjålet eller ødelagt, eller som er utløpt. 

For kvalifikasjonssertifikater skal registrene inneholde de data som er oppført i EU-kvalifikasjonssertifikatet, samt utstedende 

myndighet. 

For fartsbøker skal registrene inneholde innehaverens navn og identifikasjonsnummer, fartsbokens identifikasjonsnummer, 

utstedelsesdato og utstedende myndighet. 

For loggbøker skal registrene inneholde farkostens navn, dens europeiske identifikasjonsnummer eller europeiske fartøy-

identifikasjonsnummer (ENI-nummer), loggbokens identifikasjonsnummer, utstedelsesdato og utstedende myndighet. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle opplysningene i registrene 

for fartsbøker og loggbøker med andre opplysninger som kreves i malene for fartsbøker og loggbøker vedtatt i henhold til 

artikkel 22 nr. 4, med sikte på å lette utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene ytterligere. 

2. For å kunne gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, opprettholde sikkerheten, forenkle navigeringen og 

utarbeide statistikk, og for å lette utvekslingen av opplysninger mellom myndigheter som gjennomfører dette direktiv, skal 

medlemsstatene umiddelbart og på en pålitelig måte registrere data knyttet til kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker 

som nevnt i nr. 1 i en database som forvaltes av Kommisjonen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å kunne fastsette standardene for en 

slik databases egenskaper og vilkårene for dens bruk, og særlig 

a) anvisninger om hvordan data innkodes i databasen, 

b) brukernes tilgangsrettigheter, eventuelt inndelt etter type bruker, type tilgang og hva opplysningene skal brukes til, 

c) lengste datalagringsperiode i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, eventuelt inndelt etter dokumenttype, 

d) anvisninger om hvordan databasen fungerer, og hvordan den samvirker med registrene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

3. Alle personopplysninger som er oppført i registrene nevnt i nr. 1, eller i databasen nevnt i nr. 2, skal ikke lagres lenger enn 

nødvendig ut fra formålene som lå til grunn for innsamlingen av dataene, eller for den videre behandlingen i henhold til dette 

direktiv. Straks dataene ikke lenger er nødvendige ut fra disse formålene, skal de destrueres. 

4. Kommisjonen kan gi en myndighet i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon tilgang til databasen i den grad dette 

er nødvendig ut fra formålene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at 

a) kravene i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 er oppfylt, 

b) tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke begrenser medlemsstatenes eller Kommisjonens tilgang til sin 

tilsvarende database. 

Kommisjonen skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke overfører dataene til en annen tredjestat 

eller internasjonal organisasjon uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Kommisjonen, og på de vilkår Kommisjonen setter.  
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Artikkel 26 

Vedkommende myndigheter 

1. Medlemsstatene skal, når det er relevant, utpeke de vedkommende myndigheter som skal 

a) avholde og føre tilsyn med prøver som nevnt i artikkel 18, 

b) godkjenne opplæringsprogrammer som nevnt i artikkel 19, 

c) godkjenne simulatorer som nevnt i artikkel 21, 

d) utstede, fornye, oppheve midlertidig eller tilbakekalle sertifikater og utstede særskilte tillatelser som nevnt i artikkel 4, 5, 6, 

11, 12, 13, 14 og 38 samt fartsbøker og loggbøker som nevnt i artikkel 22, 

e) bekrefte navigasjonstiden i fartsbøker som nevnt i artikkel 22, 

f) bestemme hvilke leger som kan utstede legeattest i henhold til artikkel 23, 

g) forvalte registre som nevnt i artikkel 25, 

h) oppdage og bekjempe bedrageri og annen ulovlig praksis som nevnt i artikkel 29. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om alle vedkommende myndigheter på sitt territorium som de har utpekt i 

samsvar med nr. 1. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 27 

Overvåking 

1. Medlemsstatene skal sikre at all virksomhet som utøves av statlige og ikke-statlige organer under deres myndighet i 

forbindelse med opplæring, vurdering av kompetanse og utstedelse og ajourføring av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker 

og loggbøker, blir løpende overvåket innenfor rammen av et kvalitetsstandardsystem for å sikre at målene i dette direktiv nås. 

2. Medlemsstatene skal sikre at opplæringsmålene og de tilhørende kompetansestandardene er klart definert og angir hvilke 

kunnskaps- og ferdighetsnivåer som skal vurderes og prøves i samsvar med dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal, samtidig som de tar hensyn til de retningslinjer, de systemer, den kontroll og den interne 

kvalitetssikring som er fastsatt for å sikre at de fastlagte målene nås, sikre at kvalitetsstandardene omfatter 

a) utstedelse, fornyelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, 

b) alle opplæringskurs og -programmer, 

c) prøver og vurderinger som gjennomføres av hver enkelt medlemsstat eller under dens myndighet, og 

d) de kvalifikasjoner og den erfaring som kreves av undervisere og eksaminatorer. 

Artikkel 28 

Evaluering 

1. Medlemsstatene skal sikre at uavhengige organer evaluerer virksomhet knyttet til tilegnelse og vurdering av kompetanse, 

og til forvaltningen av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, innen 17. januar 2037 og deretter minst hvert 

tiende år. 

2. Medlemsstatene skal sikre at resultatene av de uavhengige organenes evalueringer blir behørig dokumentert og gjøres 

kjent for vedkommende myndigheter. Om nødvendig skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak for å rette opp 

eventuelle mangler som avdekkes i forbindelse med den uavhengige evalueringen.  
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Artikkel 29 

Bekjempelse av bedrageri og annen ulovlig praksis 

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i forbindelse med EU-

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, loggbøker, legeattester og registre omhandlet i dette direktiv. 

2. Medlemsstatene skal utveksle relevante opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om 

sertifisering av personer som deltar i drift av farkoster, herunder opplysninger om midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

sertifikater. Når de gjør dette, skal de følge prinsippene om vern av personopplysninger fastsatt i forordning (EU) 2016/679  

fullt ut. 

Artikkel 30 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 31 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 4, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 nr. 6 og 

artikkel 25 nr. 1 og 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 16. januar 2018. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i denne artikkel kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne artikkel trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse innen to måneder etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før dette tidsrommet er utløpt har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 32 

CESNI-standarder og delegerte rettsakter 

Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv skal, med unntak av rettsakter med hjemmel i artikkel 25, vise til 

standarder fastsatt av CESNI, forutsatt at 

a) disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, 

b) disse standardene er i samsvar med kravene i vedleggene, 

c) endringer i beslutningsprosessen i CESNI ikke er til skade for Unionens interesser.  
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Når disse vilkårene ikke er oppfylt, kan Kommisjonen fastsette eller vise til andre standarder. 

Når det vises til standarder i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv, skal Kommisjonen gjengi hele teksten til 

standardene i disse delegerte rettsaktene, og ta inn eller oppdatere den aktuelle henvisningen og legge inn anvendelsesdatoen i 

vedlegg IV. 

Artikkel 33 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

Henvisninger til komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i direktiv 91/672/EØF, som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 

som henvisninger til komiteen nedsatt ved dette direktiv. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom komitélederen 

beslutter det innen fristen for å avgi uttalelse. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteens uttalelse skal 

innhentes ved skriftlig prosedyre, kan komitélederen beslutte å avslutte prosedyren uten resultat innen fristen for å avgi 

uttalelse. 

Artikkel 34 

CESNI-standarder og gjennomføringsrettsakter 

Når Kommisjonen vedtar gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4, skal den vise 

til standarder fastsatt av CESNI og fastsette anvendelsesdatoen, forutsatt at 

a) disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, 

b) disse standardene er i samsvar med kravene som er oppført i vedleggene, 

c) endringer i beslutningsprosessen i CESNI ikke er til skade for Unionens interesser. 

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, kan Kommisjonen fastsette eller vise til andre standarder. 

Når det vises til standarder i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv, skal Kommisjonen gjengi hele teksten 

til standardene i disse gjennomføringsrettsaktene. 

Artikkel 35 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal evaluere dette direktiv sammen med gjennomføringsrettsaktene og de delegerte rettsaktene nevnt i 

dette direktiv, og skal framlegge resultatene av evalueringen for Europaparlamentet og Rådet senest 17. januar 2030. 

2. Innen 17. januar 2028 skal hver medlemsstat stille de opplysninger som er nødvendige for å kunne overvåke gjennom-

føringen og evalueringen av dette direktiv, til rådighet for Kommisjonen i samsvar med retningslinjer fastsatt av Kommisjonen i 

samråd med medlemsstatene med hensyn til innsamling av opplysninger, samt deres format og innhold. 

Artikkel 36 

Innfasing 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 4, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 nr. 6 og 

artikkel 25 nr. 1 og 2 innen 17. januar 2020. 

Senest 24 måneder etter at de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 25 nr. 2 er vedtatt, skal Kommisjonen opprette databasen 

som er omhandlet i nevnte artikkel. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som nevnt i artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4 innen 

17. januar 2020.  
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Artikkel 37 

Oppheving 

Direktiv 91/672/EØF og direktiv 96/50/EF oppheves med virkning fra 18. januar 2022. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv. 

Artikkel 38 

Overgangsbestemmelser 

1. Skipsførersertifikater utstedt i samsvar med direktiv 96/50/EF og sertifikater som nevnt i artikkel 1 nr. 6 i direktiv 

96/50/EF, samt sertifikater for skipsfart på Rhinen som nevnt i artikkel 1 nr. 5 i direktiv 96/50/EF som er utstedt før  

18. januar 2022, skal fortsatt være gyldige på de innlands vannveier i Unionen der de var gyldige før nevnte dato, i inntil ti år 

etter nevnte dato. 

Før 18. januar 2032 skal den medlemsstaten som har utstedt sertifikatene nevnt i første ledd, utstede et EU-kvalifikasjons-

sertifikat eller et sertifikat som nevnt i artikkel 10 nr. 2 til skipsførere som har slike sertifikater, når skipsføreren ber om det og i 

samsvar med malen fastsatt i dette direktiv, forutsatt at skipsføreren har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c). 

2. Når medlemsstatene utsteder EU-kvalifikasjonssertifikat i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de sikre tidligere 

tildelte rettigheter i den grad det er mulig, særlig med hensyn til de særskilte tillatelsene som er nevnt i artikkel 6. 

3. Besetningsmedlemmer, bortsett fra skipsførere, som har et kvalifikasjonssertifikat utstedt av en medlemsstat før  

18. januar 2022, eller som har en kvalifikasjon som er anerkjent i én eller flere medlemsstater, kan fortsatt benytte dette 

sertifikatet eller denne kvalifikasjonen i inntil ti år etter nevnte dato. I dette tidsrommet kan slike besetningsmedlemmer fortsatt 

påberope seg direktiv 2005/36/EF for å få anerkjent sine kvalifikasjoner av andre medlemsstaters myndigheter. Før utløpet av 

nevnte periode kan de søke vedkommende myndighet som utsteder slike sertifikater, om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller et 

sertifikat i henhold til artikkel 10 nr. 2, forutsatt at de har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 

bokstav a) og c). 

Når besetningsmedlemmer som nevnt i første ledd søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller et sertifikat som nevnt i artikkel 

10 nr. 2, skal medlemsstatene sikre at det utstedes et kvalifikasjonssertifikat der kompetansekravene er likeverdige med eller 

lavere enn kompetansekravene i sertifikatet som skal skiftes ut. Et sertifikat der kravene er høyere enn sertifikatet som skal 

skiftes ut, skal utstedes bare når følgende vilkår er oppfylt: 

a) For EU-kvalifikasjonssertifikat for elvebåtsmenn: 540 dagers navigasjonstid, herunder minst 180 dager i fart på innlands 

vannveier. 

b) For EU-kvalifikasjonssertifikat for befarne elvebåtsmenn: 900 dagers navigasjonstid, herunder minst 540 dager i fart på 

innlands vannveier. 

c) For EU-kvalifikasjonssertifikat for rormenn: 1 080 dagers navigasjonstid, herunder minst 720 dager i fart på innlands 

vannveier. 

Navigasjonserfaringen skal dokumenteres ved hjelp av en fartsbok, en loggbok eller annen dokumentasjon. 

Navigasjonstidens minste varighet som fastsatt i annet ledd bokstav a), b) og c) i dette nummer kan reduseres med høyst  

360 dagers navigasjonstid når søkeren har et diplom som er anerkjent av vedkommende myndighet, og som bekrefter at søkeren 

har særskilt opplæring i navigasjon med praktisk arbeidserfaring på innlands vannveier. Minstetiden kan ikke reduseres med 

mer enn varigheten av den særskilte opplæringen. 

4. Fartsbøker og loggbøker som er utstedt før 18. januar 2022 etter andre regler enn reglene i dette direktiv, kan fortsatt være 

aktive i inntil ti år etter 18. januar 2022. 

5. For besetningsmedlemmer på ferger med nasjonalt sertifikat som ikke hører inn under virkeområdet for direktiv 96/50/EF, 

og som er utstedt før 18. januar 2022, skal slike sertifikater, som unntak fra nr. 3, fortsatt være gyldige på de innlands vannveier 

i Unionen der de var gyldige før denne dato, i inntil 20 år etter nevnte dato.  
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Før dette tidsrommet utløper, kan slike besetningsmedlemmer søke vedkommende myndighet som utsteder slike sertifikater, 

om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller om et sertifikat som nevnt i artikkel 10 nr. 2, forutsatt at de legger fram tilfredsstillende 

dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c). Nr. 3 annet og tredje ledd får tilsvarende anvendelse. 

6. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 kan medlemsstatene inntil 17. januar 2038 gi skipsførere som navigerer sjøgående skip på 

bestemte innlands vannveier, tillatelse til å ha med kompetansesertifikat for skipsførere som er utstedt i samsvar med 

bestemmelsene i STCW-konvensjonen, forutsatt at 

a) navigeringen på innlands vannveier finner sted ved begynnelsen eller avslutningen av en sjøtransport, og 

b) medlemsstaten den 16. januar 2018 har anerkjent sertifikater som nevnt i dette nummer for de aktuelle vannveiene i minst 

fem år. 

Artikkel 39 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 17. januar 2022 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

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. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat der alle personene nevnt i artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 1 og 

artikkel 6 utelukkende navigerer på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen 

medlemsstat, bare være forpliktet til å sette i kraft de tiltak som er nødvendige for å sikre at artikkel 7, 8 og 10 med hensyn til 

anerkjennelse av kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker, artikkel 14 nr. 2 og 3 med hensyn til midlertidig oppheving, artikkel 

22 nr. 1 og 2 annet ledd, artikkel 26 nr. 1 bokstav d) når det er aktuelt, artikkel 26 nr. 1 bokstav e) og h), artikkel 26 nr. 2, 

artikkel 29 med hensyn til forebygging av bedrageri, artikkel 30 med hensyn til sanksjoner og artikkel 38 med unntak av nr. 2, 

er overholdt med hensyn til overgangsbestemmelser. Denne medlemsstaten skal sette disse tiltakene i kraft innen  

17. januar 2022. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført de øvrige bestemmelsene i dette direktiv, og har underrettet Kommisjonen om at dette er 

gjort. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat der alle personer er unntatt i henhold til artikkel 2 nr. 3, bare 

være forpliktet til å sette i kraft de tiltak som er nødvendige for å sikre at artikkel 10 med hensyn til anerkjennelse av 

kvalifikasjonssertifikater og fartsbok, artikkel 38 med hensyn til godkjenning av gyldige sertifikater, samt artikkel 15, er 

overholdt. Denne medlemsstaten skal sette disse tiltakene i kraft innen 17. januar 2022. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført de øvrige bestemmelsene i dette direktiv, og har underrettet Kommisjonen om at dette er 

gjort. 

4. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat ikke være forpliktet til å innarbeide dette direktiv så lenge fart 

på innlands vannveier ikke er teknisk mulig på dens territorium. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført bestemmelsene i dette direktiv, og underrettet Kommisjonen om at dette er gjort. 

5. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 40 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 41 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

MINSTEKRAV TIL ALDER, ADMINISTRATIV OVERHOLDELSE, KOMPETANSE OG NAVIGASJONSTID 

Minstekravene til kvalifikasjoner for dekksbesetning som fastsatt i dette vedlegg skal forstås som et stigende kvalifikasjonsnivå, 

med unntak av kvalifikasjoner for dekksgutter og lærlinger, som anses å ligge på samme nivå. 

1 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på grunnivå 

1.1 Minstekrav til sertifisering av dekksgutter 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

— være minst 16 år, 

— ha fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i samsvar med nasjonale krav. 

1.2 Minstekrav til sertifisering av lærlinger 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

— være minst 15 år, 

— ha undertegnet en lærlingkontrakt med et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19. 

2 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på operativt nivå 

2.1 Minstekrav til sertifisering av elvebåtsmenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — være minst 17 år, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst to år og 

dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 90 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, 

eller 

b) — være minst 18 år, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for operativt nivå som oppført i vedlegg II, er oppfylt, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager, eller en samlet navigasjonstid på minst 180 dager dersom 

søkeren også kan dokumentere minst 250 dagers arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et 

sjøgående skip, 

eller 

c) — ha minst fem års arbeidserfaring før opptaket i et godkjent opplæringsprogram, eller ha minst 500 dagers 

arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et sjøgående skip før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, eller ha fullført yrkesrettet opplæring av minst tre års varighet før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst ni måneder 

og dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 90 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet.  
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2.2 Minstekrav til sertifisering av befarne elvebåtsmenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager med kvalifikasjoner til å tjenestegjøre som elvebåtsmann, 

eller 

b) — ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 270 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet. 

2.3 Minstekrav til sertifisering av rormenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager med kvalifikasjoner til å tjenestegjøre som befaren 

elvebåtsmann, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

b) — ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket de kompetansestandarder for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

c) — ha minst 500 dagers arbeidserfaring som skipsfører, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, er 

oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

3 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på ledelsesnivå 

3.1 Minstekrav til sertifisering av skipsførere 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — være minst 18 år, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, eller etter å 

ha fullført programmet, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

b) — være minst 18 år, 

— ha et EU-kvalifikasjonssertifikat for rormenn eller et sertifikat for rormenn som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 eller 3,  
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— ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II er oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

c) — være minst 18 år, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 540 dager eller en samlet navigasjonstid på minst 180 dager dersom 

søkeren også kan dokumentere minst 500 dagers arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et 

sjøgående skip, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II er oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

d) — ha minst fem års arbeidserfaring før opptaket i et godkjent opplæringsprogram, eller ha minst 500 dagers 

arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et sjøgående skip før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, eller ha fullført yrkesrettet opplæring av minst tre års varighet før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst ett og et 

halvt år og dekket kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet og minst 

180 dager etter å ha fullført programmet, 

— ha et radiooperatørsertifikat. 

3.2 Minstekrav for særskilte tillatelser for EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere 

3.2.1 Vannveier av maritim karakter 

Den som søker skal 

— oppfylle kompetansestandardene for navigering på innlands vannveier av maritim karakter som oppført i vedlegg II. 

3.2.2 Radar 

Den som søker skal 

— oppfylle kompetansestandardene for navigering ved hjelp av radar som oppført i vedlegg II. 

3.2.3 Flytende naturgass 

Den som søker skal 

— ha et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass (LNG) som nevnt i nr. 4.2. 

3.2.4 Store konvoier 

Den som søker skal ha en samlet navigasjonstid på minst 720 dager, herunder minst 540 dager med kvalifikasjoner til å 

tjenestegjøre som skipsfører og minst 180 dager med å føre en stor konvoi.  
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4 Kvalifikasjoner for særskilte oppgaver 

4.1 Minstekrav til sertifisering av eksperter på passasjerfart  

Den som søker om sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart skal 

— være minst 18 år, 

— oppfylle kompetansestandardene for eksperter på passasjerfart som oppført i vedlegg II. 

Den som søker om fornyelse av et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart skal 

— bestå en ny administrativ prøve eller fullføre et nytt godkjent opplæringsprogram i samsvar med artikkel 17 nr. 2. 

4.2 Minstekrav til sertifisering av LNG-eksperter 

Den som søker om sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for LNG-eksperter skal 

— være minst 18 år, 

— oppfylle kompetansestandardene for LNG-eksperter som oppført i vedlegg II. 

Den som søker om fornyelse av et EU-kvalifikasjonssertifikat for LNG-eksperter skal 

a) ha følgende samlede navigasjonstid om bord i en farkost som bruker LNG som drivstoff: 

— minst 180 dager i løpet av de foregående fem årene, eller 

— minst 90 dager i løpet av det foregående året, 

eller 

b) oppfylle kompetansestandardene for LNG-eksperter som oppført i vedlegg II. 

 ______  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSEKRAV 

1 Grunnleggende kompetansekrav på operativt nivå 

1.1 Navigering 

Elvebåtsmannen skal bistå farkostens ledelse ved manøvrering og håndtering av en farkost på innlands vannveier. 

Elvebåtsmannen skal kunne gjøre dette på alle typer vannveier og i alle typer havner. Elvebåtsmannen skal særlig kunne 

— bistå med å forberede farkosten til seiling for å kunne sikre en trygg reise under alle forhold, 

— bistå ved fortøyning og forankring, 

— bistå med navigering og manøvrering av farkosten på en sjøsikker og økonomisk måte. 

1.2 Drift av farkoster 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse med å kontrollere driften av farkosten, og med å ta seg av personer om bord, 

— bruke farkostens utstyr. 

1.3 Lasting og lossing, stuing og persontransport 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse med å forberede, stue og overvåke last under lasting og lossing, 

— bistå farkostens ledelse med å bistå passasjerene, 

— gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og 

instrukser i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010(1), 

1.4 Maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse på områdene maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner for å 

ivareta generell teknisk sikkerhet, 

— utføre vedlikeholdsarbeid på maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner for å ivareta 

generell teknisk sikkerhet. 

1.5 Vedlikehold og reparasjoner 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse ved vedlikehold og reparasjon av farkosten og dens utstyr.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands 

vannvei og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 1). 
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1.6 Kommunikasjon 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— kommunisere i generelle og faglige sammenhenger, og blant annet kunne benytte standardiserte kommunikasjons-

fraser når det oppstår kommunikasjonsproblemer, 

— omgås andre. 

1.7 Helse og sikkerhet og vern av miljøet 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— følge sikkerhetsregler for arbeidet og forstå betydningen av bestemmelsene om helse og sikkerhet og miljøets 

betydning, 

— innse at opplæring om sikkerhet om bord er viktig, og handle umiddelbart i en nødssituasjon, 

— treffe forholdsregler for å hindre brann, og bruke brannslokkingsutstyret riktig, 

— utføre sine arbeidsoppgaver på en måte som tar høyde for betydningen av å verne miljøet. 

2 Grunnleggende kompetansekrav på ledelsesnivå 

2.0 Tilsyn 

Skipsføreren skal kunne 

— instruere andre medlemmer av dekksbesetningen og føre tilsyn med oppgavene de utfører, som nevnt i avsnitt 1 i 

dette vedlegg, noe som innebærer tilstrekkelig evne til å utføre disse oppgavene. 

2.1 Navigering 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge en reise og navigere på innlands vannveier, herunder være i stand til å velge den ruten som er mest logisk, 

økonomisk og miljøvennlig for å kunne nå fram til laste- og lossestedene, og i den forbindelse ta hensyn til 

gjeldende trafikkregler og omforent regelverk for fart på innlands vannveier, 

— bruke kunnskaper om gjeldende regler for bemanning av farkoster, herunder kunnskaper om hviletid og dekks-

besetningens sammensetning, 

— navigere og manøvrere farkosten på en måte som ivaretar sikker drift av farkosten under alle forhold på innlands 

vannveier, herunder i situasjoner med høy trafikktetthet, eller når en annen farkost transporterer farlig gods, noe 

som krever grunnleggende kunnskaper om Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på 

innlands vannveier (ADN), 

— reagere i nødssituasjoner på innlands vannveier. 

2.2 Drift av farkoster 

Skipsføreren skal kunne 

— bruke kunnskaper om skipsbygging og konstruksjonsmetoder på driften av ulike typer farkoster og ha grunnleg-

gende kunnskaper om tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2016/1629(1), 

— Kontrollere og føre tilsyn med obligatorisk utstyr som nevnt i det gjeldende sertifikatet for farkoster. 

2.3 Lasting og lossing, stuing og persontransport 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge og sørge for sikker lasting, stuing , sikring, lossing og beskyttelse av last under reisen,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118). 
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— planlegge og sørge for farkostens stabilitet, 

— planlegge og sørge for sikker transport av passasjerer og ta seg av dem under reisen, herunder gi direkte assistanse 

til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 1177/2010. 

2.4 Maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge arbeidsflyten i maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, 

— overvåke hovedmotorer og hjelpemaskineri og hjelpeutstyr, 

— planlegge og gi instrukser vedrørende farkostens pumpe- og pumpekontrollsystem, 

— tilrettelegge for sikker bruk, vedlikehold og reparasjon av farkostens elektrotekniske utstyr, 

— kontrollere at vedlikehold og reparasjon av teknisk utstyr skjer på en sikker måte. 

2.5 Vedlikehold og reparasjoner 

Skipsføreren skal kunne 

— tilrettelegge for sikkert vedlikehold og reparasjon av farkosten og dens utstyr. 

2.6 Kommunikasjon 

Skipsføreren skal kunne 

— forvalte menneskelige ressurser, ha ansvar for sosiale forhold og ta seg av organisering av arbeidsflyt og opplæring 

om bord på farkosten, 

— sikre god kommunikasjon til enhver tid, herunder bruk av standardiserte kommunikasjonfraser når det oppstår 

kommunikasjonsproblemer, 

— arbeide for et balansert og godt arbeidsmiljø om bord. 

2.7 Helse og sikkerhet, passasjerrettigheter og vern av miljøet 

Skipsføreren skal kunne 

— overvåke gjeldende lovbestemte krav og treffe tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv, 

— opprettholde sikkerheten for personer om bord, herunder gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1177/2010, 

— utarbeide beredskaps- og havarikontrollplaner og håndtere nødssituasjoner, 

— sikre at kravene til vern av miljøet er oppfylt. 

3 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte tillatelser 

3.1 Navigering på innlands vannveier av maritim karakter 

Skipsføreren skal kunne 

— arbeide med ajourførte sjøkart og kart, meldinger til fartøyer og sjøfolk og andre kunngjøringer som er spesifikke 

for vannveier av maritim karakter, 
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— bruke tidevannsdatum, tidevannsstrømmer og deres perioder og sykluser, tidspunktene for tidevannsstrømmer og 

tidevann, samt variasjoner på tvers av en elvemunning, 

— bruke SIGNI (signalsystem på innlands vannveier) og IALA (Den internasjonale fyrvesenorganisasjon) til sikker 

navigasjon på innlands vannveier av maritim karakter. 

3.2 Radarnavigasjon 

Skipsføreren skal kunne 

— treffe hensiktsmessige tiltak i forbindelse med navigering ved hjelp av radar før det kastes loss, 

— tolke bilder på radarskjermen og analysere informasjonen fra radaren, 

— redusere interferens fra ulike kilder, 

— navigere ved hjelp av radar og i den forbindelse ta hensyn til det omforente regelverket for fart på innlands 

vannveier, og i samsvar med bestemmelsene om krav til navigering ved hjelp av radar (for eksempel bemannings-

krav eller tekniske krav til fartøyer), 

— håndtere særlige omstendigheter, for eksempel trafikktetthet, utstyrsfeil og farlige situasjoner. 

4 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte oppgaver 

4.1 Ekspert på passasjerfart  

Den som søker skal kunne 

— organisere bruken av redningsutstyr om bord på passasjerfartøyer, 

— anvende sikkerhetsinstrukser og treffe nødvendige tiltak for å beskytte passasjerene generelt, særlig i nødssitua-

sjoner (for eksempel evakuering, skade, sammenstøt, grunnstøting, brann, eksplosjon eller andre situasjoner som 

kan føre til panikk), herunder gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i 

samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1177/2010, 

— kommunisere på grunnleggende engelsk, 

— oppfylle de relevante kravene i forordning (EF) nr. 1177/2010. 

4.2 Ekspert på flytende naturgass (LNG) 

Den som søker skal kunne 

— sikre at regelverket og standardene for farkoster som bruker LNG som drivstoff, samt andre relevante bestemmelser 

om helse og sikkerhet, er overholdt, 

— være bevisst på særlige forhold knyttet til LNG, gjenkjenne risikoer og håndtere dem, 

— bruke systemene som er spesifikke for LNG på en sikker måte, 

— sikre jevnlig kontroll av LNG-systemet, 

— vite hvordan LNG-bunkring utføres på en sikker og kontrollert måte, 

— forberede LNG-systemet for vedlikehold av farkosten, 

— håndtere nødssituasjoner i forbindelse med LNG. 

 ______   
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VEDLEGG III 

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL MEDISINSK SKIKKETHET 

Medisinsk skikkethet, herunder fysisk og psykisk skikkethet, betyr at en person som arbeider om bord på en farkost, ikke har 

noen sykdom eller nedsatt funksjonsevne som gjør vedkommende ute av stand til 

— å utføre de oppgavene som er nødvendige for å drive farkosten, eller 

— å utføre tildelte oppgaver til enhver tid, eller 

— å oppfatte sine omgivelser på riktig måte. 

Undersøkelsen skal framfor alt omfatte syn og hørsel, motoriske funksjoner, nevro-psykiatrisk status og hjerte- og karlidelser. 

 _____   



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/391 

 

VEDLEGG IV 

GJELDENDE KRAV 

Tabell A 

Formål, artikkel Samsvarskrav Anvendes fra 

Praktiske prøver, artikkel 17 nr. 4 [CESNI …] [___] 

Godkjenning av simulatorer, artikkel 21 nr. 2   

Egenskaper ved og bruksvilkår for registre, artikkel 25 nr. 2   

Tabell B 

Post Grunnleggende kompetansekrav Samsvarskrav Anvendes fra 

1 Grunnleggende kompetansekrav på operativt nivå [CESNI ….] [___] 

2 Grunnleggende kompetansekrav på ledelsesnivå — — 

3 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte tillatelser   

3.1 Navigering på vannveier av maritim karakter   

3.2 Radarnavigasjon   

4 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte oppgaver   

4.1 Ekspert på passasjerfart   

4.2 Ekspert på flytende naturgass (LNG)   

Tabell C 

Grunnleggende krav til medisinsk skikkethet Samsvarskrav Anvendes fra 

Undersøkelse med hensyn til medisinsk skikkethet [CESNI ….] [___] 

 


