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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/182 

av 14. januar 2020 

om maler på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om anerkjennelse av yrkeskva-

lifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(1), særlig 

artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4, 

etter samråd med komiteen omhandlet i artikkel 33 i direktiv (EU) 2017/2397, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2017/2397 fastsetter vilkårene og framgangsmåtene for sertifisering av de kvalifikasjonene som innehas 

av personer som deltar i driften av en farkost på innlands vannveier i Unionen. Formålet med sertifiseringen er å legge 

til rette for mobilitet, ivareta navigasjonssikkerheten og sikre vernet av menneskers liv og av miljøet. 

2) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av direktiv (EU) 2017/2397 kreves det i henhold til nevnte direktiv at 

det opprettes maler for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, enkeltdokumenter som kombinerer EU-

kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker, loggbøker og sertifikater på bestått praktisk prøve. 

3) I henhold til artikkel 34 i direktiv (EU) 2017/2397 må gjennomføringsrettsaktene som fastsetter disse malene, vise til 

standarder vedtatt av Den europeiske komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) og inneholde 

hele teksten til disse standardene, forutsatt at disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, at de er i samsvar med de 

gjeldende kravene som er oppført i vedleggene til direktiv (EU) 2017/2397, og at endringer i beslutningsprosessen i 

CESNI ikke er til skade for Unionens interesser. Den 15. oktober 2019 vedtok CESNI resolusjoner(2) som fastsetter 

standardene for maler på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier, i fullt samsvar med vilkårene 

fastsatt i artikkel 34 i direktiv (EU) 2017/2397. 

4) I samsvar med anbefalingene i EUs handlingsplan for e-forvaltning 2016–2020(3) bør e-forvaltning brukes for å øke 

effektiviteten til offentlige tjenester og legge til rette for forretningsvennlig tverrnasjonal offentlig forvaltning. Det bør 

derfor også fastsettes en mal i elektronisk form for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere, eksperter på flytende 

naturgass og eksperter på passasjerfart. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53. 

(2) Resolusjon CESNI 2019-II-1, resolusjon CESNI 2019-II-2, resolusjon CESNI 2019-II-3, resolusjon CESNI 2019-II-4 og resolusjon 

CESNI 2019-II-5. 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «EU eGovernment 

Action Plan 2016–2020 Accelerating the digital transformation of government», (COM/2016/0179 final). 

2022/EØS/81/141 



Nr. 81/1466 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Malene for trykte og elektroniske utgaver av EU-kvalifikasjonssertifikatene for skipsfører, for ekspert på flytende naturgass og 

for ekspert på passasjerfart er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Malen for et enkeltdokument som kombinerer EU-kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Malen for sertifikater på bestått praktisk prøve er fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Malen for fartsbøker er fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Malen for loggbøker er fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 6 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2020, s. 3–36.] 


