Promemoria
Dnr N2013/5017/RS

Några sjömansfrågor
I denna promemoria lämnas förslag till bestämmelser om rätt att få ut
uppgifter ur sjömansregistret och om direktåtkomst ur samma register.
Det föreslås också en bestämmelse om åldersgräns för att få ansöka om
det läkarintyg som krävs för att få tjänstgöra ombord på fartyg.
Författningsändringarna krävs för att genomföra bestämmelser dels i
direktivet 2012/35/EU om ändring av direktiv 2008/106/EG om
minimikrav för utbildning för sjöfolk, dels i den internationella
sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen).
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2014.
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1.

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i mönstringslagen
(1983:929)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om mönstringslagen (1983:929)
dels att 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 a och b §§, med följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 §

Sjömän
ska
genomgå
regelbundna läkarundersökningar.
Efter en undersökning ska läkaren
utfärda
ett
särskilt
intyg
(läkarintyg).
Läkarintyg för sjöfolk som
omfattas av direktiv 2008/106/EG
om minimikrav på utbildning av
sjöfolk2, senast ändrat genom
direktiv 2012/35/EU3, får endast
utfärdas till den som har ansökt
om ett sådant intyg efter att han
eller hon fyllt 16 år.
För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får
läkarundersökningen begränsas till syn- och hörselförmåga.

Sjömän
skall
genomgå
regelbundna läkarundersökningar.
Efter en undersökning skall
läkaren utfärda ett särskilt intyg.

23 a §
Rätt att få uppgifter ur
sjömansregistret om statusen på
behörighetsbevis,
intyg
om
erkännande och dispenser har på
begäran
1. medlemsstat i EU och stat
som
har
tillträtt
den
internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer för
sjöfolks utbildning, certifiering
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om
ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EUT L 343,
14.12.2012 s. 78, Celex 32012L0035).
2
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om
minimikrav på utbildning för sjöfolk (EUT L 323, 3.12.2008, s. 33, Celex 32008L0106).
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om ändring
av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EUT L 343, 14.12.2012
s. 78, Celex 32012L0035).

3

och vakthållning från 1978
(STCW-konventionen) när det
gäller uppgifter som den andra
staten behöver för att fullgöra sitt
uppdrag
enligt
direktiv
2008/106/EG
eller
STCWkonventionen, samt
2. ett fartygs ägare eller redare
när det gäller uppgifter för att
kontrollera utbildningen eller
behörigheten hos sjömän, som är
anställda av ägaren eller redaren
eller som dessa avser att anställa.
23 b §
För de syften som avses i 23 a §
får Transportstyrelsen medge
direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas i sjömansregistret.
Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.
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1.2

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 3 a § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §4
Sekretessen enligt 1 § första
stycket 2 hindrar inte att uppgift
lämnas till en enskild enligt vad
som föreskrivs i mönstringslagen
(1983:929).
Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av
fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat
delgivningsföretag.
Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.

4

Senaste lydelse 2010:1982.
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2.

Bakgrund

2.1

Direktivet 2012/35/EU om ändring av
direktivet 2008/106/EG om minimikrav på
utbildning för sjöfolk

Direktivets syfte och huvudsakliga innehåll
Direktivet 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (i
fortsättningen direktivet) innehåller som titeln indikerar framför allt
minimikrav på utbildning för sjöfolk. Kraven bygger på de
internationella normer som finns i Internationella sjöfartsorganisationens
(IMO) konvention av år 1978 om normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Större
revideringar i konventionen skedde år 1995 och 2010. Den sistnämnda
revideringen medförde att det år 2012 antogs ändringar i direktivet
genom direktiv 2012/35/EU, i denna promemoria benämnt
ändringsdirektivet.
Direktivet (i dess lydelse enligt ändringsdirektivet) innebär dessutom
att sjöfolk, efter vederbörlig utbildning, ska erhålla behörighetsbevis,
certifikat eller andra intyg som bevis för att sjöfolket har uppnått
utbildningskraven och därmed har rätt att tjänstgöra ombord på fartyg.
Direktivet innehåller också bestämmelser om att dessa olika dokument
ska erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna så att sjöfolk kan utöva sitt
yrke utan att behöva göra om eller komplettera sin utbildning eller
ansöka om nya dokument t.ex. vid byte av tjänst till ett fartyg registrerat i
en annan medlemsstat. Direktivet innehåller slutligen också
bestämmelser om hälsokrav, om kommunikation ombord och om vilotid
för vakthavande personal. Ändringsdirektivet ska vara genomfört senast
den 3 juli 2014.
Det svenska genomförandet hittills
De flesta bestämmelserna i ändringsdirektivet är redan genomförda i
svensk rätt. Sverige är sedan många år part till STCW-konventionen och
godkände också den senaste revideringen av konventionen. Vid det
godkännandet gjordes vissa ändringar i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän för att genomföra ändringar i konventionen på detta område (jfr
prop. 2010/11:117). Det har också gjorts ändringar i såväl förordning
som myndighetsföreskrifter med anledning av revideringen av
konventionen. Eftersom direktivet och ändringsdirektivet i sak inte
avviker från konventionen är behovet av genomförandeåtgärder
begränsat. Det pågår dock för närvarande inom såväl
Näringsdepartementet som Transportstyrelsen ett analysarbete för att
utröna om och i så fall vilka författningsändringar ändringsdirektivet
föranleder. Det kan inte uteslutas att det kommer att behöva göras
ändringar i såväl förordning som Transportstyrelsens föreskrifter. I denna
promemoria redovisas dock endast förslag till författningsändringar som
kräver ändring av lag och således är av brådskande karaktär.
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Näringsdepartementet avser att återkomma med förslag till de ändringar
av förordning som ändringsdirektivet kräver.

2.2

STCW-konventionen

Som redan har nämnts är Sverige sedan länge part till STCWkonventionen och har genomfört de bestämmelser i konventionen som
har ansetts nödvändiga. Transportstyrelsen har i det analysarbete som har
pågått sedan antagandet av de omfattande ändringarna i konventionen år
2010 upptäckt att vissa bestämmelser i konventionen kräver viss
författningsreglering. I detta sammanhang gäller det skyldigheten för
konventionsparterna att möjliggöra s.k. direktåtkomst till uppgifter ur
sjömansregistret enligt regel A-I/2.7 i konventionen.
Det ska för övrigt nämnas att konventionen har tillträtts av
ca160 stater, däribland samtliga EU-stater.

3.

Hantering av uppgifter i sjömansregistret

3.1

Rätt att få ut uppgifter ur sjömansregistret

Förslag: Följande subjekt ska på begäran ha rätt att ur
sjömansregistret få uppgifter om statusen på behörighetsbevis, intyg
om erkännande och dispenser:
1. medlemsstat i EU och stat som har tillträtt STCW-konventionen
när det gäller uppgifter som den andra staten behöver för att fullgöra
sitt uppdrag enligt direktiv 2008/106/EG eller STCW-konventionen,
samt
2. ett fartygs ägare eller redare när det gäller uppgifter för att
kontrollera utbildningen eller behörigheten hos sjömän, som är
anställda av ägaren eller redaren eller som dessa avser att anställa.
I offentlighets- och sekretesslagen ska införas en bestämmelse som
anger att den sekretess för uppgifter i sjömansregistret som finns
enligt nuvarande regler inte hindrar att det finns en rätt att få ut
uppgifter enligt här föreslagna bestämmelser.
Skälen för förslaget
Ändringsdirektivet
Enligt artikel 5.12 a) i ändringsdirektivet ska varje medlemsstat åta sig
att föra register över alla de behörighetsbevis, certifikat om
yrkeskunnande och intyg om erkännande för befälhavare och befäl samt,
i förekommande fall, manskap, som har utfärdats, upphört att gälla,
förnyats, upphävts, återkallats eller rapporterats försvunna eller förstörda
samt över utfärdade dispenser.
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Enligt punkten b) i samma artikel ska varje medlemsstat åta sig att
tillhandahålla information om statusen på behörighetsbevis, intyg om
erkännande och dispenser till
– andra medlemsstater,
– andra parter i STCW-konventionen, och
– företag
som begär bekräftelse på äktheten och giltigheten hos dessa dokument
som har tillställts till dem av sjöfolk som anhåller om erkännande eller
om anställning på fartyg.
STCW-konventionen
Bestämmelserna i ändringsdirektivet om sjömansregistret och rätt att få
ut uppgifter om sjömännens kvalifikationer härrör från STCWkonventionen. I regel I/2.14-15 i konventionen finns motsvarande regler
om skyldigheten att föra ett register och att lämna ut uppgifter ur
registret.
Det svenska sjömansregistret
Kravet enligt direktivet och konventionen att föra ett register är uppfyllt
genom 22 § mönstringslagen (1983:929) enligt vilken bestämmelse
Transportstyrelsen med hjälp av automatisk databehandling ska föra ett
register över sjömän och handelsfartyg där sjömän tjänstgör
(sjömansregistret). Enligt 23 § samma lag ska sjömansregistret innehålla
uppgifter om de enskilda sjömännens identitet och kvalifikationer samt
om fartygen. Enligt sistnämnda bestämmelse ska sjömannens tidigare
och pågående tjänstgöring på fartyg kunna utläsas av registret, liksom
kontroll av fartygets bemanning ska kunna göras med hjälp av
uppgifterna i sjömansregistret.
I sjömansregistret registreras således bl.a. sådana uppgifter som krävs
enligt artikel 5.12 a) i direktivet. Någon ytterligare eller ändrad reglering
av de svenska bestämmelserna i detta avseende behövs inte.
När det gäller bestämmelserna i artikel 5.12 b) om rätt att få uppgifter
ur registret är frågan om det behöver införas bestämmelser för att
tillgodose detta.

Är någon sekretessbestämmelse tillämplig på uppgifter i
sjömansregistret?
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22 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL,
reglerar sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning,
m.m. Enligt 1 § första stycket 2 gäller sekretess för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur sjömansregistret. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att
avsikten med bestämmelsen var att kunna hemlighålla uppgifter ur
sjömansregistret i de fall man befarar att sjömannen eller någon anhörig
till denna riskerar att utsättas för t.ex. personförföljelse, något som hade
framförts kunna ske t.ex. vid utrikespolitiska krissituationer (prop.
1993/94:165 s. 40–41). Med utformningen av bestämmelsen kan man

enligt förarbetena både skydda uppgifter som är av särskilt ömtålig art,
t.ex. uppgifter om adresser för personer som har erhållit s.k.
sekretessmarkering inom folkbokföringen, men även uppgifter som
normalt är harmlösa om det behövs på grund av speciella omständigheter
(a. prop. s 41–42). Sjömansregistret innehåller t.ex. uppgifter om
sjömännens identitet (deras personnummer) och adressuppgifter för
sjömännen. Registret innehåller således sådana uppgifter som avses i
22 kap. 1 § första stycket 2 OSL.
Frågan är om skaderekvisitet i sekretessbestämmelsen kan innebära att
uppgifter, som enligt direktivet ska vara tillgängliga, vägras lämnas ut.
Sekretessbestämmelsen skyddar uppgifter om enskilds personliga
förhållanden. De uppgifter som enligt direktivet ska registreras och också
lämnas ut omfattar statusen på sjömännens olika behörighetsbevis och
intyg, dvs. huruvida behörighetsbeviset etc. är giltigt eller om det t.ex. är
återkallat. Även om det enligt direktivet inte finns någon rätt att få veta
av vilken anledning behörighetsbeviset etc. är återkallat, kan det inte
uteslutas att en uppgift om att en sjömans behörighetsbevis är återkallat i
sig kan anses som en uppgift om sjömannens personliga förhållanden.
Det är således inte uteslutet att sekretessbestämmelsen kan komma att
tillämpas på de uppgifter som enligt direktivet ska vara möjliga att få ut.
När det är fråga om utländska myndigheter som vill ta del av
uppgifterna kan konstateras att svenska myndigheter enligt svensk lag
inte har någon skyldighet att lämna ut uppgifter till utländska
myndigheter oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte,
såvida inte en sådan skyldighet är särskild föreskriven
(bet. 1982/83:KU12 s. 36). För det fall sekretess gäller följer av 8 kap.
3 § OSL att en sådan uppgift inte får lämnas ut till en utländsk myndighet
om inte utlämnande sker i enlighet med särskilt föreskrift i lag eller
förordning eller under vissa andra i paragrafen angivna förutsättningar.
Någon annan bestämmelse i OSL torde inte kunna bli tillämplig på
uppgifter ur sjömansregistret.
Ändringsdirektivets krav på tillträde till uppgifter ur sjömansregistret
kräver viss reglering
Ovan har konstaterats att det inte är uteslutet att uppgifter som enligt
direktivet ska lämnas ut kan komma att sekretessbeläggas med stöd av
22 kap. 1 § första stycket 2 OSL. Det har vidare konstaterats att någon
rätt för utländska myndigheter att få ut uppgifter ur registret inte finns.
För att garantera rätten enligt direktivet och konventionen att få ut
uppgifter om sjömännen ur sjömansregistret bör därför införas en
sekretessbrytande bestämmelse om rätt till tillträde till uppgifter ur
sjömansregistret för de subjekt som direktivet kräver.
Av redogörelsen under föregående rubrik har framkommit att när det
gäller rätten för utländska myndigheter att få ut uppgifter ska den
sekretessbrytande bestämmelsen finnas i lag eller förordning. När det
gäller sekretessbrytande bestämmelser till förmån till enskilda, dvs.
fartygs ägare eller redare, krävs enligt 8 kap. 1 § OSL att den
sekretessbrytande bestämmelsen finns i OSL eller i lag eller förordning
som OSL hänvisar till. Eftersom sjömansregistret regleras i
mönstringslagen är det mest lämpligt att en sekretessbrytande
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bestämmelse också placeras i anslutning till den lagens bestämmelser om
sjömansregistret. En sådan lösning kräver således enligt 8 kap. 1 § OSL
att det i OSL förs in en hänvisning till den sekretessbrytande
bestämmelsen i mönstringslagen.
De föreslagna bestämmelserna innebär sammanfattningsvis att även
om sekretess för uppgifter ur sjömansregistret skulle råda enligt nämnda
bestämmelse i 22 kap. 1 § första stycket OSL har andra medlemsstater
och stater som har anslutit sig till STCW-konventionen, samt fartygs
ägare och redare rätt att få ut uppgifterna.
Något om redarbegreppet
Enligt direktivet ska bl.a. företag ha rätt att få ut uppgifterna. Enligt
definitionen i artikel 1.26 i direktivet avses med företag fartygets ägare
eller någon annan organisation eller person, såsom redaren eller den som
hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för
fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och
det ansvar som åligger företaget genom detta direktiv.
Begreppet redare återfinns i mönstringslagen men saknar definition.
Någon vägledning för hur begreppet ska tolkas finns inte i lagens
förarbeten. Inte heller i övrigt i svensk rätt finns någon allmängiltig
definition av begreppet redare. Det kan dock vara av intresse att se hur
begreppet definieras i ett par av de mest centrala författningarna på
sjöfartsområdet.
Enligt 1 kap. 2 § andra stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364) och
1 kap. 6 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska
vad som sägs i de lagarna om redare gälla även den som i redarens ställe
utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift. Detta s.k. utökade
redarbegrepp utnyttjas i praktiken även vid tillämpningen av
mönstringslagen. Redarbegreppet som det tillämpas enligt
mönstringslagen kan därför anses omfatta vad som i direktivet avses med
företag. I den föreslagna lagändringen är det därmed tillräckligt att ange
att ett fartygs ägare eller redare ska ha rätt att få ut uppgifterna.
Överföring av personuppgifter till tredje land
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Som redovisats i det föregående följer av ändringsdirektivet och STCWkonventionen en rätt för medlemsstat i EU och stat som har tillträtt
konventionen att få uppgifter om statusen på behörighetsbevis, intyg om
erkännande och dispenser. Det förutsätts således att personuppgifter förs
över till tredje land.
Enligt 33 § personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL, är det
förbjudet att föra över personuppgifter till tredje land, om inte det landet
har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. I 34 § PUL finns
vissa undantag från detta förbud. Vidare finns i 35 § PUL ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att genom föreskrifter eller i enskilda fall besluta om
undantag från förbudet. Av 2 § PUL följer att om det i en annan lag eller
i en förordning finns bestämmelser som avviker från PUL, ska de
bestämmelserna gälla. Den bedömningen görs att den i detta avsnitt
föreslagna bestämmelsen om att bl.a. alla parter till STCW-konventionen
ska ha rätt att få ut vissa uppgifter ur sjömansregistret utgör en sådan

reglering som i enlighet med 2 § PUL ersätter de bestämmelser i PUL
som reglerar möjligheten att överföra personuppgifter till tredje land.

3.2

Direktåtkomst till sjömansregistret

Förslag: I syfte att kontrollera sjömäns utbildning och behörigheter
ska Transportstyrelsen få medge direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas i sjömansregistret.
Skälen för förslaget
Enligt regel A-I/2.7 i STCW-konventionen ska det finnas s.k.
kontrollerad elektronisk åtkomst till sjömansregistret för parter till
konventionen och företag för att kontrollera
– namnet på sjömän samt numret, datumet för utfärdandet och
giltighetstiden för dessas behörighetsbevis, erkännanden eller dispenser,
– den kapacitet som sjömannen har rätt att arbeta i, och
– vilka funktioner som sjömannen i övrigt får inneha.
I praktiken är detta samma uppgifter som registerföraren är skyldig att
lämna ut enligt ändringsdirektivet, jfr avsnitt 3.1.
Kravet på kontrollerad åtkomst i konventionen har av
Transportstyrelsen och en rad sjöfartsadministrationer i andra länder
tolkats som s.k. direktåtkomst till respektive stats motsvarande
sjömansregister, dvs. en möjlighet att (med eller utan kod, inloggning
etc.) få automatiserad tillgång till uppgifter i registret. Direktåtkomst
innebär inte att användaren kan bearbeta uppgifterna eller på annat sätt
påverka uppgifterna i registret. En direktåtkomst kan dock ge användaren
en möjlighet att hämta hem informationen till sitt eget system och
bearbeta den där.
Sjömansregistret och BUMS
Sjömansregistret med det innehåll som krävs enligt direktivet och
konventionen är inte avgränsat utan ingår i ett större administrativt
system hos Transportstyrelsen, Transportstyrelsens system för
Behörigheter, Utbildningar och Mönstring av sjömän (BUMS) i vilket en
stor mängd uppgifter om sjömännen finns. Utöver de uppgifter som ska
finnas i enligt direktivet och konventionen finns i BUMS även uppgifter
om t.ex. sjömännens utbildningar och vilka fartyg de har tjänstgjort på.
Systemet är redan tillgängligt för sjömännen som kan logga in och
komma åt uppgifter om sig själva. Systemet tillåter i princip vilka
sammansättningar av uppgifterna som helst. När det gäller uppgifter för
den direktåtkomst som krävs enligt konventionen har Transportstyrelsen
tagit fram ett gränssnitt där användaren, för att över huvud taget kunna
komma åt uppgifterna, måste ha tillgång till sjömannens födelsedatum
och nummer på det dokument som ska kontrolleras. Efter sökning på
samtliga dessa uppgifter kan användaren få en bekräftelse att namnet,
födelsedatumet och numret stämmer, och därutöver datum för
utfärdande, giltighetstid, vilken befattning eller funktion som dokumentet
medger och eventuella begränsningar samt vem som har utfärdat
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dokumentet. Om systemet inte har någon person som matchar
uppgifterna får användaren en uppgift om detta.
Fullständigt personnummer är således inte något krav för att kunna
söka, och framgår inte heller av bekräftelsen. Några adressuppgifter
kommer inte att visas. Några känsliga uppgifter kommer således inte att
omfattas av direktåtkomst.
Förslag
För att tillgodose konventionskravet bör det införas en möjlighet för
Transportstyrelsen att medge direktåtkomst till sjömansregistret. Det bör
dock inte i författning anges vilka subjekt som ska ha rätt till sådan
direktåtkomst eftersom det inte kan uteslutas att även andra myndigheter
än de som nämns i konventionen, som utför uppgifter inom
sjöfartsområdet, t.ex. Kustbevakningen och Sjöfartsverket, eller
utbildningsanordnare, bör kunna få direktåtkomst. Det är dock för
närvarande inte möjligt att klargöra behovet av detta. Mot bakgrund av
uppgifternas karaktär bör det kunna lämnas till Transportstyrelsen att
själv avgöra vilka som ska kunna få sådan direktåtkomst. Det bör inte
heller anges vilka dokument som ska få omfattas av direktåtkomsten.
Utöver de dokument som konventionen kräver ska omfattas av
direktåtkomst är det möjligt att även certifikat om yrkeskunnande, dvs.
vad som i svensk rätt benämns certifikat, ett dokument som visar att
sjömannen är behörig att inneha en viss funktion, t.ex. sjukvårdare eller
radiooperatör, bör kunna omfattas av direktåtkomst. Det bör därför kunna
lämnas till Transportstyrelsen att avgöra vilka dokument som ska
omfattas av direktåtkomst. Däremot bör direktåtkomst få medges endast
för de syften som gäller i övrigt för att få ut uppgifter ur registret, dvs. för
att kontrollera sjömännens utbildning eller behörighet, jfr avsnitt 3.1. På
så sätt erhålls en tillräcklig begränsning av möjligheterna till
direktåtkomst till uppgifter i sjömansregistret.

4.

Ålderskrav vid ansökan om läkarintyg

Förslag: Läkarintyg för sjöfolk som omfattas av direktivet om
minimikrav på utbildning av sjöfolk ska endast få utfärdas till den som
har ansökt om ett sådant intyg efter att han eller hon fyllt 16 år.
Skälen för förslaget: Artikel 11 i direktivet innehåller bestämmelser
om hälsokrav för sjöfolk. Enligt punkten 3 i artikeln ska sjöfolk som har
behörighetsbevis eller certifikat också ha ett giltigt läkarintyg. Av
intresse här är bestämmelsen i punkten 4 a) där det anges att den som
ansöker om läkarintyg ska ha fyllt 16 år. Även detta krav härrör från
STCW-konventionen, jfr regel I/9.4.1. Något motsvarande krav finns inte
i svensk rätt. Det bör därför införas en bestämmelse i svensk rätt för att
uppfylla direktivets och konventionens krav.
Frågan är var en sådan bestämmelse bör föras in. Bestämmelser om
läkarundersökningar och läkarintyg finns i mönstringslagen (1983:929)
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och i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen. Enligt 18 § första
stycket mönstringslagen ska sjömän genomgå regelbundna
läkarundersökningar. Efter en undersökning ska läkaren enligt samma
lagrum utfärda ett särskilt intyg. I 19 § mönstringslagen finns
bestämmelser om läkarintygets giltighetstid. Enligt 21 § mönstringslagen
meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
närmare föreskrifter om läkarundersökning av sjömän och om läkarintyg.
Det är tveksamt om det är möjligt att hänföra ett ålderskrav för att få
ansöka om läkarintyg till en sådan ”närmare föreskrift” som avses i 21 §
mönstringslagen. Det är i alla fall inte helt entydigt att bestämmelser om
ålderskrav vid ansökan är möjliga att delegera med stöd av 21 §
mönstringslagen. En möjlig lösning skulle kunna vara att införa ett
tydligt bemyndigande så att regeringen eller myndighet får tillräckligt
stöd för att meddela föreskrifter om ålderskrav vid ansökan om
läkarintyg. Ett krav på viss ålder för att ansöka får dock anses vara av
sådan grundläggande natur att det är mer lämpligt att införa
bestämmelsen på lagnivå. Detta kan lämpligen göras genom att kravet
förs in i 18 § mönstringslagen.
Det bör nämnas att varken konventionen eller direktivet ställer något
krav på hur ansökan ska göras eller vad den ska innehålla. Något
formaliserat förfarande för att få ett läkarintyg är inte heller infört i
Sverige. Förfarandet i Sverige går i praktiken till så att sjömannen
kontaktar en läkare med en begäran om en läkarundersökning i syfte att
få ett läkarintyg. I normalfallet utfärdas läkarintyget direkt efter avslutad
läkarundersökning. En ansökan om läkarintyg torde därför kunna anses
göras i samband med läkarundersökningen eller senast när den är
avslutad.

5.

Ikraftträdande

Förslag: De föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den
3 juli 2014.
Skälen för förslaget
Rätt att få uppgifter ur sjömansregistret
Enligt artikel 2 i ändringsdirektivet ska medlemsstaterna sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet
före den 4 juli 2014. Det saknas anledning att sätta
författningsändringarna i kraft något annat datum än den 3 juli 2014.
Några övergångsregler torde inte behövas.
Det kan nämnas att Sverige uppfyller STCW-konventionens krav på att
föra register och lämna ut uppgifter sedan länge. Sjömansregistret har
som ovan nämnts funnits i många år, och Sverige har i praktiken lämnat
ut uppgifter om statusen på de nämnda sjömansdokumenten när t.ex.
andra länder eller rederier begärt det. Av den anledningen skulle det i och
för sig kunna argumenteras för att ikraftträdandet bör göras så snart som
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möjligt. Med beaktande av erforderlig remisstid och riksdagsbehandling
är det dock svårt att i praktiken sätta något tidigare ikraftträdande än det
som följer av direktivets krav för genomförande. Eftersom utlämnande
av uppgifter också redan sker och det i praktiken inte har funnits
anledning att sekretessbelägga några uppgifter ur sjömansregistret vare
sig gentemot andra EU-länder eller gentemot något tredje land, är det
tillräckligt att ikraftträdandet sätts till det datum som direktivet kräver.
Den föreslagna bestämmelsen om rätt att få ut uppgifter är i första hand
avsedd att garantera att Sverige tillmötesgår en begäran och tillämpar
reglerna i direktivet och konventionen. Inget hindrar att uppgifterna
lämnas ut före ikraftträdandet, om befintliga bestämmelser i t.ex. OSL
inte lägger några hinder i vägen.
Direktåtkomst ur sjömansregistret
När det gäller förslaget till direktåtkomst till uppgifter ur
sjömansregistret är detta ett krav som parterna till STCW-konventionen
ska införa senast den 1 januari 2017. Många länder har dock redan infört
direktåtkomst. Transportstyrelsen har också tagit fram ett system för
direktåtkomst som kan börja användas så snart författningsstöd finns.
Eftersom direktåtkomst är en åtgärd som underlättar det administrativa
arbetet för såväl myndighet som redare, finns det ingen anledning att
avvakta med införandet till 2017. Det är därför lämpligt att förslaget om
direktåtkomst träder i kraft så snart det är möjligt, lämpligen samma
datum som övriga förslag, dvs. den 3 juli 2014.
Lägsta ålder för att ansöka om läkarintyg
Enligt artikel 2 i ändringsdirektivet ska medlemsstaterna sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet
före den 4 juli 2014. Konventionens motsvarande krav om ålderskrav för
ansökan om läkarintyg är dock redan gällande mot Sverige, varför det av
den anledningen finns skäl att sätta ett så tidigt ikraftträdande som
möjligt. Det har dock tidigare i detta avsnitt redogjorts för att det i
praktiken är svårt att sätta lagändringen i kraft så mycket tidigare än till
halvårsskiftet 2014. Det förefaller därför mest lämpligt att sätta samma
datum för ikraftträdande för bestämmelsen om läkarintyg som för
majoriteten av övriga bestämmelser som föreslås i denna promemoria,
dvs. den 3 juli 2014. Mot bakgrund av hur förfarandet i praktiken går till
med läkarundersökning och utfärdande av läkarintyg, se avsnitt 4, behövs
inte några övergångsregler.

6.

Kostnader och konsekvenser

Samtliga förslag i denna promemoria avser genomförande av
bestämmelser i dels direktivet 2008/106/EG i lydelsen enligt direktiv
2012/35/EU, dels STCW-konventionen. Några alternativ till
författningsreglering finns inte.
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6.1

Det allmänna

Förslagen har inga konsekvenser för statsbudgeten. Förslagen påverkar
inte heller jämställdheten och har inte någon påverkan på miljön.
Transportstyrelsen
Förslaget i avsnitt 3.1 innebär en skyldighet för Transportstyrelsen att
alltid lämna ut vissa uppgifter ur Sjömansregistret till andra länder som
är anslutna till STCW-konventionen, och till redare som begär
bekräftelse på uppgifter som en sjöman lämnar inför en anställning. I
praktiken innebär detta åliggande dock inte något nytt eftersom
Transportstyrelsen redan tidigare har lämnat ut dessa uppgifter, såväl på
papper som elektroniskt via e-post. Några konsekvenser för
Transportstyrelsen bör förslaget således inte få i denna del. Förslaget om
direktåtkomst (avsnitt 3.2) bör innebära en avsevärd lättnad av det
administrativa arbetet hos Transportstyrelsen eftersom förslaget innebär
att andra länder och rederier kan få tillgång till registret och där själva
göra de sökningar de behöver för att kontrollera sjömännens utbildning
och behörigheter.

6.2

Den enskilde

Förslaget i avsnitt 3.4 innebär krav på minst 16 års ålder för att få ansöka
om läkarintyg. Eftersom ingen sjöman får tjänstgöra på fartyg före 16 års
ålder bör förslaget dock få relativt små konsekvenser. I praktiken torde
förslaget innebära att möjligheten att tjänstgöra på fartyg förskjuts framåt
med den tid det tar att göra en läkarundersökning och förfarandet för att
administrera utfärdandet av läkarintyget eftersom det inte längre är
möjligt att ansöka om läkarintyget så att det är utfärdat till den dag
personen fyller 16 år. Förslaget påverkar dock en mycket marginell andel
av den totala mängden sjömän.

6.3

Företagen

Förslagen i denna promemoria är nästan uteslutande bestämmelser som
reglerar förfarandet hos Transportstyrelsen. Några betungande regler för
företagen föreslås inte. Tvärtom bör rederiernas hantering av sjömännens
intyg m.m. kunna underlättas genom framför allt förslaget om
direktåtkomst till uppgifter ur sjömansregistret (avsnitt 3.2). Rederierna
behöver då inte vända sig med en formell begäran till Transportstyrelsen
när rederiet behöver kontrollera en sjömans uppgifter inför t.ex. en
anställning, utan rederiet kan då själv gå in i registret och få ut nödvändig
information.
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7.

Författningskommentar

7.1

Förslaget till lag om ändring i mönstringslagen
(1983:929)

18 §
I första stycket har en förklaring införts så att det framgår att det särskilda
intyget är det läkarintyg som det i andra stycket och även andra
paragrafer talas om.
Andra stycket är nytt och genomför artikel 11.4 b) i direktiv
2008/106/EG i lydelsen enligt direktiv 2012/35 samt regel I/9.4.1 i
STCW-konventionen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
23 a §
Paragrafen är ny och genomför artikel 5.12 b) i direktiv 2008/106/EG i
lydelsen enligt direktiv 2012/35/EU samt regel I/2.15 i STCWkonventionen. Bestämmelsen innebär att oavsett om sekretess skulle råda
vid en prövning enligt 22 kap. 1 § första stycket 2 offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska uppgifter om statusen på behörighetsbevis,
intyg om erkännande och dispenser lämnas ut på begäran. Av
förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal framgår vad
som avses med dessa olika dokument.
Övervägandena finns i avsnitt 3.1.
23 b §
Paragrafen är ny och genomför regel A-I/2.7 i STCW-konventionen.
Övervägandena finns i avsnitt 3.2
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Den nya bestämmelsen i 18 § andra stycket om ålderskrav vid ansökan
om läkarintyg blir gällande även på ansökningar som har gjorts före
ikraftträdandet. I avsnitt 5 redogörs för anledningen till detta.

7.2

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

22 kap. 3 a §
I paragrafen har införts ett nytt första stycke. Enligt 1 § första stycket 2
gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om
det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
sjömansregistret. Den nya bestämmelsen i den här paragrafen innebär att
sekretessen enligt 1 § första stycket 2 inte hindrar att uppgift lämnas till
en enskild enligt vad som föreskrivs i mönstringslagen (1983:929). I
16

23 a § mönstringslagen finns en sådan sekretessbrytande bestämmelse
som innebär att ska uppgifter om statusen på behörighetsbevis, intyg om
erkännande och dispenser ska lämnas ut på begäran av medlemsstater i
EU, stater som har tillträtt STCW-konventionen samt fartygs ägare och
redare, se också avsnitt 7.1 för kommentaren till den bestämmelsen.
Det tidigare första stycket har förts över i oförändrad form och med
oförändrat innehåll till ett andra stycke.
Övervägandena finns i avsnitt 3.1.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/35/EU
av den 21 november 2012
om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk
(Text av betydelse för EES)

Unionsreglerna om utbildning och certifiering av sjöfolk
har därefter anpassats till senare ändringar i STCW-kon
ventionen, och en gemensam unionsmekanism för erkän
nande av systemen för utbildning och certifiering av sjö
folk i tredjeländer inrättades. Dessa regler finns, efter en
omarbetning, i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/106/EG (4).

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

(3)

En konferens för parterna i STCW-konventionen, som
hölls i Manila 2010, medförde väsentliga ändringar av
STCW-konventionen (nedan kallade Manilaändringarna),
nämligen om förebyggande av bedrägligt beteende när
det gäller certifikat, på området hälsokrav, säkerhets
utbildning, även med avseende på piratdåd och väpnade
rån, och utbildning i teknikrelaterade frågor. Med Manila
ändringarna infördes också krav för matroser liksom nya
yrkesprofiler, såsom fartygseltekniker.

(4)

Alla medlemsstater är parter i STCW-konventionen och
ingen medlemsstat har motsatt sig Manilaändringarna
enligt förfarandet för detta syfte. Medlemsstater bör där
för anpassa sina nationella regler efter Manilaändringarna.
En konflikt mellan medlemmarnas internationella åtagan
den och deras unionsåtaganden bör undvikas. Med tanke
på sjöfartens globala karaktär bör unionens regler om
utbildning och certifiering av sjöfolk anpassas efter inter
nationella regler. Flera bestämmelser i direktiv
2008/106/EG bör därför ändras för att återspegla
Manilaändringarna.

(5)

Förbättrad utbildning för sjöfolk bör inbegripa lämplig
teoretisk och praktisk undervisning för att säkerställa
att sjöfolk är kvalificerade för att uppfylla skydds- och
säkerhetsnormer och kan hantera risker och nödsituatio
ner.

(6)

Kvalitetsnormer och system för kvalitetsnormer bör ut
vecklas och genomföras, när detta är tillämpligt, med
beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommen
dation av den 18 juni 2009 om inrättande av en eu
ropeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbild
ning (5) och andra relaterade åtgärder som antagits av
medlemsstaterna.

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Utbildning och certifiering av sjöfolk regleras genom In
ternationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention
om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och
vakthållning (STCW) från 1978 (nedan kallad STCW-kon
ventionen), som trädde i kraft 1984 och ändrades väsent
ligt 1995.

STCW-konventionen införlivades första gången i unions
rätten genom rådets direktiv 94/58/EG av den 22 novem
ber 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (3).

(1) EUT C 43, 15.2.2012, s. 69.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2012 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 november 2012.
(3) EGT L 319, 12.12.1994, s. 28.

(4) EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.
(5) EUT C 155, 8.7.2009, s. 1.
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(7)

Arbetsmarknadens parter i Europa har kommit överens
om minsta tillåtna vilotid för sjöfolk och direktiv
1999/63/EG (1) har antagits i syfte att genomföra den
överenskommelsen. Genom det direktivet ges också möj
lighet att tillåta undantag från bestämmelserna om
minsta tillåtna vilotid för sjöfolk. Möjligheten att tillåta
undantag bör dock begränsas vad gäller längsta tid, fre
kvens och omfattning. Syftet med Manilaändringarna var
bland annat att, för att förhindra uttröttning, sätta ob
jektiva gränser för undantagen från bestämmelserna om
minsta tillåtna vilotid för vakthållningspersonal och sjö
folk med uppgifter som rör säkerhet, skydd och förhind
rande av förorening. Manilaändringarna bör införlivas i
direktiv 2008/106/EG så att samstämmighet med direktiv
1999/63/EG ändrat genom direktiv 2009/13/EG (2) sä
kerställs.

(8)

Med beaktande av vikten av att fastställa minimikrav för
levnads- och arbetsvillkor för allt sjöfolk kommer direktiv
2009/13/EG i enlighet med vad som fastställs i det di
rektivet att få verkan från och med den dag då konven
tionen om arbete till sjöss från 2006 träder i kraft.

(9)

Direktiv 2008/106/EG innehåller också en mekanism för
erkännande av tredjeländers utbildnings- och certifie
ringssystem för sjöfolk. Erkännandet beviljas av kommis
sionen i enlighet med ett förfarande enligt vilket kom
missionen bistås av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan
kallad byrån) som inrättades genom Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 (3) och av
kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förore
ning från fartyg (COSS), inrättad genom Europaparlamen
tets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (4). Erfa
renheterna från tillämpningen av det förfarandet tyder på
att det bör ändras, nämligen vad gäller tidsfristen för

(1) Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om
arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Com
munity Shipowners’ Association (ESCA) och Federation of Transport
Workers’ Unions in the European Union (FST) – Bilaga: Europeiskt
avtal om arbetstidens organisation för sjömän (EGT L 167,
2.7.1999, s. 33).
(2) Rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genom
förande av det avtal som ingåtts av European Community Shipow
ners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federa
tion (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss (EUT L 124,
20.5.2009, s. 30).
(3) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.
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kommissionens beslut. Eftersom erkännandet kräver att
byrån gör en inspektion som måste planeras och genom
föras, och det i de flesta fall för det berörda tredjelandet
innebär väsentliga anpassningar efter STCW-konventio
nens krav, kan hela förfarandet inte fullföljas på tre må
nader. Erfarenheterna visar att en mer realistisk tidsram
för detta tycks vara 18 månader. Tidsfristen för kommis
sionens beslut bör därför ändras i enlighet med detta,
men möjligheten för den begärande medlemsstaten att
preliminärt erkänna tredjelandets STCW-system bör be
hållas för att bevara flexibiliteten. Dessutom är bestäm
melserna om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifi
kationer (5) inte tillämpliga avseende erkännande av sjö
folks certifikat enligt direktiv 2008/106/EG.

(10)

Tillgänglig statistik om sjöfolk i unionen är ofullständig
och ofta inkorrekt, vilket försvårar beslutsfattandet inom
denna sektor. Detaljerad information om sjöfolks certifie
ring kan inte helt lösa det här problemet, men skulle
utan tvekan hjälpa. Enligt STCW-konventionen är par
terna skyldiga att föra register över alla certifikat och
erkännanden och relevanta förnyelser eller andra åtgärder
som påverkar dem. Medlemsstaterna är skyldiga att föra
register över utfärdade certifikat och intyg om erkännan
de. För att få information som är så fullständig som
möjligt om anställningssituationen i unionen, uteslutande
i syfte att underlätta medlemsstaternas och kommissio
nens beslutsfattande, bör medlemsstaterna vara skyldiga
att till kommissionen sända in utvald information som
redan finns i deras register över sjöfolks behörighetsbevis.
Denna information bör meddelas endast för statistiska
analysändamål och får inte användas för administrativa
eller rättsliga ändamål, eller kontrolländamål. Den infor
mationen måste överensstämma med unionens krav på
dataskydd och därför bör en bestämmelse i detta syfte
införas i direktiv 2008/106/EG.

(11)

Resultaten från analysen av sådan information bör an
vändas för att förutse trender på arbetsmarknaden i syfte
att förbättra sjöfolks valmöjligheter i fråga om karriär
planering och utnyttjande av de möjligheter till yrkes
utbildning som finns att tillgå. Sådana resultat bör också
bidra till att förbättra yrkesutbildningen.

(5) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

L 343/80

(12)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

I syfte att samla in uppgifter om sjöfolksyrket som följer
yrkets och teknikens utveckling, bör befogenhet att anta
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europe
iska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen
med avseende på anpassningar av bilaga V till direktiv
2008/106/EG. Användningen av sådana delegerade akter
bör begränsas till fall då ändringar i STCW-konventionen
och STCW-koden innebär att ändringar måste göras i
den bilagan. Vidare bör användningen av sådana delege
rade akter inte möjliggöra ändringar av de bestämmelser
om anonymisering av uppgifter som det hänvisas till i
den bilagan. Det är av särskild betydelse att kommissio
nen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande
arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen för
bereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att
relevanta handlingar översänds samtidigt till Europapar
lamentet och rådet och att det sker så snabbt som möj
ligt och på lämpligt sätt.

(13)

Unionens sjöfartssektor har sjöfartsexpertis av hög kva
litet, vilket bidrar till att förstärka dess konkurrenskraft.
Kvaliteten på utbildningen för sjöfolk är viktig för denna
sektors konkurrenskraft och för att attrahera unionsmed
borgare, i synnerhet ungdomar, till sjöfartsyrkena.

(14)

För att upprätthålla kvaliteten på utbildningen för sjöfolk
måste åtgärderna för att förebygga bedrägerier rörande
behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande för
bättras.

(15)

(16)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
direktiv 2008/106/EG har kommissionen tilldelats ge
nomförandebefogenheter på området utbildning och cer
tifiering av sjöfolk. Av samma skäl bör genomförandebe
fogenheter också tilldelas kommissionen när det gäller de
statistiska uppgifter om sjöfolk som medlemsstaterna ska
tillhandahålla kommissionen. Dessa befogenheter bör ut
övas i enlighet med Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om
fastställande av allmänna regler och principer för med
lemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av
sina genomförandebefogenheter (1).

Granskningsförfarandet bör användas för antagande av
tekniska krav som är nödvändiga för att garantera en
lämplig förvaltning av de statistiska uppgifter som avses
i bilaga V till direktiv 2008/106/EG och för antagande av
genomförandebeslut om erkännande och återkallande av
erkännande av tredjeländers STCW-system.

(1) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
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(17)

Manilaändringarna trädde i kraft den 1 januari 2012,
medan övergångsbestämmelser får tillämpas fram till
den 1 januari 2017. För att göra övergången till de
nya reglerna smidig bör detta direktiv innehålla samma
övergångsbestämmelser som de som föreskrivs i Manila
ändringarna.

(18)

IMO:s sjösäkerhetskommitté noterade vid sitt 89:e möte
behovet av förtydliganden avseende genomförandet av
Manilaändringarna, med beaktande av de övergångs
bestämmelser som fastställs däri och med beaktande av
STCW-konferensens resolution 4 där man framhåller be
hovet av att fullständig överensstämmelse uppnås senast
den 1 januari 2017. Ett sådant förtydligande föreskrevs i
IMO-cirkulären STCW.7/Circ.16 och STCW.7/Circ.17. I
STCW.7/Circ.16 anges särskilt att eventuella förnyade
certifikats giltighet inte bör sträcka sig längre än till
den 1 januari 2017 för sjöfolk med certifikat utfärdade
i enlighet med bestämmelserna i STCW-konventionen,
som tillämpades omedelbart före den 1 januari 2012,
och som inte har uppfyllt kraven i Manilaändringarna,
samt för sjöfolk som påbörjade godkänd sjötjänstgöring,
ett godkänt utbildningsprogram eller en godkänd utbild
ning före den 1 juli 2013.

(19)

För att sjöfolk från unionen ska ha fortsatt konkurrens
kraft och för att säkerheten ombord på fartyg ska upp
rätthållas genom aktuell utbildning bör ytterligare för
seningar av införlivandet av Manilaändringarna i unions
rätten undvikas.

(20)

För enhetlig tillämpning av Manilaändringarna inom
unionen är det tillrådligt att medlemsstaterna, när de
införlivar detta direktiv, beaktar den vägledning
som finns i IMO-cirkulären STCW.7/Circ.16 och
STCW.7/Circ.17.

(21)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att anpassa
unionens nuvarande regler till internationella regler om
utbildning och certifiering av sjöfolk, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de där
för på grund av åtgärdens omfattning och verkningar
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åt
gärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med pro
portionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta
mål.
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Direktiv 2008/106/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 2008/106/EG
Direktiv 2008/106/EG ska ändras på följande sätt:

1.
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konferensen mellan de fördragsslutande regering
arna till Solas 74, i dess uppdaterade lydelse,

34. fartygets skyddschef: den person ombord på fartyget
som är ansvarig inför befälhavaren och utsedd av
företaget som ansvarig för fartygets sjöfartsskydd,
inbegripet för införande och upprätthållande av
fartygets skyddsplan och för samarbetet med före
tagets skyddschef och hamnanläggningens skydd
schefer,

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 18 och 19 ska ersättas med följande:

”18. radioreglemente: det radioreglemente som bifogas
till, eller anses vara bifogat till, den internationella
telekommunikationskonventionen, i dess ändrade
lydelse,

19. passagerarfartyg: ett fartyg såsom det definieras i
1974 års internationella konvention om säkerheten
för människoliv till sjöss (Solas 74), i dess ändrade
lydelse,”

b) Punkt 24 ska ersättas med följande:

”24. STCW-koden: koden för sjöfolks utbildning, certifie
ring och vakthållning (STCW) sådan den antogs
genom resolution 2 från 1995 års STCW-kon
ferens, i dess uppdaterade lydelse,”

c) Punkt 27 ska utgå.

35. sjöfartsskyddsuppgifter: omfattar alla sjöfartsskydds
uppgifter och funktioner ombord på fartyg enligt
definitionen i kapitel XI/2 i Solas 74, i dess änd
rade lydelse och i ISPS-koden,

36. behörighetsbevis: ett certifikat som har utfärdats och
erkänts för befälhavare, befäl och radiooperatörer
inom det globala nödsignals- och säkerhetssyste
met till sjöss (GMDSS) i enlighet med kapitel II,
III, IV eller VII i bilaga I och som berättigar den
lagliga innehavaren att tjänstgöra i den befattning
och utföra de uppgifter som hör till den ansvars
nivå som specificeras däri,

37. certifikat om yrkeskunnande: ett annat certifikat än
behörighetsbevis, utfärdat till en sjöman med upp
gift om att relevanta krav på utbildning, kom
petens eller sjötjänstgöring i detta direktiv har upp
fyllts,

38. skriftligt intyg: dokumentation, annan än ett behö
righetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande, som
används för att fastställa att de relevanta kraven i
detta direktiv har uppfyllts,

d) Punkt 28 ska ersättas med följande:

”28. sjötjänstgöring: tjänstgöring ombord på ett fartyg,
vilken är av betydelse för utfärdande eller förnyelse
av ett behörighetsbevis, ett certifikat om yrkeskun
nande eller andra kvalifikationer,”

e) Följande punkter ska läggas till:

39. fartygseltekniker: ett befäl med de kvalifikationer
som anges i kapitel III i bilaga I,

40. matros: manskap med de kvalifikationer som anges
i kapitel II i bilaga I,

”32. GMDSS-radiooperatör: en person som är kvalificerad
enligt kapitel IV i bilaga I,

41. motorman: manskap med de kvalifikationer som
anges i kapitel III i bilaga I,

33. ISPS-koden: Internationella koden för sjöfartsskydd
på fartyg och i hamnanläggningar som den 12 de
cember 2002 antogs genom resolution 2 av

42. fartygselektriker: manskap med de kvalifikationer
som anges i kapitel III i bilaga I.”
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Artikel 3.1 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att sjöfolk som tjänstgör på sådant fartyg
som avses i artikel 2 utbildas minst i enlighet med kraven
i STCW-konventionen enligt bilaga I till detta direktiv samt
innehar certifikat i enlighet med artikel 1.36 och 1.37,
och/eller skriftligt intyg enligt definitionen i artikel 1.38.”

intyga detta erkännande genom påteckning på certifika
tet endast efter kontroll av certifikatets äkthet och gil
tighet. Formuläret för intyget om erkännande ska vara
det som anges i punkt 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-koden.

7.
De intyg om erkännande som avses i punkterna 5
och 6

3.

Artikel 4 ska utgå.

a) kan utfärdas som separata dokument,

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

b) ska utfärdas endast av medlemsstater,

a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Behörighetsbevis, certifikat om yrkeskunnande och
intyg om erkännande”
b) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att behörighets
bevis och certifikat om yrkeskunnande utfärdas endast
till kandidater som uppfyller kraven i denna artikel.”
c) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande
ska utfärdas i enlighet med regel I/2.3 i bilagan till
STCW-konventionen.”
d) Följande punkt ska införas:
”3a.
Behörighetsbevis ska utfärdas endast av med
lemsstaterna, efter kontroll av alla nödvändiga skriftliga
intygs äkthet och giltighet och i enlighet med bestäm
melserna i denna artikel.”
e) I slutet av punkt 5 ska följande mening läggas till:
”Intyg om erkännande av utfärdade av ett behörighets
bevis och intyg om erkännande av ett certifikat om
yrkeskunnande till befälhavare och befäl i enlighet
med reglerna V/1-1 och V/1-2 i bilaga I ska endast
utfärdas om alla krav i STCW-konventionen och detta
direktiv har uppfyllts.”
f) Punkterna 6 och 7 ska ersättas med följande:
”6.
En medlemsstat som erkänner ett behörighets
bevis eller ett certifikat om yrkeskunnande, som har
utfärdats till befälhavare och befäl i enlighet med reg
lerna V/1-1 och V/1-2 i bilagan till STCW-konventio
nen, enligt förfarandet i artikel 19.2 i detta direktiv ska
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c) ska vart och ett tilldelas ett unikt nummer, med
undantag för intyg om erkännande av ett behörig
hetsbevis, som får tilldelas samma nummer som det
ifrågavarande behörighetsbeviset, förutsatt att detta
nummer är unikt, och

d) ska vart och ett upphöra att gälla så snart det er
kända behörighetsbeviset eller certifikatet om yrkes
kunnande utfärdas till befälhavare och befäl i enlighet
med reglerna V/1-1 och V/1-2 i bilagan till STCWkonventionen upphör att gälla eller dras in, upphävs
eller återkallas av medlemsstaten eller av det tredje
land som utfärdade det, och under alla omständighe
ter senast fem år efter dagen för utfärdande.”

g) Följande punkter ska läggas till:

”11.
De som ansöker om certifiering ska lägga fram
tillfredsställande bevis på

a) sin identitet,

b) att deras ålder inte underskrider den som föreskrivs
enligt reglerna i bilaga I för det behörighetsbevis eller
certifikat om yrkeskunnande som ansökan gäller,

c) att de uppfyller de hälsokrav som anges i avsnitt
A-I/9 i STCW-koden,

d) att de fullgjort den sjötjänstgöring och annan till
hörande obligatorisk utbildning som föreskrivs enligt
reglerna i bilaga I för det behörighetsbevis eller cer
tifikat om yrkeskunnande som ansökan gäller, och

e) att de uppfyller de kompetensnormer som föreskrivs
enligt reglerna i bilaga I för de befattningar, funktio
ner och nivåer som ska framgå av behörighetsbevi
sets intyg om erkännande.
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sluta en överenskommelse med de berörda medlemssta
terna eller parterna med uppgift om de berörda handels
områdena och andra relevanta bestämmelser.”

Denna punkt ska inte gälla erkännande av intyg om
erkännande enligt regel I/10 i STCW-konventionen.

12.

Varje medlemsstat ska åta sig att

b) Följande punkter ska införas:

a) föra register över alla de behörighetsbevis, certifikat
om yrkeskunnande och intyg om erkännande för
befälhavare och befäl samt, i förekommande fall,
manskap, som har utfärdats, upphört att gälla, för
nyats, upphävts, återkallats eller rapporterats för
svunna eller förstörda samt över utfärdade dispenser,

”3a.
Behörighetsbevis för sjöfolk som utfärdats av en
medlemsstat eller en part i STCW-konventionen för dess
definierade gränser för kustnära resa kan godtas av an
dra medlemsstater inom deras fastställda gränser för
kustnära resa, under förutsättning att de berörda med
lemsstaterna eller parterna sluter en överenskommelse
där uppgifter om de berörda handelsområdena och an
dra relevanta förhållanden anges.

b) tillhandahålla information om statusen på behörig
hetsbevis, intyg om erkännande och dispenser till
andra medlemsstater eller andra parter i STCW-kon
ventionen och till företag som begär bekräftelse på
äktheten och giltigheten hos behörighetsbevis och/el
ler certifikat som har utfärdats till befälhavare och
befäl i enlighet med bestämmelserna i reglerna
V/1-1 och V/1-2 i bilaga I och som tillställts dem
av sjöfolk som anhåller om erkännande i enlighet
med regel I/10 i STCW-konventionen eller om an
ställning på fartyg.

13.
Från och med den 1 januari 2017 ska den infor
mation som krävs enligt punkt 12 led b tillhandahållas
på elektronisk väg.”

5.

3b.
Medlemsstater som definierar kustnära resor, i
enlighet med kraven i denna artikel, ska

a) uppfylla de principer för kustnära resor som anges i
avsnitt A-I/3 i STCW-koden,

b) infoga gränserna för kustnära resor i de intyg om
erkännande som utfärdas i enlighet med artikel 5.”

7.

Följande artikel ska införas:

Information till kommissionen

6.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas:

”1a.
En medlemsstat ska, för fartyg som tilldelats rätt
att åtnjuta bestämmelserna om kustnära resor i STCWkonventionen, vilket omfattar resor utanför kusten till
andra medlemsstater eller till parter i STCW-konventio
nen inom gränserna för vad de definierar som kustnära,

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.
Medlemsstaterna ska vidta och tillämpa lämpliga åt
gärder för att förhindra bedrägerier och annan olaglig verk
samhet som inbegriper utfärdade certifikat och intyg om
erkännande, och ska införa påföljder som ska vara effektiva,
proportionella och avskräckande.”

”Artikel 5a

Varje medlemsstat ska varje år tillhandahålla kommissionen
den information som anges i bilaga V till detta direktiv om
behörighetsbevis, intyg om erkännande av behörighetsbevis
och, på frivillig basis, certifikat om yrkeskunnande som
utfärdas till manskap i enlighet med kapitlen II, III och
VII i bilagan till STCW-konventionen, endast för statistiska
ändamål och uteslutande för medlemsstaternas och kom
missionens användning vid beslutsfattande.”
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8.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.
Medlemsstaterna ska införa processer och för
faranden för opartisk utredning av alla typer av inkom
petens, handlingar, underlåtelser eller äventyranden av
säkerheten som har rapporterats, vilka kan innebära
ett direkt hot mot säkerheten för liv eller egendom till
sjöss eller mot den marina miljön, och vilka läggs till
last innehavare av behörighetsbevis och certifikat om
yrkeskunnande eller intyg om erkännande utfärdade av
den medlemsstaten i anslutning till innehavarens ut
förande av arbetsuppgifter inom ramen för innehavarens
behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande, och
för återkallande, indragande och upphävande av sådana
behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande med
anledning av ovanstående och för att förhindra
bedrägeri.
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2.
Medlemsstaterna ska vidta och tillämpa lämpliga
åtgärder för att förhindra bedrägerier och annan olaglig
verksamhet som inbegriper utfärdade behörighetsbevis
och certifikat om yrkeskunnande och intyg om erkän
nande.”

också låta detta system omfatta andra tillämpliga
bestämmelser i detta direktiv.”

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

b) I punkt 3 ska inledningen ersättas med följande:

”3.
En rapport om varje utvärdering som gjorts enligt
punkt 2 ska överlämnas till kommissionen av den be
rörda medlemsstaten, i enlighet med det format som
anges i avsnitt A-I/7 i STCW-koden, inom sex månader
från dagen för utvärderingen.”

”Påföljder eller disciplinära åtgärder ska föreskrivas och
genomdrivas i följande fall:”

9.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
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10. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11
Hälsokrav

i) Led a ska ersättas med följande:

”a) All verksamhet rörande utbildning, kompetens
bedömning, certifiering, inklusive läkarintyg, in
tyg om erkännande och förnyad giltighet, som
utförs av icke-statliga organ eller dem under
ställda enheter, ska kontinuerligt övervakas ge
nom ett system för kvalitetsnormer för att säker
ställa att de fastslagna målen uppnås, inbegripet
dem som gäller lärares och bedömares kvalifika
tioner och erfarenhet, i enlighet med avsnitt
A-I/8 i STCW-koden.”

ii) Led b ska ersättas med följande:

”b) I de fall statliga organ eller enheter utför sådan
verksamhet ska det finnas ett system för kva
litetsnormer i enlighet med avsnitt A-I/8 i
STCW-koden.”

iii) Led c ska ersättas med följande:

”c) Målen för utbildningen och de därmed samman
hängande kompetensnormer som ska uppnås
ska vara klart och tydligt definierade och de ni
våer för kunskaper, förståelse och skicklighet
som är adekvata för de examinationer och be
dömningar som krävs i STCW-konventionen ska
fastställas.”

b) I punkt 2 ska följande led läggas till:

”d) alla tillämpliga bestämmelser i STCW-konventionen
och -koden, inbegripet ändringar, ska omfattas av
systemet för kvalitetsnormer. Medlemsstaterna får

1.
Varje medlemsstat ska införa normer för hälsokrav
för sjöfolk och förfaranden för utfärdande av ett läkarintyg
i enlighet med denna artikel och avsnitt A-I/9 i STCWkoden, i förekommande fall med beaktande av avsnitt BI/9 i STCW-koden.

2.
Varje medlemsstat ska säkerställa att de som ansvarar
för att bedöma sjöfolks hälsa är läkare som medlemsstaten
har erkänt för läkarundersökning av sjöfolk, i enlighet med
avsnitt A-I/9 i STCW-koden.

3.
Sjöfolk som innehar behörighetsbevis eller certifikat
om yrkeskunnande som utfärdats enligt bestämmelserna i
STCW-konventionen och som tjänstgör till sjöss, ska också
inneha ett giltigt läkarintyg utfärdat i enlighet med denna
artikel och avsnitt A-I/9 i STCW-koden.

4.

Den som ansöker om läkarintyg ska

a) ha fyllt 16 år,

b) uppvisa tillfredsställande bevis på sin identitet, och

c) uppfylla de normer för hälsokrav som fastställts av den
berörda medlemsstaten.

5.
Läkarintyg ska vara giltiga i högst två år såvida sjö
mannen inte är under 18 år, i vilket fall giltighetsperioden
är högst ett år.

6.
Om giltighetstiden för ett läkarintyg går ut under en
resa, ska regel I/9 i bilagan till STCW-konventionen gälla.
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g) det ombord på dess fartyg alltid ska förekomma
effektiv muntlig kommunikation i enlighet med regel
14.3 och 14.4 i kapitel V i Solas 74 i dess ändrade
lydelse.”

7.
I brådskande fall kan en medlemsstat tillåta att sjöfolk
arbetar utan giltigt läkarintyg. I sådana fall ska regel I/9 i
bilagan till STCW-konventionen gälla.”

11. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:
b) Följande punkt ska läggas till:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”4.
Företagen ska säkerställa att befälhavare, befäl och
annan personal som tilldelats särskilda arbetsuppgifter
och särskilt ansvar ombord på roropassagerarfartyg,
ska ha genomgått förtrogenhetsutbildning för att uppnå
de kunskaper som är lämpliga för den befattning de ska
inneha, de uppgifter som ska utföras och det ansvar de
åläggs, med hänsyn till riktlinjerna i avsnitt B-I/14 i
STCW-koden.”

”Förnyelse av behörighetsbevis och certifikat om
yrkeskunnande”
b) Följande punkt ska införas:

”2a.
För fortsatt sjötjänstgöring på tankfartyg, ska
varje befälhavare och befäl uppfylla kraven i punkt 1 i
denna artikel och åläggas att, med intervall som inte får
överstiga fem år, påvisa fortsatt yrkeskompetens för
tankfartyg i enlighet med avsnitt A-I/11 punkt 3 i
STCW-koden.”

14. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15
c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

Tjänstgöringsduglighet
1.

”3.
Varje medlemsstat ska jämföra de kompetensnor
mer som den har föreskrivit för dem som ansökte om
behörighetsbevis utfärdade fram till och med den 1 ja
nuari 2017 med de kompetensnormer som anges för
relevant behörighetsbevis i del A i STCW-koden, och ska
avgöra om det är nödvändigt att kräva av dessa inneha
vare av behörighetsbevis att de ska genomgå lämplig
repetitions- och fortbildning eller bedömning.”

d) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.
I syfte att uppdatera befälhavares, befäls och ra
diooperatörers kunskaper ska varje medlemsstat säker
ställa att texterna till aktuella förändringar i nationella
och internationella regler om säkerheten för människo
liv till sjöss, sjöfartsskydd och skyddet av den marina
miljön görs tillgängliga för fartyg med rätt att föra deras
flagg, varvid artiklarna 14.3 b och 18 ska respekteras.”

12. I artikel 13 ska punkt 2 utgå.

För att förhindra uttröttning ska medlemsstaterna

a) införa och genomdriva bestämmelser om viloperioder
för vakthavande personal och för dem vars uppgifter
omfattar särskilda uppgifter som rör säkerhet, skydd
och förhindrande av förorening i enlighet med punk
terna 3–13,

b) kräva att vakthållningen ordnas så att den vakthavande
personalens effektivitet inte inskränks på grund av ut
tröttning samt att uppgifterna organiseras så att den
första vakten i början av en resa och påföljande avlö
sande vakter är tillräckligt utvilade och i övrigt tjäns
tedugliga.

2.
Medlemsstaterna ska för att förhindra drog- och alko
holmissbruk säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas i enlig
het med de bestämmelser som anges i denna artikel.

3.
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till den risk som om
bordanställdas uttröttning utgör, särskilt för dem vars upp
gifter omfattar en trygg och säker drift av ett fartyg.

13. Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande led läggas till:

”f) sjöfolk som mönstrar på ett av dess fartyg har ge
nomgått repetitionsutbildning och fortbildning i en
lighet med STCW-konventionen,

4.
Alla som tilldelas tjänstgöring som vakthavande befäl
eller som vaktmanskap, och de vars uppgifter omfattar sär
skilda uppgifter som rör säkerhet, skydd och förhindrande
av förorening ska beredas tillfälle till en viloperiod på minst

a) 10 timmars vila under en 24-timmarsperiod, och
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b) 77 timmar under en 7-dagarsperiod.

5.
Vilotimmarna får inte fördelas på mer än två perioder,
varav den ena ska vara minst sex timmar, och det får inte
gå mer än 14 timmar mellan två viloperioder.

6.
Kraven på viloperioder i punkterna 4 och 5 behöver
inte upprätthållas vid nödsituationer eller under andra
onormala driftsförhållanden. Mönstring, brandbekämp
nings- och livbåtsövningar samt övningar som föreskrivs i
nationell lagstiftning och andra författningar och i interna
tionella instrument, ska genomföras så att viloperioderna
störs så lite som möjligt och så att de inte föranleder
uttröttning.

7.
Medlemsstaterna ska kräva att vaktscheman sätts upp
på lättillgängliga platser. Vaktscheman ska upprättas i ett
standardiserat format på fartygets arbetsspråk och på eng
elska.

8.
När en sjöfarare har bakjour, exempelvis när maskin
rummet är obemannat, ska personen få lämplig kompen
sationsvila om den normala viloperioden störs av utryck
ningar.

9.
Medlemsstaterna ska kräva att en journal över sjöfol
kets dagliga vilotimmar ska föras i ett standardiserat format,
på fartygets arbetsspråk och på engelska, för att möjliggöra
tillsyn och kontroll av efterlevnaden av denna artikel. De
ombordanställda ska få en kopia av den journal som rör
just dem, vilken ska vara erkänd av befälhavaren eller av en
person som fått tillstånd av befälhavaren, och av de om
bordanställda.

10.
Utan hinder av reglerna i punkterna 3–9 har befäl
havaren på ett fartyg rätt att kräva att en ombordanställd
utför det antal arbetstimmar som krävs för den omedelbara
säkerheten för fartyg, personer ombord eller last, eller för
att bistå andra fartyg eller personer i sjönöd. Befälhavaren
kan därmed dra in schemat över vilotimmar och begära att
de ombordanställda utför det antal arbetstimmar som krävs
tills normaltillstånd har återställts. Så snart som möjligt
efter det att normaltillståndet har återställts ska befälhava
ren se till att sjöfolk som har arbetat under en schemalagd
viloperiod får lämplig vila.
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den behöriga myndigheten tillåta eller registrera kollektiv
avtal som tillåter undantag från de fastställda vilotimmarna
i punkterna 4 b och 5 i denna artikel under förutsättning
att viloperioden är minst 70 timmar under en 7-dagars
period och att de gränser som fastställs i punkterna 12
och 13 i denna artikel respekteras. Sådana undantag ska,
så långt det är möjligt, följa de normer som fastställts, men
hänsyn får tas till tätare eller längre ledighetsperioder eller
beviljande av kompensationsledighet för vakthavande per
sonal eller sjöfolk som arbetar ombord på fartyg på korta
resor. Vid undantag ska man, så långt det är möjligt, beakta
riktlinjerna om förebyggande av uttröttning enligt avsnitt BVIII/1 i STCW-koden. Undantag från bestämmelserna om
minsta tillåtna vilotid i punkt 4 a i denna artikel ska inte
tillåtas.

12.
De undantag som avses i punkt 11 från den vecko
vila som anges i punkt 4 b får inte tillåtas mer än två
veckor i följd. Tiden mellan två undantagsperioder ombord
måste vara minst dubbelt så lång som den tid undantaget
gäller.

13.
Inom ramen för möjliga undantag från punkt 5 som
avses i punkt 11 får den minsta tillåtna vilotiden under en
24-timmarsperiod enligt punkt 4 a delas upp i högst tre
viloperioder, varav en ska vara minst 6 timmar och ingen
av de andra två får vara kortare än en timme. Det får inte
gå mer än 14 timmar mellan två viloperioder. Undantag får
inte vara längre än två 24-timmarsperioder under en 7dagarsperiod.

14.
Medlemsstaterna ska i syfte att förhindra alkohol
missbruk fastställa en gräns på högst 0,05 % blodalkohol
koncentration eller 0,25 mg/l alkohol i utandningsluften
eller en alkoholmängd som leder till sådan alkoholkoncent
ration för befälhavare, befäl och annat sjöfolk när de utför
specialuppgifter som rör säkerhet, skydd och den marina
miljön.”

15. Artikel 17.1 c ska ersättas med följande:

”c) utfärda de bevis som avses i artikel 5,”

16. Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a) Rubriken ska ersättas med följande:
11.
Med hänsyn till de allmänna principerna om skydd
av hälsa och säkerhet för arbetstagare och i överensstäm
melse med direktiv 1999/63/EG får medlemsstaterna ge
nom nationella lagar, förordningar eller ett förfarande för

”Erkännande av behörighetsbevis och certifikat om
yrkeskunnande”
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b) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.
Sjöfolk som inte innehar behörighetsbevis utfär
dade av medlemsstater och/eller certifikat om yrkeskun
nande utfärdade av medlemsstater till befälhavare och
befäl i enlighet med reglerna V/1-1 och V/1-2 i
STCW-konventionen får beviljas rätt att tjänstgöra på
fartyg som för en medlemsstats flagg under förutsätt
ning att ett beslut om erkännande av deras behörighets
bevis och certifikat om yrkeskunnande har antagits ge
nom de förfaranden som anges i punkterna 2–6 i denna
artikel.”

c) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:
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intyg enligt STCW-konventionen verkligen innehar ett så
dant behörighetsbevis eller giltiga dispenser och/eller certi
fikat om yrkeskunnande och/eller skriftliga intyg.”

19. Artikel 23.1 a ska ersättas med följande:

”a) Kontroll av att allt sjöfolk som tjänstgör ombord och
som är skyldiga att inneha ett behörighetsbevis och/eller
ett certifikat om yrkeskunnande i enlighet med STCWkonventionen innehar ett sådant behörighetsbevis eller
giltiga dispenser och/eller certifikat om yrkeskunnande,
eller kan uppvisa skriftligt bevis om att en ansökan om
intyg om erkännande har inlämnats till myndigheterna i
flaggstaten.”

20. Artikel 23.2 ska ändras på följande sätt:
”2.
En medlemsstat som genom intyg avser att er
känna sådana behörighetsbevis och/eller certifikat om
yrkeskunnande som avses i punkt 1 utfärdade av ett
tredjeland till en befälhavare, ett befäl eller en radioope
ratör för tjänstgöring på ett fartyg som för dess flagg,
ska lämna in en motiverad begäran om erkännande av
det berörda tredjelandet till kommissionen.”

d) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.
Beslutet om erkännande av ett tredjeland ska fat
tas av kommissionen. Dessa genomförandeakter ska an
tas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 28.2
inom 18 månader efter den dag då begäran lämnades in.
Medlemsstaten som lämnar in begäran kan besluta att
unilateralt erkänna tredjelandet fram till dess att ett be
slut har fattats i enlighet med denna punkt.”

a) Inledningen ska ersättas med följande:

”2.
Bedömning, i enlighet med del A i STCW-koden,
av förmågan hos sjöfolket på fartyget att upprätthålla de
normer för vakthållning och säkerhet som krävs enligt
STCW-konventionen, ska i förekommande fall göras om
det av otvetydiga skäl finns anledning att anta att sådana
normer inte upprätthålls, då något av följande inträffat:”

b) Led d ska ersättas med följande:

”d) Fartyget har på annat sätt framförts så att det inne
bär en fara för personer, egendom eller miljö, eller
på ett sätt som äventyrar säkerheten.”

21. Följande artikel ska införas:
17. Artikel 20.6 ska ersättas med följande:
”Artikel 25a
”6.
Beslutet om ett återkallande av erkännandet ska fat
tas av kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i
enlighet med granskningsförfarandet i artikel 28.2. De be
rörda medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att
genomföra beslutet.”

Information för statistiska ändamål
1.
Medlemsstaterna ska lämna den information som för
tecknas i bilaga V till kommissionen endast för statistiska
analysändamål. Sådan information får inte användas för
administrativa eller rättsliga ändamål eller för kontrollända
mål, utan får uteslutande användas av medlemsstaterna och
kommissionen vid beslutsfattande.

18. Artikel 22.1 ska ersättas med följande:

”1.
Oavsett flagg ska alla fartyg, med undantag för de
typer av fartyg som undantas enligt artikel 2, när de befin
ner sig i en medlemsstats hamnar vara underkastade hamn
statskontroll av inspektörer som vederbörligen bemyndigats
av den medlemsstaten att kontrollera att allt sjöfolk som
tjänstgör ombord och som ska inneha ett behörighetsbevis
och/eller ett certifikat om yrkeskunnande och/eller skriftligt

2.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen
denna information på årsbasis och i elektroniskt format,
och den ska omfatta information som har registrerats till
och med den 31 december föregående år. Medlemsstaterna
ska behålla all äganderätt till informationen i dess ur
sprungliga format. Färdig statistik som utarbetats på grund
val av sådan information ska göras allmänt tillgänglig i
enlighet med bestämmelserna om öppenhet och skydd av
information i artikel 4 i förordning (EG) nr 1406/2002.
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3.
För att säkerställa skyddet av personuppgifter ska
medlemsstaterna med hjälp av programvara som tillhanda
hålls eller godtas av kommissionen avidentifiera alla per
sonuppgifter som anges i bilaga V innan de överförs till
kommissionen, genom att använda programvara som till
handahålls eller godtas av kommissionen. Kommissionen
ska endast använda denna avidentifierade information.

4.
Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa
att åtgärder för insamling, inlämning, lagring, analys och
spridning av sådan information utformas på ett sätt som
möjliggör statistisk analys.

Vid tillämpning av första stycket ska kommissionen anta
detaljerade åtgärder om de tekniska krav som är nödvän
diga för att säkerställa en lämplig förvaltning av de statis
tiska uppgifterna. Dessa genomförandeakter ska antas i en
lighet med det granskningsförfarande som avses i arti
kel 28.2.”

22. Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27
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Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan för
längning senast tre månader före utgången av varje
tidsperiod.

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 27
får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rå
det. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av
den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Be
slutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska
den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 27 ska träda
i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har
gjort invändningar mot den delegerade akten inom en pe
riod av två månader från den dag då akten delgavs Euro
paparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet
och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna
period ska förlängas med två månader på Europaparlamen
tets eller rådets initiativ.”

Ändring
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter
i enlighet med artikel 27a om ändringar av bilaga V till
detta direktiv med avseende på innehåll och detaljer av
specifik och relevant art i den information som medlems
staterna ska lämna, förutsatt att dessa akter är begränsade
till att beakta ändringar i STCW-konventionen och STCWkoden och respekterar reglerna om dataskydd. Sådana de
legerade akter får inte ändra bestämmelserna om avidenti
fiering av uppgifter enligt kravet i artikel 25a.3.”

23. Följande artikel ska införas:

”Artikel 27a

24. Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösä
kerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS),
inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2099/2002 (*). Denna kommitté ska vara en kom
mitté i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari
2011 om fastställande av allmänna regler och principer
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande
av sina genomförandebefogenheter (**).

Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kom
missionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.

2.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 27
ska ges till kommissionen för en period av fem år från och
med den 3 januari 2013. Kommissionen ska utarbeta en
rapport om delegeringen av befogenhet senast den 4 april
2017. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgi
vande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i för
ordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte
avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet
till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förord
ning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

___________
(*) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.
(**) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.”
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Artikel 2

25. Artikel 29 ska ersättas med följande:
”Artikel 29
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa ett sanktionssystem för brott
mot de nationella bestämmelser som antas i enlighet med
artiklarna 3, 5, 7, 9–15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 samt bilaga
I och ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
dessa sanktioner tillämpas. De sålunda beslutade sanktio
nerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.”
26. Artikel 30 ska ersättas med följande:
”Artikel 30
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Införlivande
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 i direktiv
2008/106/EG, i dess lydelse enligt artikel 1.26 i det här direk
tivet, ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den
4 juli 2014, och när det gäller artikel 1.5 i det här direktivet
senast den 4 januari 2015. De ska genast översända texten till
dessa bestämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Övergångsbestämmelser
Med hänsyn till sjöfolk som påbörjade godkänd sjötjänst
göring, godkända utbildningsprogram eller en godkänd ut
bildning före den 1 juli 2013 får medlemsstaterna till och
med den 1 januari 2017 fortsätta att utfärda och erkänna
behörighetsbevis i enlighet med kraven i detta direktiv så
som de var före den 3 januari 2013.
Till och med den 1 januari 2017 får medlemsstaterna fort
sätta att förnya och förlänga behörighetsbevis och intyg om
erkännande i enlighet med kraven i detta direktiv såsom de
var före den 3 januari 2013.”

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4

27. Artikel 33 ska utgå.
28. Denna punkt berör inte den svenska versionen.

Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

29. Bilagorna ska ändras på följande sätt:
a) Bilaga I till direktiv 2008/106/EG ska ersättas med bi
laga I till detta direktiv.
b) Bilaga II till direktiv 2008/106/EG ska ändras enligt
bilaga II till detta direktiv.
c) Texten i bilaga III till detta direktiv ska läggas till som
bilaga V till direktiv 2008/106/EG.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande

Ordförande

L 343/90

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA I
”BILAGA I
UTBILDNINGSKRAV I STCW-KONVENTIONEN ENLIGT ARTIKEL 3
KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. De regler som avses i denna bilaga kompletteras av de obligatoriska bestämmelserna i del A i STCW-koden, med
undantag av kapitel VIII, regel VIII/2.
Hänvisningar till en bestämmelse i en regel innebär även en hänvisning till motsvarande avsnitt i del A i STCW-koden.
2. Del A i STCW-koden innehåller kompetensnormer som kandidaterna måste uppvisa för utfärdande och förnyelse av
behörighetsbevis enligt STCW-konventionens bestämmelser. För att klargöra sammanhanget mellan de alternativa
certifieringsbestämmelserna i kapitel VII och certifieringsbestämmelserna i kapitlen II, III och IV är de färdigheter
som anges i kompetensnormerna grupperade på lämpligt sätt under följande sju funktioner:
1. Navigation
2. Lasthantering och stuvning
3. Kontroll av fartygets drift och vård av personer ombord
4. Marin maskinteknik
5. Elektrisk, elektronisk och kontrollteknik
6. Underhåll och reparationer
7. Radiokommunikation
på följande ansvarsnivåer:
1. Ledningsnivå
2. Driftsnivå
3. Underhållsnivå.
Funktionerna och ansvarsnivåerna urskiljs genom underrubriker i tablåerna över kompetensnormer som ges i kapitlen
II, III, och IV i del A i STCW-koden.
KAPITEL II
BEFÄLHAVARE OCH DÄCKSAVDELNING
Regel II/1
Obligatoriska minimikrav för certifiering av vakthavande befäl på bryggan på fartyg med en bruttodräktighet av
500 eller mer
1. Varje vakthavande befäl på bryggan som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer
ska inneha ett behörighetsbevis.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 ha godkänd sjötjänstgöring under minst tolv månader som del i ett godkänt utbildningsprogram, vilket inbegriper
utbildning ombord som uppfyller kraven i avsnitt A-II/1 i STCW-koden och dokumenterats i en godkänd utbild
ningsjournal, eller ha annan godkänd sjötjänstgöring under minst 36 månader,
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2.3 under den föreskrivna sjötjänstgöringen ha utfört vakthållningsuppgifter på bryggan under överinseende av
befälhavaren eller ett behörigt befäl under minst sex månader,
2.4 uppfylla tillämpliga krav enligt reglerna i kapitel IV på lämpligt sätt för utförande av bestämda radiokommuni
kationsuppgifter i enlighet med radioreglementet,
2.5 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/1 i STCW-koden,
och
2.6 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-VI/1 punkt 2, avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4, avsnitt A-VI/3
punkterna 1–4 och avsnitt A-VI/4 punkterna 1–3 i STCW-koden.
Regel II/2
Obligatoriska minimikrav för certifiering av befälhavare och överstyrmän på fartyg med en bruttodräktighet av
500 eller mer
Befälhavare och överstyrman på fartyg med en bruttodräktighet av 3000 eller mer
1. Varje befälhavare och överstyrman som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet av 3 000 eller mer
ska inneha ett behörighetsbevis.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 uppfylla kraven för certifiering som vakthavande befäl på bryggan på fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller
mer och ha godkänd sjötjänstgöring i denna befattning
2.1.1 under minst tolv månader för certifiering som överstyrman, och
2.1.2 under minst 36 månader för certifiering som befälhavare. Denna tid får dock reduceras, men inte till mindre
än 24 månader, om minst tolv månader av denna sjötjänstgöring har fullgjorts som överstyrman, och
2.2 ha genomgått godkänd utbildning samt uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/2 i STCW-koden
för befälhavare och överstyrmän på fartyg med en bruttodräktighet av 3 000 eller mer.
Befälhavare och överstyrman på fartyg med en bruttodräktighet mellan 500 och
3000.
3. Varje befälhavare och överstyrman som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet mellan 500 och
3 000 ska inneha ett behörighetsbevis.
4. Alla som ansöker om certifikat ska
4.1 för certifiering som överstyrman, uppfylla kraven för vakthavande befäl på bryggan på fartyg med en brutto
dräktighet av 500 eller mera,
4.2 för certifiering som befälhavare, uppfylla kraven på vakthavande befäl på bryggan på fartyg med en brutto
dräktighet av 500 eller mera och ha godkänd sjötjänstgöring under minst 36 månader i denna befattning. Denna
tid får dock reduceras, men inte till mindre än 24 månader, om minst tolv månader av denna sjötjänstgöring har
fullgjorts som överstyrman, och
4.3 ha genomgått godkänd utbildning samt uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/2 i STCW-koden
för befälhavare och överstyrmän på fartyg med en bruttodräktighet mellan 500 och 3 000.
Regel II/3
Obligatoriska minimikrav för certifiering av vakthavande befäl på bryggan och befälhavare på fartyg med en
bruttodräktighet under 500
Fartyg som inte används på kustnära resor
1. Varje vakthavande befäl på bryggan som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet under 500 som
inte används på kustnära resor ska inneha ett behörighetsbevis för fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer.
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2. Varje befälhavare som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet under 500 som inte används på
kustnära resor ska inneha ett behörighetsbevis för tjänstgöring som befälhavare på fartyg med en bruttodräktighet
mellan 500 och 3 000.
Fartyg som används på kustnära resor
Vakthavande befäl på bryggan
3. Varje vakthavande befäl på bryggan som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet under 500 och
som används på kustnära resor ska inneha ett behörighetsbevis.
4. Alla som ansöker om ett certifikat som vakthavande befäl på bryggan på ett havsgående fartyg med en brutto
dräktighet under 500 och som används på kustnära resor ska
4.1 ha fyllt 18 år,
4.2 ha genomgått
4.2.1 specialutbildning, inbegripet en tillräcklig period av lämplig sjötjänstgöring så som medlemsstaten kräver,
eller
4.2.2 godkänd sjötjänstgöring i däcksavdelning under minst 36 månader,
4.3 uppfylla de tillämpliga kraven enligt reglerna i kapitel IV, i förekommande fall, för utförande av bestämda
radiokommunikationsuppgifter i enlighet med radioreglementet,
4.4 ha genomgått godkänd utbildning samt uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/3 i STCW-koden
för vakthavande befäl på bryggan på fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används på kustnära resor,
och
4.5 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-VI/1 punkt 2, avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4, avsnitt A-VI/3
punkterna 1–4 och avsnitt A-VI/4 punkterna 1–3 i STCW-koden.
Befälhavare
5. Varje befälhavare som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet under 500 och som används på
kustnära resor ska inneha ett behörighetsbevis.
6. Alla som ansöker om ett certifikat som befälhavare på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet under 500 och
som används på kustnära resor ska
6.1 ha fyllt 20 år,
6.2 ha godkänd sjötjänstgöring som vakthavande befäl på bryggan under minst tolv månader,
6.3 ha genomgått godkänd utbildning samt uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/3 i STCW-koden
för befälhavare på fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används på kustnära resor, och
6.4 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-VI/1 punkt 2, avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4, avsnitt A-VI/3
punkterna 1–4 och avsnitt A-VI/4 punkterna 1–3 i STCW-koden.
Undantag
7. Administrationen får, om den anser att ett fartygs storlek och förhållandena under dess resa är sådana att tillämp
ningen av samtliga krav i denna regel och i avsnitt A-II/3 i STCW-koden skulle vara orimlig eller ogenomförbar, i den
omfattningen, undanta befälhavaren och vakthavande befäl på bryggan på ett sådant fartyg eller sådan klass av fartyg
från några av kraven, med beaktande av säkerheten för alla fartyg som eventuellt trafikerar samma farvatten.
Regel II/4
Obligatoriska minimikrav för certifiering av manskap som deltar i vakthållning på bryggan
1. Manskap som deltar i vakthållning på bryggan på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer,
förutom manskap under utbildning och manskap som under vakthållning har okvalificerade arbetsuppgifter, ska vara
vederbörligt certifierade för att utföra sådana uppgifter.

14.12.2012

14.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 16 år,
2.2 ha genomgått
2.2.1 godkänd sjötjänstgöring, omfattande minst sex månaders utbildning och praktik, eller
2.2.2 specialutbildning som äger rum antingen på land eller till sjöss och som innefattar en godkänd period av
sjötjänstgöring under minst två månader, och
2.3 uppfylla den kompetensnorm som anges i A-II/4 i STCW-koden.
3. Den sjötjänstgöring, utbildning och praktik som föreskrivs i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 ska utföras i förbindelse med
vakthållning på brygga och innefatta uppgifter utförda under direkt överinseende av befälhavaren, vakthavande befäl på
bryggan eller behörigt manskap.
Regel II/5
Obligatoriska minimikrav för certifiering av manskap som matroser
1. Alla matroser som tjänstgör på ett havsgående fartyg med en bruttodräktighet på 500 eller mer ska vara vederbörligt
certifierade.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 uppfylla de obligatoriska minimikraven för certifiering av manskap som deltar i vakthållning på bryggan,
2.3 som behörig att delta i vakthållning på bryggan ha godkänd sjötjänstgöring i däcksavdelningen under
2.3.1 minst 18 månader, eller
2.3.2 minst tolv månader och ha genomgått godkänd utbildning, och
2.4 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-II/5 i STCW-koden.
3. Alla medlemsstater ska jämföra de kompetensnormer som krävs för matroser för certifikat som utfärdas före den
1 januari 2012 med de normer som anges för certifikat i avsnitt A-II/5 i STCW-koden, och bedöma om denna
personal behöver uppdatera sina kvalifikationer.
4. Till och med den 1 januari 2017 får en medlemsstat som också är part i Internationella arbetsorganisationens (ILO)
konvention om standarder för arbete till sjöss, 1946 (nr 74) fortsätta att förnya och förlänga certifikat och intyg om
erkännande i enlighet med bestämmelserna i ovan nämnda konvention.
5. Medlemsstaten kan bedöma att sjöfolk uppfyller kraven i denna regel om de har tjänstgjort i en relevant befattning på
däcksavdelningen under minst tolv månader under de 60 månader som föregår ikraftträdandet av detta direktiv.
KAPITEL III
MASKINAVDELNINGEN
Regel III/1
Obligatoriska minimikrav för certifiering av vakthavande maskinbefäl i bemannade maskinrum eller maskinister
utsedda att utföra arbetsuppgifter i periodvis obemannade maskinrum
1. Varje vakthavande maskinbefäl i bemannade maskinrum eller maskinbefäl med bestämda arbetsuppgifter i periodvis
obemannade maskinrum på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av 750 kW eller mer
ska inneha ett behörighetsbevis.
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2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 ha genomgått kombinerad utbildning i verkstad och godkänd sjötjänstgöring i minst tolv månader som del i ett
godkänt utbildningsprogram som inbegriper utbildning ombord enligt kraven i avsnitt A-III/1 i STCW-koden och
har dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal, eller på annat sätt genomgått kombinerad utbildning i
verkstad och godkänd sjötjänstgöring i minst 36 månader varav minst 30 månader i sjötjänstgöring i maskin
avdelningen,
2.3 under den föreskrivna sjötjänstgöringen ha utfört vakthållningsuppgifter i maskinrummet under överinseende av
maskinchefen eller behörigt maskinbefäl under minst sex månader,
2.4 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/1 i STCW-koden,
och
2.5 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-VI/1 punkt 2, avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4, avsnitt A-VI/3
punkterna 1–4 och avsnitt A-VI/4 punkterna 1–3 i STCW-koden.
Regel III/2
Obligatoriska minimikrav för certifiering av maskinchefer och förste maskinister på
framdrivningsmaskineri har en effekt av 3 000 kW eller mer

fartyg vars

1. Varje maskinchef och förste maskinist på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av
3 000 kW eller mer ska inneha ett behörighetsbevis.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 uppfylla kraven för certifiering som vakthavande maskinbefäl på ett havsgående fartyg med ett framdrivnings
maskineri med en effekt av 750 kW eller mer och ha godkänd sjötjänstgöring för den befattningen:
2.1.1 för certifiering som förste maskinist minst tolv månader som behörigt maskinbefäl, och
2.1.2 för certifiering som maskinchef minst 36 månader. Denna tid får dock reduceras, men inte till mindre än
24 månader, om minst tolv månader av denna sjötjänstgöring har fullgjorts som förste maskinist, och
2.2 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/2 i STCW-koden.
Regel III/3
Obligatoriska minimikrav för certifiering av maskinchefer och förste maskinister på
framdrivningsmaskineri har en effekt mellan 750 och 3 000 kW

fartyg vars

1. Varje maskinchef och förste maskinist på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt mellan
750 och 3 000 kW ska inneha ett behörighetsbevis.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 uppfylla kraven för certifiering som vakthavande maskinbefäl och
2.1.1 för certifiering som förste maskinist, ha fullgjort minst tolv månaders godkänd sjötjänstgöring som ma
skinbefälsassistent, maskinist eller maskinbefäl, och
2.1.2 för certifiering som maskinchef, ha fullgjort minst 24 månaders godkänd sjötjänstgöring, av vilka minst tolv
månader med behörighet att tjänstgöra som förste maskinist, och
2.2 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/3 i STCW-koden.
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3. Varje maskinbefäl med behörighet att tjänstgöra som förste maskinist på fartyg med ett framdrivningsmaskineri med
en effekt av 3 000 kW eller mer får tjänstgöra som maskinchef på fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en
effekt under 3 000 kW, under förutsättning att detta bekräftas i certifikatet.
Regel III/4
Obligatoriska minimikrav för certifiering av manskap som deltar i vakthållning i bemannade maskinrum eller är
utsedda att utföra arbetsuppgifter i periodvis obemannade maskinrum
1. Manskap som deltar i vakthållning i maskinrum eller är utsett att utföra arbetsuppgifter i periodvis obemannade
maskinrum på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av 750 kW eller mer, förutom
manskap under utbildning och manskap som under vakthållning har okvalificerade arbetsuppgifter, ska vara veder
börligen certifierade för att utföra sådana uppgifter.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 16 år,
2.2 ha genomgått
2.2.1 godkänd sjötjänstgöring, omfattande minst sex månaders utbildning och praktik, eller
2.2.2 specialutbildning som äger rum antingen på land eller till sjöss och som innefattar en godkänd period av
sjötjänstgöring under minst två månader, och
2.3 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/4 i STCW-koden.
3. Den sjötjänstgöring, utbildning och praktik som föreskrivs i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 ska utföras i förbindelse med
vakthållning i maskinrum och innefatta arbetsuppgifter utförda under direkt överinseende av behörigt maskinbefäl eller
behörigt manskap.
Regel III/5
Obligatoriska minimikrav för certifiering av manskap som motorman i bemannade maskinrum eller utsedda att
utföra arbetsuppgifter i periodvis obemannade maskinrum
1. Allt manskap som motormän som tjänstgör på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av
750 kW eller mer ska vara vederbörligen certifierade.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 uppfylla kraven för certifiering av manskap som deltar i vakthållning i bemannade maskinrum eller är utsedda att
utföra arbetsuppgifter i periodvis obemannade maskinrum,
2.3 med behörighet att tjänstgöra vid vakthållning i maskinrum ha fullgjort godkänd sjötjänstgöring i maskinavdel
ningen under
2.3.1 minst 12 månader, eller
2.3.2 minst sex månader och ha genomgått godkänd utbildning, och
2.4 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/5 i STCW-koden.
3. Alla medlemsstater ska jämföra de kompetensnormer som krävs för manskap i maskinavdelningen för certifikat som
utfärdas före den 1 januari 2012 med de normer som anges för certifikat i avsnitt A-III/5 i STCW-koden, och bedöma
om denna personal behöver uppdatera sina kvalifikationer.
4. Medlemsstaten kan bedöma att sjöfolk uppfyller kraven i denna regel om de har tjänstgjort i en relevant befattning i
maskinavdelningen under minst tolv månader under de 60 månaderna som föregår ikraftträdandet av detta direktiv.
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Regel III/6
Obligatoriska minimikrav för certifiering av fartygseltekniker
1. Alla fartygseltekniker som tjänstgör på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av
750 kW eller mer ska inneha ett behörighetsbevis.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 ha genomgått minst tolv månaders kombinerad utbildning i verkstad och godkänd sjötjänstgöring, varav minst sex
månader ska vara sjötjänstgöring som en del i ett godkänt utbildningsprogram som uppfyller kraven i avsnitt AIII/6 i STCW-koden och har dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal, eller på annat sätt genomgått
kombinerad utbildning i verkstad och godkänd sjötjänstgöring i minst 36 månader varav minst 30 månader
ska vara sjötjänstgöring i maskinavdelningen,
2.3 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/6 i STCW-koden,
och
2.4 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-VI/1 punkt 2, avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4, avsnitt A-VI/3
punkterna 1–4 och avsnitt A-VI/4 punkterna 1–3 i STCW-koden.
3. Alla medlemsstater ska jämföra de kompetensnormer som krävs för fartygseltekniker för certifikat som utfärdas före
den 1 januari 2012 med de normer som anges för certifikat i avsnitt A-III/6 i STCW-koden, och bedöma om denna
personal behöver uppdatera sina kvalifikationer.
4. Medlemsstaten kan bedöma att sjöfolk uppfyller kraven i denna regel om de har tjänstgjort i en relevant befattning
ombord på ett fartyg under minst tolv månader under de 60 månader som föregår ikraftträdandet av detta direktiv och
uppfyller den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/6 i STCW-koden.
5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1–4 ovan kan en person med lämpliga kvalifikationer av medlemsstaten
bedömas som behörig att utföra vissa funktioner i avsnitt A-III/6.
Regel III/7
Obligatoriska minimikrav för certifiering av fartygselektriker
1. Alla fartygselektriker som tjänstgör på ett havsgående fartyg med ett framdrivningsmaskineri med en effekt av 750 kW
eller mer ska vara vederbörligen certifierade.
2. Alla som ansöker om certifikat ska
2.1 ha fyllt 18 år,
2.2 ha fullgjort godkänd sjötjänstgöring omfattande minst tolv månaders utbildning och praktik, eller
2.3 ha fullgjort godkänd utbildning, innefattande en godkänd period av sjötjänstgöring under minst sex månader, eller
2.4 ha kvalifikationer som uppfyller den tekniska kompetensen i tabell A-III/7 i STCW-koden och en godkänd period
av sjötjänstgöring, som ska vara minst tre månader, och
2.5 uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/7 i STCW-koden.
3. Alla medlemsstater ska jämföra de kompetensnormer som krävdes för fartygselektriker för certifikat som utfärdats före
den 1 januari 2012 med de normer som anges för certifikat i avsnitt A-III/7 i STCW-koden, och bedöma om denna
personal behöver uppdatera sina kvalifikationer.
4. Medlemsstaten kan bedöma att sjöfolk uppfyller kraven i denna regel om de har tjänstgjort i en relevant befattning
ombord på ett fartyg under minst tolv månader under de 60 månader som föregår ikraftträdandet av detta direktiv och
uppfyller den kompetensnorm som anges i avsnitt A-III/7 i STCW-koden.
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5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1–4 ovan kan en person med lämpliga kvalifikationer av medlemsstaten
bedömas som behörig att utföra vissa funktioner i avsnitt A-III/7.
KAPITEL IV
RADIOKOMMUNIKATION OCH RADIOOPERATÖRER
Förklarande anmärkning
Obligatoriska bestämmelser avseende radiovakthållning finns fastställda i radioreglementet och i Solas 74, i dess ändrade
lydelse. Bestämmelser om underhåll av radio finns fastställda i Solas 74, i dess ändrade lydelse, och i de riktlinjer som
antagits av Internationella sjöfartsorganisationen.
Regel IV/1
Tillämpning
1. Förutom vad som föreskrivs i punkt 2, ska bestämmelserna i detta kapitel gälla för radiooperatörer på fartyg som
omfattas av det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) som föreskrivs i Solas 74, i dess ändrade
lydelse.
2. Radiooperatörer som tjänstgör på fartyg, som inte behöver uppfylla GMDSS-bestämmelserna i kapitel IV i Solas 74, är
inte skyldiga att uppfylla kraven i detta kapitel. Radiooperatörer på dessa fartyg är dock skyldiga att följa radio
reglementet. Medlemsstaterna ska säkerställa att de vederbörliga certifikaten, så som föreskrivs i radioreglementet,
utfärdas för eller erkänns beträffande sådana radiooperatörer.
Regel IV/2
Obligatoriska minimikrav för certifiering av GMDSS-radiooperatörer
1. Varje person som ansvarar för eller utför radiokommunikationsuppgifter på ett fartyg som omfattas av GMDSS ska
inneha ett vederbörligt certifikat gällande GMDSS, utfärdat eller erkänt av medlemsstaten i enlighet med bestämmel
serna i radioreglementet.
2. Alla som ansöker om ett behörighetsbevis i enlighet med denna regel för tjänstgöring på ett fartyg, som enligt Solas
74, i dess ändrade lydelse, ska vara utrustat med en radioanläggning, ska dessutom
2.1 ha fyllt 18 år, och
2.2 ha genomgått godkänd utbildning och uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt A-IV/2 i STCW-koden.
KAPITEL V
SÄRSKILDA UTBILDNINGSKRAV FÖR PERSONAL PÅ VISSA TYPER AV FARTYG
Regel V/1-1
Obligatoriska minimikrav för utbildning och behörighet för befälhavare, befäl och manskap på olje- och
kemikalietankfartyg
1. Befäl och manskap som tilldelats särskilda arbetsuppgifter och särskilt ansvar för last eller lastutrustning på olje- eller
kemikalietankfartyg ska inneha ett certifikat om grundläggande utbildning för lasthantering på olje- eller kemikalie
tankfartyg.
2. Alla som ansöker om ett certifikat om grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg ska
ha fullgjort den grundläggande utbildningen i enlighet med bestämmelserna i avsnitt A-VI/1 i STCW-koden och ska ha
fullgjort
2.1 minst tre månaders godkänd sjötjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg och uppfylla den kompetensnorm
som anges i avsnitt A-V/1-1 punkt 1 i STCW-koden, eller
2.2 en godkänd grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg och uppfylla den kom
petensnorm som anges i avsnitt A-V/1-1 punkt 1 i STCW-koden.
3. Befälhavare, maskinchefer, överstyrmän, förste maskinister och varje annan person med direkt ansvar för lastning,
lossning, omhändertagande i transit, hantering av last, tankrengöring och andra lastrelaterade uppgifter på oljetank
fartyg ska inneha ett certifikat gällande avancerad utbildning för lastoperationer på oljetankfartyg.
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4. Alla som ansöker om ett certifikat för avancerad utbildning för lastoperationer på oljetankfartyg ska
4.1 uppfylla kraven för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietank
fartyg, och
4.2 som behörig för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg
ha
4.2.1 fullgjort minst tre månaders godkänd sjötjänstgöring på oljetankfartyg, eller
4.2.2 minst en månads godkänd utbildning ombord på ett oljetankfartyg i en extra funktion som omfattar minst
tre lastnings- och tre lossningsoperationer och har dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal med
hänsyn till riktlinjerna i avsnitt B-V/1 i STCW-koden, och
4.3 ha fullgjort en godkänd avancerad utbildning för lasthantering på oljetankfartyg och uppfylla den kompetensnorm
som anges i avsnitt A-V/1-1 punkt 2 i STCW-koden.
5. Befälhavare, maskinchefer, överstyrmän, förste maskinister och varje annan person med direkt ansvar för lastning,
lossning, omhändertagande i transit, hantering av last, tankrengöring och andra lastrelaterade uppgifter på kemikalie
tankfartyg ska inneha ett certifikat gällande avancerad utbildning för lastoperationer på kemikalietankfartyg.
6. Alla som ansöker om ett certifikat för avancerad utbildning för lastoperationer på kemikalietankfartyg ska
6.1 uppfylla kraven för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietank
fartyg, och
6.2 som behörig för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg
ha
6.2.1 fullgjort minst tre månaders godkänd sjötjänstgöring på kemikalietankfartyg, eller
6.2.2 minst en månads utbildning ombord på ett kemikalietankfartyg i en extra funktion som omfattar minst tre
lastnings- och tre lossningsoperationer och har dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal med hänsyn
till riktlinjerna i avsnitt B-V/1 i STCW-koden, och
6.3 ha fullgjort en godkänd avancerad utbildning för lasthantering på kemikalietankfartyg och uppfylla den kom
petensnorm som anges i avsnitt A-V/1-1 punkt 3 i STCW-koden.
7. Medlemsstaterna ska tillse att certifikat om yrkeskunnande utfärdas till sjöfolk som är kvalificerade i enlighet med
punkterna 2, 4 eller 6, eller att ett befintligt behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande vederbörligen erkänns.
Regel V/1-2
Obligatoriska minimikrav för utbildning och behörighet för befälhavare, befäl och manskap på gastankfartyg
1. Befäl och manskap som tilldelats särskilda arbetsuppgifter och ansvar som har samband med last eller lastutrustning på
gastankfartyg ska inneha ett certifikat om grundläggande utbildning för lastoperationer på gastankfartyg.
2. Alla som ansöker om ett certifikat för grundläggande utbildning för lastoperationer på gastankfartyg ska ha fullgjort
den grundläggande utbildningen i enlighet med bestämmelserna i avsnitt A-VI/1 i STCW-koden och ska ha fullgjort
2.1 minst tre månaders godkänd sjötjänstgöring på gastankfartyg och uppfylla den kompetensnorm som anges i
avsnitt A-V/1-2 punkt 1 i STCW-koden, eller
2.2 en godkänd grundläggande utbildning för lasthantering på gastankfartyg och uppfylla den kompetensnorm som
anges i avsnitt A-V/1-2 punkt 1 i STCW-koden.
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3. Befälhavare, maskinchefer, överstyrmän, förste maskinister och varje annan person med direkt ansvar för lastning,
lossning, omhändertagande i transit, hantering av last, tankrengöring och andra lastrelaterade uppgifter på gastank
fartyg ska inneha ett certifikat gällande avancerad utbildning för lastoperationer på gastankfartyg.

4. Alla som ansöker om ett certifikat för avancerad utbildning för lastoperationer på gastankfartyg ska

4.1 uppfylla kraven för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på gastankfartyg, och

4.2 som behörig för certifiering gällande grundläggande utbildning för lasthantering på gastankfartyg ha

4.2.1 fullgjort minst tre månaders godkänd sjötjänstgöring på gastankfartyg, eller

4.2.2 minst en månads godkänd utbildning ombord på ett gastankfartyg i en extra funktion som omfattar minst
tre lastnings- och tre lossningsoperationer och har dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal med
hänsyn till riktlinjerna i avsnitt B-V/1 i STCW-koden, och

4.3 ha fullgjort en godkänd avancerad utbildning för lasthantering på gastankfartyg och uppfylla den kompetensnorm
som anges i avsnitt A-V/1-2 punkt 2 i STCW-koden.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att certifikat om yrkeskunnande utfärdas till sjöfolk som är kvalificerade i enlighet med
punkterna 2 eller 4, eller att ett befintligt behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande vederbörligen erkänns.

Regel V/2
Obligatoriska minimikrav för utbildning och behörighet för befälhavare, befäl, manskap och annan personal på
passagerarfartyg
1. Denna regel är tillämplig på befälhavare, befäl, manskap och annan personal som tjänstgör ombord på passagerar
fartyg som används på internationella resor. Medlemsstaterna ska avgöra dessa bestämmelsers tillämplighet på personal
som tjänstgör på passagerarfartyg som används på inrikes resor.

2. Innan sjöfolk tilldelas arbetsuppgifter ombord på passagerarfartyg ska de ha genomgått den utbildning som krävs i
punkterna 4–7 nedan i enlighet med deras befattning, arbetsuppgifter och ansvar.

3. Sjöfolk för vilka det krävs utbildning enligt punkterna 4, 6 och 7 ska med högst fem års mellanrum genomgå lämplig
repetitionsutbildning eller styrka att de har uppnått den föreskrivna kompetensnormen under de föregående fem åren.

4. Befälhavare, befäl och annan personal som enligt mönstringslistan ska bistå passagerare i nödsituationer på pas
sagerarfartyg ska ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor så som anges i avsnitt A-V/2 punkt 1 i STCWkoden.

5. Personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ombord på passagerarfartyg ska ha genomgått den
säkerhetsutbildning som anges i avsnitt A-V/2 punkt 2 i STCW-koden.

6. Befälhavare, maskinchefer, överstyrmän, förste maskinister och varje annan person som enligt mönstringslistan an
svarar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ombord på passagerarfartyg ska ha fullgjort godkänd utbildning i
krishantering och mänskligt beteende så som anges i avsnitt A-V/2 punkt 3 i STCW-koden.

7. Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinister och varje annan person som tilldelats direkt ansvar för
passagerares ombord- och landstigning, lastning, lossning eller säkring av last, eller stängning av skrovöppningar
ombord på roropassagerarfartyg ska ha genomgått godkänd utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovhåll
fasthet så som anges i avsnitt A-V/2 punkt 4 i STCW-koden.

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att skriftligt bevis på den utbildning som genomgåtts utfärdas för varje person som
befinns vara behörig enligt bestämmelserna i denna regel.
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KAPITEL VI
FUNKTIONER AVSEENDE NÖDSITUATIONER, ARBETARSKYDD, SJÖFARTSSKYDD, MEDICINSK VÅRD
OCH ÖVERLEVNAD
Regel VI/1
Obligatoriska minimikrav om förtrogenhet med säkerhet, grundläggande utbildning och instruktion för allt
sjöfolk
1. Sjöfolk ska få förtrogenhet och grundläggande utbildning eller instruktion i enlighet med avsnitt A-VI/1 i STCW-koden
och ska uppfylla den tillämpliga kompetensnorm som anges däri.
2. Om grundläggande utbildning inte ingår i kvalifikationerna för certifikatet som ska utfärdas, ska ett certifikat om
yrkeskunnande utfärdas med uppgift om att innehavaren har genomgått den grundläggande utbildningen.
Regel VI/2
Obligatoriska minimikrav för utfärdande av certifikat om yrkeskunnande avseende livräddningsfarkoster,
beredskapsbåtar och snabba beredskapsbåtar
1. Alla som ansöker om ett certifikat om yrkeskunnande avseende livräddningsfarkoster och andra beredskapsbåtar än
snabba beredskapsbåtar ska
1.1 ha fyllt 18 år,
1.2 ha minst tolv månaders godkänd sjötjänstgöring eller ha deltagit i en godkänd utbildning och ha minst sex
månaders godkänd sjötjänstgöring, och
1.3 uppfylla den kompetensnorm för certifikat om yrkeskunnande avseende livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar
som anges i avsnitt A-VI/2 punkterna 1–4 i STCW-koden.
2. Alla som ansöker om ett certifikat om yrkeskunnande avseende snabba beredskapsbåtar ska
2.1 inneha ett certifikat om yrkeskunnande avseende livräddningsfarkoster och andra beredskapsbåtar än snabba
beredskapsbåtar,
2.2 ha deltagit i en godkänd utbildning, och
2.3 uppfylla den kompetensnorm för certifikat om yrkeskunnande avseende snabba beredskapsbåtar som anges i
avsnitt A-VI/2 punkterna 7–10 i STCW-koden.
Regel VI/3
Obligatoriska minimikrav för utbildning i avancerad brandbekämpning
1. Sjöfolk med uppgift att leda brandbekämpningsaktioner ska framgångsrikt ha genomgått avancerad utbildning i
brandbekämpningstekniker med särskild tonvikt på organisation, taktik och ledning i enlighet med bestämmelserna
i avsnitt A-VI/3 punkterna 1–4 i STCW-koden och uppfylla den däri angivna kompetensnormen.
2. Om utbildning i avancerad brandbekämpning inte ingår i kvalifikationerna för certifikatet som ska utfärdas, ska ett
certifikat om yrkeskunnande utfärdas med uppgift om att innehavaren har deltagit i utbildning i avancerad brandbe
kämpning.
Regel VI/4
Obligatoriska minimikrav beträffande medicinsk första hjälp och medicinsk vård
1. Sjöfolk med uppgift att ge medicinsk första hjälp ombord på fartyg ska uppfylla den kompetensnorm för medicinsk
första hjälp som anges i avsnitt A-VI/4 punkterna 1, 2 och 3 i STCW-koden.
2. Sjöfolk med uppgift att ansvara för medicinsk vård ombord på fartyg ska uppfylla den kompetensnorm för medicinsk
vård som anges i avsnitt A-VI/4 punkterna 4, 5 och 6 i STCW-koden.
3. Om utbildning i medicinsk första hjälp eller medicinsk vård inte ingår i kvalifikationerna för certifikatet som ska
utfärdas, ska ett certifikat om yrkeskunnande utfärdas med uppgift om att innehavaren har deltagit i utbildning i
medicinsk första hjälp eller medicinsk vård.
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Regel VI/5
Obligatoriska minimikrav för utfärdande av certifikat om yrkeskunnande för skyddschefer
1. Alla som ansöker om ett certifikat om yrkeskunnande för skyddschefer ska
1.1 ha fullgjort godkänd sjötjänstgöring på minst tolv månader eller ha lämplig sjötjänstgöring och kunskap om
fartygsdrift, och
1.2 uppfylla den kompetensnorm för certifikat om yrkeskunnande som skyddschef som anges i avsnitt A-VI/5
punkterna 1–4 i STCW-koden.
2. Medlemsstaterna ska tillse att alla personer som anses behöriga enligt bestämmelserna i denna regel får utfärdat ett
certifikat om yrkeskunnande.
Regel VI/6
Obligatoriska minimikrav för sjöfartsskyddsrelaterad utbildning och instruktion för allt sjöfolk
1. Sjöfolk ska få sjöfartsskyddsrelaterad förtrogenhet, och utbildning eller instruktion om skyddsmedvetenhet i enlighet
med avsnitt A-VI/6 punkterna 1–4 i STCW-koden och ska uppfylla den tillämpliga kompetensnorm som anges däri.
2. Om skyddsmedvetande inte ingår i kvalifikationerna för det certifikat som ska utfärdas, ska ett certifikat om yrkes
kunnande utfärdas med uppgift om att innehavaren har genomgått utbildning i skyddsmedvetenhet.
3. Alla medlemsstater ska jämföra den sjöfartsskyddsrelaterade utbildning eller instruktion som den kräver att sjöfolk ska
inneha eller ska kunna dokumentera behörighet för innan detta direktiv träder i kraft med det som anges i avsnitt AVI/6 punkt 4 i STCW-koden och fastställa om dessa behöver uppdatera sina kvalifikationer.
Sjöfolk som tilldelats sjöfartsskyddsuppgifter
4. Sjöfolk som utsetts att utföra särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ska uppfylla den kompetensnorm som anges i avsnitt AVI/6 punkterna 6–8 i STCW-koden.
5. Om utbildning i särskilda sjöfartsskyddsuppgifter inte ingår i kvalifikationerna för certifikatet som ska utfärdas, ska ett
certifikat om yrkeskunnande utfärdas med uppgift om att innehavaren har deltagit i utbildning för särskilda sjöfarts
skyddsuppgifter.
6. Alla medlemsstater ska jämföra de normer för sjöfartsskyddsrelaterad utbildning som de kräver att sjöfolk med
specifika sjöfartsskyddsuppgifter ska inneha eller kunna dokumentera behörighet för innan detta direktiv träder i kraft
med det som anges i avsnitt A-VI/6 punkt 8 i STCW-koden, och fastställa om dessa behöver uppdatera sina
kvalifikationer.
KAPITEL VII
ALTERNATIV CERTIFIERING
Regel VII/1
Utfärdande av alternativa certifikat
1. Utan hinder av de krav för certifiering som anges i kapitlen II och III i denna bilaga får medlemsstaterna välja att
utfärda eller bemyndiga utfärdandet av andra certifikat än dem som anges i reglerna i dessa kapitel, under förutsättning
att
1.1 de härtill hörande funktioner och ansvarsnivåer som ska anges i certifikaten och intygen om erkännande väljs
bland och är identiska med dem som anges i avsnitten A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3,
A-III/4, A-III/5 och A-IV/2 i STCW-koden,
1.2 de sökande har genomgått godkänd utbildning och uppfyller de krav som anges för de kompetensnormer som
föreskrivs i de tillämpliga avsnitten i STCW-koden och som fastställs i avsnitt A-VII/1 i denna kod för de
funktioner och nivåer som ska anges i certifikaten och i intygen om erkännande,
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1.3 de sökande har genomfört godkänd sjötjänstgöring som är relevant för de funktioner och nivåer som ska anges i
certifikatet. Minimitiden för sjötjänstgöringen ska motsvara den tid för sjötjänstgöring som föreskrivs i kapitlen II
och III i denna bilaga. Minimitiden för sjötjänstgöringen får dock inte vara kortare än vad som föreskrivs i avsnitt
A-VII/2 i STCW-koden,
1.4 de som ansöker om certifiering och som ska ha navigeringsfunktionen på operativ nivå ska uppfylla de tillämpliga
kraven i reglerna i kapitel IV, i förekommande fall, för bestämda radiokommunikationsuppgifter i enlighet med
radioreglementet, och
1.5 certifikaten utfärdas i enlighet med kraven i artikel 5 i detta direktiv och bestämmelserna i kapitel VII i STCWkoden.
2. Inget certifikat får utfärdas i enlighet med detta kapitel om inte medlemsstaten till kommissionen har överlämnat den
information som krävs enligt STCW-konventionen.
Regel VII/2
Certifiering av sjöfolk
Allt sjöfolk som har någon funktion eller grupp av funktioner som anges i tablåerna A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 eller AII/5 i kapitel II eller i tablåerna A-III/1, A-III/2, A-III/3 eller A-III/4 eller A-III/5 i kapitel III eller A-IV/2 i kapitel IV i
STCW-koden ska inneha ett behörighetsbevis eller ett certifikat om yrkeskunnande, beroende på vad som är tillämpligt.
Regel VII/3
Principer för utfärdande av alternativa certifikat
1. En medlemsstat som väljer att utfärda eller bemyndiga utfärdandet av alternativa certifikat ska se till att följande
principer iakttas:
1.1 Inget alternativt certifieringssystem får genomföras om det inte säkerställer åtminstone en likvärdig grad av
säkerhet till sjöss och förhindrande av föroreningar som den som ges i de andra kapitlen, och
1.2 alla arrangemang för alternativ certifiering enligt detta kapitel ska se till att de certifikat som utfärdats på
alternativt sätt är utbytbara mot sådana som utfärdas i enlighet med de övriga kapitlen.
2. Utbytbarhetsprincipen i punkt 1 ska säkerställa att
2.1 sjöfolk som är certifierade enligt bestämmelserna i kapitlen II och/eller III och de som är certifierade enligt kapitel
VII kan tjänstgöra på fartyg som tillämpar antingen traditionella eller andra organisationsformer ombord, och
2.2 sjöfolk inte utbildas för särskilda organisationsformer ombord som inskränker deras förmåga att utöva sina
färdigheter på annat håll.
3. Följande principer ska beaktas vid utfärdande av certifikat enligt bestämmelserna i detta kapitel:
3.1 Alternativa certifikat får inte utfärdas för att
3.1.1 minska antalet besättningsmedlemmar ombord,
3.1.2 sänka yrkets oväld eller ”avkvalificera” sjöfolk, eller
3.1.3 motivera att en enda certifikatsinnehavare tilldelas kombinerade arbetsuppgifter som ska utföras av vaktha
vande befäl i maskin och på bryggan under en och samma vakt, och
3.2 den person som för befälet ska betecknas som befälhavare, och befälhavarens och övrigas rättsliga ställning och
auktoritet får inte påverkas negativt av genomförandet av något arrangemang för alternativ certifiering.
4. Principerna i punkterna 1 och 2 ska säkerställa att befälets kompetens upprätthålls såväl på bryggan som i maskin.”
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BILAGA II
Punkt 3 i bilaga II ska ersättas med följande:
”3. Kommissionen, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån och eventuellt med deltagande av berörda medlemsstater,
har bekräftat, genom en utvärdering av den parten, eventuellt inbegripet inspektion av inrättningar och förfaranden,
att kraven i STCW-konventionen när det gäller kompetensnorm, utbildning och certifiering och kvalitetsnormer till
fullo uppfylls.”
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BILAGA III
”BILAGA V
TYP AV INFORMATION SOM SKA LÄMNAS TILL KOMMISSIONEN FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL
1. När det hänvisas till denna bilaga ska följande information, som anges i avsnitt A-I/2 punkt 9 i STCW-koden för alla
behörighetsbevis och intyg om utfärdanden, alla intyg om erkännande av behörighetsbevis som utfärdats av andra
länder, tillhandahållas och när den är försedd med en asterisk (*) ska den vara i avidentifierad form, i enlighet med vad
som krävs i artikel 25a.3.
Behörighetsbevis/Intyg om utfärdande av sådant:
— Ombordanställds identitet, om den är tillgänglig (*).
— Ombordanställds namn (*).
— Ombordanställds födelsedatum.
— Ombordanställds nationalitet.
— Ombordanställds kön.
— Behörighetsbevisets nummer (*).
— Numret på intyget om utfärdandet av beviset (*).
— Kompetens.
— Datum för utfärdande eller senaste datum för förlängning av dokumentet.
— Utgångsdatum.
— Status.
— Begränsningar.
Intyg om erkännande av behörighetsbevis som har utfärdats av andra länder:
— Ombordanställds identitet, om den är tillgänglig (*).
— Ombordanställds namn (*).
— Ombordanställds födelsedatum.
— Ombordanställds nationalitet.
— Ombordanställds kön.
— Landet som utfärdade det ursprungliga behörighetsbeviset.
— Numret på det ursprungliga behörighetsbeviset (*).
— Numret på intyget om erkännandet av behörighetsbevis som har utfärdats av andra länder (*).
— Kompetens.
— Datum för utfärdande eller senaste datum för förlängning av dokumentet.
— Utgångsdatum.
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— Status.
— Begränsningar.
2. Medlemsstaterna får på frivillig basis tillhandahålla information om de certifikat om yrkeskunnande som utfärdats till
manskap i enlighet med kapitlen II, III och VII i bilagan till STCW-konventionen, av följande slag:
— Ombordanställds identitet, om den är tillgänglig (*).
— Ombordanställds namn (*).
— Ombordanställds födelsedatum.
— Ombordanställds nationalitet.
— Ombordanställds kön.
— Numret på certifikatet om yrkeskunnande (*).
— Kompetens.
— Datum för utfärdande eller senaste datum för förlängning av dokumentet.
— Utgångsdatum.
— Status.”
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