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utfärdad den 4 april 2002.
Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 5 § förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal skall ha följande lydelse.
5 §2 Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som erfordras för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivandet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det.
Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande
högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kan efter ansökan
hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet
om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.
Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande
högre utbildning som utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz skall efter ansökan hos Sjöfartsverket
få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.
I fall som avses i första, andra och tredje stycket skall Sjöfartsverket meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till Sjöfartsverket. Behörighetsbeviset får utformas
som ett erkännande av behörighetsgrundande utländsk utbildning.
I 5 kap. 8 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns bestämmelser
om undantag från behörighetskraven för viss befattning i säkerhetsbesättning eller för specialbehörighet. Undantag från behörighetskrav får inte
medges för befälhavare och maskinchef i vidsträcktare fart än inre fart eller,
såvitt avser Kustbevakningen, närfart.
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Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.
Senaste lydelse 1999:722.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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