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4) Det er nødvendig at de tiltak som er fastsatt i dette 
direktiv får anvendelse på de fartøyer som ikke omfattes 
av europaparlaments og rådsdirektiv 2006/87/EF av 
12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til 
fartøyer for fart på innlands vannveier(5).

5) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til de tidsfristene for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt i del B 
i vedlegg II —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I samsvar med artikkel 21 i direktiv 2006/87/EF får dette 
direktiv anvendelse på fartøyer som brukes til godstransport 
på innlands vannveier, og som har en samlet dødvekt på minst 
20 tonn,

a) med en lengde på mindre enn 20 meter, eller

b) der produktet av lengde (L), bredde (B) og dypgående (T) 
er mindre enn 100 m3.

Dette direktiv berører ikke bestemmelsene fastsatt i reglene for 
besiktelse av fartøyer på Rhinen og i avtalen om transport av 
farlig gods på Rhinen (ADNR).

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal ved behov fastsette de nødvendige 
framgangsmåter for utstedelse av sjødyktighetsbevis.

En medlemsstat kan imidlertid unnta fra dette direktiv 
fartøyer som ikke forlater de innlands vannveiene innenfor 
medlemsstatens territorium.

(5) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 76/135/EØF av 20. januar 1976 om gjensidig 
godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer på 
innlands vannvei(3) er blitt betydelig endret(4). Av hensyn 

2) For å bedre sikkerheten ved fart på innlands vannveier 
i Fellesskapet bør det gjennomføres en gjensidig 
godkjenning av sjødyktighetsbeviser for fartøyer for fart 
på innlands vannveier.

3) Det er nødvendig å fastslå under hvilke forhold og på 
hvilke vilkår medlemsstatene kan holde et fartøy tilbake.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 2.10.2009, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2010 av 11. juni 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 49 av 16.9.2010, s. 25.

(1) EUT C 204 av 9.8.2008, s. 47.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(3) EFT L 21 av 29.1.1976, s. 10.
(4) Se vedlegg II del A.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/100/EF

av 16. september 2009

om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer for fart på innlands vannveier
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2. Sjødyktighetsbeviset skal utstedes av den medlemsstaten 
der fartøyet er registrert eller har sitt hjemsted, eller, dersom 
dette ikke er mulig, av den medlemsstaten der eieren av 
fartøyet har sin adresse. Enhver medlemsstat kan be en annen 
medlemsstat om å utstede sjødyktighetsbeviser for fartøyer 
som drives av den førstnevnte stats borgere. Medlemsstatene 
kan delegere sin myndighet til godkjente organer.

3. Sjødyktighetsbeviset skal foreligge på et av Den 

inneholde minst de opplysningene som er angitt i vedlegg I og 
benytte den nummereringen som er angitt der.

Artikkel 3

1. Med forbehold for nr. 3 og 6 skal hver medlemsstat 
godkjenne et sjødyktighetsbevis utstedt av en annen 
medlemsstat i samsvar med artikkel 2 som gyldig for fart 
på egne innlands vannveier, som om den selv hadde utstedt 
beviset.

2. Nr. 1 får anvendelse bare dersom beviset er utstedt eller 
fornyet i løpet av de siste fem årene og det ennå ikke er utløpt.

fartøyer på Rhinen skal godkjennes som bevis i samsvar med 
nr. 3 og 5 i hele gyldighetstiden.

3. Medlemsstatene kan kreve at de tekniske kravene fastsatt 
i reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen skal være oppfylt. 

dette.

4. Medlemsstatene kan kreve at fartøyer som transporterer 

i nevnte avtale. De kan kreve at tillatelsen i avtalen skal 
framlegges som bevis på dette.

5. Fartøyer som oppfyller kravene fastsatt i reglene for 
besiktelse av fartøyer på Rhinen, skal ha tillatelse til å ferdes 

nr. 2 annet ledd kan framlegges som bevis på at disse kravene 
er oppfylt.

De særlige vilkårene for transport av farlig gods skal anses 
som oppfylt på alle vannveier i Fellesskapet dersom fartøyene 

oppfyller kravene i ADNR. Tillatelsen nevnt i nr. 4 kan 
framlegges som bevis på at disse kravene er oppfylt.

6. Medlemsstatene kan kreve at ytterligere vilkår som 
tilsvarer kravene til deres egne fartøyer, skal være oppfylt 
på innlands vannveier av maritim karakter. Medlemsstatene 
skal underrette Kommisjonen om sine innlands vannveier av 
maritim karakter, og Kommisjonen skal utarbeide en liste på 
grunnlag av opplysningene den har mottatt fra medlemsstatene.

Artikkel 4

1. Enhver medlemsstat kan trekke tilbake et 
sjødyktighetsbevis den har utstedt.

2. Enhver medlemsstat kan, inntil manglene er utbedret, 
holde et fartøy tilbake når det ved en besiktelse er fastslått 
at fartøyet er i en slik forfatning at det utgjør en fare for 
omgivelsene. Denne medlemsstaten kan også holde et fartøy 
tilbake når det ved en besiktelse er fastslått at fartøyet eller 
fartøyets utstyr ikke oppfyller kravene i sjødyktighetsbeviset 
eller eventuelt i de andre dokumentene nevnt i artikkel 3.

3. En medlemsstat som har holdt et fartøy tilbake, eller som 
har gitt beskjed om at den kommer til å gjøre det dersom manglene 
ikke utbedres, skal underrette vedkommende myndigheter i 
den medlemsstaten som har utstedt sjødyktighetsbeviset eller 
de andre dokumentene nevnt i artikkel 3, om begrunnelsen for 
det vedtak den har gjort eller kommer til å gjøre.

4. Ethvert vedtak om å holde et fartøy tilbake som gjøres i 
samsvar med de tiltak som er vedtatt for å gjennomføre dette 
direktiv, skal behørig begrunnes. Vedtaket skal meddeles 
den berørte part, som samtidig skal underrettes om den 
klageadgang som foreligger i henhold til gjeldende lovgivning 
i medlemsstatene, og om fristene for inngivelse av slik klage.

Artikkel 5

Direktiv 76/135/EØF, som endret ved direktivene oppført i 
vedlegg II del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg II del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.
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Artikkel 6

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

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann

_______
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 259 av 2.10.2009, s. 11-13.]


