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                                                    TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR OG RÁ SINS                      2009/EES/71/15 

frá 18. desember 2006 

um breytingu á tilskipun 2006/87/EB um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á 
skipgengum vatnalei um (*) 

(2006/137/EB) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 71. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna,  

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2006/87/EB (2) eru sett samhæf  skilyr i fyrir 
útgáfu tæknilegra skírteina fyrir skip í siglingum á 
skipgengum vatnalei um í kerfi skipgengra vatnalei a í 
Bandalaginu. 

2) Tæknilegu kröfurnar, sem settar eru fram í vi aukunum 
vi  tilskipun 2006/87/EB, taka a  stærstum hluta mi  af 
ákvæ unum sem mælt er fyrir um í regluger inni um 
eftirlit me  flutningum á Rínarfljóti í útgáfunni sem 
sam ykkt var 2004 af a ildarríkjum mi nefndarinnar um 
siglingar á Rínarfljóti (CCNR). Skilyr i og tæknilegar 
kröfur fyrir útgáfu siglingaskírteina, sem gilda á öllum 
vatnalei um skv. 22. gr. endursko a a samningsins um 
siglingar á Rínarfljóti, eru uppfær ar reglulega og 
vi urkennt er a  ær endurspegli n justu tækni róun. 

3) Til a  for ast röskun á samkeppni og margs konar 
öryggisstig er æskilegt, sérstaklega í ví skyni a  stu la 
a  samhæfingu á evrópskum vettvangi, a  taka upp 
jafngildar tæknilegar kröfur fyrir allt kerfi skipgengra 
vatnalei a í Bandalaginu og uppfæra ær sí an reglulega 
svo a  ær haldist jafngildar. 

4) Samkvæmt tilskipun 2006/87/EB er framkvæmda-
stjórninni heimilt a  a laga essar tæknilegu kröfur í 
ljósi tækniframfara og róunar vegna vinnu annarra 
al jó astofnana, einkum mi nefndarinnar um siglingar á 
Rínarfljóti. 

5) Vinna arf essar breytingar hratt til a  tryggja a  
tæknilegu kröfurnar, sem nau synlegar eru fyrir útgáfu 
siglingaskírteinis Bandalagsins sem gildir á öllum 
vatnalei um ess, veiti sambærilegt öryggisstig og 
krafist er fyrir útgáfu skírteinisins sem um getur í 22. gr. 
endursko a a samningsins um siglingar á Rínarfljóti. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 389, 30.12.2006, bls. 261. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2007 frá 6. júlí 2007 
um breytingu á VIII. vi auka (Flutningastarfsemì) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi   Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007,  
p. 25. 

(1) Álit Evrópu ingsins frá 30. nóvember 2006 (hefur enn ekki veri  birt í 
Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 18. desember 2006. 

(2) Stjtí . ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1. 

6) Nau synlegar rá stafanir til a  koma tilskipun 
2006/87/EB í framkvæmd skulu sam ykktar í samræmi 
vi  ákvör un rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um me fer  framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er fali  (3). 

7) Framkvæmdastjórninni skal einkum veitt umbo  til a  
ákvar a au skilyr i ar sem breyta má tæknilegum 
kröfum og stjórns slume fer  sem tilgreind er í 
vi aukunum vi  tilskipun 2006/87/EB. ar e  essar 
rá stafanir eru almenns e lis og eim er ætla  a  breyta 
veigalitlum áttum í tilskipun 2006/87/EB skulu ær 
sam ykktar í samræmi vi  stjórns slumálsme fer  me  
eftirliti sem kve i  er á um í 5. gr. a í ákvör un 
1999/468/EB. 

8) Me  skírskotun til skilvirkni skulu e lileg tímamörk fyrir 
stjórns slumálsme fer  me  eftirliti stytt fyrir sam ykkt 
rá stafana sem breyta vi aukunum vi  tilskipun 
2006/87/EB.  

9) ar sem máli  er br nt er nau synlegt a  beita 
fl time fer inni, sem kve i  er á um í 6. mgr. 5. gr. a í 
ákvör un 1999/468/EB, vi  sam ykkt hvers kyns 
breytinga á vi aukunum vi  tilskipun 2006/87/EB svo 
tillit sé teki  til tæknilegrar róunar e a skyldrar róunar 
vegna vinnu annarra al jó astofnana, einkum 
mi nefndarinnar um siglingar á Rínarfljóti, og vi  
sam ykkt tímabundinna krafna. 

10) Breyta ber tilskipun 2006/87/EB til samræmis vi  etta. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2006/87/EB er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi málsgreinar bætist vi  19. gr.: 

„3. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 1.-
4. mgr. 5. gr. a og b og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  
hli sjón af ákvæ um 8. gr. hennar. 

Tímamörkin, sem kve i  er á um í c-li  3. mgr. og b- og e-
li  4. mgr. 5. gr. a í ákvör un 1999/468/EB, skulu vera 
tuttugu og einn dagur, fimmtán dagar og einn mánu ur. 

________________  

(3) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 
2006/512/EB (Stjtí . ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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4. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 1., 
2., 4. og 6. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB 
me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. hennar.“ 

2) Í sta  20. gr. komi eftirfarandi: 

„20. gr. 

A laganir á vi aukunum og tilmæli um 
brá abirg askírteini 

1. Breytingar, sem nau synlegar eru til a  a laga 
vi aukana vi  essa tilskipun a  tækniframförum e a a  

róun á essu svi i, vegna vinnu annarra al jó astofnana, 
einkum mi nefndarinnar um siglingar á Rínarfljóti, til a  
tryggja a  skírteinin tvö, sem um getur í a-li  1. mgr. 3. gr., 
séu gefin út á grundvelli tæknilegra krafna, sem tryggja 
jafngilt öryggisstig, e a taki tillit til tilvikanna sem um 
getur í 5. gr., skulu sam ykktar í samræmi vi  
stjórns slumálsme fer  me  eftirliti sem um getur í 3. mgr. 
19. gr. Ef málefni  er mjög br nt má framkvæmdastjórnin 
grípa til fl time fer arinnar sem um getur í 4. mgr. 19. gr. 

Gera skal essar breytingar me  hra i til a  tryggja a  
tæknilegu kröfurnar fyrir útgáfu siglingaskírteinis 
Bandalagsins, sem gildir á öllum vatnalei um ess og 
vi urkennt er til siglinga á Rínarfljóti, veiti sambærilegt 
öryggisstig og krafist er fyrir útgáfu skírteinisins sem um 
getur í 22. gr. endursko a a samningsins um siglingar á 
Rínarfljóti. 

2. rátt fyrir ákvæ i 1. mgr. skal framkvæmdastjórnin 
sam ykkja vi urkenningarnar, sem um getur í 2. mgr. 5. 
gr., í samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 
19. gr. 

3. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvör un á grundvelli 
tilmæla frá nefndinni um útgáfu brá abirg askírteina 
Bandalagsins til siglinga á öllum skipgengum vatnalei um 

ess í samræmi vi  grein 2.19 í II. vi auka.“ 

3) Ákvæ um II. vi auka er breytt sem hér segir: 

1) Í sta  greinar 1.06 komi eftirfarandi: 

„1.06 

Tímabundnar kröfur 

Sam ykkja má tímabundnar kröfur sem ætla  er a  
breyta veigalitlum áttum essarar tilskipunar me  ví 
a  bæta vi  hana í samræmi vi  
stjórns slumálsme fer  me  eftirliti sem um getur í 4. 
mgr. 19. gr. tilskipunarinnar, sé talin br n örf á ví, 
me  tilliti til ess a  a laga flutninga á skipgengum 
vatnalei um a  tækniframförum, til a  leyfa 
undan águr frá ákvæ um tilskipunarinnar e a til a  
leyfa prófanir. Kröfurnar skulu birtar og gilda í rjú ár 
a  hámarki. ær skulu ö last gildi á sama tíma og falla 
úr gildi me  sömu skilyr um í öllum a ildarríkjum.“ 

2) Í sta  5. mgr. greinar 10.03a komi eftirfarandi: 

„5. Kerfi sem ú a minna magni af vatni skulu hafa 
ger arsam ykki í samræmi vi  ályktun 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar A 800 (19) e a 
annan vi urkenndan sta al. Sam ykkja skal slíkar 
vi urkenningar, sem ætla  er a  breyta veigalitlum 

áttum tilskipunarinnar, í samræmi vi  
stjórns slumálsme fer  me  eftirliti sem um getur í 3. 
mgr. 19. gr. essarar tilskipunar. Vi urkennt 
flokkunarfélag e a faggild prófunarstofa skal annast 
ger arsam ykki. Faggild prófunarstofa skal uppfylla 
kröfur Evrópusta alsins Almennar kröfur var andi 
hæfni prófunar- og kvör unarstofa (EN ISO/IEC 
17025:2000)“. 

3) Í sta  1. mgr. greinar 10.03b komi eftirfarandi: 

„1. Slökkviefni 

Eftirfarandi slökkviefni má nota til a  vernda vélarúm, 
kyndiklefa og dælur mi í varanlega uppsettum 
slökkvikerfum: 

a) CO2 (koltvís ringur), 

b) HFC 227 ea (heptaflúrprópan), 

c) IG-541 (52% köfnunarefni, 40% argon, 8% 
koltvís ringur). 

Veita skal leyfi til a  nota önnur slökkviefni egar slíku 
leyfi er ætla  a  breyta veigalitlum áttum essarar 
tilskipunar í samræmi vi  stjórns slumálsme fer  me  
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 19. gr. essarar 
tilskipunar.“ 

2. gr. 

1. A ildarríki, ar sem skipgengar vatnalei ir eru eins og um 
getur í 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2006/87/EB, skulu sam ykkja 
nau synleg lög og stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun 

essari sem gilda skulu frá og me  30. desember 2008. au 
skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni egar í sta .  

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a  
hinum a ildarríkjunum. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á eim degi sem hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 
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4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til þeirra aðildarríkja þar sem skipgengar vatnaleiðir eru eins og um getur í 1. mgr. 1. 
gr. tilskipunar 2006/87/EB. 

Gjört í Brussel 18. desember 2006 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM 

Forseti Forseti 

 

 
 

 

 


