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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2321 

av 19. desember 2016 

om formatet på gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til rederier, administrasjoner og anerkjente organisasjoner med hensyn til 

utstedelse, påtegning og forlengelse av gjenvinningssertifikater samt at disse skal finnes om bord. 

2) I samsvar med kravene i artikkel 6 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip som skal gjenvinnes, ha et 

gjenvinningssertifikat.  

3) I henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal det utarbeides en skipsspesifikk gjenvinningsplan før 

enhver gjenvinning av et skip. Skipsgjenvinningsplanen skal omfatte alle skipsspesifikke forhold som ikke omfattes av 

skipsgjenvinningsplanen for anlegget, eller som krever en særskilt framgangsmåte. 

4) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip besiktes av tjenestemenn fra administrasjonen eller fra 

anerkjente organisasjoner som administrasjonen har bemyndiget. Formålet med besiktelsene er å bekrefte at fortegnel-

sene over farlige materialer oppfyller de gjeldende kravene i forordningen. 

5) I henhold til artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal administrasjonen eller en anerkjent organisasjon som 

administrasjonen har bemyndiget, utstede et gjenvinningssertifikat etter at en sluttbesiktelse har blitt gjennomført med 

tilfredsstillende resultat. Dette sertifikatet skal ledsages av fortegnelsen over farlige materialer og skipsgjenvinnings-

planen. Formatet på gjenvinningssertifikatet skal være i samsvar med tillegg 4 til den internasjonale konvensjonen om 

sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong 15. mai 2009 («Hongkong-konvensjonen»). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjenvinningssertifikater som utstedes i samsvar med artikkel 9 nr. 9 og påtegnes i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013, skal stemme overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 112 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

GJENVINNINGSSERTIFIKAT 

i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om 

gjenvinning av skip 

(Merk: Dette sertifikatet skal ledsages av fortegnelsen over farlige materialer og skipsgjenvinningsplanen.) 

(myndighetens stempel) (stat) 

Utstedt i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1257/2013 etter fullmakt fra regjeringen i 

 ......................................................................................................................................... 
(statens navn) 

ved  ...................................................................................................................................................................................................  
(fullstendig navn på personen eller organisasjonen som er 

bemyndiget i henhold til bestemmelsene i forordning  

(EU) nr. 1257/2013) 

Opplysninger om skipet 

Skipets navn  

Kjenningsnummer eller -bokstaver  

Hjemsted  

Bruttotonnasje  

IMO-nummer  

Rederiets navn og adresse  

Registrert eiers IMO-identifikasjonsnummer  

Rederiets IMO-identifikasjonsnummer  

Byggedato  

  



Nr. 36/738 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

Opplysninger om skipsgjenvinningsanlegg 

Skipsgjenvinningsanleggets navn  

Gjenvinningsselskapets identifikasjonsnummer(1)  

Fullstendig adresse  

Datoen da skipsgjenvinningsanleggets oppføring 

på den europeiske listen opphører 

 

(1) Identifikasjonsnummer som angitt på den europeiske listen. 

Opplysninger om fortegnelsen over farlige materialer 

Identifikasjons-/kontrollnummer for fortegnelsen over farlige materialer:  ...........................................................................................  

Merk: I samsvar med artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal fortegnelsen over farlige materialer vedlegges 

gjenvinningssertifikatet. Fortegnelsen over farlige materialer skal utarbeides på grunnlag av standardformatet som er angitt i 

retningslinjene utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, og eventuelt utfylles med retningslinjer om aspekter som er 

spesifikke for forordning (EU) nr. 1257/2013, for eksempel stoffer som er oppført i nevnte forordning, men ikke i Hongkong-

konvensjonen. 

Opplysninger om skipsgjenvinningsplanen 

Identifikasjons-/kontrollnummer for skipsgjenvinningsplanen:  ...........................................................................................................  

Merk: I samsvar med artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skipsgjenvinningsplanen vedlegges gjenvinnings-

sertifikatet. 

DET BEKREFTES MED DETTE 

1. at skipet er besiktet i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

2. at skipet har en gyldig fortegnelse over farlige materialer i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

3. at skipsgjenvinningsplanen er utarbeidet i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

4. at de(t) skipsgjenvinningsanlegg(et) der skipet skal gjenvinnes, er oppført på den europeiske listen i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Dette sertifikatet er gyldig til (dd/mm/åååå)  ......................................................................................................................................  
(dato) 

Utstedt i  ...........................................................................................................................................................................................  
(sertifikatets utstedelsessted) 

(dd/mm/åååå) ...........................................................................  .......................................................................................................  
(utstedelsesdato)  (underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann som utsteder sertifikatet) 

(myndighetens segl eller stempel)  
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PÅTEGNING OM FORLENGELSE AV SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID I EN 

OVERGANGSPERIODE INNTIL SKIPET ANKOMMER HAVNEN FOR 

SKIPSGJENVINNINGSANLEGGET DERSOM ARTIKKEL 10 NR. 5 FÅR 

ANVENDELSE(*) 

I samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip skal dette sertifikatet godtas som gyldig for 

én direkte reise 

fra havnen i:  .....................................................................................................................................................................................  

til havnen i:  .......................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  
(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel) 

  

(*) Denne siden av påtegningen skal gjengis og føyes til sertifikatet dersom administrasjonen anser det som nødvendig. 

 __________  


