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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/1629 

av 14. september 2016 

om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av 

direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF(4) innfører harmoniserte vilkår for utstedelse av tekniske sertifikater for

fartøyer for fart på innlands vannveier i hele Unionens nett av innlands vannveier.

2) De tekniske kravene til fartøyer som er i fart på Rhinen, fastsettes av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen

(CCNR).

3) De tekniske kravene i vedleggene til direktiv 2006/87/EF omfatter de fleste bestemmelsene fastsatt i reglene for

besiktelse av fartøyer på Rhinen, i den versjonen som er godkjent av CCNR i 2004. Vilkårene for og de tekniske

kravene ved utstedelse av sertifikater for fart på innlands vannveier i henhold til artikkel 22 i Den reviderte

konvensjonen om skipsfart på Rhinen oppdateres jevnlig og anses å gjenspeile den seneste tekniske utviklingen.

4) På grunn av de ulike rettslige rammene og tidsrammene for beslutningstaking er det vanskelig å bevare likeverdighet

mellom unionssertifikater for fart på innlands vannvannveier som utstedes i henhold til direktiv 2006/87/EF, og

sertifikatene som utstedes i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen. Dette fører til

manglende rettssikkerhet, noe som kan få negativ innvirkning på sikkerheten til sjøs.

5) For å oppnå harmonisering på unionsplan og hindre konkurransevridning og varierende sikkerhetsnivåer bør de samme

tekniske kravene gjelde for alle innlands vannveier i Unionen og oppdateres jevnlig.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 177 av 11.6.2014, s. 58. 

(2) EUT C 126 av 26.4.2014, s. 48. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 16. juni 2016 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 14. september 2016. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1). 
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6) Ettersom CCNR har tilegnet seg betydelig sakkunnskap når det gjelder å utvikle og oppdatere tekniske krav til fartøyer i

fart på innlands vannveier, bør denne sakkunnskapen utnyttes til fulle til fordel for innlands vannveier i Unionen. Den

europeiske komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) som opptrer under overoppsyn av

CCNR og er åpen for eksperter fra alle medlemsstater, er ansvarlig for å utarbeide tekniske standarder for fart på

innlands vannveier som Unionen bør vise til.

7) Unionssertifikater for fart på innlands vannveier som attesterer at farkostene oppfyller de tekniske kravene, bør være

gyldige på alle innlands vannveier i Unionen.

8) Det bør være en høyere grad av harmonisering av vilkårene for medlemsstatenes utstedelse av Unionens tilleggs-

sertifikater for fart på innlands vannveier på vannveier i sone 4.

9) Av hensyn til sikkerheten bør standarder harmoniseres i høy grad og på en slik måte at sikkerhetsstandardene for

innlands vannveier i Unionen ikke blir mindre omfattende. Medlemsstatene bør imidlertid, etter samråd med Kommi-

sjonen, kunne fastsette særlige bestemmelser knyttet til tekniske tilleggskrav eller mindre omfattende tekniske krav for

visse soner, forutsatt at slike tiltak er begrenset til de særlige områdene angitt i vedlegg III og IV.

10) Medlemsstatene bør ha mulighet til å gjøre unntak fra dette direktiv i visse tilfeller knyttet til innlands vannveier som

ikke har forbindelse med en annen medlemsstats vannveier eller visse farkoster som utelukkende er i fart på innlands

vannveier, samtidig som et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes. I tilfeller der slike unntak omfatter samtlige

farkoster som er i fart i en medlemsstat, vil det være en urimelig og unødvendig plikt for den medlemsstaten å

innarbeide alle forpliktelsene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstater kan ikke utstede unionssertifikater for fart på

innlands vannveier med mindre de har innarbeidet de relevante forpliktelsene i henhold til dette direktiv.

11) Unntak fra dette direktiv og anerkjennelse av likeverdighet for bestemte farkoster bør være mulig for å legge til rette for

alternative metoder, fremme innovasjon eller unngå urimelig høye kostnader, forutsatt at tilsvarende eller tilstrekkelig

grad av sikkerhet ivaretas. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis

gjennomføringsmyndighet når det gjelder slike unntak og anerkjennelse av likeverdighet. Kommisjonen bør ha mulighet

til å vise til anbefalinger fra CESNI når det gjelder slike unntak og anerkjennelse av likeverdighet. Denne myndigheten

bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1).

12) Med tanke på administrativ, teknisk og økonomisk effektivitet bør medlemsstatene ha mulighet til å utpeke de ved-

kommende myndigheter som er ansvarlige for å sikre samsvar med dette direktiv og korrekt anvendelse i samsvar med

nasjonal praksis.

13) Det bør utstedes unionssertifikater for fart på innlands vannveier til farkoster som har gjennomgått en teknisk inspeksjon

med tilfredsstillende resultat før de tas i bruk. Denne tekniske inspeksjonen bør gjennomføres for å kontrollere om

farkosten oppfyller de tekniske kravene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør til

enhver tid ha rett til å kontrollere slik overholdelse og at et gyldig sertifikat for fart på innlands vannveier er tilgjengelig

om bord.

14) Innenfor visse frister og avhengig av den aktuelle farkostens kategori er det hensiktsmessig å fastsette gyldighetstiden

for unionssertifikater for fart på innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle.

15) For å opprettholde en høy grad av sikkerhet for fart på innlands vannveier er det nødvendig å fastsette nærmere

bestemmelser om erstatning, fornyelse, forlengelse av gyldighetstiden og utstedelse av nye unionssertifikater for fart på

innlands vannveier.

16) For å sikre at dette direktivet gjennomføres på en effektiv måte bør informasjon om farkoster for fart på innlands

vannveier føres inn i den europeiske skrogdatabasen til bruk for vedkommende myndigheter. Den europeiske skrog-

databasen bør særlig gjøre det mulig å kontrollere historikken til sertifikatsøknader som ikke er ferdigbehandlet, samt

kontrollere opplysninger om samtlige gyldige sertifikater som allerede er utstedt til den aktuelle farkosten. Kommi-

sjonen bør føre og tilpasse den europeiske skrogdatabasen på en slik måte at den fullt ut kan bidra til anvendelsen av

dette direktiv.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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17) Tiltakene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF(1) må fortsette å gjelde for fartøyer som ikke 

omfattes av dette direktiv. 

18) For å bedre EU-regelverkets klarhet bør virkeområdet for direktiv 2009/100/EF tilpasses for å ta høyde for det 

utfyllende virkeområdet for dette direktiv, og for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder internasjonale avtaler. 

Direktiv 2009/100/EF bør derfor endres. 

19) Det bør innføres en overgangsordning for farkoster som er i fart, og som ennå ikke har et unionssertifikat for fart på 

innlands vannveier når de gjennomgår en første tekniske inspeksjon i henhold til de reviderte tekniske kravene fastsatt i 

dette direktiv. 

20) Med sikte på bedre og enklere lovgivning bør dette direktiv kunne vise til internasjonale standarder uten at disse må 

gjengis i Unionens regelverk. 

21) CESNI er opprettet for å lette harmoniseringen av tekniske standarder som anvendes i sektoren for innlands vannveier i 

hele Europa. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå og god effektivitet for fart på innlands vannveier, for å opprettholde 

likeverdighet mellom sertifikater for fart på innlands vannveier og for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen og øvrig utvikling i sektoren bør henvisningen til den gjeldende europeiske standarden for fastsettelse av 

tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier (ES-TRIN-standarden) i dette direktiv holdes à jour. 

Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

bør derfor gis Kommisjonen med hensyn til oppdatering av henvisningen til den nyeste utgaven av ES-TRIN-standarden 

og fastsettelse av dens anvendelsesdato. 

22) Når det er behørig begrunnet ved en passende analyse og det ikke finnes relevante og oppdaterte internasjonale 

standarder for å ivareta navigasjonssikkerheten, eller når endringer i beslutningsprosessen i CESNI er til skade for 

Unionens interesser, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen med 

henblikk på å endre vedlegg II til dette direktiv ved å innføre hensiktsmessige tekniske krav for å sikre Unionens 

interesser. 

23) For å endre eller utfylle enkelte ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv bør myndigheten til å vedta rettsakter 

i samsvar med artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen med henblikk på endring av klassifiseringen av vannveier, 

nærmere presisering av hvilke opplysninger som skal føres inn i den europeiske skrogdatabasen, typer av tilgang til 

databasen og anvisninger om hvordan den fungerer, ajourføring av tekniske minstekrav til farkoster for bruk på innlands 

vannveier og endring av vedlegg III og IV for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, endring av 

vedlegg V for å ajourføre og forenkle saksbehandlingsbestemmelsene, endring av vedlegg VI for å endre kriteriene for 

anerkjennelse av klasseselskaper for å ivareta navigasjonssikkerheten samt endring av alle henvisninger i dette direktiv 

til vedlegg II og V som kreves etter vedtakelsen av delegerte rettsakter. 

24) Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter, er det særlig viktig at den holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(2). For å sikre lik deltakelse i forberedel-

sen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med å 

utarbeide delegerte rettsakter. 

25) For å imøtekomme alternative metoder, fremme innovasjon, hindre urimelig høye kostnader, sørge for en effektiv 

prosess for utstedelse av sertifikater eller for å ta hensyn til regionale forhold bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet med henblikk på å tillate visse unntak fra de tekniske kravene for bestemte farkoster, anerkjennelse av 

klasseselskaper og godkjenning av tekniske tilleggskrav eller mindre omfattende tekniske krav for fartøyer som er i fart 

i visse soner som ikke har forbindelse med en annen medlemsstats vannveier. Nevnte myndighet bør utøves i samsvar 

med forordning (EU) nr. 182/2011.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF av 16. september 2009 om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer for 

fart på innlands vannveier (EUT L 259 av 2.10.2009, s. 8). 

(2) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 



Nr. 50/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

26) For å sikre en hensiktsmessig ramme for samordning og samarbeid med internasjonale organisasjoner som har

kompetanse innen fart på innlands vannveier, særlig CCNR, og for utvikling av enhetlige tekniske standarder for fart på

innlands vannveier som Unionen og internasjonale organisasjoner kan vise til, bør dette direktiv gjennomgås, særlig

med hensyn til virkningen av tiltakene som direktivet innfører og ordningene for samarbeid med internasjonale organi-

sasjoner som har kompetanse innen fart på innlands vannveier, med sikte på å oppnå ett enhetlig sett med tekniske

standarder.

27) Danmark, Estland, Irland, Hellas, Spania, Kypros, Latvia, Malta, Portugal, Slovenia og Finland har ingen innlands 

vannveier eller det er ikke et betydelig omfang av fart på innlands vannveier. Det vil derfor være en urimelig og

unødvendig plikt for disse medlemsstatene å innarbeide og gjennomføre dette direktiv.

28) Ettersom målet for dette direktiv, som er å fastsette de tekniske kravene som er nødvendige for å ivareta sikkerheten for

farkoster i fart på innlands vannveier, ikke kan nås i en felles ramme for godkjenning av et minste kvalifikasjonsnivå

ved fart på innlands vannveier, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går

dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

29) Direktiv 2006/87/EF bør derfor oppheves.

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG VANNVEISONER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktiv fastsetter 

a) de tekniske kravene som er nødvendige for å ivareta sikkerheten for farkoster i fart på innlands vannveier nevnt i

artikkel 4, og

b) klassifiseringen av disse innlands vannveiene.

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på følgende farkoster:

a) Fartøyer med en lengde (L) på 20 meter eller mer.

b) Fartøyer der produktet av lengde (L), bredde (B) og dypgående (T) utgjør et volum på 100 kubikkmeter eller mer.

c) Slepe- og skyvebåter som er beregnet på å slepe eller skyve de farkostene som er nevnt i bokstav a) og b), eller flytende

utstyr, eller på å slepe slike farkoster eller flytende utstyr i parformasjon.

d) Passasjerfartøyer.

e) Flytende utstyr.



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/533 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) ferger,

b) militære fartøyer,

c) sjøgående skip, herunder sjøgående slepe- og skyvebåter, som

i) er i fart på eller befinner seg i farvann med tidevann, eller

ii) er midlertidig i fart på innlands vannveier,

forutsatt at de minst har om bord 

— et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS) er 

overholdt, eller tilsvarende sertifikat, et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om lastelinjer av 1966 er 

overholdt, eller tilsvarende sertifikat, og et internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP-sertifikat) 

som viser at Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (1973/1978) (MARPOL), er 

overholdt, 

— når det gjelder sjøgående skip som ikke omfattes av SOLAS, Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer 

eller MARPOL, de relevante sertifikatene og fribordsmerkene som kreves i henhold til lovgivningen i deres respektive 

flaggstater, 

— når det gjelder passasjerfartøyer som ikke omfattes av noen av konvensjonene nevnt i første strekpunkt, et sertifikat om 

sikkerhetsregler og sikkerhetsstandarder for passasjerfartøyer utstedt i henhold til europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/45/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(1), eller 

— når det gjelder fritidsfartøyer som ikke omfattes av noen av konvensjonene nevnt i første strekpunkt, et sertifikat fra 

flaggstaten som viser et forsvarlig sikkerhetsnivå. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a) «farkost» et fartøy eller flytende utstyr,

b) «fartøy» et fartøy for fart på innlands vannveier eller et sjøgående skip,

c) «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy som utelukkende eller hovedsakelig er beregnet for fart på innlands

vannveier,

d) «slepebåt» et fartøy som er spesialbygd for sleping,

e) «skyvebåt» et fartøy som er spesialbygd for framdrift av en skyvekonvoi,

f) «passasjerfartøy» et fartøy beregnet på dagsutflukter eller et fartøy med lugarer som er bygd og innrettet for transport av

flere enn 12 passasjerer,

g) «flytende utstyr» en flytende installasjon med arbeidsredskaper som kraner, mudringsutstyr, påledrivere eller heiser,

h) «flytende anlegg» enhver flytende installasjon som normalt ikke er beregnet på å bli flyttet, som f.eks. badeanlegg, dokker,

landgangsbroer eller båthus,

i) «flytende materiell» en flåte eller andre konstruksjoner, gjenstander eller kombinasjoner som er i stand til å være i fart, men

som ikke er et fartøy eller flytende utstyr eller flytende anlegg,

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1).  
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j) «fritidsfartøy» et fartøy, bortsett fra et passasjerfartøy, beregnet på sport og fritid,

k) «hurtiggående fartøy» et motordrevet fartøy som kan oppnå en fart på over 40 km/t gjennom vann,

l) «volumdeplasement» volumet av fartøyets undervannskropp i kubikkmeter,

m) «lengde (L)» skrogets største lengde i meter, uten ror og baugspryd,

n) «bredde (B)» skrogets største bredde i meter, målt til platehudens ytterkant (uten skovlhjul, fenderlist og lignende),

o) «dypgående (T)» den loddrette avstanden i meter mellom det laveste punktet på skroget, uten kjølen eller andre fastgjorte

festeinnretninger, og vannlinjen ved største dypgående,

p) «innlands vannveier som har forbindelse med andre innlands vannveier» vannveier i en medlemsstat som har forbindelse til

innlands vannveier i en annen medlemsstat, og som farkoster som omfattes av virkeområdet for dette direktiv, kan være i

fart på i henhold til nasjonal eller internasjonal lovgivning.

Artikkel 4 

Klassifisering av innlands vannveier 

1. I dette direktiv skal Unionens innlands vannveier klassifiseres på følgende måte:

a) Sone 1, 2, 3 og 4:

i) Sone 1 og 2: De vannveiene som er oppført i kapittel 1 i vedlegg I.

ii) Sone 3: De vannveiene som er oppført i kapittel 2 i vedlegg I.

iii) Sone 4: Alle andre innlands vannveier som farkoster som omfattes av dette direktiv, kan være i fart på i henhold til

nasjonal lovgivning.

b) Sone R: De vannveiene som er nevnt i bokstav a), og som det skal utstedes sertifikater for i samsvar med artikkel 22 i Den

reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, i den ordlyd den artikkelen har 6. oktober 2016.

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 når det gjelder endring av vedlegg I

for å endre klassifiseringen av en vannvei, herunder å tilføye og stryke vannveier. Slike endringer av vedlegg I kan bare foretas 

på anmodning fra den berørte medlemsstaten for vannveier på vedkommende stats territorium. 

KAPITTEL 2 

SERTIFIKATER 

Artikkel 5 

Overholdelse av tekniske og sikkerhetsmessige krav 

1. Medlemslandene skal sikre at farkoster nevnt i artikkel 2 nr. 1 som er i fart på innlands vannveier i Unionen nevnt i

artikkel 4, bygges og vedlikeholdes i samsvar med kravene fastsatt i dette direktiv. 

2. En farkosts samsvar med nr. 1 skal bekreftes ved et sertifikat utstedt i samsvar med dette direktiv.
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Artikkel 6 

Unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal utstedes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene i samsvar

med dette direktiv. Ved utstedelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal medlemsstatene kontrollere at et 

gyldig sertifikat som nevnt i artikkel 7 ikke allerede har blitt utstedt til den aktuelle farkosten. 

2. Unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II.

3. Hver medlemsstat skal utarbeid en liste over de vedkommende myndighetene i medlemsstaten som skal utstede

unionssertifikatene for fart på innlands vannveier, og skal underrette Kommisjonen om dette, herunder om eventuelle endringer 

av listen. Kommisjonen skal føre en oppdatert liste over vedkommende myndigheter på et egnet nettsted. 

4. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes til farkoster etter teknisk inspeksjon foretatt før farkosten tas

i bruk, for å sikre at den oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

5. Ved de tekniske inspeksjonene som er angitt i nr. 4 i denne artikkel og i artikkel 29, eller ved en teknisk inspeksjon som

utføres på anmodning fra farkostens eier eller eierens representant, skal det om nødvendig kontrolleres om en farkost oppfyller 

de tilleggskravene som er nevnt i nr. 1 og 2 i artikkel 23. 

6. Det er de vedkommende myndighetene som utsteder unionssertifikatet for fart på innlands vannveier, som skal fastsette

framgangsmåten for å sende inn en anmodning om inspeksjon og fastsette sted og tid for nevnte inspeksjon. Vedkommende 

myndighet skal fastsette hvilke dokumenter som skal legges fram. Framgangsmåten skal gjennomføres på en slik måte at 

inspeksjonen kan finne sted innen en rimelig tidsfrist etter at anmodningen er rettet. 

7. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal på anmodning fra farkostens eier eller eierens representant utstede et

unionssertifikat for fart på innlands vannveier til en farkost som ikke omfattes av dette direktiv, dersom farkosten oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 7 

Plikt til å medbringe sertifikat 

Farkoster som er i fart på Unionens innlands vannveier nevnt i artikkel 4, skal medbringe følgende originaldokumenter: 

a) Når de er i fart på vannveier i sone R, enten

— et sertifikat utstedt i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen eller 

— et unionssertifikat for fart på innlands vannveier som attesterer at farkosten, dersom det er relevant i henhold til 

overgangsbestemmelsene i vedlegg II til dette direktiv for farkoster som er i fart på Rhinen (sone R), fullt ut oppfyller 

de tekniske kravene i vedlegg II og V til dette direktiv, og som i henhold til gjeldende regler og framgangsmåter er 

fastslått å være likeverdige med de tekniske kravene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, 

b) når de er i fart på andre vannveier, et unionssertifikat for fart på innlands vannveier eller et sertifikat utstedt i samsvar med

artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, herunder eventuelle tilleggssertifikater for fart på innlands

vannveier i Unionen i samsvar med artikkel 8 til dette direktiv.
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Artikkel 8 

Unionens tilleggssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Farkoster som medbringer et gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier eller et sertifikat utstedt i samsvar med

artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, skal ha et tilleggssertifikat for fart på innlands vannveier i 

Unionen i samsvar med artikkel 23 til dette direktiv. 

2. Tilleggssertifikatet for fart på innlands vannveier i Unionen skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II og utstedes av

vedkommende myndigheter i henhold til vilkårene som er fastsatt for de aktuelle vannveiene. 

Artikkel 9 

Midlertidige unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan utstede et midlertidig unionssertifikat for fart på innlands vannveier til

a) farkoster som skal seile til et bestemt sted med tillatelse fra vedkommende myndighet for å få et unionssertifikat for fart på

innlands vannveier,

b) farkoster som har unionssertifikater for fart på innlands vannveier som har blitt tapt, ødelagt eller midlertidig trukket tilbake

i noen av de tilfellene som er nevnt i artikkel 13 og 15 eller i vedlegg II og V,

c) farkoster som unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes for etter inspeksjon med tilfredsstillende

resultat,

d) farkoster som ikke oppfyller alle vilkårene som kreves for å få utstedt et unionssertifikat for fart på innlands vannveier i

samsvar med vedlegg II og V,

e) farkoster med så store skader at de ikke lenger oppfyller kravene for å få utstedt et unionssertifikat for fart på innlands

vannveier,

f) flytende anlegg eller flytende materiell når de myndighetene som har ansvaret for spesialtransport i henhold til gjeldende

sjøfartsregelverk i medlemsstatene, krever at et slikt unionssertifikat for fart på innlands vannveier må være om bord før de

gir sin tillatelse til å gjennomføre spesialtransport,

g) farkoster som i samsvar med artikkel 25 og 26 i dette direktiv omfattes av et unntak fra vedlegg II og V, i påvente av at

relevante gjennomføringsrettsakter vedtas.

2. Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal bare utstedes når sjødyktigheten til farkosten, det

flytende anlegget eller det flytende materiellet synes å være sikret på en tilfredsstillende måte. Det skal utformes ved bruk av 

malen i vedlegg II. 

3. Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal inneholde de vilkårene som vedkommende

myndighet anser å være nødvendige, og det skal ha følgende gyldighetsperiode: 

a) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), d), e) og f), for én bestemt reise som skal finne sted innen et passende tidsrom,

som ikke overstiger én måned.

b) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav b) og c), for et passende tidsrom.

c) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav g), for seks måneder: Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands

vannveier kan forlenges med seks måneder ad gangen fram til den respektive gjennomføringsrettsakten er vedtatt.
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Artikkel 10 

Gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier som er utstedt til nybygde farkoster, skal fastsettes av

vedkommende myndighet og skal ikke overstige 

a) fem år for passasjerfartøyer og hurtiggående fartøyer,

b) ti år for alle andre farkoster.

Gyldighetstiden skal angis i unionssertifikatet for fart på innlands vannveier. 

2. For farkoster som allerede er i fart før den tekniske inspeksjonen foretas, skal vedkommende myndighet fastsette

gyldighetstiden for unionssertifikatet for fart på innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av resultatet av 

inspeksjonen. Gyldighetstiden skal imidlertid ikke overstige de gyldighetstidene som er angitt i nr. 1. 

Artikkel 11 

Forlengelse av gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier i unntakstilfeller 

Gyldighetstiden for et unionssertifikat for fart på innlands vannveier kan i samsvar med vedlegg II og V unntaksvis forlenges 

med høyst seks måneder av den vedkommende myndigheten som utstedte eller fornyet sertifikatet, uten teknisk inspeksjon. En 

slik forlenget gyldighet skal oppføres på nevnte sertifikat. 

Artikkel 12 

Fornyelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal fornyes ved gyldighetstidens utløp på de vilkårene som er fastsatt i

artikkel 6, etter en teknisk inspeksjon for å kontrollere om farkosten oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

Unionssertifikater for fart på innlands vannveier kan fornyes av enhver vedkommende myndighet som Kommisjonen har blitt 

underrettet om i henhold til artikkel 6 nr. 3. 

2. Ved fornyelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal overgangsbestemmelsene i vedlegg II gjelde for

farkosten på de vilkårene som er angitt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 13 

Erstatning av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

Hver medlemsstat skal fastsette vilkårene for å erstatte et gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier som er tapt eller 

ødelagt. Disse vilkårene krever at farkoster som søker om å få et sertifikat erstattet, skal framlegge en erklæring i tilfeller der 

sertifikatet er tapt, eller levere inn sertifikatet i tilfeller der sertifikatet er ødelagt. Det skal framgå av det nye sertifikatet at det er 

et duplikat. 
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Artikkel 14 

Større endringer eller reparasjoner av farkoster 

Ved større endringer eller reparasjoner som får innvirkning på farkostens overholdelse av de tekniske kravene nevnt i vedlegg II 

og V med tanke på den strukturelle styrken i farkostens konstruksjon, eller på seilings- og manøvreringsegenskaper eller særlige 

egenskaper ved farkosten, skal farkosten gjennomgå den tekniske inspeksjonen som er angitt i artikkel 6, før den legger ut på en 

ny reise. 

Etter denne inspeksjonen skal det eksisterende unionssertifikatet for fart på innlands vannveier endres for å gjenspeile 

farkostens endrede tekniske egenskaper, eller trekkes tilbake og et nytt utstedes. Dersom det nye sertifikatet utstedes i en annen 

medlemsstat enn den staten som utstedte eller fornyet det opprinnelige sertifikatet, skal vedkommende myndighet som utstedte 

eller fornyet sertifikatet, underrettes om dette innen 30 dager etter utstedelsen av det nye sertifikatet. 

Artikkel 15 

Avslag på utstedelse eller fornyelse og tilbaketrekking av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Enhver beslutning om å avslå å utstede eller fornye et unionssertifikat for fart på innlands vannveier skal begrunnes.

Eieren av farkosten eller eierens representant skal underrettes om beslutningen og opplyses om hvilken klageadgang og frister 

som gjelder i den aktuelle medlemsstaten. 

2. Ethvert gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier kan tilbakekalles av vedkommende myndighet som har

utstedt eller fornyet det, dersom farkosten ikke lenger oppfyller de tekniske kravene angitt i sertifikatet. 

Artikkel 16 

Anerkjennelse av sertifikater for farkoster fra tredjestater 

I påvente av at avtaler mellom Unionen og tredjestater om gjensidig anerkjennelse av sertifikater trer i kraft, kan vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat anerkjenne sertifikater for farkoster fra tredjestater for fart på vannveiene i nevnte medlemsstat. 

Artikkel 17 

Sertifikatregister 

Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter fører et register over alle sertifikatene de har utstedt eller 

fornyet i henhold til artikkel 6, 8, 9 og 12. Dette registeret skal inneholde alle opplysningene i sertifikatmalen som er angitt i 

vedlegg II. 
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KAPITTEL 3 

FARTØYIDENTIFIKASJON, INSPEKSJONER OG ENDREDE TEKNISKE KRAV 

Artikkel 18 

Entydig europeisk fartøyidentifikasjonsnummer 

1. Medlemsstatene skal sikre at hver farkost tildeles et entydig europeisk fartøyidentifikasjonsnummer (ENI-nummer) i

samsvar med vedlegg II og V. 

2. Hver farkost skal ha bare ett ENI-nummer, som skal være det samme i hele dens levetid.

3. Ved utstedelsen av et unionssertifikat for fart på innlands vannveier skal den vedkommende myndigheten angi ENI-

nummeret i sertifikatet. 

4. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de vedkommende myndighetene som er ansvarlige for tildeling av ENI-

numre, og skal underrette Kommisjonen om dette, samt om eventuelle endringer på listen. Kommisjonen skal føre en oppdatert 

liste over vedkommende myndigheter på et egnet nettsted. 

Artikkel 19 

Europeisk skrogdatabase 

1. Kommisjonen skal føre den europeiske skrogdatabasen for å støtte forvaltningsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten og

forenkle navigeringen, og for å sikre anvendelsen av dette direktiv. 

Enhver behandling av personopplysninger som utføres av medlemsstatene, skal skje i samsvar med unionsretten om vern av 

personopplysninger, og særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(1). 

Enhver behandling av personopplysninger som utføres av Kommisjonen, skal skje i samsvar med europaparlaments og råds-

forordning (EF) nr. 45/2001(2). 

2. Medlemsstatene skal sikre at de vedkommende myndighetene omgående fører inn følgende for hver farkost i den

europeiske skrogdatabasen: 

a) Opplysninger som identifiserer og beskriver farkosten i samsvar med dette direktiv.

b) Opplysninger om de sertifikatene som er utstedt, fornyet, erstattet og trukket tilbake samt den vedkommende myndigheten

som har utstedt sertifikatet, i samsvar med dette direktiv.

c) En digital kopi av alle sertifikater utstedt av vedkommende myndigheter i samsvar med dette direktiv.

d) Opplysninger om eventuelle avviste søknader eller søknader som ikke er ferdigbehandlet i samsvar med dette direktiv.

e) Eventuelle endringer av opplysningene nevnt i bokstav a) til d).

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 8.12.2001, s. 1). 
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3. Opplysningene nevnt i nr. 2 kan behandles av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, parter i Den reviderte

konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjestater som er tillagt oppgaver knyttet til anvendelsen av dette direktiv og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(1) med henblikk på 

a) anvendelse av dette direktiv og direktiv 2005/44/EF,

b) å sikre trafikken på vannveiene og infrastrukturforvaltning,

c) å opprettholde eller håndheve navigasjonssikkerheten,

d) innsamling av statistiske opplysninger.

4. Den vedkommende myndigheten i en medlemsstat kan overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal

organisasjon, forutsatt at det gjøres på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og at kravene i forordning (EU) 

2016/679, særlig kravene i kapittel V i nevnte forordning, er oppfylt. Medlemsstatene skal sikre at overføringen er nødvendig 

for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. Medlemsstatene skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen 

ikke overfører opplysningene til en annen tredjestat eller internasjonal organisasjon uten at uttrykkelig skriftlig tillatelse er gitt 

og vilkårene som er angitt av den vedkommende myndigheten i medlemsstaten, er oppfylt. 

5. Kommisjonen kan, på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle, overføre personopplysninger eller gi tilgang til den

europeiske skrogdatabasen til en myndighet i en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, forutsatt at overføringen eller 

tilgangen er nødvendig for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel og kravene i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 er 

oppfylt. Kommisjonen skal sikre at overføringen eller tilgangen er nødvendig for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Kommisjonen skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke overfører opplysningene til en annen 

tredjestat eller internasjonal organisasjon uten at uttrykkelig skriftlig tillatelse er gitt og vilkårene som er angitt av Kommi-

sjonen, er oppfylt. 

6. De vedkommende myndighetene skal sikre at opplysningene om en farkost slettes fra databasen nevnt i nr. 1 når farkosten

hogges opp. 

7. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 som gir nærmere opplysninger om

a) dataene som skal registreres i databasen av medlemsstatene,

b) tillate tilgangstyper, idet det tas hensyn kategoriene av mottakerne av data og formålene for behandling av slike data, som

nevnt i nr. 3 i denne artikkel,

c) anvisninger om bruk og drift av databasen, særlig med hensyn til datasikkerhetstiltak, koding og behandling av data og

databasens sammenkopling med registrene nevnt i artikkel 17.

Artikkel 20 

Gjennomføring av tekniske inspeksjoner 

1. Medlemslandene skal sikre at de vedkommende myndighetene nevnt i nr. 3 gjennomfører de førstegangsinspeksjoner,

periodiske inspeksjoner, spesialinspeksjoner og frivillige inspeksjoner som er angitt i dette direktiv. 

2. Disse vedkommende myndighetene kan helt eller delvis unnlate å foreta den tekniske inspeksjonen av farkosten dersom

det av en gyldig bekreftelse utstedt av et godkjent klasseselskap i samsvar med artikkel 21, klart framgår at farkosten helt eller 

delvis oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands 

vannveier i Fellesskapet (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152). 
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3. Hver medlemsstat skal sette opp en liste over de vedkommende myndighetene i medlemsstaten som har ansvar for å foreta

de tekniske inspeksjonene, og skal underrette Kommisjonen om dette, herunder om eventuelle endringer på listen. Kommi-

sjonen skal føre en oppdatert liste over vedkommende myndigheter og inspeksjonsorganer på et egnet nettsted. 

4. Hver medlemsstat skal oppfylle de særlige kravene med hensyn til inspeksjonsorganer og anmodning om inspeksjon i

vedlegg II og V. 

Artikkel 21 

Anerkjennelse av klasseselskaper 

1. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å anerkjenne et klasseselskap som oppfyller kriteriene oppført i

vedlegg VI, eller tilbakekalle anerkjennelsen i samsvar med framgangsmåten angitt i nr. 2 i denne artikkel. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. Søknad om anerkjennelse skal inngis til Kommisjonen av medlemsstaten der klasseselskapet har sitt hovedkontor eller et

datterforetak med fullmakt til å utstede attester som bekrefter at en farkost oppfyller kravene angitt i vedlegg II og V i samsvar 

med dette direktiv. Søknaden skal ledsages av all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere at 

kriteriene for anerkjennelse er oppfylt. 

3. Enhver medlemsstat kan rette en anmodning til Kommisjonen om å trekke tilbake anerkjennelsen dersom den mener at et

klasseselskap ikke lenger oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg VI. Anmodningen om tilbakekalling skal ledsages av underlags-

dokumenter. 

4. Klasseselskaper som senest 6. oktober 2016 har fått anerkjennelse i samsvar med direktiv 2006/87/EF, skal beholde sin

anerkjennelse. 

5. Kommisjonen skal senest 7. oktober 2017 for første gang offentliggjøre og ajourføre en liste over klasseselskaper som er

anerkjent i samsvar med denne artikkel på et egnet nettsted. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle 

endringer i navn eller adresse på de klasseselskapene som de har søkt om anerkjennelse for. 

Artikkel 22 

Samsvarskontroll 

1. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter når som helst kan kontrollere om en farkost medbringer

gyldig sertifikat i samsvar med artikkel 7, og om den oppfyller kravene for utstedelse av et slikt sertifikat. 

Dersom kravene ikke oppfylles, skal vedkommende myndigheter treffe egnede tiltak i samsvar med nr. 2–5 i denne artikkel. De 

skal også anmode farkostens eier eller dennes representant om å treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å rette opp 

situasjonen innen en frist fastsatt av vedkommende myndigheter. 

Den vedkommende myndigheten som utstedte sertifikatet som medbringes på farkosten, skal underrettes om at kravene ikke er 

oppfylt innen sju dager etter kontrollen. 

2. Dersom et gyldig sertifikat ikke medbringes, kan farkosten hindres i å fortsette reisen.
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3. Dersom de vedkommende myndighetene i forbindelse med en kontroll finner at farkosten utgjør en åpenbar fare for

personene om bord, miljøet eller navigasjonssikkerheten, kan de hindre farkosten i å fortsette reisen inntil det er truffet tiltak 

som er nødvendige for å rette opp situasjonen. 

De vedkommende myndighetene kan også pålegge farkosten forholdsmessige tiltak som gjør at den, eventuelt etter avsluttet 

transport, uten fare kan fortsette til et sted der den enten kan inspiseres eller repareres. 

4. En medlemsstat som har hindret en farkost i å fortsette reisen, eller har underrettet farkostens eier eller dennes

representant om at den akter å hindre den dersom påviste feil ikke er rettet opp, skal innen sju dager underrette den ved-

kommende myndigheten i medlemsstaten som utstedte eller sist fornyet sertifikatet, om beslutningen som er truffet eller vil bli 

truffet. 

5. Enhver beslutning om å avbryte videre seilas for en farkost som treffes i forbindelse med gjennomføringen av dette

direktiv, skal nøye begrunnes. En slik beslutning skal omgående meddeles den berørte part, som samtidig skal underrettes om 

klageadgangen i gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstaten og om de frister som gjelder for denne klageadgangen. 

Artikkel 23 

Endrede tekniske krav for visse soner 

1. Medlemsstatene kan, eventuelt med forbehold for kravene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, vedta

tekniske krav i tillegg til dem som er oppført i vedlegg II og V for farkoster som er i fart på vannveier i sone 1 og 2 på deres 

territorium. Slike tilleggskrav skal bare omfatte de aspektene som er oppført i vedlegg III. 

2. Når det gjelder passasjerfartøyer som er i fart i sone 3 på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands

vannveier, kan hver medlemsstat opprettholde tekniske krav i tillegg til dem som er oppført i vedlegg II og V. Slike tilleggskrav 

skal bare omfatte de aspektene som er oppført i vedlegg II. 

3. Dersom anvendelse av overgangsbestemmelsene nevnt i vedlegg II fører til at de gjeldende nasjonale sikkerhets-

standardene blir mindre omfattende, kan en medlemsstat unnlate å anvende nevnte overgangsbestemmelser på passasjerfartøyer 

som er i fart på statens innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands vannveier. Under slike omstendigheter 

kan medlemsstaten kreve at slike passasjerfartøyer som er i fart på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre 

innlands vannveier, fra 30. desember 2008 fullt ut oppfyller de tekniske kravene i vedlegg II og V. 

4. Medlemsstater kan tillate delvis anvendelse av de tekniske kravene eller fastsette tekniske krav som er mindre strenge enn

kravene i vedlegg II og V for farkoster som utelukkende er i fart på vannveier i sone 3 og 4 på deres territorium. De mindre 

strenge tekniske kravene eller den delvise anvendelsen av de tekniske kravene skal bare omfatte de aspektene som er oppført i 

vedlegg IV. 

5. Dersom en medlemsstat anvender nr. 1, 2, 3 eller 4, skal den underrette Kommisjonen om dette minst seks måneder før

den planlagte anvendelsesdatoen. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om dette. 

I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å godkjenne de 

tekniske tilleggskravene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

6. Oppfyllelse av de endrede tekniske kravene i samsvar med nr. 1, 2, 3 og 4 skal angis på unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier eller på tilleggssertifikatet for fart på innlands vannveier i Unionen. 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/543 

Artikkel 24 

Unntak for visse fartøykategorier 

1. Under forutsetning av at et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes, kan medlemsstatene gjøre unntak fra hele eller deler

av dette direktiv for 

a) farkoster som er i fart på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands vannveier,

b) farkoster med en dødvekt på høyst 350 tonn, eller fartøyer som ikke er beregnet på godstransport og som har et volumdepla-

sement på under 100 kubikkmeter, som fikk kjølen strukket før 1. januar 1950, og som utelukkende er i fart på deres

territorium.

2. Uten at det berører den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, kan medlemsstater i forbindelse med fart på eget

territorium gjøre unntak fra dette direktiv for farkoster som er i fart på begrensede strekninger av lokal interesse eller i 

havneområder. Disse unntakene og de strekningene eller det området som unntakene gjelder for, skal angis i farkostens 

sertifikat. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1 og 2. Kommisjonen skal

underrette de andre medlemsstatene om dette. 

Artikkel 25 

Bruk av ny teknologi og unntak for bestemte farkoster 

1. For å fremme innovasjon og bruk av ny teknologi i forbindelse med fart på innlands vannveier skal Kommisjonen gis

myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter om unntak eller anerkjennelse av likeverdigheten av tekniske spesifikasjoner for 

bestemte farkoster når det gjelder 

a) utstedelse av et unionssertifikat på innlands vannveier som anerkjenner bruk eller forekomst om bord av andre materialer,

innretninger eller utstyr, eller anvendelse av andre anordninger eller utforminger enn de som er angitt i vedlegg II og V,

forutsatt at et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres,

b) utstedelse av et unionssertifikat for fart på innlands vannveier for en begrenset periode for prøving av nye tekniske

spesifikasjoner som avviker fra kravene i vedlegg II og V, forutsatt at et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. De vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal angi eventuelle unntak og anerkjennelse av likeverdighet nevnt i

nr. 1 i unionssertifikatet for fart på innlands vannveier. 

Artikkel 26 

Urimelige konsekvenser 

1. Etter at overgangsbestemmelsene for de tekniske kravene fastsatt i vedlegg II har opphørt å gjelde, kan Kommisjonen

vedta gjennomføringsrettsakter om unntak fra de tekniske kravene fastsatt i nevnte vedlegg som var omfattet av disse over-

gangsbestemmelsene, dersom disse kravene er teknisk vanskelige å anvende eller anvendelsen kan medføre uforholdsmessig 

høye kostnader. 
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. De vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal angi eventuelle unntak nevnt i nr. 1 i unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier. 

Artikkel 27 

Register over typegodkjent utstyr 

Kommisjonen skal offentliggjøre et register over utstyr som er typegodkjent i samsvar med vedlegg II og V på et egnet nettsted. 

KAPITTEL 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 28 

Overgangsbestemmelser om bruken av dokumenter 

Dokumenter som omfattes av dette direktiv, og som er utstedt av de vedkommende myndighetene i medlemsstatene i henhold 

til direktiv 2006/87/EF før 6. oktober 2018, skal være gyldige inntil de utløper. 

Artikkel 29 

Farkoster som ikke omfattes av direktiv 82/714/EØF 

1. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes til farkoster som ikke omfattes av rådsdirektiv

82/714/EØF(1), men som omfattes av dette direktiv i henhold til artikkel 2 nr. 1 i dette direktiv, etter en teknisk inspeksjon for å 

kontrollere om farkosten oppfyller de tekniske kravene angitt i vedlegg II og V til dette direktiv. Den tekniske inspeksjonen skal 

foretas når farkostens nåværende sertifikat utløper, og i alle tilfeller senest 30. desember 2018. 

2. Dersom de tekniske kravene angitt i vedlegg II og V ikke oppfylles, skal dette angis i unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier. Forutsatt at vedkommende myndigheter anser at disse manglene ikke utgjør en åpenbar fare, kan en farkost 

som nevnt i nr. 1 i denne artikkel fortsette å være i fart fram til nevnte komponenter eller farkostdeler som i henhold til 

sertifikatet ikke oppfyller nevnte krav, skiftes ut eller endres slik at nevnte komponenter eller farkostdeler oppfyller kravene i 

vedlegg II og V. 

3. Utskifting av eksisterende deler med helt like deler eller deler med tilsvarende teknologi og utforming som ledd i

rutinemessige reparasjoner og vedlikehold, anses ikke som en utskifting eller endring i henhold til nr. 2. 

4. Åpenbar fare i henhold til nr. 2 i denne artikkel anses særlig å foreligge når kravene som gjelder den strukturelle styrken,

seilings- eller manøvreringsegenskaper eller særlige egenskaper ved farkosten i samsvar med de tekniske kravene angitt i 

vedlegg II og V, er berørt. De unntakene som er angitt i de tekniske kravene i vedlegg II og V, skal ikke anses som mangler 

som utgjør en åpenbar fare. 

(1) Rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier (EFT L 301 av 28.10.1982, 

s. 1). 
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Artikkel 30 

Overgangsbestemmelser om midlertidige krav i henhold til direktiv 2006/87/EF 

Midlertidige krav vedtatt i samsvar med artikkel 1.06 i vedlegg II til direktiv 2006/87/EF skal fortsette å gjelde inntil de utløper. 

Artikkel 31 

Tilpasning av vedleggene 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på å tilpasse vedlegg II for, uten 

unødig opphold, å ajourføre henvisningen til den nyeste versjonen av ES-TRIN-standarden og fastsette dens anvendelsesdato. 

2.  Som unntak fra nr. 1, når det er behørig begrunnet ved en passende analyse og dersom det ikke finnes relevante og 

ajourførte internasjonale standarder for å ivareta navigasjonssikkerheten, eller når endringer i beslutningsprosessen i CESNI 

kan sette Unionens interesser i fare, gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med 

henblikk på å endre vedlegg II for å innføre hensiktsmessige tekniske krav. 

3.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg III og IV til den vitenskapelige og tekniske utviklingen. 

4.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg V for å ajourføre og forenkle administrative bestemmelser. 

5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg VI for å endre kriteriene for anerkjennelse av klasseselskaper for å ivareta navigasjonssikkerheten. 

6.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 for å ajourføre henvisningene i dette 

direktiv til visse bestemmelser i vedlegg II og V for å ta hensyn til endringene som er gjort i disse vedleggene. 

Artikkel 32 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 4, 19 og 31 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

6. oktober 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 4, 19 og 31 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.  
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4.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4, 19 og 31 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 33 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 7 i rådsdirektiv 91/672/EØF(1) (heretter kalt «komiteen»). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom komitélederen 

beslutter det innen fristen for å avgi uttalelse. 

Artikkel 34 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 7. oktober 2021 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om virkningen av tiltakene som 

dette direktiv innfører, særlig når det gjelder harmoniseringen av tekniske krav og utviklingen av tekniske standarder for fart på 

innlands vannveier. Rapporten skal også inneholde en vurdering av ordningene for samarbeid med internasjonale organisa-

sjoner som har kompetanse innen fart på innlands vannveier. Dersom det er relevant, skal rapporten ledsages av forslag til 

regelverk for ytterligere å forenkle samarbeidet og koordineringen i forbindelse med fastsettelse av standarder som det kan 

vises til i unionsrettsakter. Kommisjonen skal framlegge en lignende rapport når det skjer vesentlige endringer på området for 

fart på innlands vannveier. 

Artikkel 35 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktiv, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  

  

(1) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og 

passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29). 
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Artikkel 36 

Endring av direktiv 2009/100/EF 

I direktiv 2009/100/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Dette direktiv får 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 kubikkmeter. 

Dette direktiv berører ikke reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen og Den europeiske avtale om internasjonal transport 

av farlig gods på innlands vannveier (ADN).» 

2.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene kan kreve at fartøyer som transporterer farlig gods som definert i ADN, skal oppfylle kravene 

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

b)  I nr. 5 skal annet ledd lyde: 

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

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

Artikkel 37 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Uten at artikkel 40 berøres, skal medlemsstatene senest og med virkning fra 7. oktober 2018 sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3.  Enhver medlemsstat som på grunn av unntak gjort i samsvar med artikkel 24 nr. 1 og 2, ikke har noen fartøyer på sine 

vannveier som omfattes av dette direktiv, har ikke plikt til å innarbeide kapittel 2 artikkel 18 nr. 3 og artikkel 20 og 21. 
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Artikkel 38 

Oppheving 

Direktiv 2006/87/EF oppheves med virkning fra 7. oktober 2018. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 40 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene, med unntak av Danmark, Estland, Irland, Hellas, Spania, Kypros, Latvia, Malta, 

Portugal, Slovenia og Finland. 

Utferdiget i Strasbourg 14. september 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. KORČOK 

 President President 

 _____   
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VEDLEGG VII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2006/87/EF Dette direktiv 

— Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

— Artikkel 3 

Artikkel 1 Artikkel 4 

— Artikkel 5 

Artikkel 9 Artikkel 6 nr. 1 og 3 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 6 nr. 2 og 4 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 3 Artikkel 7 

Artikkel 4 Artikkel 8 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 10 

Artikkel 14 Artikkel 11 

Artikkel 13 Artikkel 12 

Artikkel 12 Artikkel 13 

Artikkel 15 Artikkel 14 

Artikkel 16 Artikkel 15 

Artikkel 18 Artikkel 16 

— Artikkel 17 

— Artikkel 18 

— Artikkel 19 

Artikkel 10 Artikkel 20 

— Artikkel 21 

Artikkel 17 Artikkel 22 

Artikkel 5 Artikkel 23 

Artikkel 6 har utgått ved europaparlements- og rådsforordning 

2008/68/EF(1) 

— 

Artikkel 7 nr. 1–3 Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 
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Direktiv 2006/87/EF Dette direktiv 

Artikkel 8 nr. 2 og 3 Artikkel 29 

— Artikkel 30 

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 31 

Artikkel 20 nr. 2 — 

Artikkel 22 — 

— Artikkel 32 

Artikkel 19 Artikkel 33 

— Artikkel 34 

Artikkel 24 Artikkel 35 

Artikkel 21 Artikkel 36 

Artikkel 23 Artikkel 37 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 37 nr. 3 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 Artikkel 40 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008,  

s. 13). 

 


