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KAPITEL 17 
 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE FLYDENDE MATERIEL 
 
 

Artikel 17.01 
 

Generelt 
 
Kapitel 3, 7 til 14 og 16 finder anvendelse på flydende materiel med hensyn til bygning og udstyr. 
Flydende materiel med egne fremdrivningsmidler skal desuden opfylde forskrifterne i kapitel 5 og 
6. Fremdrivningsanordninger, som kun giver mulighed for små bevægelser, anses ikke for egne 
fremdrivningsmidler. 

 
 

Artikel 17.02 
 

Fravigelser 
 
1. Inspektionsorganet kan fravige følgende forskrifter: 

 
a) artikel 3.03, stk. 1 og 2 med de fornødne ændringer, 
 
b) artikel 7.02 med de fornødne ændringer, 
 
c) de maksimale lydtryk, som foreskrives i artikel 12.02, stk. 5, andet punktum, kan over-

skrides, når det flydende materiels arbejdsredskaber er i funktion, forudsat at ingen per-
soner sover om bord om natten. 

 
d) de øvrige forskrifter vedrørende konstruktion, indretning og udrustning, forudsat at der i 

hvert tilfælde er sørget for, at sikkerheden ikke berøres heraf.  
 
2. Inspektionsorganet kan indrømme fritagelse fra anvendelsen af følgende forskrifter: 
 

a) Artikel 10.01, stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis det flydende materiel under arbejdet 
på sikker måde kan fastholdes ved hjælp af arbejdsankre eller til pæle. Dog skal fly-
dende materiel med eget fremdrivningsmiddel være udstyret med mindst ét anker i 
overensstemmelse med artikel 10.01, stk. 1, idet den empiriske faktor k sættes til 45, og 
mindste højde indsættes som T. 
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b) Artikel 12.02, stk. 1, sidste sætningsled: hvis opholdsrummene kan oplyses tilstrække-
ligt med elektrisk lys. 

 
3. Herudover gælder følgende: 

 
a) I stedet for artikel 8.08, stk. 2, andet punktum: lænsepumpen skal være maskindrevet,  
 
b) i stedet for artikel 8.10, stk. 3: Støjen fra flydende materiel, hvis arbejdsredskaber er i 

funktion, kan overstige 65 dB(A), målt i en afstand af 25 m i sideretningen fra skibets 
side, 

c) i stedet for artikel 10.03, stk. 1: Der kræves mindst én ekstra transportabel ildslukker, 
når arbejdsredskaber, der ikke permanent er fastgjort til den flydende struktur, er place-
ret på dækket, 

 
d) i stedet for artikel 14.02, stk. 2: Der kan ud over anlæg til flydende gas til husholdnings-

brug også forefindes andre anlæg til flydende gas. Sådanne anlæg og tilbehør dertil skal 
opfylde forskrifterne i en af medlemsstaterne. 

 
 

Artikel 17.03 
 

Supplerende forskrifter 
 
1. Flydende materiel, på hvilket der befinder sig personer mens det er i brug, skal være udstyret 

med en generel alarmanordning. Alarmsignalet skal være tydeligt skelneligt fra andre signaler 
og skal nå beboelse og alle arbejdspladser med et lydtryk mindst 5 dB(A) over det maksimale 
lokale lydtryk. Alarmanordningen skal kunne aktiveres fra styrehuset og de vigtigste arbejds-
poster.  

 
2. Arbejdsmaskiner skal have tilstrækkelig styrke til den belastning, de arbejder ved, at skal op-

fylde forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner1. 

 
3. Arbejdsmaskinernes stabilitet (sikring mod væltning) og styrke og, i givet fald, deres fast-

gørelse skal være således, at de kan tåle belastningerne som følge af det flydende materiels 
forventelige krængning, fremad/agter-hældning og bevægelse.  

                                                 
1 EFT L 207 af 23.7.1998, s. 1. Ændret ved direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1). 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ikn 209 
BILAG II DG C III   DA 

4. Hvis der løftes byrder ved hjælp af løfteudstyr, skal den størst tilladte byrde, som er et resultat 
af stabiliteten og modstanden, angives tydeligt på skilte på dækket og på styrestederne. Er der 
mulighed for forøgelse af løftekapaciteten ved tilkobling af ekstra flydende materiel, skal de 
tilladte værdier med og uden dette ekstra flydende materiel være tydeligt angivet.  

 
 

Artikel 17.04 
 

Resterende sikkerhedsafstand 
 
1. Med henblik på dette kapitel og som undtagelse fra artikel 1.01 i dette bilag er den resterende 

sikkerhedsafstand den mindste lodrette afstand mellem vandoverfladen og det flydende mate-
riels laveste punkt, over hvilket dette ikke længere er tæt, idet der tages hensyn til den frem-
ad/agter-hældning og krængning, der forårsages af momenterne som nævnt i artikel 17.07, 
stk. 4. 

 
2. For en åbning, der er tæt over for søsprøjt og dårligt vejr, er en resterende sikkerhedsafstand 

på 300 mm, jf. artikel 17.07, stk. 1, tilstrækkelig. 
 
3. Er den pågældende åbning ikke tæt over for søsprøjt og dårligt vejr, skal den resterende sik-

kerhedsafstand øges til mindst 400 mm. 
 
 

Artikel 17.05 
 

Resterende fribord 
 
1. Med henblik på dette kapitel og som undtagelse fra artikel 1.01 i dette bilag er det resterende 

fribord den mindste lodrette afstand mellem vandoverfladen og kanten af dækkets overflade, 
idet der tages hensyn til den ændring af fremad/agter-hældning og krængning, som forårsages 
af momenterne omhandlet i artikel 17.07, stk. 4. 

 
2. Det resterende fribord er tilstrækkeligt, jf. artikel 17.07, stk. 1, hvis det er mindst 300 mm. 
 
3. Det resterende fribord kan nedsættes, når det godtgøres, at forskrifterne i artikel 17.08 er op-

fyldt. 
 
4. Når den flydende genstands form afviger væsentligt fra formen af en ponton (som f.eks. cy-

linderformede flydende genstande eller flydende genstande, hvis tværsnit har flere end fire si-
der), kan inspektionsorganet kræve eller fastsætte en anden størrelse af det resterende fribord 
end den i stk. 2 angivne. Det samme gælder flydende materiel sammensat af flere flydende 
genstande. 
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Artikel 17.06 
 

Krængningsprøve 
 
1. Det i artikel 17.07 og 17.08 krævede bevis for stabilitet skal etableres på grundlag af en be-

hørigt udført krængningsprøve. 
 
2. Hvis der ved krængningsprøve ikke kan opnås tilstrækkelige krængningsvinkler, eller hvis 

krængningsprøven medfører uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder, kan der i stedet 
foretages en beregning af vægt og tyngdepunkt. Resultatet af vægtberegningen skal kontrol-
leres gennem dybgangsmålinger, og forskellen må ikke være over ± 5%. 

 
 

Artikel 17.07 
 

Eftervisning af stabiliteten 
 
1. Det skal godtgøres, at det resterende fribord og den resterende sikkerhedsafstand er tilstræk-

kelige under hensyn til de belastninger, der anvendes, når arbejdsredskaberne er i funktion og 
i fart. Til dette formål må summen af vinklerne af fremad/agter-hældning og krængning ikke 
være over 10°, og bunden må ikke komme til syne. 

 
2. Eftervisning af stabilitet skal omfatte følgende data og dokumenter: 

 
a) skalategninger af de flydende genstande og arbejdsmaskiner samt sådanne tilhørende 

detaljerede data, som er nødvendige til eftervisning af stabiliteten, såsom tankenes ind-
hold og den åbning, som giver adgang til fartøjets indre, 

 
b) hydrostatiske data eller kurver, 
 
c) GZ-kurver til statisk stabilitetsprøvning i det omfang, dette er nødvendigt i henhold til 

stk. 5 nedenfor eller ifølge artikel 17.08 ; 
 
d) beskrivelse af anvendelsesbetingelserne med tilhørende data for vægt og tyngdepunkt, 

herunder når fartøjet er ulastet, og positionen af det redskab, der besørger transporten, 
 
e) beregning af momenter for krængning, fremad/agter-hældning og selvopretning med 

angivelse af krængningsvinkel og fremad/agter-hældningsvinkel samt tilsvarende reste-
rende sikkerhedsafstand og fribord, 

 
f) en sammenstilling af beregningsresultater med angivelse af grænser for anvendelse og 

maksimal belastning, 
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3. Eftervisning af stabilitet skal mindst baseres på følgende belastninger: 
 
a) for muddermaskiner og -pramme, specifik massefylde af oprensningsprodukter 

 
– sand og grus: 1,5 t/m³, 
 
– meget vådt sand: 2,0 t/m³, 
 
– jord, gennemsnit: 1,8 t/m³, 
 
– opslæmmet sand og vand i rør: 1,3 t/m³ ; 

 
b) for muddermaskiner med grab skal de under litra a) angivne værdier øges med 15%; 
 
c) for hydrauliske muddermaskiner skal tages hensyn til den maksimale løftekraft. 

 
4.1. Ved eftervisning af stabiliteten skal der tages hensyn til de momenter, som skyldes: 

 
a) belastningen, 
 
b) den asymmetriske konstruktion, 
 
c) vindtrykket, 
 
d) for flydende materiel med eget fremdrivningsmiddel drejning under fart, 
 
e) i det omfang det er nødvendigt, tværgående strøm, 
 
f) ballast og forsyninger, 
 
g) dækslast og, i givet fald, lastning, 
 
h) frie overflader af væsker, 
 
i) inertikræfter, 
 
k) andre mekaniske anlæg. 
 
Momenter, som kan udøves samtidig, skal lægges sammen. 
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4.2. Momentet forårsaget af vindtrykket beregnes efter følgende formel: 
 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

hvor: 
 
c = styrkefaktor, som afhænger af formen 
 

For tømmerkonstruktioner sættes c = 1,2; for massive bjælker sættes c = 1,6. I 
begge værdier er taget højde for vindstød. 

 
Størrelsen af det areal, der er udsat for vinden, sættes til hele det areal, der er om-
sluttet af tømmerkonstruktionens omkreds. 

 
pw = det specifikke vindtryk sættes overalt til 0,25 kN/m² ; 
 
A = sidefladen oven over planet svarende til største dybgang, i m

2
 ; 

 
lw = afstand mellem sidefladens centrale område S og planet svarende til største dyb-

gang i m. 
 
4.3. Til bestemmelse af de momenter, som skyldes drejning under fart, som omhandlet i stk. 4.1, 

litra d), for flydende materiel med eget fremdrivningsmiddel, anvendes formlen i arti-
kel 15.03, stk. 6. 

 
4.4. Det moment, som skyldes tværgående strøm som omhandlet i stk. 4.1, litra e), skal alene tages 

i betragtning for flydende materiel, som under arbejdet er opankret eller fortøjet på tværs af 
strømmen. 

 
4.5. Til beregning af momenter, som skyldes væskeballast og flydende forsyninger som omhandlet 

i stk. 4.1, litra f), bestemmes den set fra et stabilitetssynspunkt ugunstigste fyldningsgrad af 
tankene, og til beregningen anvendes det dertil svarende moment.  

 
4.6. Det moment, som skyldes de i stk. 4.1, litra i), omhandlede inertikræfter, skal på passende 

måde tages i betragtning, hvis bevægelserne af lasten og maskinens udstyr kan forventes at få 
indflydelse på dens stabilitet. 
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5. For flydende materiel med lodrette sidevægge kan det selvoprettende moment beregnes ved 
hjælp af formlen 

 

[ ]kNmsinMGD10M R ϕ⋅⋅⋅=  
 

hvor: 
___ 
MG = metacentrets højde, i m, 
 
ϕ = krængningsvinkel, i °. 
 
Denne formel finder anvendelse indtil en krængningsvinkel på 10° eller indtil en krængnings-
vinkel svarende til, at dækskanten er under vand, eller at kanten af bunden er synlig. Den 
mindste af disse vinkler lægges til grund. For skrå sidevægge finder formlen anvendelse indtil 
en krængningsvinkel på 5°; i øvrigt finder de i stk. 3 og 4 angivne grænsebetingelser anven-
delse. 
 
Hvis en sådan forenkling ikke er mulig som følge af det flydende materiels særlige form, 
kræves de i stk. 2, litra c), omhandlede GZ-kurver. 

 
 

Artikel 17.08 
 

Eftervisning af stabilitet i tilfælde af reduceret resterende fribord 
 
Regnes der med reduceret resterende fribord i medfør af artikel 17.05, stk. 3, skal det for alle an-
vendelsessituationer godtgøres: 
 
a) at metacentrets højde efter korrektion for de frie væskeoverflader ikke er under 15 cm, 
 
b) at der for en krængningsvinkel fra 0° til 30° findes en stabilitetsarm (GZ) på mindst 

 
h = 0,30 - 0,28 . ϕn [m], 

 
hvor ϕn er den krængningsvinkel, fra hvilken GZ-kurven antager negative værdier (stabili-
tetsgrænse); den må ikke være under 20° eller 0,35 rad og må ikke indsættes i formlen med 
større værdi end 30° eller 0,52 rad, idet der som enhed for ϕn anvendes radianer (rad) 
(1° = 0,01745 rad). 
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c) at summen af krængningsvinklen og fremad/agter-vinklen ikke er over 10° ; 
 
d) at der består en resterende sikkerhedsafstand, jf. artikel 17.04, 
 
e) at der består et resterende fribord på mindst 0,05 m, 
 
f) at der for krængningsvinkler mellem 0° og 30° består en resterende stabilitetsarm på mindst 

 
h = 0,20 - 0,23 . ϕn [m] 

 
hvor ϕn er den krængningsvinkel, fra hvilken GZ-kurven antager negative værdier; den må 
ikke indsættes i formlen med større værdi end 30° eller 0,52 rad. 

 
Ved resterende stabilitetsarm forstås den maksimale eksisterende forskel, ved krængning mel-
lem 0° og 30°, mellem GZ-kurven og krængningsarmens kurve. Hvis vandet når op til en åb-
ning til fartøjets indre ved en mindre krængningsvinkel end den, der svarer til den maksimale 
forskel mellem armenes kurver, er det den arm, der svarer til den pågældende kræng-
ningsvinkel, der skal anvendes. 

 
 

Artikel 17.09 
 

Nedlastningsmærker og dybgangsskalaer 
 
Der skal være påført nedlastningsmærker og -skalaer i overensstemmelse med artikel 4.04 og 4.06. 

 
 

Artikel 17.10 
 

Flydende materiel uden eftervisning af stabiliteten 
 
1. Der kan gøres undtagelse fra anvendelsen af artikel 17.04 til 17.08 for flydende materiel, 
 

a) hvis anlæg ikke på nogen måde kan ændre krængning eller fremad/agter-hældning og 
 
b) for hvilke flytning af tyngdepunktet med rimelighed kan udelukkes. 

 
2. Dog gælder følgende bestemmelser: 

 
a) ved den maksimale belastning skal sikkerhedsafstanden være mindst 300 mm og fri-

bordet mindst 150 mm ; 
 

b) for åbninger som ikke kan lukkes, så de er tætte over for søsprøjt og dårligt vejr, skal sikker-

hedsafstanden være mindst 500 mm. 
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KAPITEL 18 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE FLYDENDE ARBEJDSPLATFORME 
 

Artikel 18.01 
 

Anvendelsesbetingelser 
 
Flydende arbejdsplatforme, som er konstrueret svarende til det i del I eller II i bilag V anførte fæl-
lesskabscertifikat, må kun sejle uden for arbejdsområdet, når de er ulastede. Denne indskrænkning 
skal være angivet i fællesskabscertifikatet: 
 
Til dette formål skal flydende arbejdsplatforme have udstedt et certifikat af den pågældende myn-
dighed vedrørende arbejdets varighed og den geografiske afgrænsning af det arbejdsområde, på 
hvilket platformen må anvendes. 

 
 

Artikel 18.02 
 

Anvendelse af del II 
 
Medmindre andet er angivet i dette kapitel, skal flydende arbejdsplatforme med hensyn til konstruk-
tion og udstyr være i overensstemmelse kapitel 3 til 14 i del II. 

 
 

Artikel 18.03 
 

Fravigelser 
 
1. a) artikel 3.03, stk. 1, med de fornødne ændringer, 

 
b) kapitel 5 og 6 med de fornødne ændringer, forudsat at arbejdsplatformen er forsynet 

med egne fremdrivningsmidler, 
 
c) artikel 10.02, stk. 2, litra a) og b), med de fornødne ændringer, 
 
d) øvrige forskrifter vedrørende konstruktion, indretning og udstyr, forudsat at det i hvert 

tilfælde godtgøres, at sikkerheden er tilsvarende.  
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2. Inspektionsorganet kan indrømme fritagelse fra anvendelsen af følgende forskrifter: 
 
a) artikel 8.08, stk. 2 til 8, hvis der ikke foreskrives besætning, 
 
b) artikel 10.01, stk. 1 og 3, hvis arbejdsplatformen på sikker måde kan fastholdes ved 

hjælp af arbejdsankre eller til pæle. Dog skal flydende arbejdsplatforme med eget frem-
drivningsmiddel være udstyret med mindst et anker i overensstemmelse med arti-
kel 10.01, stk. 1, idet faktoren k sættes til 45 og mindste højde indsættes som T. 

 
c) artikel 10.02, stk. 1, litra c), hvis den flydende arbejdsplatform ikke er udstyret med eget 

fremdrivningsmiddel. 
 
 

Artikel 18.04 
 

Sikkerhedsafstand og fribord 
 
1. Hvis en flydende arbejdsplatform anvendes som sandsuger eller som klappram, skal sikker-

hedsafstanden uden for lastrummene være mindst 300 mm og fribordet mindst 150 mm. In-
spektionsorganet kan tillade mindre fribord, hvis det ved beregning godtgøres, at stabiliteten 
er tilstrækkelig til en last med massefylde 1,5 t/m3, og at dækket ikke når vandet i nogen af 
siderne. Påvirkningen fra flydende last skal tages i betragtning. 

 
2. For flydende arbejdsplatforme, som ikke er omhandlet i stk. 1, finder bestemmelserne i arti-

kel 4.01 og 4.02 anvendelse med de fornødne ændringer. Inspektionsorganet kan fastsætte af-
vigende værdier for sikkerhedsafstand og fribord. 

 
 

Artikel 18.05 
 

Både 
 
Flydende arbejdsplatforme er undtaget fra kravet om både, når 
 
a) de ikke er forsynet med eget fremdrivningsmiddel eller 
 
b) der forefindes en båd et andet sted på arbejdspladsen. 
 
Denne undtagelse skal nævnes på fællesskabscertifikatet. 
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KAPITEL 19 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE HISTORISKE FARTØJER 
 

(Uden indhold) 
 
 

KAPITEL 19a 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE KANALPRAMME 
 

(Uden indhold) 
 
 

KAPITEL 19b 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE FARTØJER, 
DER SEJLER PÅ VANDVEJE I ZONE 4 

 
Artikel 19b.01 

 
Anvendelse af kapitel 4 

 
1. Uanset artikel 4.01, stk. 1 og 2, nedsættes sikkerhedsafstanden for andre døre eller åbninger 

end lasteluger for fartøjer, der sejler på vandveje i zone 4 således: 
 

a) for åbninger, der kan lukkes tæt over for søsprøjt og vandtæt til 150 mm, 
 

b) for åbninger, der ikke kan lukkes tæt over for søsprøjt og vandtæt til 200 mm. 
 
2. Uanset artikel 4.02, er det mindste fribord for fartøjer, der sejler på vandveje i zone 4, 0 mm, 

så længe sikkerhedsafstanden i stk. 1 er overholdt. 
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KAPITEL 20 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE SØGÅENDE SKIBE 
 

(Uden indhold) 
 
 

KAPITEL 21 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE FRITIDSFARTØJER 
 
 

Artikel 21.01 
 

Generelt 
 
Kun artikel 21.02 og artikel 21.03 finder anvendelse på fritidsfartøjer hvad angår bygning og udstyr. 

 
 

Artikel 21.02 
 

Anvendelse af del II 
 
1. Fritidsfartøjer skal opfylde følgende forskrifter: 

 
a) fra kapitel 3: 
 

Artikel 3.01, 3.02, stk. 1, litra a) og stk. 2, artikel 3.03, stk. 1, litra a) og stk. 6 samt arti-
kel 3.04, stk. 1; 

 
b) kapitel 5; 
 
c) fra kapitel 6: 
 

Artikel 6.01, stk. 1, og artikel 6.08; 
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d) fra kapitel 7: 
 
Artikel 7.01, stk. 1 og 2, artikel 7.02, artikel 7.03, stk. 1 og 2, artikel 7.04, stk. 1, arti-
kel 7.05, stk. 2, samt artikel 7.13 for fritidsfartøjer med et styrehus indrettet til radarsty-
ring ved én person; 

 
e) fra kapitel 8: 

 
Artikel 8.01, stk. 1 og 2, artikel 8.02, stk. 1 og 2, artikel 8.03, stk. 1 og 3, artikel 8.04, 
artikel 8.05, stk. 1-10 og 13, artikel 8.08, stk. 1, 2, 5, 7 og 10, artikel 8.09, stk. 1, samt 
8.10; 

 
f) fra kapitel 9: 

 
Artikel 9.01, stk. 1, med de fornødne ændringer; 

 
g) fra kapitel 10: 
 

Artikel 10.01, stk. 2, 3 og 5-14, artikel 10.02, stk. 1, litra a)-c), og 2, litra a) og litra e)-
h), artikel 10.03, stk. 1, litra a), b) og d): der skal dog forefindes mindst to ildslukkere 
om bord; artikel 10.03, stk. 2-6, artikel 10.03a, artikel 10.03b samt artikel 10.05; 

 
h) kapitel 13; 
 
i) kapitel 14. 

 
2. For fritidsfartøjer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 

16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestem-
melser om fritidsfartøjer1, omfatter den første inspektion og de periodiske inspektioner kun: 
 
a) Artikel 6.08, hvis der forefindes en drejehastighedsindikator, 
 
b) Artikel 7.01, stk. 2, artikel 7.02, artikel 7.03, stk. 1 og artikel 7.13, hvis der forefindes et 

styrehus indrettet til radarstyring ved én person, 
 

                                                 
1 EFT L 164 af 30.6.1994, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 

af 31.10.2003, s. 1). 
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c) Artikel 8.01, stk. 2, artikel 8.02, stk. 1, artikel 8.03, stk. 3, artikel 8.05, stk. 5, arti-
kel 8.08, stk. 2 og artikel 8.10, 

 
d) Artikel 10.01, stk. 2, 3, 6 og 14, artikel 10.02, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, litra a) og e)-

h), artikel 10.03, stk. 1, litra b) og d) og stk. 2-6 og artikel 10.07, 
 
e) kapitel 13, 
 
f) fra kapitel 14: 

 
aa) Artikel 14.12, 
 
bb) Artikel 14.13, godkendelsesprøvningen efter ibrugtagning af anlægget til flydende 

gas skal gennemføres i overensstemmelse med forskrifterne i direktiv 94/25/EF, 
og der skal sendes en godkendelsesrapport til inspektionsorganet, 

 
cc) Artikel 14.14 og 14.15, anlægget til flydende gas skal være i overensstemmelse 

med forskrifterne i direktiv 94/25/EF, 
 
dd) Hele kapitel 14, såfremt anlægget til flydende gas installeres efter fritidsfartøjets 

markedsføring. 
 
 

Artikel 21.03 
 

(Uden indhold) 
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KAPITEL 22 
 

STABILITET AF FARTØJER, SOM TRANSPORTERER CONTAINERE 
 

Artikel 22.01 
 

Generelt 
 
1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fartøjer, som transporterer containere, når 

der kræves stabilitetsdokumenter i medfør af medlemsstaternes gældende søfartsregler.  
 
Stabilitetsdokumenterne skal gennemgås, eller sendes til gennemgang andetsteds, og behørigt 
stemples af et inspektionsorgan. 

 
2. Oplysningerne i stabilitetsdokumenterne skal give føreren udførlige oplysninger om fartøjets 

stabilitet for hver af de forskellige belastningssituationer. 
 
Stabilitetsdokumenterne skal mindst omfatte følgende: 
 
a) oplysninger om tilladte stabilitetskoefficienter, tilladte KG -værdier eller tilladte højder 

af lastens tyngdepunkt, 
 
b) data vedrørende de volumener vandballast, der kan være påfyldt, 
 
c) formularer til kontrol af stabiliteten, 
 
d) en betjeningsvejledning eller et beregningseksempel til føreren i anvendelsen. 

 
3. For fartøjer, hvor det er valgfrit, om containere transporteres fastgjorte eller ikke fastgjorte, 

skal der foreligge separate beregningsmetoder til eftervisning af stabiliteten i forbindelse med 
transport af såvel fastgjorte containere som ikke fastgjorte containere. 

 
4. En last containere anses kun for fastgjort, når hver enkelt container er solidt fastgjort til fartø-

jets skrog med containerstyreskinner eller en fastspændingsanordning og ikke kan ændre stil-
ling under sejladsen.  
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Artikel 22.02 
 

Grænsebetingelser og beregningsmåde til eftervisning af stabiliteten i forbindelse med transport af 
ikke fastgjorte containere 

 
1. For ikke fastgjorte containere skal den anvendte metode til beregning af fartøjets stabilitet 

være i overensstemmelse med følgende grænsebetingelser: 
 
a) Metacenterhøjden MG  må ikke være under 1,00 m. 
 
b) Under den samlede påvirkning af centrifugalkraften som følge af fartøjets drejning, 

vindtrykket og de frie væskeoverflader må krængningsvinklen ikke være over 5°, og 
siden af dækket må ikke komme under vand. 

 
c) Momentarmen for krængning, der skyldes centrifugalkraften ved fartøjets drejning, be-

stemmes efter formlen: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

F

2

KZKZ  [m] 

 
hvor: 
 
cKZ = parameter (cKZ = 0,04) [s²/m], 
 
v = fartøjets fart gennem vandet [m/s], 
___ 
KG = højden af det lastede fartøjs tyngdepunkt over bunden, 
 
T' = det lastede fartøjs dybgang [m]. 
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d) Momentarmen for krængning, som skyldes vindtrykket, bestemmes efter formlen: 
 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 
hvor: 
 
cKW = parameter: (cKW = 0,025) [t/m²], 
 
A' = det lastede fartøjs sideflade over det pågældende dybgangsplan [m²], 
 
D' = det lastede fartøjs deplacement [t], 
 
lW = højde af tyngdepunktet af fartøjets sideflade A' over det pågældende dyb-

gangsplan [m], 
 
T' = det lastede fartøjs dybgang [m]. 
 

e) Momentarmen for krængning, der skyldes frie overflader udsat for regnvand, samt 
bundvand i lastrummet eller i dobbeltskroget, bestemmes efter følgende formel: 
 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 
hvor: 
cKfO = parameter (cKfO = 0,015) [t/m

2
], 

b = bredde af lastrummet eller af den betragtede sektion af lastrummet [m],* 
l = længde af lastrummet eller af den betragtede sektion af lastrummet [m],* 
D' = det lastede fartøjs deplacement [t]. 

 
f) For hvert belastningstilfælde skal der i beregningerne indgå halv brændstof- og fersk-

vandsbeholdning. 
 

                                                 
* De dele af lastrummet, som har frie overflader udsat for vand, opstår ved den langskibs eller 

tværskibs vandtætte skotinddeling, som danner uafhængige sektioner. 
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2. Stabiliteten af et fartøj, der er lastet med ikke fastgjorte containere anses for tilfredsstillende, 
når den faktiske KG -værdi højst er lig den KGzul, der beregnes ved formlen. KGzul skal be-
regnes for forskellige deplacementer, som dækker hele det mulige dybgangsområde: 
 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F
BKM

KG
F

KfOKW
mF

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

For 
2F
BF  må ikke sættes lavere værdi end 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 
 
Den mindste værdi af KGzul, der beregnes efter a) og b), skal være gældende. 
 
I formlerne forstås ved: 
___ 
KGzul største tilladte højde af fartøjets tyngdepunkt over bunden [m], 
___ 
KM  tilnærmet værdi af metacentrets højde over bunden [m] beregnet efter formlen i 

stk. 3 
 
F det respektive, faktiske fribord ved 1/2 L [m], 
 
Z parameterværdi af centrifugalkraften som følge af drejning, 

( )
F

2

F

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=

⋅⋅
⋅

=  [-] 

 
v fartøjets hastighed gennem vandet [m/s], 
 
Tm gennemsnitsdybgang [m], 
 
hKW momentarm udøvet af det laterale vindtryk i henhold til stk. 1, litra d) [m], 
 
hKfO summen af momentarme udøvet af de frie væskeoverflader i henhold til stk. 1, 

litra e) [m]. 
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3. Formel til tilnærmet beregning af KM : 
 
Når der ikke foreligger hydrostatiske kurvetegninger, kan værdien af km til brug ved bereg-
ningen i stk. 2 og i artikel 22.03, stk. 2, bestemmes af følgende tilnærmede udtryk: 
 
a) fartøj med pontonform: 

 

2
T

T
H
T

12,5

BKM m

m
m

2
F +

⋅





 −

=  [m] 

b) andre fartøjer: 

2
T

T
H
T1,212,7

B
KM m

m
m

2
F +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 
 

Artikel 22.03 
 

Grænsebetingelser og beregningsmåde til eftervisning af stabilitet 
i forbindelse med transport af fastgjorte containere 

 
1. For fastgjorte containere skal den anvendte metode til beregning af fartøjets stabilitet være i 

overensstemmelse med følgende grænsebetingelser:  
 

a) Metacenterhøjden MG må ikke være under 0,50 m. 
 
b) Under den samlede virkning af centrifugalkraften som følge af fartøjets drejning, vind-

trykket og de frie væskeoverflader må ingen åbning i skroget komme under vandet.  
 
c) Momentarme, som skyldes centrifugalkraften som følge af fartøjets drejning, vindtryk-

ket og frie væskeoverflader, bestemmes ved hjælp af formlerne i artikel 22.02, stk. 1, 
litra c)-e). 

 
d) For hvert belastningstilfælde skal der i beregningerne indgå halv brændstof- og fersk-

vandsbeholdning. 
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2. Stabiliteten af et fartøj lastet med fastgjorte containere anses for tilfredsstillende, når den fak-
tiske KG -værdi højst er lig den zulKG , der beregnes ved formlen, når KGzul beregnes for de 
forskellige deplacementer under hensyn til den mulige variation af dybgangen.  
 

a)  
1Z

F'
B0,75

hh
2

TZ
F'
B0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
F

KfOKW
mF

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

For 
F'
BF må værdien ikke sættes lavere 6,6; 

 

for 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI må værdien ikke sættes under 0. 

 
b) 0,50KMKGzul −=  [m]. 

 
Den mindste værdi af zulKG , der beregnes efter a) og b), skal være gældende. 

 
Ud over de tidligere definerede størrelser er i formlerne: 

 
I tværskibs inertimoment i vandlinjeplanet Tm [m4], (formel til tilnærmet beregning er 

angivet i stk. 3), 
 
i tværskibs inertimoment i vandlinjeplanet parallelt med bunden, i højden 

'F
3
2Tm +  [m4] 

 
∀ fartøjets vandfortrængning ved Tm [m3], 
 

F' ideelt fribord F' = H' - Tm [m] eller 
b2

BaF' F

⋅
⋅

= [m], idet den mindste værdi skal være 

gældende, 
 
a lodret afstand fra underkanten af den åbning, der først kommer under vand ved kræng-

ning, og fartøjets normale vandlinje [m], 
 
b samme åbnings afstand fra fartøjets midte [m], 
 

H' ideel højde 
FBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m], hvor  
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q er det samlede rumfang af ruf, luger, trunks og anden overbygning indtil en højde af 
højst 1,0 m over H eller indtil den laveste åbning til det betragtede volumen, idet den 
mindste værdi skal være gældende. De dele af det betragtede volumen, der er beliggen-
de i en sektor på 0,05 L fra fartøjets ender, tages ikke i betragtning [m3]. 

 
3. Formel til tilnærmet beregning af I 

 
Når der ikke foreligger hydrostatiske kurvetegninger, kan værdien af det tværskibs inertimo-
ment omkring vandlinjen beregnes ved hjælp af følgende tilnærmede udtryk: 
 
a) fartøj med pontonform 
 

m
m

2
F

T
H
T

12,5

BI
⋅






 −

∀⋅
=  [m4] 

 
b) andre fartøjer 

m
m

2
F

T
H
T

2,112,7

BI
⋅






 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

 
 

Artikel 22.04 
 

Procedure for vurdering af stabiliteten om bord 
 
Proceduren for vurdering af stabiliteten kan fastlægges på grundlag af de dokumenter, der er nævnt 
i artikel 22.01, stk. 2. 
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KAPITEL 22a 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE 
FLYDENDE STRUKTURER MED LÆNGDE OVER 110 M 

 
Artikel 22a.01 

 
Anvendelse af del I 

 
Ud over forskrifterne i artikel 2.03, stk. 3, gælder det, at ejeren eller dennes repræsentant, før byg-
ningen af flydende strukturer med længde over 110 meter, bortset fra søgående skibe, påbegyndes 
(bygning af et nyt fartøj eller udvidelse af et fartøj, der allerede er i brug), skal underrette det in-
spektionsorgan, som senere skal udstede certifikatet. Dette organ foretager inspektioner under byg-
ningen. Inspektioner under byggefasen kan undlades, såfremt et godkendt klassifikationsselskab 
afgiver erklæring om, at dette foretager overvågning af bygningen. 

 
 

Artikel 22a.02 
 

Anvendelse af del II 
 
For flydende strukturer med længde over 110 m finder - ud over del II - artikel 22a.03 til 22a.05 
anvendelse. 

 
 

Artikel 22a.03 
 

Styrke 
 
Det skal ved et certifikat udstedt af et godkendt klassifikationsselskab godtgøres, at skrogets styrke 
er tilfredsstillende, jf. artikel 3.02, stk. 1, litra a) (langskibs, tværskibs og lokal styrke).  

 
 

Artikel 22a.04 
 

Flydeevne og stabilitet 
 
1. For fartøjer med længde over 110 m, bortset fra passagerfartøjer, finder stk. 2-9 anvendelse. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ks 229 
BILAG II DG C III   DA 

2. Tilstrækkelig stabilitet, herunder lækstabilitet, skal eftervises ved den mest ugunstige belast-
ning. 

 
De værdier, der ligger til grund for stabilitetsberegningen – fartøjets egenvægt og tyngde-
punktets beliggenhed – bestemmes:  
 
– enten ved en krængningsprøve eller  
 
– ved en detaljeret masse- og momentberegning, hvor fartøjets egenvægt kontrolleres ved 

at måle dybgangen med en tolerancetærskel på højst +/- 5% mellem den beregnede 
masse og deplacementet, der beregnes ud fra dybgangsaflæsningen.  

 
3. Flydeevnen efter en skade skal godtgøres for det fuldt lastede fartøj. 

 
Til dette formål skal ved beregning godtgøres tilstrækkelig stabilitet for de kritiske mellemtil-
stande og for sluttilstanden af vandfyldningen. Hvis der i mellemtilstande optræder negative 
stabilitetstilstande, kan de accepteres af den kompetente myndighed, såfremt der for efterføl-
gende mellemtilstande konstateres tilstrækkelig stabilitet.  

 
4. Der skal gøres følgende forudsætninger vedrørende en læk:  

 
a) Skadens udstrækning ved skibssiden: 

 
Udstrækning i længden:  mindst 0,10 L, 
 
Udstrækning i tværretningen:  0,59 m, 
 
Udstrækning lodret:   fra bunden og opefter uden begrænsning. 

 
b) Udstrækning af skaden på fartøjets bund: 

 
Udstrækning i længden:  mindst 0,10 L, 
 
Udstrækning i tværretningen:  3,00 m, 
 
Udstrækning lodret:   fra bunden 0,39 m opad, sump undtaget. 

 
c) Alle skotter, som befinder sig i det beskadigede område, skal antages at være beskadi-

get, dvs. at skotternes placering skal vælges, så fartøjet efter vandfyldning i to eller flere 
langskibs tilstødende rum stadig er flydedygtigt. 
 
For hovedmaskinrummet behøver flydeevnen kun eftervises for tilstanden svarende til 
ét rum, dvs. maskinrumsskotterne regnes for ubeskadigede. 
 
Ved beskadigelse af bunden skal også tværskibs tilstødende rum anses for vandfyldte. 
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d) Vandgennemtrængelighed 
 
Vandgennemtrængeligheden sættes til 95%. 
 
Dog kan der regnes med følgende afvigende vandgennemtrængelighed:  
 
– Maskin- og driftsrum:  85% 
 
– Dobbeltbunde, bunkerrum, ballasttanke osv., alt efter, om de svarende til deres 

funktion må regnes for at være fyldte eller tomme for et fartøj, der flyder ved højst 
tilladte dybgang: 0 eller 95% 

 
Viser en beregning, at den gennemsnitlige gennemtrængelighed af et vilkårligt rum er 
mindre, kan den beregnede værdi benyttes.  

 
e) Underkanten af åbninger uden vandtæt lukning (f.eks. døre, vinduer, adgangsluger), 

skal i vandfyldningens slutstadium være mindst 100 mm over vandlinjen ved lækage. 
 
5. Stabiliteten af det beskadigede fartøj er tilstrækkelig, såfremt, på grundlag af forudsætninger-

ne i stk. 4: 
 
a) den resterende sikkerhedsafstand i vandfyldningens slutstadium er mindst 100 mm, og 

fartøjets krængningsvinkel ikke er over 5°, eller 
 
b) beregningerne efter den i del 9 i ADNR foreskrevne metode til stabilitetsberegning ved 

lækage giver positivt resultat. 
 
6. Forefindes der tvær- eller indstrømningsåbninger til at begrænse asymmetrisk vandfyldning, 

skal udligningen finde sted inden for 15 minutter, når der i mellemstadierne er påvist tilstræk-
kelig stabilitet ved lækage.  

 
7. Hvis der er mulighed for vandtæt lukning af åbninger, gennem hvilke ubeskadigede rum kan 

tage ekstra vand ind, skal sådanne lukkeanordninger være mærket i overensstemmelse med 
deres betjeningsvejledninger.  

 
8. Eftervisning ved beregning i henhold til stk. 2-5 anses at have fundet sted, når der fremlægges 

beregninger af stabilitet ved lækage i overensstemmelse med del 9 i ADNR med positivt re-
sultat. 

 
9. Dybeste lastevandlinje skal fastlægges på ny, når det er nødvendigt for at opfylde forskrifter-

ne i stk. 2 eller 3.  
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Artikel 22a.05 
 

Supplerende forskrifter 
 
1. Fartøjer med længde over 110 m skal: 

 
a) være udstyret med flerskruefremdrivningssystem med mindst to uafhængige maskiner 

med lige stor motorkraft og en bovpropel, der betjenes fra styrehuset og også fungerer, 
når fartøjet er ulastet, eller  
 
være udstyret med enkeltskruefremdrivningssystem og en bovpropel, som betjenes fra 
styrehuset, som har egen energiforsyning, der også fungerer, når fartøjet er ulastet, og 
som i tilfælde af svigt af hovedfremdrivningssystemet sætter fartøjet i stand til at fort-
sætte ved egen kraft; 

 
b) være udstyret med et radarnavigationsanlæg og drejehastighedsindikator, som er i over-

ensstemmelse med artikel 7.06, stk. 1. 
 
c) være udstyret med et fast monteret lænseanlæg i overensstemmelse med artikel 8.08; 
 
d) opfylde forskrifterne i artikel 23.09, stk. 1.1.  

 
2. For fartøjer, bortset fra passagerfartøjer, med længde over 110 m, der foruden det i stk. 1 

nævnte 
 
a) i tilfælde af uheld kan adskilles i fartøjets midterste tredjedel uden brug af tungt bjerg-

ningsudstyr, således at de adskilte dele af fartøjet holdes flydende efter adskillelsen, 
 
b) er udstyret med et certifikat, der skal opbevares om bord, og som er udstedt af et aner-

kendt klassifikationsselskab, angående fartøjets forskellige deles flydeevne, fremad/ 
agter-hældningsposition og stabilitet, med angivelse af den lastegrænse over hvilken de 
to deles flydeevne ikke længere er sikret, 

 
c) er bygget som dobbeltskrogede fartøjer i overensstemmelse med ADNR, hvor punkt 

9.1.0.91 til 9.1.0.95 i ADNR finder anvendelse for motordrevne fartøjer og punkt 
9.3.2.11.7 og 9.3.2.13 til 9.3.2.15 i ADNR finder anvendelse på tankskibe, 

 
d) er udstyret med flerskruefremdrivningssystem i overensstemmelse med første halvdel af 

stk. 1, litra a), 
 
skal det i punkt 52 på fællesskabscertifikatet anføres, at de overholder alle forskrifterne i 
litra a)-d). 
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3. For passagerfartøjer med længde over 110 m, der foruden det i stk. 1 nævnte 
 
a) er bygget eller ombygget til deres højeste klasse under tilsyn af et godkendt klassifikati-

onsselskab, i hvilket tilfælde overholdelsen af reglerne skal være bekræftet ved hjælp af 
et certifikat udstedt af klassifikationsselskabet, idet angivelse af den nuværende klasse 
ikke er nødvendig, 

 
b) enten 

 
har en dobbelt bund med en højde på mindst 600 mm og skotter til sikring af, at fartøjet 
ikke efter vandfyldning i to tilstødende rum synker lavere end nedsænkningslinjen, og at 
der fortsat er en resterende sikkerhedsafstand på 100 mm 
 
eller 
 
har en dobbelt bund med en højde på mindst 600 mm og dobbelt skrog med en afstand 
på mindst 800 mm mellem fartøjets sidevæg og det langsgående skot, 

 
c) er udstyret med flerskruefremdrivningssystem med mindst to uafhængige maskiner med 

lige stor motorkraft og en bovpropel, der kan betjenes fra styrehuset og, som fungerer 
såvel i længderetningen som i tværgående retning, 

 
d) gør det muligt at betjene agterankeret direkte fra styrehuset, 
 
skal det i punkt 52 på fællesskabscertifikatet anføres, at de overholder alle forskrifterne i 
litra a)-d). 
 
 

Artikel 22a.06 
 

Anvendelse af del IV i tilfælde af ombygning 
 
For fartøjer, der ombygges til en længde over 110 m, kan inspektionsorganet kun anvende kapi-
tel 24 på grundlag af særlige anbefalinger fra udvalget. 
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KAPITEL 22b 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE HØJHASTIGHEDSFARTØJER 
 

Artikel 22b.01 
 

Generelle bestemmelser 
 
1. Højhastighedsfartøjer må ikke bygges som passagerfartøjer med kahytter. 
 
2. Følgende installationer er forbudte om bord på højhastighedsfartøjer: 

 
a) apparater med væge, jf. artikel 13.02, 
 
b) kaminer med fordampningsbrænder, jf. artikel 13.03 og 13.04, 
 
c) varmeovne til fast brændsel, jf. artikel 13.07, 
 
d) anlæg til flydende gas, jf. artikel 14. 

 
 

Artikel 22b.02 
 

Anvendelse af del I 
 
1. Ud over bestemmelserne i artikel 2.03, gælder det, at højhastighedsfartøjer skal bygges og 

klassificeres under tilsyn og i overensstemmelse med de gældende regler i et klassifikations-
selskab, der har særlige regler for højhastighedsfartøjer. Klassen ændres ikke. 

 
2. Uanset artikel 2.06 er fællesskabscertifikater udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne 

i dette kapitel gyldige i højst 5 år. 
 
 

Artikel 22b.03 
 

Anvendelse af del II 
 
1. Uanset stk. 2 og artikel 22b.02, stk. 2, finder kapitel 3-15 anvendelse på højhastighedsfartøjer, 

bortset fra følgende bestemmelser: 
 
a) Artikel 3.04, stk. 6, andet afsnit, 
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b) artikel 8.08, stk. 2, andet punktum, 
 
c) artikel 11.02, stk. 4, andet og tredje punktum, 
 
d) artikel 12.02, stk. 4, andet punktum, 
 
e) artikel 15.06, stk. 3, litra a), andet punktum. 

 
2. Uanset artikel 15.02, stk. 9, og artikel 15.15, stk. 7, skal alle døre i vandtætte skotter kunne 

fjernbetjenes. 
 
3. Uanset artikel 6.02, stk. 1, skal der i tilfælde af svigt eller driftsforstyrrelser i styremaskinens 

drivaggregat omgående være et andet, uafhængigt drivaggregat for styremaskinen eller et ma-
nuelt betjent aggregat, der sættes i funktion. 

 
4. Ud over forskrifterne i del II skal højhastighedsfartøjer opfylde forskrifterne i arti-

kel 22b.04-22b.12. 
 
 

Artikel 22b.04 
 

Sæder og sikkerhedsbælter 
 
Der skal være siddepladser til rådighed til det maksimale antal passagerer, der må være om bord. 
Siddepladserne skal være udstyret med sikkerhedsbælter. Der kan dispenseres fra kravet om sikker-
hedsbælter, når der er sørget for en passende beskyttelse mod stød, eller når dette ikke er påkrævet i 
henhold til kapitel 4, del 6, i HSC Code 2000. 
 
 

Artikel 22b.05 
 

Fribord 
 
Uanset artikel 4.02 og 4.03 skal fribordet være mindst 500 mm. 
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Artikel 22b.06 
 

Flydeevne, stabilitet og skotter 
 
For højhastighedsfartøjer skal der forelægges behørig dokumentation for: 

 
a) at flydeevne og stabilitetsegenskaberne er tilstrækkelig sikre, når fartøjet befinder sig med de-

placement i vandet, både i uskadt og i beskadiget tilstand, 
 

b) at stabilitetsegenskaberne og stabiliseringssystemerne garanterer fartøjets sikkerhed, når det 
anvendes i den dynamiske fase for flydeevne og i overgangsfasen, 
 

c) at stabilitetsegenskaberne, når fartøjet bevæger sig uden deplacement i vandet og i overgangs-
position, er tilstrækkelige til at overføre fartøjet sikkert til sejlads med deplacement i tilfælde 
af fejl i systemet. 

 
Artikel 22b.07 

 
Styrehuset 

 
1. Indretning 

 
a) Uanset artikel 7.01, stk. 1, skal styrehuse være indrettet således, at rorgængeren eller et 

andet besætningsmedlem på ethvert tidspunkt under farten kan udføre deres opgaver. 
 
b) Styrehuset skal være indrettet med to arbejdspladser til de i litra a) nævnte personer. In-

strumenterne til navigation, manøvrering, overvågning og kommunikation og andre vig-
tige betjeningsorganer skal sidde tilstrækkelig tæt ved hinanden til, at både et andet be-
sætningsmedlem og rorgængeren har adgang til de nødvendige oplysninger og kan fore-
tage den nødvendige betjening af instrumenter og installationer i siddende stilling. Føl-
gende forskrifter skal altid være opfyldt: 
 
aa) rorgængerens styreposition skal indrettes således, at én person kan varetage radar-

navigationen 
 
bb) det andet besætningsmedlem skal have sin egen radarskærm (slave) på sin ar-

bejdsplads og skal fra sin arbejdsplads kunne intervenere og sende information og 
kontrollere fartøjets fremdrift. 
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c) De personer, der er nævnt i litra a), skal uhindret kunne betjene de installationer, der er 
nævnt i litra b), herunder også med behørigt spændte sikkerhedsbælter. 

 
2. Frit udsyn 

 
a) Uanset artikel 7.02, stk. 2, må det felt foran fartøjet, som rorgængeren ikke kan se, når 

han sidder ned, ikke være over en fartøjslængde, uanset hvor stor last fartøjet medfører. 
 
b) Uanset artikel 7.02, stk. 3, må de samlede blinde vinkler fra ret forud til 22,5° agten for 

tværs på hver side ikke overstige 20°. Ingen enkelt blind vinkel må overstige 5°. Det frie 
udsyn mellem to blinde vinkler må ikke være mindre end 10°. 

 
3. Instrumenter 

 
Instrumentpanelerne til betjening og overvågning af de installationer, der er nævnt i arti-
kel 22b.11, skal befinde sig i adskilte og klart markerede positioner i styrehuset. Hvor det er 
relevant, gælder dette også betjeningsanordninger til udløsning af kollektive redningsmidler. 

 
4. Belysning 

 
I områder eller på udstyrsdele, der skal være belyst under driften, skal der anvendes rødt lys. 

 
5. Vinduer 

 
Reflekser skal undgås. Der skal forefindes afskærmning, så blænding pga. sollys undgås. 

 
6. Overfladematerialer 

 
Der må ikke anvendes reflekterende overfladematerialer i styrehuset. 
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Artikel 22b.08 
 

Supplerende udstyr 
 
Højhastighedsfartøjer skal have følgende udstyr: 
 
a) radaranlæg og drejehastighedsindikator, som anført i artikel 7.06, stk. 1, 
 
b) lettilgængelige individuelle redningsmidler, der er i overensstemmelse med den europæiske 

standard EN 395:1998, til det maksimale antal passagerer, fartøjet er godkendt til. 
 
 

Artikel 22b.09 
 

Lukkede områder 
 
1. Generelt 

 
Offentligt tilgængelige områder og beboelse samt det udstyr, der befinder sig der, skal være 
udformet således, at enhver person, der benytter disse faciliteter korrekt, ikke vil lide skade 
under en normal start eller stop eller nødstart og stop eller under manøvrering under normale 
sejladsforhold og i tilfælde af svigt eller fejlfunktion. 

 
2. Kommunikation 

 
a) Med henblik på at informere passagererne om sikkerhedsforanstaltninger skal alle pas-

sagerfartøjer være udstyret med akustiske og visuelle installationer, som er hørlige og 
synlige for alle ombordværende. 

 
b) Skibsføreren skal ved hjælp af installationerne i litra a) kunne give instruktioner til pas-

sagererne. 
 
c) Alle passagerer skal have adgang til instruktioner med henblik på nødsituationer i nær-

heden af deres siddeplads, herunder en plan over fartøjet med angivelse af alle udgange, 
flugtveje, nødhjælpsudstyr, redningsudstyr og instruktioner i brugen af redningsveste. 
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Artikel 22b.10 
 

Udgange og flugtveje 
 
Flugt og evakueringsveje skal opfylde følgende forskrifter: 
 
a) der skal være let, sikker og hurtig adgang fra styrestedet til områder og opholdsrum, hvortil 

der er offentlig adgang 
 
b) flugtveje, der fører hen til nødudgange, skal være klart og uudsletteligt angivet. 
 
c) alle udgange skal være behørigt mærkede. Det skal såvel udefra som indefra være tydeligt, 

hvordan åbningsmekanismen skal betjenes. 
 
d) flugtveje og nødudgange skal have et passende sikkerhedsstyringssystem 
 
e) der skal være plads til et besætningsmedlem ved siden af hver udgang. 
 
 

Artikel 22b.11 
 

Sikring mod og forebyggelse af brand 
 
1. Gange, rum og beboelse, hvortil der er offentlig adgang, samt kabysser og maskinrum skal 

være udstyret med et passende brandalarmanlæg. Det skal på et sted, der konstant er beman-
det af besætningen, automatisk signaleres, at der er opstået brand og hvor. 

 
2. Maskinrummene skal være udstyret med et fast brandslukningsanlæg, som omhandlet i arti-

kel 10.03b. 
 
3. Rum og beboelse, hvortil der er offentlig adgang, og flugtveje herfra skal være udstyret med 

et sprinkleranlæg som omhandlet i artikel 10.03a. Det skal være muligt at lede spildevandet 
hurtigt og direkte ud i det fri. 
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Artikel 22b.12 
 

Overgangsbestemmelser 
 
Højhastighedsfartøjer som defineret i artikel 1.01, nr. 20a, som havde et gyldigt fællesskabscertifi-
kat den 31. marts 2003, skal opfylde følgende bestemmelser i dette kapitel: 
 
a) artikel 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, 22b.11, stk. 1, i forbindelse med forlængelse 

af et fællesskabscertifikat, 
 
b) den 1. april 2013, 

artikel 22b.07, stk. 1, 3, 4, 5 og 6 
 
c) den 1. januar 2023 

alle øvrige bestemmelser 
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DEL III 
 

KAPITEL 23 
 

BESÆTNING 
 

Artikel 23.01 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.02 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.03 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.04 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.05 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.06 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.07 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.08 
 

(Uden indhold) 
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Artikel 23.09 
 

Fartøjers udstyr 
 
1. For motorfartøjer, skubbebåde, konvojer, der skubbes, og passagerfartøjer skal inspektionsor-

ganet anføre overensstemmelsen eller den manglende overensstemmelse med bestemmelserne 
i stk. 1.1 eller 1.2, i punkt 47 på fællesskabscertifikatet. 

 
1.1. Standard S1 

 
a) Fremdrivningssystemerne skal være indrettet således, at hastigheden kan ændres og 

skruens fremdrivningsretning vendes fra styrehuset. 
 
Det skal være muligt at sætte de hjælpemaskiner, der er nødvendige for styringen, i 
gang eller i stå fra styrehuset, medmindre dette sker automatisk, eller maskinerne kører 
konstant under hver sejlads. 

 
b) I de kritiske områder for 

 
– hovedmaskinernes kølevandstemperatur, 
 
– olietrykket til smøring af hovedmaskiner og kraftoverførende komponenter, 
 
– olietryk og lufttryk til anordninger til reversering af hovedmaskiner, vendbare 

kraftoverføringsaggregater eller skruer 
 
– niveauerne i sumpen i hovedmaskinrummet 
 
skal der være overvågning ved hjælp af instrumenter, der afgiver akustiske- eller visuel-
le signaler i styrehuset i tilfælde af driftsforstyrrelser. De akustiske alarmsignaler kan 
kombineres i en enkelt akustisk alarmanordning. Signalerne kan afbrydes, så snart 
driftsforstyrrelsen er blevet erkendt. De visuelle alarmsignaler må først afbrydes, når der 
er rettet op på de driftsforstyrrelser, der fremkaldte dem. 
 

c) Brændstoffet skal fremføres og hovedmaskinen afkøles automatisk. 
 
d) Styresystemet skal uden større kraftanstrengelse kunne betjenes af én person, selv med 

maksimal dybgang. 
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e) Det skal være muligt at aktivere de visuelle og akustiske signaler, der måtte være krævet 
i henhold til de nationale eller internationale søvejsregler, fra styrehuset. 

 
f) Når der ikke er nogen direkte kommunikation mellem styrehuset og forenden af fartøjet, 

agterenden, opholdsrum og maskinrum, skal der være installeret et højttaleranlæg. Til 
kommunikation med maskinrummene kan dette ske i form af et optisk signal eller et 
akustisk signal. 

 
g) Den krævede redningsbåd skal kunne søsættes af et enkelt besætningsmedlem alene og 

inden for en rimelig tid. 
 
h) Der skal være et søgelys, der kan betjenes fra styrehuset. 

 
i) betjening af håndsving og lignende drejelige dele på løfteanordninger må ikke kræve en 

kraft på over 160 N. 
 
k) Trækspil, der anføres på fællesskabscertifikatet, skal være motordrevne. 
 
l) Pumper til sump og spuling af dæk skal være motordrevne. 
 
m) De vigtigste betjeningsanordninger og overvågningsinstrumenter skal være placeret er-

gonomisk. 
 
n) Det udstyr, der er krævet i artikel 6.01, stk. 1, skal kunne fjernstyres fra styrehuset. 
 

1.2. Standard S2 
 
a) For motorfartøjer, der sejler separat: 

 
Standard S1 og desuden udstyret med en bovpropel, der kan betjenes fra styrehuset; 

 
b) For motorfartøjer, der fremdrives i parformation: 

 
Standard S1 og desuden udstyret med en bovpropel, der kan betjenes fra styrehuset; 

 
c) For motorfartøjer, der fremdriver konvojer, der skubbes, og som består af fartøjet selv 

og et andet fartøj foran: 
 
Standard S1 og desuden udstyret med hydrauliske eller elektriske sammenkoblingsspil. 
Dette udstyr er dog ikke obligatorisk, hvis det forreste fartøj i den konvoj, der skubbes, 
er udstyret med en bovpropel, som kan betjenes fra det skubbende motorfartøjs styre-
hus; 
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d) For skubbebåde, der fremdriver en konvoj, der skubbes: 
 
Standard S1 og desuden udstyret med hydrauliske eller elektriske sammenkoblingsspil. 
Dette udstyr er dog ikke obligatorisk, hvis det forreste fartøj i den konvoj, der skubbes, 
er udstyret med en bovpropel, som kan betjenes fra det skubbende motorfartøjs styre-
hus; 

 
e) For passagerfartøjer: 

 
Standard S1 og desuden udstyret med en bovpropel, der kan betjenes fra det skubbende 
motorfartøjs styrehus. Dette udstyr er dog ikke påkrævet, hvis passagerfartøjets frem-
drivningssystem og styresystem sikrer en tilsvarende manøvredygtighed. 

 
 

Artikel 23.10 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.11 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.12 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.13 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.14 
 

(Uden indhold) 
 
 

Artikel 23.15 
 

(Uden indhold) 
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DEL IV 
 

KAPITEL 24 
 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 

Artikel 24.01 
 

Anvendelse af overgangsbestemmelser for flydende strukturer, der allerede er i drift 
 
1. Bestemmelserne i artikel 24.02 - 24.04 finder kun anvendelse på flydende strukturer, der den 

...* havde et gyldigt fartøjscertifikat i henhold til det reglement for inspektion af fartøjer på 
Rhinen, der var gældende den 31. december 1994, eller flydende strukturer, som var under 
bygning eller ombygning den 31. december 1994. 

 
2. For flydende strukturer, der ikke er omfattet af stk. 1, finder bestemmelserne i artikel 24.06 

anvendelse. 
 
 

Artikel 24.02 
 

Undtagelser for flydende strukturer, der allerede er i drift 
 
1. Med forbehold af artikel 24.03 og artikel 24.04 skal flydende strukturer, der ikke er i overens-

stemmelse med bestemmelserne i dette direktiv 
 
a) tilpasses, således at de bringes i overensstemmelse med disse bestemmelser i henhold til 

overgangsbestemmelserne i nedenstående skema, og 
 
b) indtil denne tilpasning er foretaget, være i overensstemmelse med det reglement for in-

spektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 31. december 1994. 
 

                                                 
*  2 år efter datoen for offentliggørelsen af direktivet. 
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2. I skemaet betyder udtrykket: 
 
– "N.R.C.": at bestemmelsen ikke finder anvendelse på flydende strukturer, som allerede 

er i drift, med mindre de pågældende dele er udskiftet eller ombygget, dvs. at bestem-
melsen kun finder anvendelse på nybyggede (Newly-built) flydende strukturer og på 
udskiftning (Replacement) eller ombygning (Conversion) af de pågældende dele eller 
områder. Hvis eksisterende dele udskiftes med ombytningsdele, der anvender samme 
teknologi, og som er af samme type, udgør dette ikke en udskiftning ("R") i henhold til 
overgangsbestemmelserne. 

 
– "Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet": at bestemmelsen skal være op-

fyldt, når fællesskabscertifikatet udstedes eller fornyes efter bestemmelsens ikraft-
træden. 
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Artikel og 

stykke 
EMNE FRIST ELLER BEMÆRKNINGER 

 KAPITEL 3  

3.03, stk. 1, 
 litra a) 

Placering af kollisionsskottet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

Beboelse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 2 

Sikkerhedsudstyr N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 4 Gastæt adskillelse af beboelse og maskinrum, 
kedelrum og lastrum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 5 
 andet  
 afsnit 

 
Overvågning af døre i agterpeakskottet 

 
N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 7 Ankre, der ikke rager ud over yderklædningen N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2041 

3.04, stk. 3,  
andet punktum 

Isolationsmateriale i maskinrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 3,  
tredje og fjerde 
punktum 

Åbninger og låseanordninger N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

3.04, stk. 6 Udgange fra maskinrum Maskinrum, der i henhold til artikel 1.01 ikke 
blev anset for maskinrum før 1995, skal forsy-
nes med endnu en udgang ved N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2035 

 KAPITEL 5  

5.06, stk. 1, 
første punktum, 

Mindste hastighed (fremad) For flydende strukturer, der er køllagt før 1996, 
senest ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2035 
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 KAPITEL 6  

6.01, stk. 1 Manøvreevne som foreskrevet i kapitel 5 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 3 Permanent krængning og omgivende tempera-
tur 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 7 Konstruktion af rorstammen For flydende strukturer, der er køllagt før 1996: 
N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

6.02, stk. 2 Indkobling af det andet drivaggregat med ét 
enkelt indgreb 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 3 Sikring af manøvreevne som foreskrevet i ka-
pitel 5 ved hjælp af det andet drivaggregat 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

6.03, stk. 1 Tilslutning af andre brugere til det hydrauliske 
drivaggregat i styremaskinen 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 2 Separat hydraulisk beholder N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

6.05, stk. 1 Rattet på et hånddrevet drivaggregat, der ikke 
er drevet af det kraftaktiverede drivaggregat  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

6.06, stk. 1 To af hinanden uafhængige aktiveringssyste-
mer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

6.07, stk. 2 
 litra a) 

Kontrolanordninger for oliestand i hydraulik-
beholder og driftstryk 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 2 
 litra e) 

Kontrol af buffersystem N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

6.08, stk. 1 Forskrifter om elektroniske anlæg i medfør af 
artikel 9.20 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 
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 KAPITEL 7  

7.02 stk. 3,  
 andet afsnit

Frit udsyn fra rorgængerens normale synsret-
ning 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 7 Mindste transparens N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

7.03, stk. 7 Ophør af alarmer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet, medmindre styrehuset 
er indrettet til radarnavigation ved én person 

 stk. 8 Automatisk skift til anden energiforsyning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

7.04, stk. 1 Betjening af hovedmaskiner og styresystem N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

 stk. 2 Betjening af hovedmaskine Hvis styrehuse er indrettet til radarnavigation 
ved én person: N.R.C., senest ved udstedelse 
eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2035, hvis sejlretning kan bestemmes 
direkte; N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2010 for andre maskiner 

7.09 

7.12 

Alarmanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 1 Sænkbare styrehuse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  
Ikke-hydraulisk sænkesystem: senest ved ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabscertifika-
tet efter den 1.1.2035 

 stk. 2  
 og 3 

 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 
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 KAPITEL 8  

8.01, stk. 3 Kun maskiner af forbrændingstypen, der an-
vender brændstof med flammepunkt over 55 °C

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

8.02, stk. 1 Sikring af maskiner mod utilsigtet igangsæt-
ning 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 4 Beskyttelse af maskineriets dele N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

8.03, stk. 2 Kontrolanordninger N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 3 Beskyttelse mod overdrejning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 5 Udførelsen af akselgennemføringer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

8.05, stk. 1 Ståltanke til flydende brændstof N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 2 Automatisk lukning af tankventiler N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 3 Ingen brændstoftanke foran kollisionsskottet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 4 Ingen brændstoftanke og disses fittings direkte 
over maskiner eller udstødningsrør 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010. Indtil 
da skal brændstof kunne føres bort på sikker vis 
ved hjælp af passende anordninger. 
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 stk. 6, 
tredje-femte 
punktum 

Installation og dimensioner i forbindelse med 
udluftningsrør og forbindelsesrør 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

8.05, stk. 7 Lukkeanordning betjent fra dækket N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 9, 
første punktum 

Måleanordning skal kunne aflæses indtil det 
maksimale påfyldningsniveau 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 13 Kontrol af fyldningsgrad, ikke blot for hoved-
maskiner, men også for andre maskiner, som er 
nødvendige for sikker drift af fartøjet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

8.08, stk. 8 Simpel lukkeanordning ikke tilstrækkelig for 
ballastrums tilslutning til lænserør for lastrum, 
som er indrettet til ballast 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 9 Niveaumålere i lastrummenes bund N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

8.09, stk. 2 Beholdere til opsamling af olieholdigt vand og 
spildolie 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

8.10, stk. 3 Emissionsgrænse på 65 dB(A) for stillelig-
gende fartøjer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 
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 KAPITEL 8a  

 Overgangsbestemmelserne vedrørende kapi-
tel 8 a i det reglement for inspektion af fartøjer 
på Rhinen, finder anvendelse 

 

 KAPITEL 9  

9.01, stk. 1 
andet afsnit 

Relevante dokumenter skal forelægges for in-
spektionsorganet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 2, 
 andet led 

Kredsløbsdiagrammer for hovedtavle, nød-
strømstavle og fordelingstavle skal forefindes 
om bord 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 3 Temperaturer inden døre og på dæk N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

9.02, stk. 1 - 3  Elektricitetsforsyningsanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

9.05, stk. 4 Tværsnitsarealet af jordlederne N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.11, stk. 4 Effektiv ventilation, når akkumulatorer ind-
bygges i lukket rum, skab eller kasse 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

9.12, stk. 2,
 litra d) 

Koblingsudstyr N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 3 
 litra, b) 

Anordning til kontrol af isoleringen fra jord 
med optisk og akustisk alarmsignal 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 9.13 Nødafbrydere N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 
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9.14, stk. 3 
andet punktum 

Forbud mod unipolære afbrydere i vaskerum, 
baderum og andre vådrum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

9.15, stk. 2 Mindste tværsnitsareal pr. kabel på 1,5 mm² N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 10 Kabler tilsluttet sænkbare styrehuse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

9.16, stk. 3 
andet punktum 

To kredse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.19 Alarm- og sikkerhedssystemer for mekaniske 
anlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.20 Elektroniske anlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

9.21 Elektromagnetisk kompatibilitet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 
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 KAPITEL 10  

10.01 Ankerudrustning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

10.02, stk. 2 
 litra a) 

Certifikat for fortøjningstrosser og andre tros-
ser 

Første trosse, der udskiftes på fartøjet: N.R.C., 
senest 1.1.2008 
Anden og tredje trosse: 1.1.2013 

10.03, stk. 1  Europæisk standard Ved udskiftning, senest 1.1.2010 

 stk. 2 Egnet til klasse A-, B- og C-brande  Ved udskiftning, senest 1.1.2010 

 stk. 4 Forhold mellem CO2 -indhold og rummets stør-
relse 

Ved udskiftning, senest 1.1.2010 

10.03a Faste brandslukningsanlæg i beboelsesrum, sty-
rehuse og passagerområder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

10.03b Faste brandslukningsanlæg i maskinrum, kedel-
rum og pumperum 

1 

10.04 Anvendelse af europæisk standard for både  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

10.05, stk. 2 Oppustelige redningsveste N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010. Red-
ningsveste, der befandt sig om bord den 
30.9.2003, kan anvendes indtil udstedelse eller 
fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
1.1.2010. 

                                                 
1 1. CO2-brandslukningsanlæg installeret inden den 1. oktober 1980 kan fortsat anvendes indtil udstedelse 

eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter 1. januar 2035, hvis de er i overensstemmelse med forskrif-
terne i artikel 7.03, stk. 5, i det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 
1. april 1976. 

 2. Faste CO2-brandslukningsanlæg installeret mellem 1. april 1992 og 31. december 1994 kan fortsat anven-
des indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter 1. januar 2035, hvis de er i overens-
stemmelse med forskrifterne i artikel 7.03, stk. 5, i det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der 
var gældende den 31. december 1994. 

 3. Henstillinger fra CCNR fremsat mellem den 1. april 1992 og den 31. december 1994 med hensyn til arti-
kel 7.03, stk. 5, i det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 31. decem-
ber 1994, er fortsat gældende indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter 1. januar 2035. 

 4. Artikel 10.03b, stk. 2, litra a), er kun gældende indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat 
efter den 1. januar 2035, hvis disse anlæg er installeret i fartøjer, der er køllagt efter den 1. oktober 1992. 
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 KAPITEL 11  

11.02, stk. 4 Udstyr til yderkanterne af dæk samt arbejds-
poster 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

11.04 Sidedæk 1Første udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2035, når bred-
den er på mere end 7,30 m 

11.05, stk. 1  Adgang til arbejdspladserne N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 2  
 og stk. 3 

Døre og ind- og udgange eller gange, hvis der 
optræder højdeforskelle på over 0,50 m 

Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet 

 stk. 4 Trapper til arbejdspladser, der er permanent 
bemandet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035  

11.06, stk. 2 Udgange og nødudgange N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

11.07, stk. 1  
andet punktum 

Lejdere, trin mv. N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 2  
 og stk. 3 

 Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet 

11.10 Lugedæksler N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

11.11 Spil N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

11.12, stk. 2  
 - 6 og stk. 
8 - 10 

Kraner: fabrikationsskilt, højst tilladte belast-
ning, beskyttelsesanordninger, beregningstest, 
ekspertkontrol, certifikater om bord 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

11.13 Opbevaring af brandfarlige væsker N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

                                                 
1 Denne bestemmelse finder anvendelse på fartøjer, der er køllagt efter den 31.12.1994, og på fartøjer i fart, idet 

følgende gælder: 
 Forskrifterne i artikel 11.04 skal overholdes ved fornyelse af hele lasteområdet. 
 Hvis ombygning, som ændrer sidedækkets fri bredde, omfatter hele længden af sidedækkene 
 a) skal artikel 11.04 overholdes, hvis sidedækkets fri bredde skal være mindre op til en højde af 0,90 m, eller 

hvis den fri bredde over denne højde skal være mindre. 
 b) må sidedækkets fri bredde inden ombygningen indtil en højde på 0,90 m eller den fri bredde over denne 

højde ikke være mindre end de mål, der er angivet i artikel 11.04. 
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 KAPITEL 12  

12.01, stk. 1 Beboelsesrum til de personer, der sædvanligvis 
opholder sig om bord 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

12.02, stk. 3 Placering af dørke N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 4 Opholds- og soverum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 6 Mandskabsrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 8 Disponibelt dørkareal i fælles beboelsesrum  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 9 Rummenes rumfang N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 10 Luftrumfang pr. person N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 11 Døres størrelse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 12,  
 litra a)  
 og litra b) 

Trapper N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 13 Rør, som fører farlige gasser eller farlige væ-
sker  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

12.03 Sanitære installationer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

12.04 Kabysser N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

12.05 Drikkevand N.R.C., senest den 31.12.2006 

12.06 Opvarmning og ventilation N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

12.07, stk. 1,  
andet punktum 

Andre installationer i beboelsen  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 
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 KAPITEL 15  

15.01, stk. 1, 
 litra d) 

Artikel 9.14, stk. 3, andet punktum, finder ikke 
anvendelse på nominelle driftsspændinger over 
50V  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 2,
 litra c) 

Forbud mod varmeovne til fast brændsel i 
overensstemmelse med artikel 13.07 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010. 

Bestemmelsen finder ikke anvendelse på maskiner 
til fast brændsel (dampmaskiner) 

 litra e) Forbud mod flaskegasanlæg i overensstem-
melse med kapitel 14 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.02, stk. 2 Antal og placering af skotter N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 5,  
andet punktum 

Nedsænkningslinje, hvis der ikke er noget 
skotdæk 

For passagerfartøjer, der er køllagt før 
1.1.1996, gælder forskriften ved N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 10 
 litra c) 

Lukningstid N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 12 Optisk alarmsystem N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 15 Mindstehøjde for dobbeltbund eller hulrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.03, stk.1 
 - 6 

Intakt stabilitet N.R.C., og når passagerantallet øges, senest ved 
udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet efter den 1.1.2045 

 stk. 7 
 og stk. 8 

Lækstabilitet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 9 2-rums-status N.R.C. 

 stk. 10 
 - 13 

Lækstabilitet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 
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15.05, stk. 2,
 litra a) 

Det antal passagerer, for hvilket der er sikret et 
evakueringsområde i medfør af artikel 15.06, 
stk. 8 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 litra b) Det antal passagerer, der er lagt til grund for 
stabilitetsberegningen i medfør af artikel 15.03

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.06 stk. 1, 
 litra a) 

Passagerrum skal på samtlige dæk være place-
ret agten for kollisionsskottet og, så længe de er 
under skotdækket, foran agterpeakskottet  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 3, 
 litra c),  
første punktum 

Fri højde af gange N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

andet punktum Fri bredde af døre til passagerkahytter og andre 
små rum  

For fri bredde på 0,7 m gælder N.R.C. senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2045 

15.06, stk. 3, 
 litra f),  
første punktum 

Størrelsen af nødudgange N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 litra g) Udgange fra rum beregnet til bevægelseshæm-
mede personer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 4, 
 litra d) 

Døre beregnet til at kunne anvendes af bevæ-
gelseshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 5 Forskrifter vedrørende forbindelsesgange N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 6, 
 litra b) 

Flugtveje til evakueringsområder N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 litra d) Der må ingen steder på flugtvejen forefindes 
trin, lejdere eller lignende  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 7 Passende sikkerhedsskiltning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 8 Forskrifter vedrørende mønstringsområder N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 9 Forskrifter vedrørende trapper og trappeafsatser 
i passagerområderne 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ks 258 
BILAG II DG C III   DA 

 stk. 10, 
 litra a),  
første punktum 

Lønning i overensstemmelse med europæisk 
standard EN 711: 1995 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

andet punktum Højde af skanseklædninger og rælinger på dæk, 
der er beregnet til brug for bevægelseshæm-
mede personer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.06, stk. 10,
 litra b),  
andet punktum 

Fri bredde for åbninger, der normalt bruges til 
ind- og udskibning af bevægelseshæmmede 
personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 13  Gennemgangsområder og vægge i gennem-
gangsområder beregnet til bevægelseshæmme-
de personer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 14,  
første punktum 

Udførelse af glasdøre og vægge i gennem-
gangsområder samt vinduesruder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 15 Forskrifter vedrørende overbygninger eller de-
res tag, som består fuldstændigt af panorama-
ruder  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 16 Drikkevandssystemer i henhold til artikel 12.05 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 31.12.2006 

 stk. 17,  
andet punktum 

Forskrifter vedrørende toiletter til brug for be-
vægelseshæmmede personer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 18 Ventilationssystem i kahytter uden et vindue, 
der kan åbnes  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 19 Forskrifter i artikel 15.06 vedrørende rum, hvor 
besætningsmedlemmer og skibspersonel ind-
kvarteres  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.07 Forskrifter vedrørende fremdrivningssystemet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045  

15.08, stk. 2 Forskrifter vedrørende højtaleranlæg i passa-
gerområder 

For passagerfartøjer med LWL på mindre end 
40 m eller til højst 75 personer finder bestem-
melsen anvendelse på N.R.C., senest ved udste-
delse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet 
efter den 1.1.2010 

 stk. 3 Forskrifter vedrørende alarmanlæg For fartøjer til endagsudflugter finder bestem-
melsen anvendelse på N.R.C., senest ved ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabscertifika-
tet efter den 1.1.2010 

 stk. 4 Alarm for vandstand i sumpen i hvert vandtæt 
rum  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 
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 stk. 5 To maskindrevne lænsepumper  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 6 Permanent installeret lænseanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 8 Ventilationsanlæg for CO2-anlæg i rum under 
dækket  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

15.09, stk. 3 Egnet udstyr til flytning af personer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

15.09, stk. 4 Individuelle redningsmidler for børn  Indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter 1.1.2010 betragtes dette udstyr 
som et alternativ til individuelle rednings-
midler 

 Redningsmidler For passagerfartøjer, der var udstyret med kol-
lektive redningsmidler i overensstemmelse med 
artikel 15.09, stk. 5, inden den 1.1.2005, betrag-
tes disse midler som et alternativ til individuelle 
redningsmidler. 

For passagerfartøjer, der var udstyret med kol-
lektive redningsmidler i overensstemmelse med 
artikel 15.09, stk. 6, inden den 1.1.2005, betrag-
tes disse midler som et alternativ til individuelle 
redningsmidler indtil udstedelse eller fornyelse 
af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010. 

 stk. 5, 
 litra b), 
 og litra c) 

Tilstrækkelig siddeplads, opdrift på mindst 750 
N pr. person i ferskvand 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 litra f) Stabil stilling og anordninger, der er egnede til, 
at man kan holde sig fast 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 litra i) Egnede anordninger til evakuering fra eva-
kueringsområder ned på redningsflåderne  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 10 Båden skal være udstyret med en motor og en 
lygte  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

15.10, stk. 2 Artikel 9.16, stk. 3, finder desuden anvendelse 
på gange og opholdsrum for passagerer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 3 Tilstrækkelig nødbelysning  Nødbelysning: N.R.C., senest ved udstedelse 
eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ks 260 
BILAG II DG C III   DA 

15.10, stk. 4 Nødstrømsanlæg For fartøjer til endagsudflugter med LWL på 
25 m eller mindre, finder bestemmelsen anven-
delse ved N.R.C., senest ved udstedelse eller 
fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2015 

 litra f) Nødstrøm til projektør, jf. artikel 10.02, stk. 2, 
litra i) 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 litra i) Nødstrøm til elevatorer og løfteapparater, jf. 
artikel 15.06, stk. 9, andet punktum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 6 Forskrifter vedrørende nødstrømsanlægget:  

 - Skillevægge i overensstemmelse med ar-
tikel 15.11, stk. 2. 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 - kabelinstallation N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 - Nødstrømsanlægget skal installeres over 
nedsænkningslinjen  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

15.11, Brandsikring  

 stk. 1 Materialers og bestanddeles egnethed som 
brandsikring  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 2 Udførelse af skillevægge N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 3 Maling, lak og andre produkter til overfladebe-
handling samt dæksbelægning, der anvendes i 
andre rum end maskinrum og lagerrum, skal 
være brandhæmmende  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 stk. 4 Lofter og vægbeklædning i saloner være frem-
stillet af ikke-brændbare materialer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 5 Møbler og inventar i saloner i mønstringsområ-
der skal være fremstillet af ikke-brændbare ma-
terialer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 6 Afprøvet i henhold til FTP-koden N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 7 Isoleringsmaterialer i saloner  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 8 Forskrifter vedrørende døre i skillevægge N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 
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 stk. 9 Vægge For fartøjer med kahytter uden automatiske 
sprinkleranlæg, vægges afslutning mellem ka-
hytter: N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2010 

 stk. 10 Skillevægge N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.11, stk. 11 Ikke-brændbare adskillelser (draught stops) N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 12,  
andet punktum 

Trapper skal være udført af stål eller andet til-
svarende, ikke-brændbart materiale  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 13 Indendørs trapper skal være omgivet af ind-
delinger  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 14 Ventilationsanlæg og luftkonditioneringsanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 15 Ventilationsanlæg i kabysser og ovne med ud-
sugningsanlæg  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 16 Kontrolcentre, trapperum og evakueringsom-
råder røgudsugningsanlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 17 Brandalarmanlæg For fartøjer til endagsudflugter: N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2010 

15.12, stk. 1 Transportable ildslukkere  Ildslukkere og slukningsmiddel i kabysser, fri-
sørsaloner og parfumerier: N.R.C., senest ved 
udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet  

 stk. 2 Brandslukningsanlæg 2. brandslukningspumpe: N.R.C., senest ved 
udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet efter den 1.1.2010 

 stk. 3 Forskrifter vedrørende brandslukningsanlæg Vandtryk og vandstrålelængde: N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 6 Materialer, beskyttelse mod funktionssvigt N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 
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15.12, stk. 7 Eliminering af risikoen for tilfrysning af rør-
ledninger og brandstudse 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 8 
 litra b) 

Brandslukningspumper skal kunne betjenes 
uafhængigt af hinanden  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 litra c) Vandstråle af den krævede længde på alle dæk N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 litra d) Installation af brandslutningspumper N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 9 Brandslukningsanlæg i maskinrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.14, stk. 1 Installationer til opsamling og bortskaffelse af 
kloakspildevand 

For fartøjer med kahytter med højst 50 køjer og 
for fartøjer til endagsudflugter: N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 2 Forskrifter vedrørende tanke til opsamling af 
kloakspildevand  

For fartøjer med kahytter med højst 50 køjer og 
for fartøjer til endagsudflugter med højst 50 
passagerer: N.R.C., senest ved udstedelse eller 
fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2045 

15.15, stk. 1 Stabilitet efter skade N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

 stk. 4 (uden indhold)  

 stk. 5 Udstyret med en båd, en platform eller til-
svarende installation 

For passagerskibe, der må transportere højst 
250 passagerer eller har 50 køjer: N.R.C., se-
nest ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2010 

15.15, stk. 6 Udstyret med en båd, en platform eller til-
svarende installation 

For passagerskibe, der må transportere højst 
250 passagerer eller har 50 køjer: N.R.C., se-
nest ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2010 

 stk. 9 
 litra a) 

Alarmsystemer til anlæg af flydende gas N.R.C., senest ved fornyelse af certifikatet i 
henhold til artikel 14.15 

 litra b) Kollektive redningsanordninger i over-
ensstemmelse med artikel 15.09, stk. 5 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 
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 KAPITEL 16  

16.01, stk. 2 Særlige spil eller tilsvarende sammenkob-
lingsanordninger  

Forskriften finder anvendelse på flydende 
strukturer godkendt inden den 1.1.1995 til at 
skubbe uden korrekt sikkerhedsanordning kun 
ved N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyel-
se af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035.

16.01, stk. 3, 
sidste punktum 

Forskrifter vedrørende betjeningsanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 KAPITEL 17  

17.02, stk. 3 Supplerende forskrifter De samme overgangsbestemmelser som dem, 
der er angivet under den relevante artikel, fin-
der anvendelse 

17.03, stk. 1 Generel alarmanordning  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 4 Størst tilladte byrde  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

17.04, stk. 2  
 og stk. 3 

Resterende sikkerhedsafstand N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

17.05, stk. 2 
 og stk. 3 

Resterende fribord N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

17.06, 17.07  
og 17.08 

Krængningsprøve og eftervisning af stabiliteten N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

17.09 Nedlastningsmærker og dybgangsskalaer  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 KAPITEL 20  

 Overgangsbestemmelserne vedrørende kapitel 
20 idet reglementet for inspektion af fartøjer på 
Rhinen finder anvendelse 

 

 KAPITEL 21  

21.01 - 21.03  Forskrifterne finder anvendelse på fritidsfar-
tøjer bygget før den 1.1.1995, kun ved N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2035. 
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Artikel 24.03 
 

Undtagelser for flydende strukturer, der er køllagt inden den 1. april 1976 
 
1. Ud over bestemmelserne i artikel 24.02 gælder følgende for flydende strukturer, der er køllagt 

inden den 1. april 1976. 
 
 I skemaet betyder udtrykket: 

 
– R.C.": at bestemmelsen ikke finder anvendelse på flydende strukturer, der allerede er i 

drift, medmindre de pågældende dele er udskiftet eller ombygget, dvs. at bestemmelsen 
kun finder anvendelse på udskiftning (Replacement) eller ombygning (Conversion) af 
de pågældende dele eller områder. Hvis eksisterende dele udskiftes med ombytningsde-
le, der anvender samme teknologi, og som er af samme type, udgør dette ikke en ud-
skiftning ("R") i henhold til overgangsbestemmelserne. 

 
– "Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet": at bestemmelsen skal være op-

fyldt, når fællesskabscertifikatet udstedes eller fornys efter bestemmelsens ikrafttræden. 
 

Artikel og 
stykke 

EMNE FRIST ELLER BEMÆRKNINGER 

 KAPITEL 3  

3.03, stk.1, 
 litra a) 

Placering af kollisionsskot R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

3.04, stk. 2 Fælles overflader for bunkerrum samt passa-
gerområder og beboelsesrum 

R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035 

 stk. 7 Højst tilladte lydtryk Udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2015 

 KAPITEL 4  

4.01, stk. 2, 
4.02 og 
4.03 

Sikkerhedsafstand, fribord, minimumsfribord Udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2015 

 KAPITEL 7  

7.01, stk. 2 Fartøjets eget støjniveau R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

7.05, stk. 2 Kontrol af navigationslys Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet  
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 KAPITEL 8  

8.08, stk. 3 og 
stk. 4 

Lænsepumpernes mindsteydelse og lænserøre-
nes indvendige diameter 

Udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2015 

8.10, stk. 2  Den af fartøjet frembragte støj under sejlads R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

 KAPITEL 9  

9.01 Forskrifter vedrørende elektriske installationer R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.03 Beskyttelse mod berøring, indtrængning af 

genstande og vand 

R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.06 Højst tilladte spænding R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.10 Generatorer og motorer R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.11, stk. 2 Montering af akkumulatorer R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.12 Koblingsudstyr R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.14 Anlæggenes udstyr R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.15 Kabler R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 

9.17 Navigationslys R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015 
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 KAPITEL 12  

12.02, stk. 5 Støj og vibrationer i beboelsesrum  Udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2015 

 KAPITEL 15  

15.02, stk. 5,  
 stk. 6  
første punktum, 
 stk. 7 - 11 
og stk. 13 

Nedsænkningslinjen på fartøjer uden skotdæk R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.02, stk. 16 Vandtætte vinduer R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.04 Sikkerhedsafstand, fribord, mål for dybgang  R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 

15.05 Passagerantal Udstedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter 1.1.2015 

15.10, stk. 4,  
 stk. 6,  
 stk. 7,  
 stk. 8 og 
 stk. 11 

Nødstrømsanlæg R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045 
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2. Artikel 15.11, stk. 3, litra a), finder anvendelse på fartøjer til endagsudflugter, der er køllagt 
den 1. april 1976 eller tidligere, indtil den første udstedelse eller fornyelse af fællesskabscerti-
fikatet efter den 1.1.2045, idet der er tilføjet en bestemmelse om, at kun maling, lak, overfla-
debehandlinger og andre materialer, der anvendes på overflader, som vender ud mod flugt-
veje, og andre materialer til overfladebehandling af paneler skal være brandmodstandsdyg-
tige, og at der ikke må udvikles røg eller giftige dampe i farligt omfang. 

 
3. Artikel 15.09, stk. 4, første og andet punktum, finder anvendelse på fartøjer til endagsudflug-

ter, der er køllagt den 1. april 1976 eller tidligere, idet der er tilføjet en bestemmelse om, at 
det er tilstrækkeligt, hvis de trapper, der tjener som flugtvej, i stedet for at være en bærende 
stålkonstruktion er udformet på en sådan måde, at de i tilfælde af brand er brugbare omtrent 
lige så længe som trapper i form af en bærende stålkonstruktion. 

 
 

Artikel 24.04 
 

Øvrige undtagelser 
 
1. Det mindste fribord for flydende strukturer som fastsat i overensstemmelse med artikel 4.04 i 

det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 31. marts 1983, kan 
af inspektionsorganet på ejerens anmodning fastsættes i overensstemmelse med artikel 4.03 i 
det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 1. januar 1995. 

 
2. Flydende strukturer , der er køllagt før den 1 juli 1983 behøver ikke at være i overensstem-

melse med kapitel 9, men de skal som et minimum være i overensstemmelse med kapitel 6 i 
det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 31. marts 1983. 

 
3. Artikel 15.06, stk. 3, litra a) - e), samt artikel 15.12, stk. 3, litra a), om bestemmelsen om 

længden af en enkelt brandslange finder kun anvendelse på flydende strukturer, der er køllagt 
efter den 30. september 1984, og på ombygninger af de pågældende områder, senest når fæl-
lesskabscertifikatet udstedes for første gang eller fornys efter den 1. januar 2045. 
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4. Hvis det rent praktisk er vanskeligt at anvende bestemmelserne i dette kapitel efter udløbet af 
overgangsbestemmelserne, eller hvis anvendelsen medfører urimeligt høje omkostninger, kan 
inspektionsorganet tillade undtagelser fra disse bestemmelser med forbehold af henstillinger 
fra udvalget. Disse undtagelser anføres på fællesskabscertifikatet. 

 
5. Hvis denne bestemmelse i forbindelse med forskrifter vedrørende udformning af udstyret hen-

viser til europæiske eller internationale standarder, kan sådant udstyr efter en eventuel revisi-
on af standarden fortsat anvendes i 20 år efter revisionen af standarden. 

 
 

Artikel 24.05 
 

(uden indhold) 
 
 

Artikel 24.06 
 

Undtagelser for flydende strukturer, der ikke er omfattet af artikel 24.01 
 
1. Følgende bestemmelser finder anvendelse: 

 
a) på flydende strukturer, til hvilke der første gang blev udstedt et fartøjscertifikat i over-

ensstemmelse med reglementet for inspektion af fartøjer på Rhinen mellem den 1. ja-
nuar 1995 og ...*, såfremt de ikke var under bygning eller ombygning den 31. decem-
ber 1994 

 
b) på flydende strukturer, som har opnået en anden trafiktilladelse mellem den 1. janu-

ar 1995 og ...*. 
 
2. Det skal godtgøres, at de pågældende flydende strukturer er i overensstemmelse med det reg-

lement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende på datoen for udstedelsen af far-
tøjscertifikatet eller den anden trafiktilladelse. 

 

                                                 
* To år efter datoen for offentliggørelsen af direktivet. 
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3. De flydende strukturer skal tilpasses således, at de bringes i overensstemmelse med bestem-
melser, som træder i kraft efter den første udstedelse af fartøjscertifikatet eller den anden tra-
fiktilladelse, i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i nedenstående skema. 

 
4. Artikel 24.04, stk. 4 og 5, finder anvendelse med de fornødne ændringer. 
 
5. I skemaet betyder udtrykket: 

 
– "N.R.C.": at bestemmelsen ikke finder anvendelse på flydende strukturer, der allerede er 

i drift, med mindre de pågældende dele er udskiftet eller ombygget, dvs. at bestemmel-
sen kun finder anvendelse på nybyggede (Newly-built) flydende strukturer og på ud-
skiftning (Replacement) eller ombygning (Conversion) af de pågældende dele eller om-
råder. Hvis eksisterende dele udskiftes med ombytningsdele, der anvender samme tek-
nologi, og som er af samme type, udgør dette ikke en udskiftning ("R") i henhold til 
overgangsbestemmelserne. 

 
– "Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet": at bestemmelsen skal være op-

fyldt, når fællesskabscertifikatet udstedes eller fornys efter bestemmelsens ikrafttræden. 
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Artikel og 

stykke 
EMNE FRIST ELLER BEMÆRKNINGER Gælder for fly-

dende struktu-
rer med fartøjs-
certifikat eller 
trafiktilladelse 
udstedt før den

 KAPITEL 3   

3.03, stk. 7 Ankre må ikke rage ud over forskibet N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2041 

1.10.1999 

3.04, stk. 3,  
andet punktum 

Isolationsmateriale anvendt i maskinrum N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.4.2003 

 stk. 3, 
tredje og fjerde 
punktum 

Åbninger og lukkeanordninger N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.10.2003 

 KAPITEL 8   

8.02, stk. 4 Beskyttelse af maskindele N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet 

1.4.2003 

8.03, stk. 3 Beskyttelse mod overdrejning N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.4.2004 

8.05, stk. 9, 
første punktum 

Pejleanordninger skal kunne aflæses 
indtil det maksimale påfyldningsniveau 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.4.1999 

 stk. 13 Påfyldningsniveauet skal kunne over-
våges ikke kun for hovedmaskiner, men 
også for andre maskiner, der er nødven-
dige for driften 

 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.4.1999 

 KAPITEL 8a   

 Overgangsbestemmelserne vedrørende 
kapitel 8a i reglementet for inspektion af 
fartøjer på Rhinen finder anvendelse. 
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 KAPITEL 10   

10.02, stk. 2, 
 litra a) 

Certificering af stålwirer og tove Udskiftning af 1. trosse: N.R.C., senest 
den 1.1.2008. 2. og 3. trosse: den 
1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03, stk. 1 Europæisk standard Ved udskiftning, senest den 1.1.2010 1.4.2002 

 stk. 2 Egnet til klasse A-, B- og C-brande Ved udskiftning, senest den 1.1.2010 1.4.2002 

10.03a Faste brandslukningsanlæg i beboelses-
rum, styrehuse og passagerområder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2035 

1.4.2002 

10.03b Faste brandslukningsanlæg i maskin-
rum, kedelrum og pumperum 

1senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Anvendelse af europæisk standard på 
både 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.10.2003 

10.05, stk. 2 Oppustelige redningsveste N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
1.1.2010 Redningsveste, der forefandtes 
om bord den 30.9.2003, kan anvendes 
indtil udstedelse eller fornyelse af fæl-
lesskabscertifikatet efter den 1.1.2010. 

1.10.2003 

 KAPITEL 11   

11.13 Opbevaring af brandfarlige væsker N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.10.2002 

 KAPITEL 15   

15.01, stk. 1, 
 litra c) 

Artikel 8.08 stk. 2, andet punktum, fin-
der ikke anvendelse 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 litra d) Artikel 9.14 stk. 3, andet punktum, fin-
der ikke anvendelse på nominel spæn-
ding over 50V  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1 Faste CO2-brandslukningsanlæg, der er monteret mellem den 1. januar 1995 og den 31. marts 2003, er fortsat 

tilladte indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2035, hvis de overholder bestem-
melserne i artikel 10.03, stk. 5, i det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gældende den 
31. marts 2002. 

2.  Henstillinger fra Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen, der er udstedt mellem den 1. januar 1995 og den 
31. marts 2002 vedrørende artikel 10.03, stk. 5, i det reglement for inspektion af fartøjer på Rhinen, der var gæl-
dende den 31. marts 2002, har fortsat gyldighed indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2035. 

3. Artikel 10.03b, stk. 2, litra a), finder kun anvendelse indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet 
efter den 1.1.2035, hvis de pågældende anlæg er monteret i fartøjer, der er køllagt efter den 1. oktober 1992. 
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 stk. 2 
 litra b) 

Forbud mod kaminer med fordamp-
ningsbrænder i overensstemmelse med 
artikel 13.04 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 litra c) Forbud mod varmeovne til fast brændsel 
i overensstemmelse med artikel 13.07 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 litra e) Forbud mod flaskegasanlæg i overens-
stemmelse med kapitel 14 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 stk. 2 Antal og placering af skotter N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 5  
andet punktum, 

Nedsænkningslinjen, hvis der ikke er 
noget skotdæk  

For passagerfartøjer, der er køllagt før 
den 1.1.1996, finder forskriften anven-
delse ved N.R.C., senest ved udstedelse 
eller fornyelse af fællesskabscertifikatet 
efter den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 15 Minimumshøjde for dobbeltbund og 
hulrum ved slagene  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 stk.1 - 6 Intakt stabilitet N.R.C., og ved udvidelse af det højst til-
ladte antal passagerer, senest efter ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 stk. 7 
 og stk. 8 

Lækstabilitet N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 9 2-rums-status N.R.C. 1.1.2007 

 stk. 10 - 13 Lækstabilitet N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.05, stk. 2, 
 litra a) 

Det antal passagerer, for hvilket der er 
sikret et evakueringsområde i medfør af 
artikel 15.06, stk. 8 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 
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 litra b) Det antal passagerer, der ligger til grund 
for stabilitetsberegningen i medfør af ar-
tikel 15.03  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06, stk. 1 Passagerrum på samtlige dæk foran 
agterpeakskottet  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 2 Skabe og rum, der er omhandlet i arti-
kel 11.13 og beregnet til opbevaring af 
brandfarlige væsker  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 3, 
 litra c),  
første punktum 

Fri højde af udgange N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

andet punktum, Fri bredde af døre til passagerkahytter 
og andre små rum 

En bredde på 0,7 m, N.R.C., senest efter 
udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 stk. 3,
 litra f),  
første punktum 

Størrelsen af nødudgangene N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 litra g) Udgange fra rum beregnet til bevægel-
seshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 4, 
 litra d) 

Døre beregnet til at kunne anvendes af 
bevægelseshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 5 Forskrifter vedrørende forbindelses-
gange 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 6, 
 litra b) 

Flugtveje til evakueringsområder N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 litra c) Flugtvejene må ikke føre gennem ma-
skinrum eller kabysser 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 litra d) Der må ikke forefindes trin, lejdere eller 
lignende på flugtvejene 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 
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 stk. 7 Passende sikkerhedsskiltning N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 8 Forskrifter vedrørende mønstrings-
områder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 9, litra 
a) - c), litra e), 
og sidste punk-
tum 

Forskrifter vedrørende trapper og trap-
peafsatser i passagerområderne 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 10, 
 litra a),  
første punktum 

Lønning i overensstemmelse med euro-
pæisk standard EN 711: 1995 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

andet punktum,  Højde af skanseklædninger og rælinger 
på dæk, der er beregnet til brug for be-
vægelseshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 litra b),  
andet punktum, 

Fri bredde af åbninger, der normalt bru-
ges til ind- og udskibning af bevægel-
seshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 12 Landgangsbroer i overensstemmelse 
med europæisk standard EN 14206:2003

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 13 Gennemgangsområder og vægge i gen-
nemgangsområder beregnet til bevægel-
seshæmmede personer  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 14,  
første punktum 

Udførelse af glasdøre og vægge i gen-
nemgangsområder samt vinduesruder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 15 Forskrifter vedrørende overbygninger 
eller deres tag, som består fuldstændigt 
af panoramaruder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 16 Drikkevandssystemer i henhold til arti-
kel 12.05. 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 17,  
andet punktum, 

Forskrifter vedrørende toiletter til brug 
for bevægelseshæmmede personer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 
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 stk. 18 Ventilationssystemer i kahytter uden et 
vindue, der kan åbnes  

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Forskrifter vedrørende fremdrivnings-
systemet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2007 

15.08, stk. 2 Forskrifter vedrørende højttaleranlæg i 
passagerområder 

For passagerfartøjer med en længde LWL 
på under 40 m, eller som er beregnet til 
højst 75 personer, finder bestemmelsen 
anvendelse ved N.R.C., senest efter ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 3 Forskrifter vedrørende alarmanlægget For fartøjer til endagsudflugter finder 
bestemmelsen anvendelse ved N.R.C., 
senest efter udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 3, 
 litra c) 

Alarmanlæg, hvorved skibsføreren kan 
alarmere besætningen og personalet om 
bord 

For fartøjer til endagsudflugter finder 
bestemmelsen anvendelse ved N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 4 Alarm for vandstand i sumpen i hvert 
vandtæt rum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 5 To maskindrevne lænsepumper N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 6 Permanent installeret lænseanlæg i hen-
hold til artikel 8.06 stk. 4 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 stk. 7 Indvendig åbning af døre til kølerum N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 8 Ventilationsanlæg til CO2-anlæg i rum 
under dækket 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 9 Forbindskasser N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 
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15.09, stk. 1, 
første punktum 

Redningskranse N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 2 Individuelle redningsmidler N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 3 Passende udstyr til flytning af personer N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09, stk. 4 Individuelle redningsmidler i overens-
stemmelse med europæisk standard 
EN 395: 1998 eller EN 396: 1998 til rå-
dighed for 100% af passagererne 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 Individuelle redningsmidler til børn Indtil udstedelse eller fornyelse af fæl-
lesskabscertifikatet efter den 1.1.2010 
betragtes dette udstyr som et alternativ 
til individuelle redningsmidler. 

1.1.2006 

 Redningsmidler For passagerfartøjer, der før den 
1.1.2005 var udstyret med kollektive 
redningsanordninger i henhold til arti-
kel 15.09 stk. 5, betragtes disse anord-
ninger som et alternativ til individuelle 
redningsmidler. 

For passagerfartøjer, der før den 
1.1.2005 var udstyret med kollektive 
redningsanordninger i henhold til arti-
kel 15.09 stk.6, anses disse som et alter-
nativ til individuelle redningsmidler ind-
til udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 5, 
 litra b), 
 og c) 

Tilstrækkelig siddeplads, opdrift på 
mindst 750 N 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

 

 litra f)  Stabil stilling og anordninger, der er 
egnede til, at man kan holde sig fast 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

    

 litra i) Egnede anordninger til evakuering fra 
evakueringsområderne ned på rednings-
flåderne 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 
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 stk. 9 Kontrol af redningsmidler i henhold til 
fabrikantens anvisninger 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 10 Båden skal være udstyret med en motor 
og en lygte 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 11 Båre N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 Elektriske installationer  1.1.2006 

15.10, stk. 2 Artikel 9.16, stk. 3, finder desuden an-
vendelse på gange og opholdsrum for 
passagerer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 stk. 3 Tilstrækkelig nødbelysning Nødbelysning: N.R.C., senest ved udste-
delse eller fornyelse af fællesskabscerti-
fikatet efter den 1.1.2015 

1.1.2006 

 stk. 4 Nødstrømsanlæg  For fartøjer til endagsudflugter med 
længde LWL på højst 25 m finder be-
stemmelsen anvendelse ved N.R.C., se-
nest efter udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2015 

1.1.2006 

 litra f) Nødstrømsanlæg til projektør, jf. arti-
kel 10.02, stk. 2, litra i) 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 litra i) Nødstrømsanlæg til elevatorer og løfte-
apparater, jf. artikel 15.06, stk. 9, andet 
punktum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 stk. 6 Forskrifter for nødstrømsanlægget:  1.1.2006 

 - Skillevægge i overensstemmelse 
med artikel 15.11, stk. 2 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Kabelinstallation N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Nødstrømsanlægget skal installeres 
over nedsænkningslinjen 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Brandsikring  1.1.2007 

 stk. 1 Materialers og bestanddeles egnethed 
som brandsikring 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

15.11, stk. 2 Udformning af skillevægge N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 3 Maling, lak og andre produkter til over-
fladebehandling samt dæksbelægning, 
der anvendes i andre rum end maskin-
rum og lagerrum, skal være brandhæm-
mende 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2015 

1.1.2006 

 stk. 4 Lofter og vægbeklædning i saloner skal 
være fremstillet af ikke-brændbare ma-
terialer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 5 Møbler og inventar i samlingsområder, 
skal være fremstillet af ikke-brændbare 
materialer. 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 6 Afprøvet i henhold til FTP-koden N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 7 Isoleringsmaterialer i saloner N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 8, litra 
a), b), c), andet 
punktum, og d) 

Forskrifter vedrørende døre i skille-
vægge 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 9 Vægge Væggenes slutpunkt mellem kahytter på 
fartøjer med kahytter uden automatiske 
sprinkleranlæg: N.R.C., senest efter ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabs-
certifikatet efter den 1.1.2010 

1.1.2006 
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 stk. 10 Skillevægge  N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 12, an-
det punktum 

Trapper skal være udført af stål eller an-
det tilsvarende, ikke-brændbart materia-
le 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 13 Indendørs trapper skal være omgivet af 
inddelinger, 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 14 Ventilationsanlæg og luftkonditione-
ringsanlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 15 Ventilationsanlæg i kabysser og ovne 
med udsugningsanlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 16 Kontrolcentre, trapperum, evakuerings-
områder og røgudsugningsanlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 17 Brandalarmanlæg For fartøjer til endagsudflugter: N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.12, stk. 1 Transportable ildslukkere Brandslukker og brandtæppe i kabysser, 
frisørsaloner og parfumerier: N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 2 Brandslukningsanlæg 2. brandslukningspumpe: N.R.C., senest 
ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 4 Ventiler  N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

 stk. 5 Axialt monteret slangevinde N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 
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 stk. 6 Materialer, beskyttelse mod funktions-
svigt 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 7 Eliminering af risikoen for tilfrysning af 
rørledninger og brandstudse 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 8, 
 litra b) 

Brandslukningspumperne skal kunne be-
tjenes uafhængigt af hinanden 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 litra d) Installation af brandslukningspumper N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 9 Brandslukningsanlæg i maskinrum N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12, stk. 9 Brandslukningsanlæg i maskinrum skal 
være fremstillet af stål eller andet mate-
riale med tilsvarende egenskaber 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045. Overgangsbestemmelser-
ne finder ikke anvendelse på passager-
fartøjer, der er køllagt efter den 
31.12.1995, hvis disses skrog er frem-
stillet af træ, aluminium eller plast, og 
hvis disses maskinrum ikke er fremstil-
let af et materiale, der er i overensstem-
melse med artikel 3.04, stk. 3 og 4. 

1.1.2006 

15.13 Sikkerhedsorganisation For fartøjer til endagsudflugter: N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  

1.1.2006 

15.14, stk. 1 Installationer til opsamling og bortskaf-
felse af kloakspildevand 

For fartøjer med kahytter med op til 
50 køjer og for fartøjer til endagsudflug-
ter: N.R.C., senest ved udstedelse eller 
fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 2 Forskrifter vedrørende tanke til opsam-
ling af kloakspildevand 

For fartøjer med kahytter med op til 
50 køjer og for fartøjer til endagsudflug-
ter med højst 50 tilladte passagerer: 
N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Undtagelser for visse passagerskibe  1.1.2006 

 stk. 1 Stabilitet efter skade N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2045 

1.1.2006 

 stk. 4 (uden indhold)   

 stk. 5 Udstyret med en båd, platform eller til-
svarende installation 

For passagerskibe, der er godkendt til 
højst 250 passagerer eller 50 køjer: 
N.R.C., senest efter udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 stk. 6 Udstyret med en båd, platform eller til-
svarende installation 

For passagerskibe, der er godkendt til 
højst 250 passagerer eller 50 køjer: 
N.R.C., senest efter udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

15.15, stk. 9, 
 litra a) 

Alarmsystemer til anlæg til flydende gas N.R.C., senest ved fornyelse af certifi-
katet i henhold til artikel 14.15 

1.1.2006 

 litra b) Kollektive redningsanordninger i hen-
hold til artikel 15.09, stk. 5 

N.R.C., senest ved udstedelse eller for-
nyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den 1.1.2010 

1.1.2006 

 

 

Artikel 24.07 
 

(uden indhold) 
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KAPITEL 24a 
 
 
 

OVERGANGSBESTEMMELSER FOR FLYDENDE STRUKTURER, 
SOM IKKE SEJLER PÅ ZONE R-VANDVEJE 

 
 

Artikel 24a.01 
 

Anvendelse af overgangsbestemmelser om flydende strukturer, der allerede er i drift, og  
gyldigheden af tidligere fællesskabscertifikater 

 
 
1. Følgende bestemmelser finder anvendelse 

a) på flydende strukturer, til hvilke der første gang blev udstedt et fællesskabscertifikat in-
den …* 

b) på flydende strukturer, som har opnået en anden trafiktilladelse inden den …* 
 
2. Det skal godtgøres, at de pågældende flydende strukturer er i overensstemmelse med bestem-

melserne i kapitel 1-13 i bilag II til direktiv 82/714/EØF på den dato, hvor fartøjscertifikatet 
eller den anden trafiktilladelse udstedes. 

 
3. Fællesskabscertifikater, der er udstedt inden den …* forbliver gyldige indtil den udløbsdato, 

der er anført på certifikatet. Artikel 2.09, stk. 2, finder fortsat anvendelse. 
 
 

Artikel 24a.02 
 

Undtagelser for flydende strukturer, der allerede er i drift 
 
1. I medfølge af artikel 24a.03 og 24a.04 skal flydende strukturer, der ikke er i overensstemmel-

se med bestemmelserne i dette direktiv tilpasses, således at de bringes i overensstemmelse 
med bestemmelser, som træder i kraft efter den første udstedelse af deres fællesskabscertifikat 
eller andet fartøjs certifikat i henhold til overgangsbestemmelserne i nedenstående skema. 

 

                                                 
* 2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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2. I tabellen betyder udtrykket: 
– "N.R.C.", at bestemmelsen ikke finder anvendelse på flydende strukturer, der allerede er 

i drift, med mindre de pågældende dele er udskiftet eller ombygget, dvs. at bestem-
melsen kun finder anvendelse på nybyggede (Newly-built) flydende strukturer og på 
udskiftning (Replacement) eller ombygning (Conversion) af de pågældende dele eller 
områder. Hvis eksisterende dele udskiftes med ombytningsdele, der anvender samme 
teknologi, og som er af samme type, udgør dette ikke en udskiftning ("R") i henhold til 
overgangsbestemmelserne. 

– "Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet": at bestemmelsen skal være op-
fyldt, næste gang fællesskabscertifikatet udstedes eller fornys efter den …*. Hvis certi-
fikatet udløber mellem den …* og dagen inden den …**, er denne forskrift imidlertid 
kun bindende fra den …**. 

 
 

Artikel og 
stykke 

EMNE FRIST ELLER BEMÆRKNINGER 

 KAPITEL 3  

3.03, stk. 1 a Placering af kollisionsskottet N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

3.03, stk. 2 Beboelse, sikkerhedsudstyr N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …**** 

3.03, stk. 2 Sikkerhedsudstyr N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …***** 

3.03, stk. 4  Gastæt adskillelse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …**** 

3.03, stk. 5,  
andet afsnit  

Overvågning af døre i agterpeakskottet N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den **** 

3.03, stk. 7  Forskibe med ankerlommer N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den *** 

3.04, stk. 3,  
andet punktum, 

Isoleringsmateriale i maskinrum N.R.C, senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

3.04, stk. 3,  
tredje og fjerde 
punktum 

Åbninger og låseanordninger N.R.C, senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

                                                 
* 2 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 3 år efter direktivets ikrafttræden. 
*** 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
**** 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
***** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
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3.04, stk. 6 Udgange fra rum, der er klassificeret som ma-

skinrum som følge af dette direktiv  
N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den ...* 

 KAPITEL 4  

4.04 Dybgangsmærker N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den ...** 

 KAPITEL 5  

5.06, stk. 1,  
første punktum 

Foreskrevet hastighed (fremad) N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 KAPITEL 6  

6.01, stk. 1 Manøvreevne som foreskrevet i kapitel 5 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 3 Permanent krængning og omgivende tempera-
turer 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

6.01, stk. 7 Rorstammernes konstruktion N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

6.02, stk. 2 Indkobling af drivaggregat med ét enkelt ind-
greb  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 3 Sikring af manøvreevne som foreskrevet i ka-
pitel 5 ved hjælp af det andet drivaggregat / 
hånddreven indkobling 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

6.03, stk. 1 Tilslutning af andre brugere til det hydrauliske 
drivaggregat i styremaskinen 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 2 Separate hydrauliske beholdere N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

6.05, stk. 1 Automatisk afkobling af det hånddrevne driv-
aggregat  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

6.06, stk. 1 To uafhængige aktiveringssystemer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

6.07, stk. 2, 
 litra a) 

Oliestandskontrolalarm for både hydrauliske 
beholdere og systemtryk 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

  litra e) Kontrol af buffersystem  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

6.08, stk. 1 Forskrifter vedrørende elektronisk udstyr i 
overensstemmelse med artikel 9.20 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

                                                 
* 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
*** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 7  

7.02, stk.2 - 7 Frit udsyn fra styrehuset undtagen følgende 
stykker:  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

7.02, stk. 3 
 stk. 2 

Frit udsyn i rorgængerens synsretning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 5 Rudernes mindste transparens N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

7.03, stk. 7 Ophør af alarmer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 8 Automatisk skifte til anden energiforsyning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

7.04, stk. 1 Betjening af hovedmaskiner og styresystem N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

7.04, stk. 2 Betjening af hovedmaskiner  Hvis styrehuse er indrettet til radarnavigation 
ved én person: N.R.C., senest ved udstedelse 
eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter 
den …*, hvis sejlretning kan bestemmes direk-
te; N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse 
af fællesskabscertifikatet efter den …*** for an-
dre maskiner 

7.09 Alarmanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

 stk. 1 Sænkbare styrehuse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet  
Uden automatisk sænkning: N.R.C., senest ved 
udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifi-
katet efter den …* 

 stk. 2 
 og stk. 3 

 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

                                                 
* 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
*** 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
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  KAPITEL 8  

8.01, stk. 3 Kun maskiner af forbrændingstypen der anven-
der brændstof med flammepunkt over 55ºC 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.02, stk. 1 Sikring af maskiner mod utilsigtet igangsæt-
ning  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 4 Beskyttelse af maskindele N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

8.03, stk. 2 Kontrolanordninger N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 3 Automatisk beskyttelse mod overdrejning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 5 Udførelse af akselgennemføringer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.05, stk. 1 Ståltanke til flydende brændstof  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.05, stk. 2 Automatisk lukning af tankventiler  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 3 Ingen brændstoftanke foran kollisionsskottet N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 4 Ingen brændstoftanke og disses fittings over 
maskiner eller udstødningsrør  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …**. Indtil da 
skal hensigtsmæssige anordninger sikre en sik-
ker udledning af brændstof 

 stk. 6 
 tredje - 
femte punktum 

Udluftningsrørs og forbindelsesrørs installation 
og mål 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 7 Lukkeanordning skal kunne betjenes fra dækket N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 9, 
første punktum 

Måleanordninger skal kunne aflæses indtil det 
maksimale påfyldningsniveau 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 13 Overvågning af fyldningsgrad ikke alene for 
hovedmaskiner, men også for andre maskiner, 
som er nødvendige for sikker drift af fartøjet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

                                                 
* 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
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8.06 Opbevaring af smøreolie, rør og tilbehør N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 

fællesskabscertifikatet efter den …*** 

8.07 Opbevaring af olie, der anvendes i kraftoverfø-
ringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer 
og varmesystemer, rør og tilbehør 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

8.08, stk. 8 Simpel lukkeanordning ikke tilstrækkelig for 
ballastrums tilslutning til lænserør for lastrum, 
som er indrettet til ballast 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.08, stk. 9 Niveaumålere i lastrummenes bund  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.09, stk. 2 Anordninger til opsamling af olieholdigt vand 
og spildolie 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

8.10, stk. 3 Emissionsgrænse på 65 dB(A) for stillelig-
gende fartøj 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 KAPITEL 9  

9.01, stk. 1, 
andet punktum, 

Relevante dokumenter skal forelægges for in-
spektionsorganet 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

9.01, stk. 2, 
andet led 

Kredsløbsdiagrammer for hovedtavle, nød-
strømstavle og fordelingstavle skal forefindes 
om bord 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 3 Temperaturer inden døre og på dæk N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.02, stk. 1- 3  Elektricitetsforsyningsanlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.03 Beskyttelse mod berøring, indtrængning af 
genstande og vand 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

9.05, stk. 4 Tværsnitsareal af jordlederne N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

                                                 
*** 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
* 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
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9.11, stk. 4 Effektiv ventilation når akkumulatorer indbyg-

ges i lukket rum, skab eller kasse  
N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

9.12 Koblingsudstyr N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

9.12, stk. 3, 
 litra b) 

Anordning til kontrol af isoleringen fra jord 
med optisk og akustisk alarm 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.13 Nødafbrydere N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.14 Anlæggenes udstyr N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

9.14, stk. 3, an-
det punktum, 

Forbud mod unipolære afbrydere i vaskerum, 
baderum og andre vådrum 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.15, stk. 2 Mindste tværsnitsareal pr. kabel på 1,5 mm² N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 10 Kabler tilsluttet sænkbare styrehuse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

9.16, stk. 3, 
andet punktum, 

To kredse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

9.19 Alarm- og sikkerhedssystemer for mekaniske 
anlæg 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

9.20 Elektroniske anlæg N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

9.21 Elektromagnetisk kompatibilitet 
 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

                                                 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
* 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
*** 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 10  

10.01 Ankerudrustning N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

10.02, stk. 2, 
litra a) 

Certifikatet for fortøjningstrosser og andre tros-
ser 

Første trosse, der udskiftes på fartøjet: N.R.C., 
senest ved udstedelse eller fornyelse af fælles-
skabscertifikatet efter den …* 
Anden og tredje trosse: …** 

10.03, stk. 1  Europæisk standard Ved udskiftning, senest …* 

 stk. 2 Egnet til klasse A-, B- og C-brande Ved udskiftning, senest …* 

 stk. 4 Forhold mellem CO2-indhold og rummets stør-
relse  

Ved udskiftning, senest …* 

10.03a Faste brandslukningsanlæg i beboelsesrum, sty-
rehuse og passagerområder 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

10.03b Faste brandslukningsanlæg i maskinrum, kedel-
rum og pumperum 

CO2-brandslukningsanlæg installeret inden den 
1. oktober 1985 kan fortsat anvendes indtil ud-
stedelse eller fornyelse af fællesskabscertifika-
tet efter den …***, hvis de er i overensstemmel-
se med forskrifterne i artikel 13.03 i bilag II til 
direktiv 82/714/EØF. 

10.04 Anvendelse af europæisk standard for både N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

10.05, stk. 2 Oppustelige redningsveste N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

Redningsveste, der forefindes om bord dagen 
inden den ...****, kan anvendes indtil fornyelse 
af fællesskabscertifikatet efter den …*. 

 

                                                 
* 18 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
*** 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
****  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 11  

11.02, stk. 4 Udstyr til yderkanterne af dæk samt arbejdspo-
ster 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

11.04 Sidedæk 1Første fornyelse af certifikatet efter den …**, 
når bredden er over 7,30 m 

11.05, stk. 1  Adgang til arbejdspladserne N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

stk. 2 og stk. 3 Døre og ind- og udgange eller gange, hvis der 
optræder højdeforskelle på over 0,50 m  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

 stk. 4 Trapper til arbejdspladser, der er permanent 
bemandet  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

11.06, stk. 2 Udgange og nødudgange N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

11.07, stk. 1, 
andet punktum, 

Lejdere, trin mv. N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 2  
 og stk. 3 

 N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

11.10 Lugedæksler  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

11.11 Spil N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …*** 

11.12, stk. 2 - 6 
og stk. 8 - 10 

Kraner: fabrikationsskilt, højst tilladte belast-
ning, beskyttelsesanordninger, beregningstest, 
ekspertkontrol, certifikater om bord 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

11.13 Opbevaring af brandfarlige væsker N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

                                                 
*  23 år efter direktivets ikrafttræden. 
1  Denne bestemmelse finder anvendelse på fartøjer, der er køllagt to år efter direktivets ikraft-

træden og på fartøjer i fart, idet følgende gælder: 
Forskrifterne i artikel 11.04 skal overholdes ved fornyelse af hele lastområdet. 
Hvis ombygning, som ændrer sidedækkets fri bredde, omfatter hele længden af sidedækkene 
a) skal artikel 11.04 overholdes, hvis sidedækkets fri bredde skal gøres smallere, indtil en 

højde på 0,90 m, eller hvis den fri bredde over denne højde skal gøres smallere, 
b) må sidedækkets fri bredde inden ombygningen indtil en højde på 0,90 m eller den fri 

bredde over denne højde ikke være mindre end de mål, der er angivet i artikel 11.04. 
**  43 år efter direktivets ikrafttræden. 
***  18 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 12  

12.01, stk. 1 Beboelsesrum til de personer, der sædvanligvis 
opholder sig om bord  

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

12.02, stk. 3 Placering af dørke N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 4 Opholds- og soverum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

12.02, stk. 5 Støj og vibrationer i beboelsesrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 stk. 6 Ståhøjde i mandskabsrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 8 Disponibelt dørkareal i fælles beboelsesrum N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 9 Rummenes rumfang N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 10 Luftrumfang pr. person N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 11 Døres størrelse N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 12, li-
tra a) og litra b) 

Trapper N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 13 Rør, som fører farlige gasser eller farlige væ-
sker 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den ... * 

12.03 Sanitære installationer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

12.04 Kabysser N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

12.05 Drikkevand  N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet 

12.06 Opvarmning og ventilation N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

12.07, stk. 1, 
andet punktum 

Andre installationer i beboelsen N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

                                                 
* 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 15  

 Passagerfartøjer jf. artikel 8 i direktivet 

 KAPITEL 15a  

 Passagersejlfartøjer jf. artikel 8 i direktivet 

 KAPITEL 16  

16.01, stk. 2 Særlige spil eller tilsvarende sammenkoblings-
anordninger 

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 stk. 3, 
sidste punktum  

Forskrifter for betjeningsanlæg N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …* 

 KAPITEL 17  

 Flydende materiel jf. artikel 8 i direktivet 

 KAPITEL 21  

 Fritidsfartøjer jf. artikel 8 i direktivet  

 KAPITEL 22b  

22b.03 Andet, uafhængigt drivaggregat for styrema-
skinen  

N.R.C. , senest ved udstedelse eller fornyelse af 
fællesskabscertifikatet efter den …** 

 

                                                 
* 43 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 23 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 24a.03 
 

Undtagelser for flydende strukturer, der er køllagt inden den 1. januar 1985 
 
1. Ud over bestemmelserne i artikel 24a.02 er flydende strukturer, der er køllagt inden den 

1. januar 1985 også undtaget fra følgende bestemmelser, jf. dog betingelserne i tabellens tred-
je kolonne, hvis fartøjets og besætningens sikkerhed garanteres på en anden passende måde: 

 
2. I tabellen betyder udtrykket: 

– "N.R.C.": at bestemmelsen ikke finder anvendelse på flydende strukturer, der er i drift, 
med mindre de pågældende dele er udskiftet eller ombygget, dvs. at bestemmelsen kun 
finder anvendelse på nye (New) flydende strukturer, udskiftede (Replaced) og ombyg-
gede (Converted) dele. Hvis eksisterende dele udskiftes med reservedele eller ombyt-
ningsdele i samme udførelse og konstruktion, udgør dette ikke en udskiftning ("R") i 
henhold til disse overgangsbestemmelser. 

– "Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet": at bestemmelsen skal være op-
fyldt, næste gang fællesskabscertifikatet udstedes eller fornys efter den …*. Hvis certi-
fikatet udløber mellem den …* og dagen før den …**, er denne forskrift imidlertid kun 
bindende fra den …**. 

 
 
Artikel og stykke EMNE FRIST ELLER BEMÆRKNINGER 
 KAPITEL 3  
3.03, stk. 1 Vandtætte kollissionsskotter N.R.C. 
3.03, stk. 2 Beboelse, sikkerhedsudstyr N.R.C. 
3.03, stk. 5 Åbninger i vandtætte skotter N.R.C 
3.04, stk. 2 Overflader i bunkerrum N.R.C. 
3.04, stk. 7 Højst tilladte lydtryk i maskinrum  N.R.C. 

 

                                                 
* 2 år efter direktivets ikrafttræden. 
** 3 år efter direktivets ikrafttræden. 
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 KAPITEL 4  
4.01 Sikkerhedsafstand N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse 

af fællesskabscertifikatet efter den …*** 
4.02 Fribord N.R.C. 
 KAPITEL 6  
6.01, stk. 3 Krav til styresystem N.R.C. 
 KAPITEL 7  
7.01, stk. 2 Højst tilladte lydtryk i styrehus N.R.C. 
7.05, stk. 2 Kontrol af navigationslys N.R.C. 
7.12 Sænkbare styrehuse  N.R.C. 

 KAPITEL 8  
8.01, stk. 3 Forbud mod visse flydende brændstoffer N.R.C. 
8.04 Maskinernes udstødningsrør N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse 

af fællesskabscertifikatet 
8.05, stk. 13 Alarmanordning for fyldningsgrad N.R.C. 
8.08, stk. 2 Lænsepumper N.R.C. 
8.08, stk. 3 og 
stk. 4 

Diameter og mindsteydelse for lænsepumper N.R.C. 

8.08, stk. 5 Selvansugende lænsepumper N.R.C. 
8.08, stk. 6 Sugefilter N.R.C. 
8.08, stk. 7 Automatisk lukkeanordning for agterpeaket N.R.C. 
8.10, stk. 2 Støj frembragt af fartøjer N.R.C. 
 KAPITEL 9  
9.01, stk. 2 Certifikater for elektriske anlæg N.R.C. 
9.01, stk. 3 Installation af elektriske anlæg N.R.C. 

                                                 
*** 13 år efter direktivets ikrafttræden. 
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9.06 Højst tilladte spænding N.R.C. 
9.10 Generatorer og motorer N.R.C. 
9.11, stk. 2 Akkumulatorer N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse 

af fællesskabscertifikatet efter den …* 
9.12, stk. 2 Afbrydere og beskyttelsesanordninger N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse 

af fællesskabscertifikatet efter den …* 
9.14, stk. 3 Samtidig kobling N.R.C. 
9.15 Kabler N.R.C. 
9.16, stk. 3 Belysning i maskinrum N.R.C. 
9.17, stk. 1 Tavler til betjening af navigationslys N.R.C. 
9.17, stk. 2  Strømforsyning til navigationslys N.R.C. 
 KAPITEL 10  
10.01, stk. 9 Ankerspil N.R.C. 
10.04, stk. 1 Både i overensstemmelse med standard N.R.C. 
10.05, stk. 1 Redningskranse i overensstemmelse med 

standard 
N.R.C. 

10.05, stk. 2 Redningsveste i overensstemmelse med stan-
dard 

N.R.C. 

 KAPITEL 11  
11.11, stk. 2 Sikre spil N.R.C. 
 KAPITEL 12  
12.02, stk. 13 Rør, som fører farlige gasser eller farlige væ-

sker 
N.R.C. 

 
 

Artikel 24a.04 
 

Øvrige undtagelser 
 
Hvis det rent praktisk er vanskeligt at anvende bestemmelserne i dette kapitel efter udløbet af over-
gangsbestemmelserne, eller hvis anvendelsen medfører urimeligt høje omkostninger, kan inspekti-
onsorganet tillade undtagelser fra disse bestemmelser med forbehold af henstillinger fra udvalget. 
Disse undtagelser anføres på fællesskabscertifikatet. 
 

                                                 
* 23 år efter datoen for direktivets ikrafttræden. 
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Tillæg I 
 

SIKKERHEDSTAVLER 
 

Figur 1 
Adgang forbudt for uved-
kommende 

 

 

Farve: rød / hvid / sort 

Figur 2 
Åben ild og rygning forbudt 

 

Farve: rød / hvid / sort 

Figur 3 
Ildslukker 

 

Farve: rød / hvid 
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Figur 4 
Almindelig fare 

 

Farve: sort / gul 

Figur 5 
Brandslange 

 

Farve: rød / hvid 

Figur 6 
Brandslukningsmateriel 

 

Farve: rød / hvid 

Figur 7 
Høreværn påbudt 

 

Farve: blå / hvid 
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Figur 8 
Førstehjælpskasse 
 
 

 

Farve: grøn / hvid 

 
De symboler, der rent faktisk anvendes, kan være let forskellige fra eller mere detaljerede end den 
grafiske gengivelse i dette bilag på betingelse af, at betydningen ikke ændres, og at ingen forskelle 
eller ændringer gør dem uforståelige. 
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Tillæg II 
 
 
 

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER 
 
Nr. 1:  Forskrifter vedrørende undvige- og drejeevne 
 
Nr. 2: Forskrifter vedrørende den foreskrevne maksimale hastighed, standseevne og bakevne 
 
Nr. 3: Forskrifter vedrørende sammenkoblingssystemer og -anordninger for flydende struktu-

rer, der skubber eller skubbes i en fast sammenkobling 
 
Nr. 4:  Støjmålinger  
 
Nr. 5:  Særlige ankre med reduceret masse 
 
Nr. 6:  Vandtætte koøjers styrke 
 
Nr. 7:  Forskrifter vedrørende automatiske trykvandssprinkleranlæg 
 
Nr. 8:  Udstedelse af fartøjscertifikatet 
 
Nr. 9:  Brændstoftanke på flydende strukturer 
 
Nr. 10: Skrogets mindstetykkelse for pramme 
 
Nr. 11: Anlæg til opsamling af spildolie 
 
Nr. 12: Sejlads med egen kraft 
 
Nr. 13: Passende brandalarmanlæg  
 
Nr. 14:  Bevis for opdrift, stilling og stabilitet i forbindelse med fartøjets forskellige dele  
 
Nr. 15:  Udstyr til fartøjer, der skal føres med minimal besætning  
 
Nr. 16: Elektriske kabler 
 
Nr. 17: Udsyn fra styrehuset. 
 
 

________________________ 
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BILAG III 

 

Områder, hvor der eventuelt kan opstilles supplerende tekniske forskrifter 
for fartøjer til sejlads på indre vandveje i zone 2 og 1 

 

Eventuelle supplerende tekniske forskrifter, som en medlemsstat i medfør af artikel 5, stk. 1, i dette 

direktiv fastlægger for fartøjer, som besejler vandveje i zone 1 og/eller 2 i denne medlemsstats om-

råde, er begrænset til følgende områder: 

 

1.  Definitioner 

 

 - Nødvendige til forståelse af de supplerende forskrifter 

 

2.  Stabilitet 

 

 - Forstærkning af struktur 

 - Certifikat/attest udstedt af et godkendt klassifikationsselskab 

 

3.  Sikkerhedsafstand og fribord 

 

 - Fribord 

 - Sikkerhedsafstand 
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4.  Vandtæthed af åbninger i skrog og af overbygning 

 

 - Overbygning 

 - Døre 

 - Vinduer og skylights 

 - Lastluger 

 - Andre åbninger (ventilationsrør, udstødningsrør osv.) 

 

5. Udstyr 

 

 - Ankre og ankerkæder 

 - Skibslys 

 - Lydsignalanlæg 

 - Kompas 

 - Radar 

 - Radiosende- og modtageanlæg 

 - Redningsmidler 

 - Rådighed over søkort 

 

6. Supplerende bestemmelser for passagerfartøjer 

 

 - Stabilitet (vindstyrke, kriterier) 

 - Redningsmidler 

 - Fribord 

 - Sikkerhedsafstand 

 - Udsyn fra styrehus 
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7.  Konvojer og containertransport 

 

 - Forbindelse mellem skubbebåd - skubbepram 

 - Stabilitet af flydende strukturer eller skubbepramme, der fragter containere 

 

 

________________________ 
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BILAG IV 

 

Områder, hvor der eventuelt kan ske lempelser i de 
tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje i zone 3 og 4 

 

Eventuelle lempede tekniske forskrifter, som en medlemsstat i medfør af artikel 5, stk. 7, i dette di-

rektiv fastlægger for fartøjer, som udelukkende besejler vandveje i zone 3 eller 4 i denne med-

lemsstats område, er begrænset til følgende områder: 

 

Zone 3 

- Ankre, kæder og ankertove, herunder ankerkæders længde 

- Hastighed (fremad) 

- Kollektive redningsanordninger 

- 2-rums-status 

- Udsyn fra styrehus 

 

Zone 4 

- Ankre, kæder og ankertove, herunder ankerkæders længde 

- Hastighed (fremad) 

- Kollektive redningsanordninger 

- 2-rums-status 

- Udsyn fra styrehus 

- Supplerende uafhængigt fremdrivningssystem 

 

 

________________________ 
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BILAG V 

MODEL TIL FÆLLESSKABSCERTIFIKATER 

FOR SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

 

DEL I 

 

MODEL TIL FÆLLESSKABSCERTIFIKAT 

FOR SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

 

FÆLLESSKABSCERTIFIKAT FOR SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

(plads til statens emblem) 

STATENS NAVN 

CERTIFIKAT NR. ........................................................................................................................................  

Sted, dato 

...................................................................................  

 Inspektionsorgan 

 ........................................................................  

  

 ........................................................................  

 (underskrift) 

Bemærkninger: 
 
Den flydende struktur må kun anvendes til sejlads i medfør af dette certifikat, hvis dens tilstand svarer til beskrivel-
sen i certifikatet.  
Efter større ændringer eller reparationer skal den flydende struktur underkastes særlig besigtigelse inden afsejling. 
Den flydende strukturs ejer eller dennes repræsentant skal underrette et inspektionsorgan om eventuelle ændringer af 
den flydende strukturs navn eller ejerskab, eventuelle ændringer af drægtighed og eventuelle ændringer af det offici-
elle nummer, indregistreringsnummer eller hjemhavn og fremsende inspektionscertifikatet til inspektionsorganet 
med henblik på ændring. 
 

Stempel 
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Certifikat nr. ..................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 1. Den flydende strukturs navn  

 
 2.Den flydende strukturs type  

 
 3. Officielt nummer 

 4. Ejerens navn og adresse 
 
 

 5. Indregistreringssted og -nummer  
 
 
 

 6. Hjemhavn 

 7. Byggeår  
 
 
 

 8. Værftets navn og beliggenhed 

 9.  Dette certifikat er erstattet af certifikat nr. ...........................................  udstedt den .............................  
 af (inspektionsorgan) ...........................................................................  
 

 10.  Ovenstående flydende struktur, 
 er efter inspektion den *)   ..............................  

 ved forevisning af certifikat udstedt den *)  ............................  
 af (godkendt klassifikationsselskab) .............................................................................  

  fundet egnet til sejlads  
 -  på Fællesskabets vandveje i zone (*) ................................................................................................................................ 
 -  på vandvejene i zone (*) ......................................................................................................................................................
    i.....(staternes navn (*)) ........................................................................................................................................................
    med undtagelse af:............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 - på følgende vandveje i:...(statens navn (*))........................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................ 

  ved den største tilladte nedlastning og med det udstyr og den bemanding, der er angivet nedenfor. 

 11. Dette certifikat udløber den ......................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nummer: .................... 
 Ny ordlyd: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
         (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 12.  Certifikatets nummer (1), officielt nummer (2), registreringsnummer (3) og målenummer (4) er med tilsvarende tegn på-

ført følgende steder på den flydende struktur  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Den dybeste lastevandlinje er angivet på hver side af den flydende struktur 

 - ved to - ......................................... - nedlastningsmærker *). 

 - ved de øverste amningsmærker *). 

 Der er påført to dybgangsskalaer *). 
De bageste måleskalaer fungerer som dybgangsskalaer: de er til formålet suppleret med tal, der angiver dybgangen*). 
 

 14. Med forbehold af de i punkt 15 og 52 anførte indskrænkninger*), er den flydende struktur egnet til 

1. at skubbe*)   4. at blive fremdrevet i parformation *)  
1.1 i fast formation *)   5. at slæbe*)  
1.2 med kontrolleret sammenkobling*)   5.1 flydende strukturer uden maskinkraft *)  
2. at blive skubbet *)   5.2 motorfartøjer *)   
2.1 i fast formation *)   5.3 kun opstrøms *)  
2.2 forrest i en fast formation *)   6. at blive slæbt *)  
2.3 med kontrolleret sammenkobling *)   6.1 som motorfartøj *)  
3. at fremdrive en parformation *)  6.2 som flydende struktur uden egen maskinkraft*)  
 
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nummer: .................... 
 Ny ordlyd: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
      (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr. . ........................ fra (inspektionsorgan) .....................................  
 15.  Tilladte formationer 

1.  Den flydende struktur er godkendt til at fremdrive følgende formationer: 
 Teg-

ning 
Begrænsninger, som følger af kapitel 5 og 16 

 af for- Maksimale mål Sejlretning og belastningstilstand Største nedsænkede   
 mation m opstrøms nedstrøms tværsnit i m2 Bemærkninger  

 nr. længde bredde lastet, t tom lastet, t tom opstrøms nedstrøms   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 

 

Tegnforklaring: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Andre formationer: 

o. Stb. 

Skubbebåd Motorfartøj Skubbepram  
 
 2. Sammenkobling: 
Sammenkoblingstype: ....................................................  Antal sammenkoblinger til hver side: ...................................... 
Antal sammenkoblingstrosser: .......................................  Længde af hver sammenkoblingstrosse: .............................. m 
Brudstyrke ved langskibs sammenkobling: .....................kN Antal tørn................................................................................. 
Brudstyrke pr. sammenkoblingstrosse:............................kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nummer:: .................... 
 Ny ordlyd: ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................... 
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato ...................................................................................... Inspektionsorgan 
   ................................................................................. 
                              Stempel 
   ................................................................................. 
       (Underskrift) 
_______________________ 
 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr. .................................. fra (inspektionsorgan) ..........................................  
 16.  Målecertifikat nr.  .......................  fra (skibsmålebureau) .................................................. af (dato) ......................  

 
  

17a. 
17b. 

 Længde overalt. m
 Længde L m
 

 18a. Bredde overalt. m 
 18b. Bredde B m 
 

 19. Største dybgang m  20. Fribord cm 
 

 21.  Dødvægt /Deplacement *)  
 
     t/m3*) 

 22. Antal passagerer:  23. Antal passagerkøjer: 
 

 24.  Antal vandtætte rum  
 
      

 25. Antal lastrum  26. Type lugedæksler  
 

 27.  Antal hovedmotorer (til frem-
drivning)  
 
 

 28. Samlet fremdrivningseffekt  
 
     kW  

 29. Antal hovedskruer  
 

 30.  Antal bovankerspil  heraf..................... med motor 
 

 31. Antal hækankerspil  heraf .................... med motor

 32.  Antal bugserkroge  
 

 33. Antal bugserspil heraf ...................................... med motor 
 

 34.  Roranlæg     
  Antal rorblade på ho-

vedror  
 
 

 Kontrolsystem for hovedror:
 
 

 - hånddrevet *)   
 - elektrisk*)   
   

 - elektrisk/hydraulisk *)    
 - hydraulisk *)    

  Andre anlæg: ja/nej*)     Type : 
 
  

  Sideror : 
 ja/nej*) 

 Kontrolsystem for sideror:  - hånddrevet *)   
 - elektrisk*)   
 

- elektrisk/hydraulisk*)    
 - hydraulisk*) 

  Bovror 
 ja/nej*) 

 - bovror*) 

 - bovpropel*) 
 - andet anlæg*) 

 - Fjernbetjening 
  ja/nej*) 

 Fjernbetjent igangsætning 
 ja/nej*) 

 35.  Lænseanlæg  
 Samlet beregnet Antal maskindrevne      Ydelse Antal hånddrevne kapa-
citet lænsepumper                                                   lænsepumper 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  
 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
      (underskrift) 
_______________________ 
 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 36.  Antal og placering af lukkeanordninger omhandlet i artikel 8.08, stk. 10 og 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 37.  Ankre    
  Antal bovankre 

 
 Samlet masse af bovankre  Antal hækankre  Samlet masse af hækankre 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Ankerkæder    
  antal ankerkæder  

 fortil  
 

 Længde (hver kæde)  
  

 Brudstyrke (hver kæde)   

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   
  Antal kæder for hækankre 

 
 Længde (hver kæde)  
  

 Brudstyrke (hver kæde)  
  

  

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Fortøjningstrosser    
  1. trosse med længde ..............................  m og en brudstyrke på .................................  kN

 
  

  2. trosse med længde ..............................  m og en brudstyrke på .................................  kN
 

  

  3. trosse med længde ..............................  m og en brudstyrke på .................................  kN
 

  

 40.  Bugsertrosser  
  ..........  med længde ...............................  m og en brudstyrke på .................................  kN

 
  

  ..........  med længde .... ...........................  m og en brudstyrke på .................................  kN   

 41.  Visuelle signaler og lydsignaler  
Om bord forefindes lys, signalflag, kugler, bøjer og akustiske alarmanordninger til afmærkning af den flydende struktur 
og til afgivelse af de visuelle signaler og akustiske signaler i overensstemmelse med gældende søfartsregler i medlems-
staterne, ligeledes nødlanterner, uafhængige af fartøjets lysnet, til de lys i overensstemmelse med gældende søfartsregler i 
medlemsstaterne.  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd : .....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
       (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 42.  Andet udstyr 

 

 fangline Telefonforbindelse - tovejsforbindelse, med omskiftning *) 
landgangsbro med håndliste   - tovejsforbindelse, simultan /telefon*) 
bådshage   - intern radiotelefonforbindelse*) 
forbindskasse     
kikkert  
opslag om redning ved mand-over-bord Radiotelefon- - fartøj-til-fartøj net 
brandmodstandsdygtige beholdere forbindelse - net for sejladsoplysninger 
landgangstrappe/-lejder *)   - fartøj-til-havnemyndighed 
 
  Kraner  - i henhold til artikel 11.12, stk. 9*) 
    - andre kraner med nyttebelastning indtil  2000 kg *) 
 

 43.  Anlæg til brand-
bekæmpelse  
 

 Antal transportable ildslukkere
  ....................... 

 Fast(e) sprinkleranlæg Nej antal*)............  

Andre faste slukningsanlæg Nej Antal*) ..........  

   Antal brandpumper  Antal brandhaner  Antal brandslanger  
 

   Maskindrevet lænsepumpe fungerer som en brandpumpe Ja/nej*) 

 44.  Redningsmidler  
 Antal redningskranse 
 
 En redningsvest pr. person befinder sig behørigt om bord. 
 Andre redningsmidler på passagerfartøjer *) ..................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 En båd med et sæt årer, en bådshage og en øse *)   

 Kollektive redningsmidler på passagerfartøjer *)  ..........................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 45.  Særlig indretning af styrehus med henblik på radarstyring ved én person: 

 Godkendt til radarstyring ved én person..........................................................................................................................*). 
 
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd : .....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
      (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 46.  Anvendelsesmåder til opfyldelse af forskrifter, der følger af national eller international ret vedrørende bemanding**). 

 47.  Fartøjets udstyr i overensstemmelse med artikel 23.09 
 Fartøjet er (i overensstemmelse med)*)/(ikke i overensstemmelse med)*) (artikel 23.09, stk. 1.1)*)/(artikel 23.09, stk. 1.2)*)
 

 Plads til at anføre minimumsbemanding til opfyldelse af     
forskrifter ifølge national eller international ret**) 

Plads til at anføre anvendelsesmåder ifølge nr. 46   
 

      

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  

 48.  Plads til at anføre minimumsbemanding for fartøjer, der ikke er omfattet af generelle forskrifter vedrørende minimums-
bemanding i national eller international ret**) 

 

  Plads til at anføre anvendelsesmåder   
 

      

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  .....................................................................................  .......................  .......................  .......................    

  

  Bemærkninger og særlige betingelser : 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd : .....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
      (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 

 **) Medlemsstaterne kan vælge at anvende nationale eller internationale forskrifter eller undlade at have forskrifter 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed *)         Periodisk / særlig inspektion*) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den ...................................... *). 
 Et certifikat af (dato) .............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet *). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat -*) bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed 

 indtil  .....................................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________       (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed*)         Periodisk / særlig inspektion*) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den  .................................... *). 
 Et certifikat af (dato) ............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet*). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat -*) bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed -*) 

 indtil ......................................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________       (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed *)         Periodisk / særlig inspektion*) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den  .................................... *). 
 Et certifikat af (dato) ............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet*). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat*), bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed -*) 

 indtil ......................................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel      Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________         (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed *)         Periodisk / særlig inspektion*) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den  .................................... *). 
 Et certifikat af (dato) ............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet*). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat*) bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed indtil ........................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________       (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed *)        Periodisk / særlig inspektion *) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den  .................................... *). 
 Et certifikat af (dato) ............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet*). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat -*), bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed -*) 

 indtil ......................................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________       (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
 49.  Forlængelse/bekræftelse*) af certifikatets gyldighed *)        Periodisk / særlig inspektion *) 

 Inspektionsorganet har inspiceret fartøjet den  .................................... *). 
 Et certifikat af (dato) ............................................  fra (godkendt klassifikationsselskab) .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 er forelagt for inspektionsorganet*). 
 Formålet med denne inspektion / dette certifikat*) var : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Efter inspektion - efter forelæggelse af certifikat -*), bevares /forlænges*) certifikatets gyldighed -*) 

 indtil ......................................  . 
 .................................................................................... , den ........................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
  Stempel      Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
 ______________________         (underskrift) 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 50.  Attestering vedrørende anlæg til flydende gas 

 Anlægget/anlæggene *) om bord på den flydende struktur er inspiceret af eksperten*) .................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 er, efter forelæggelse af synsrapport af ................................................ *), i overensstemmelse med de foreskrevne betin-
gelser. 

 Anlægget (anlæggene) *) omfatter følgende gasforbrugende  apparater: 
 

 Anlæg Løbenummer Art Mærke Type Anbringelsessted  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
 Denne attestering er gyldig indtil ...................................................................................................................................  
 
 .................................................................................... ,  den .......................................  
 (sted) (dato) 
 
  ...............................................................................................................  
  Inspektionsorgan 
 ...................................       

        Ekspert*) 
                                            Stempel ...............................................................................................................  
  (underskrift) 
 
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd : .....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ................................................................................  
                              Stempel 
   ................................................................................  
      (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 51.  Forlængelse af attesteringen for anlæg til flydende gas 

 Gyldigheden af attesteringen vedrørende gasanlægget/-anlæggene 
 af ..............................................................................................  forlænges indtil ............................................................  
 - efter periodisk inspektion ved (ekspert) ......................................................................................................................  
 - efter forelæggelse af synsrapport af..................................................  
 
 .................................................................................... ,  den .......................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
   Inspektionsorgan 
 ................................... Stempel 
   ................................................................................  
  (underskrift) 
 

 51.  Forlængelse af attesteringen for anlæg til flydende gas 

 Gyldigheden af attesteringen vedrørende gasanlægget/-anlæggene 
 af ..............................................................................................   forlænges indtil ..........................................................  
 - efter periodisk inspektion ved (ekspert) ......................................................................................................................  
 - efter forelæggelse af synsrapport af..................................................  
 
 .................................................................................... ,  den .......................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
   Inspektionsorgan 
 ................................... Stempel 
   ................................................................................  
  (underskrift) 
 

 51.  Forlængelse af attesteringen for anlæg til flydende gas 

 Gyldigheden af attesteringen vedrørende gasanlægget/-anlæggene 
 af ..............................................................................................  forlænges indtil ............................................................  
 - efter periodisk inspektion ved (ekspert) ......................................................................................................................  
 - efter forelæggelse af synsrapport af..................................................  
 
 .................................................................................... ,  den .......................................  
 (sted) (dato) 
   ................................................................................  
   Inspektionsorgan 
 ................................... Stempel 
   ................................................................................  
  (underskrift) 
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Certifikat nr....................................  fra (inspektionsorgan) ....................................................  
 52.  Bilag til certifikat nr. ......................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Ændring(er) under nr.: .................... 
 Ny ordlyd : .....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Denne side er erstattet. 
 Sted, dato .................................................................................  Inspektionsorgan 
   ...........................................................................  
                              Stempel 
   ...........................................................................  
      (underskrift) 

_______________________ 

 *) Det ikke gældende overstreges 
 

    Side nr.*) ................................................................. 

  Slut på besigtigelsescertifikat *) 
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DEL II 

 
MODEL TIL SUPPLERENDE FÆLLESSKABSCERTIFIKAT FOR FARTØJER 

TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 
 
 

Tillæg til inspektionscertifikat nr. ……………………… for fartøjer til sejlads på Rhinen. Side 1 
SUPPLERENDE FÆLLESSKABSCERTIFIKAT FOR FARTØJER TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

 

(plads til medlemsstatens emblem) 

 

MEDLEMSSTATENS NAVN 

 
Navn og adresse på den myndighed, som udsteder det supplerende certifikat 

1. Fartøjets navn: .................................................................................................................................... 
2. Officielt nummer: ............................................................................................................................... 
3. Registreringssted og -nummer: ........................................................................................................... 
4. Registreringsstat og/eller hjemhavn: (1)  .............................................................................................. 
5. På grundlag af inspektionscertifikat nr. .............................................. for fartøj til sejlads på Rhinen 
 af …………………………….. gyldigt indtil .................................................................................... 
6. På grundlag af resultaterne af inspektion ............................................................................................ 
 …………………………………………………. den ......................................................................... 
7. er ovenstående fartøj fundet egnet til sejlads på indre vandveje i ................... område …………….. 
 i Det Europæiske Fællesskab............................................................................................................... 
8. Dette supplerende certifikat udløber den ............................................................................................ 
9. Udstedt i …………......………………………………., den .............................................................. 
10. 

 ……………………………………. 
 Den kompetente myndighed 

 ……………………………………. 
 (underskrift) 

 

 

 

 

_________________ 

(1) Det ikke gældende overstreges 
 

Stempel 
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Side 2  Tillæg til inspektionscertifikat nr. ………………… for fartøjer til sejlads på Rhinen 

 

11.  Område og/eller vandveje (1) 

  4 3 2 1  

 Fribord 

(cm) 

med lukket 

lastrum 

     

  med åbent last-

rum 

     

 

12. Afvigelser fra inspektionscertifikat nr. …………………………… for fartøjer til sejlads på Rhinen. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Påtegningerne vedrørende antal besætningsmedlemmer i inspektionscertifikatet for fartøjer til sejlads på 

Rhinen finder ikke anvendelse. 

14. På grundlag af inspektionscertifikat nr. …………………………… for fartøjer til sejlads på Rhinen 

 af ……………….........………….. gyldigt indtil ……………………………………………………… 

 På grundlag af resultaterne af inspektionen af ……………….......………………………………….… 

 …………………………………………………. den ……………………………………………….… 

 er nærværende supplerende certifikat forlænget/fornyet (1) indtil ……………………………………... 

 (sted) …………………………………………….., den ………………………………………………. 

 

 ……………………………………. 

 Den kompetente myndighed 

 ……………………………………. 
 (underskrift) 

_________________ 

(1) Det ikke gældende overstreges. 

 

Stempel 
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DEL III 
 

MODEL TIL FORELØBIGT FÆLLESSKABSCERTIFIKAT  
FOR FARTØJER TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

 
Foreløbigt fællesskabscertifikat *)  /  Foreløbigt godkendelsescertifikat*) 

 
Nr. ................. 

 
  1. Den flydende strukturs navn  

 
 

 2. Den flydende strukturs type  
 

 3. Officielt nummer 

  4. Ejerens navn og adresse 
 

  5.  Længde L/ LWL
*) ...................................        Antal passagerer ...........................  

 Antal køjepladser *) ...........................  

  6.  Plads til oplysninger vedrørende bemanding …………………………………………………………………….. 

  6.1  Anvendelsesmåder til opfyldelse af forskrifter, der følger af national eller international ret**) 

 
 

 6.2  Fartøjets udstyr i overensstemmelse med artikel 23.09 

 Fartøjet er (i overensstemmelse med)*)/(ikke i overensstemmelse med)*) (artikel 23.09, stk. 1.1)*)/(artikel 23.09, stk. 1.2)*) 

   Plads til at anføre minimumsbemanding til opfyldelse 
af forskrifter ifølge national eller international ret**) 

Plads til at anføre anvendelsesmåder ifølge 6.1 

 

  

      A1    A2    B  

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Plads til at anføre minimumsbemanding for fartøjer, der ikke er omfattet af generelle forskrifter vedrørende minimums-
bemanding i national eller international ret**) 

 

  7.  Anlæg til flydende gas  
 Attesten er gyldig indtil ........................................................... 

  8.  Særlige betingelser  
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  9.  Transport af farligt gods: se separat boks  

  10. Gyldighed 
Det foreløbige certifikat *) / det foreløbige godkendelsescertifikat*) er gyldigt indtil ......................................  
til sejlads *) / til en enkelt rejse *) ......                                (dato) 

Ovennævnte fartøj er godkendt som egnet til sejlads  

- på Fællesskabets indre vandveje i zone (*)...................................................................……….................................... 

  på indre vandveje i zone (*) ........................................................................................…….......................................... 

  i .....(navn på de(n) pågældende stat(er) (*)) ........................................……….............................................................. 

  bortset fra:................................................................................................................…................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

- på følgende indre vandveje i:...(navn på den pågældende stat (*)) ...............................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

  11.  ................................................, ..................................  

  Sted Dato 

 .....................................................................................  

  Myndighed, som har ansvar for udstedelse af foreløbigt 

  godkendelsescertifikat 

       Stempel ....................................  

         Underskrift 

_______________________ 

 *) Det ikke gyldige overstreges 

 **) Medlemsstaterne kan vælge at anvende nationale eller inter-
nationale forskrifter eller undlade at have forskrifter 

 ............................................... , ................................... 

  Sted Dato 

 ..................................................................................... 

                           Inspektionsorgan 

 

       Stempel ..................................... 
         Underskrift 
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 9. Transport af farligt gods 
 
(Angiv hvorvidt fartøjet opfylder eventuelle forskrifter, der følger af national eller international ret.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

________________________ 
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BILAG VI 
 

 

MODEL TIL REGISTER FOR FÆLLESSKABSCERTIFIKATER 

FOR SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE 

 

 

Kompetent myndighed/Inspektionsorgan ...........................  

 

 

Register for fællesskabscertifikater 

for sejlads på indre vandveje 

 

 

År ......................  
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(venstre side) 

Fællesskabscertifikat for sej-
lads på indre vandveje 

 
Fartøjets navn 

 
Officielt nummer 

Ejer Skibsregister  
Fartøjets type 

 Nr. Dato Måned   Navn Adresse Sted Nr.  
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(højre side) 

Dødvægt iflg. målebrev, eller vandfortræng-
ning*)  

Strækning 

Målebrevets 
dato 

Målemærke t/m3 fra til 

Registreringer vedrørende suppleren-
de eller særlige inspektioner, inddra-

gelse og ugyldighedserklæring 
af certifikat 

 
 

Fællesskabscertifikat for sejlads på 
indre vandveje 

gyldigt til 

 
 

Andre  
Bemærkninger 

        

*) Findes intet målemærke, angives anslået dødvægt eller vandfortrængning. 

________________________ 
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BILAG VII 

 

Klassifikationsselskaber 

 

 

INDHOLD 

 

Del I:  Kriterier for godkendelse af klassifikationsselskaber 

 

Del II: Procedure for godkendelse af klassifikationsselskaber 

 

Del III: Liste over godkendte klassifikationsselskaber 
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Del I 

 

Kriterier for godkendelse af klassifikationsselskaber 

 
For at blive godkendt i henhold til artikel 10 i direktivet skal klassifikationsselskaber opfylde alle 
følgende kriterier: 
 
1) Klassifikationsselskabet skal kunne dokumentere omfattende erfaring i vurdering af konstruk-

tionen og den bygningsmæssige udførelse af fartøjer til sejlads på indre vandveje, også til 
transport af farligt gods. Klassifikationsselskabet skal have et omfattende sæt forskrifter for 
konstruktion, bygning og regelmæssig inspektion af fartøjer til sejlads på indre vandveje, også 
til transport af farligt gods, idet disse forskrifter mindst skal offentliggøres på tysk, engelsk, 
fransk eller nederlandsk og løbende videreudvikles og forbedres gennem forsknings- og ud-
viklingsprogrammer. Forskrifterne må ikke være i modstrid med bestemmelser i fælles-
skabsretten eller med gældende internationale aftaler. 

 
2) Klassifikationsselskabet skal en gang om året offentliggøre sit fartøjsregister. 
 
3) Klassifikationsselskabet må ikke være afhængigt af ejere, virksomheder eller andre, som i er-

hvervsmæssigt øjemed konstruerer, bygger, udstyrer, vedligeholder, driver eller forsikrer far-
tøjer. Klassifikationsselskabet må med hensyn til indtægter ikke være afhængigt af én enkelt 
erhvervsvirksomhed. 

 
4) Klassifikationsselskabet skal have sit hjemsted eller et forretningssted, der er beslutnings- og 

handlingskompetent på alle de områder, hvor selskabet ifølge de gældende bestemmelser for 
sejlads på indre vandveje har kompetence, i en af medlemsstaterne. 

 
5) Klassifikationsselskabet og dets sagkyndige skal have et godt omdømme inden for sejlads på 

indre vandveje; de sagkyndige skal kunne dokumentere deres faglige kvalifikationer. De skal 
optræde på vegne af klassifikationsselskabet. 

 
6) Til tekniske ledelses-, hjælpe, prøvnings-, inspektions- og forskningsopgaver skal klassifika-

tionsselskabet råde over et betydeligt antal medarbejdere, som er velkvalificerede til opga-
verne og i forhold til de klassificerede fartøjer og desuden sørger for videreudvikling af deres 
kvalifikationer og sættet af forskrifter. Det skal beskæftige inspektører i medlemsstaterne. 
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7) Klassifikationsselskabet skal arbejde i overensstemmelse med etiske regler. 
 
8) Klassifikationsselskabet skal forvaltes og administreres på en sådan måde, at fortroligheden af 

de af medlemsstaterne forlangte oplysninger sikres. 
 
9) Klassifikationsselskabet skal være rede til at forsyne medlemsstaterne med relevante oplys-

ninger. 
 
10) Klassifikationsselskabets ledelse skal skriftligt have udformet og dokumenteret sin politik, 

sine mål og sit engagement for så vidt angår kvalitetssikring og skal have sikret, at politikken 
forstås, gennemføres og ajourføres på alle niveauer i klassifikationsselskabet. 

 
11) Klassifikationsselskabet skal have udviklet og implementeret et effektivt internt kvalitetssty-

ringssystem og skal ajourføre dette system; systemet skal være baseret på relevante dele af in-
ternationalt anerkendte kvalitetsstyringsnormer og være i overensstemmelse med standarderne 
EN 45004 (organer, der foretager inspektion) og EN 29001 - som fortolket i IACS-
forskrifterne for ordningen for certificering af kvalitetsstyringssystemer. Kvalitetsstyrings-
systemet skal være certificeret af en uafhængig kontrolinstans, som er anerkendt af forvalt-
ningen i den stat, hvori klassifikationsselskabet har sit hjemsted eller et forretningssted, jf. 
punkt 4, og skal bl.a. sikre: 

 
a) at klassifikationsselskabets forskrifter udformes og ajourføres på en systematisk måde 

 
b) at klassifikationsselskabets forskrifter overholdes 

 
c) at forskrifterne for det lovbestemte arbejde, som klassifikationsselskabet er bemyndiget 

til, er opfyldt 
 

d) at det ansvar og de beføjelser, der er tildelt ansatte, hvis arbejde har betydning for kvali-
teten af klassifikationsselskabets tjenester, og de indbyrdes forbindelser mellem disse 
ansatte er fastlagt skriftligt 

 
e) at alt arbejde udføres under kontrollerede betingelser 

 
f) at der findes et system til kontrol af de handlinger og det arbejde, som udføres af in-

spektører og teknisk og administrativt personale, der er ansat direkte af klassifika-
tionsselskabet 
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g) at forskrifterne for det vigtigste myndighedsarbejde, som klassifikationsselskabet har 
beføjelse til at udføre efter bemyndigelse fra en offentlig myndighed, kun udføres eller 
kun kontrolleres direkte af dets egne inspektører eller af andre godkendte organisatio-
ners egne inspektører 

 
h) at inspektører systematisk efter- og videreuddannes og konstant ajourfører deres viden 

 
i) at det dokumenteres skriftligt, at de krævede standarder på de områder, der er omfattet 

af de ydede tjenester, er nået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og 
 

j) at der findes et omfattende system af planlagte og dokumenterede interne auditter af 
kvalitetsrelaterede aktiviteter på alle de steder, hvor selskabet driver virksomhed. 

 
12) Kvalitetsstyringssystemet skal være certificeret af et uafhængigt revisionsorgan, der er aner-

kendt af myndighederne i den stat, hvor klassifikationsselskabet har sit hjemsted eller et for-
retningssted, jf. punkt 4. 

 
13) Klassifikationsselskabet skal forpligte sig til at tilpasse sine forskrifter efter de pågældende 

EU-direktiver og til rettidigt at forelægge alle relevante oplysninger for udvalget. 
 
14) Klassifikationsselskabet skal forpligte sig til regelmæssigt at rådføre sig med allerede aner-

kendte klassifikationsselskaber for at sikre ækvivalensen af dets tekniske standarder og gen-
nemførelsen deraf, og det bør tillade, at repræsentanter for en medlemsstat og andre berørte 
parter deltager i udarbejdelsen af dets forskrifter. 
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Del II 

 

Procedure for godkendelse af klassifikationsselskaber 

 

Kommissionen træffer beslutning om godkendelse af et klassifikationsselskab som omhandlet i di-
rektivets artikel 10 efter proceduren i artikel 19. Derudover skal følgende procedure følges: 
 
1) En ansøgning om godkendelse indgives til Kommissionen af repræsentanter for den stat, hvor 

klassifikationsselskabet har sit hjemsted eller et forretningssted, der er beslutnings- og hand-
lingskompetent på alle de områder, hvor selskabet ifølge de gældende bestemmelser for sej-
lads på indre vandveje har kompetence. Endvidere skal repræsentanterne for denne stat ind-
sende alle nødvendige oplysninger og al nødvendig dokumentation, så det kan undersøges, 
om godkendelseskriterierne er opfyldt. 

 
2) Ethvert medlem af udvalget kan forlange, at der forelægges yderligere oplysninger eller doku-

mentation, og kan anmode om en høring med det pågældende klassifikationsselskab. 
 
3) Tilbagetrækning af godkendelser foregår på samme måde. Ethvert medlem af udvalget kan 

anmode om, at en godkendelse trækkes tilbage. Repræsentanterne for den stat, der anmoder 
om tilbagetrækningen, skal forelægge oplysninger og dokumentation til støtte for anmodnin-
gen. 

 
4) Når Kommissionen træffer sine beslutninger, tager den hensyn til de beslutninger, der er truf-

fet af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) med hensyn til godkendelse af det 
pågældende klassifikationsselskab. Før Kommissionen godkender et klassifikationsselskab, 
der ikke er godkendt af CCNR, hører den centralkommissionens sekretariat. 

 
5) Efter hver beslutning om godkendelse af et klassifikationsselskab eller tilbagetrækning af en 

godkendelse ændres listen over godkendte selskaber. 
 
6) Kommissionen informerer de pågældende klassifikationsselskaber om sine beslutninger. 
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Del III 

 

Liste over godkendte klassifikationsselskaber 

 

På grundlag af kriterierne i del I og II er følgende klassifikationsselskaber for øjeblikket godkendt 
efter direktivets artikel 10: 
 
1) Bureau Veritas 
 
2) Germanischer Lloyd 
 
3) Lloyd's Register of Shipping. 
 
Klassifikationsselskaber, som er anerkendt og godkendt af en medlemsstat i henhold til Rådets di-
rektiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af 
skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed1, med senere ændringer, er, 
indtil de er blevet anerkendt efter del I og II, for øjeblikket kun anerkendt for fartøjer, som udeluk-
kende besejler denne medlemsstats vandveje, jf. artikel 10 i direktivet. 
 
 

________________________ 

 

                                                 
1  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53). 
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BILAG VIII 
 
 

Proceduremæssige bestemmelser for udførelsen af inspektioner 
 

Artikel 1 
 
Når myndighederne ved inspektion konstaterer, at den flydende struktur medfører et ugyldigt certi-
fikat eller ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i certifikatet, men at det ugyldige certifi-
kat eller den manglende overensstemmelse ikke frembyder åbenbar fare, skal den flydende strukturs 
ejer eller dennes repræsentant træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe denne mangel. 
Den myndighed, der har udstedt certifikatet eller senest har fornyet det, underrettes inden for 7 da-
ge. 
 

Artikel 2 
 
Konstaterer myndigheden ved inspektion jf. artikel 1, at certifikatet ikke forefindes om bord, eller at 
den flydende struktur frembyder åbenbar fare, kan den forbyde fortsat sejlads med den flydende 
struktur, indtil de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af manglerne er truffet. 
Myndigheden kan endvidere foreskrive foranstaltninger, der gør det muligt for den flydende struk-
tur - i givet fald efter endt befordring - uden fare at sejle til et sted, hvor den kan blive undersøgt 
eller repareret. Den myndighed, der har udstedt certifikatet eller senest har fornyet det, underrettes 
inden for 7 dage. 
 

Artikel 3 
 
En medlemsstat, der har forbudt sejlads med en flydende struktur eller har meddelt den flydende 
strukturs ejer, at dette vil ske, medmindre de konstaterede mangler bliver afhjulpet, underretter in-
den for 7 dage den medlemsstats myndighed, der har udstedt certifikatet eller senest har fornyet det, 
om den iværksatte eller planlagte foranstaltning. 
 

Artikel 4 
 
Ethvert påbud om at forbyde sejlads med en flydende struktur, som bygger på forskrifter til gen-
nemførelse af dette direktiv, skal nøje begrundes. Det skal straks meddeles de berørte parter med 
angivelse af, hvilke retsmidler der er til rådighed i henhold til gældende ret i medlemsstaterne, og 
fristerne for benyttelse heraf. 
 
 

________________________ 
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BILAG IX 
 

Bestemmelser vedrørende signallys, radaranlæg og drejehastighedsindikatorer 
 
Del I: Bestemmelser vedrørende farve og lysstyrke af skibslys samt godkendelse af signallys 

til sejlads på indre vandveje 
 
Del II: Bestemmelser vedrørende prøvnings- og godkendelsesbetingelser for signallygter til 

sejlads på indre vandveje 
 
Del III: Bestemmelser vedrørende minimumsforskrifter og prøvningsbetingelser for radaranlæg 

til sejlads på indre vandveje 
 
Del IV: Bestemmelser vedrørende minimumsforskrifter og prøvningsbetingelser for drejehastig-

hedsindikatorer til sejlads på indre vandveje 
 
Del V: Bestemmelser vedrørende montering og funktionsprøvning af radaranlæg og dreje-

hastighedsindikatorer til sejlads på indre vandveje 
 
Del VI: Model til fortegnelse over prøvningsinstanser, godkendt udstyr og godkendte montør-

virksomheder 
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Del I 
 

Bestemmelser 
vedrørende farve og lysstyrke af skibslys 

samt godkendelse af signallygter 
til sejlads på indre vandveje 

  
Indhold 

 
Kapitel 1 Definitioner 
 
Artikel 1.01 Signallygter 

1.02 Signallys  
1.03 Lyskilder 
1.04 Linsesystem  
1.05 Filtre 
1.06 Sammenhæng mellem IO, IB og t  

 
Kapitel 2 Forskrifter for signallys 
 
Artikel 2.01 Farve på signallys 

2.02 Styrke og rækkevidde af signallys  
2.03 Fordeling af lysstyrken fra signallys  

 
Kapitel 3 Forskrifter for signallygter 
 
Artikel 3.01 Tekniske forskrifter 
 
Kapitel 4 Prøvning, godkendelse og mærkning 
 
Artikel 4.01 Typeprøvning  

4.02 Prøvningsmetoder  
4.03 Godkendelsescertifikat 
4.04 Kontrolprøvning  
4.05 Mærkning  

 
Tillæg 1 
 
Model for godkendelsescertifikat for signallygter til sejlads på indre vandveje 
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Kapitel 1 
 

DEFINITIONER 
 

Artikel 1.01 
 

Signallygter 
 
1. Ved "signallygter" forstås anordninger, som tjener til at fordele lys fra kunstige lyskilder og 

omfatter de bestanddele, der er nødvendige til filtrering eller omdannelse af lyset og til fastgø-
relse eller drift af lyskilderne. 

 
2. Lygter til signalafgivelse på fartøjer betegnes signallygter. 
 

Artikel 1.02 
 

Signallys 
 
1. Ved "signallys" forstås lysmanifestationer, som udstråles fra signallygter. 
 
2. Ved "toplys" forstås et hvidt lys, som viser et regelmæssigt ubrudt lys over en bue af horison-

ten på 225°, således at lyset vises 112°30' til hver side, dvs. fra ret forud til 22°30' agten for 
tværs til hver side. 

 
3. Ved "sidelys" forstås et grønt lys på styrbords side og et rødt lys på bagbords side, som begge 

viser et regelmæssigt ubrudt lys over en bue af horisonten på 112°30', således at lyset vises fra 
ret forud til 22°30' agten for tværs til hver side. 

 
4. Ved "agterlys" forstås et hvidt lys, som viser et regelmæssigt ubrudt lys over en bue af hori-

sonten på 135° og vises fra ret agterud 67°30' til hver side. 
 
5. Ved "gult agterlys" forstås et gult lys, som viser et regelmæssigt ubrudt lys over en bue af ho-

risonten på 135° og vises fra ret agterud 67°30' til hver side. 
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6. Ved "lys synligt hele horisonten rundt" forstås et lys, som viser et regelmæssigt ubrudt lys 
over en bue af horisonten på 360°. 

 
7. a) Ved "blinklys" forstås et lys, der blinker med en frekvens på 40 til 60 lysblink i minut-

tet. 
 

b) Ved "hurtigt blinklys" forstås et lys, der blinker med en frekvens på 100 til 120 lysblink 
i minuttet. 

 
Et blinklys er en serie regelmæssige lysblink pr. tidsenhed. 

 
8. Signallys inddeles efter lysstyrke i: 
 

− almindeligt lys 

− klart lys 

− kraftigt lys. 

 
Artikel 1.03 

 
Lyskilder 

 
Ved "lyskilder" forstås elektriske eller ikke-elektriske anordninger, som er bestemt til frembringelse 
af lyset i signallygter. 
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Artikel 1.04 
 

Linsesystem 
 
1. Ved "linsesystem" forstås en anordning, som består af elementer, som bryder eller reflekterer 

eller både bryder og reflekterer lyset, samt disses indfatning. Ved den af disse elementer 
frembragte virkning bliver det af en lyskilde afgivne lys rettet i nye, forudbestemte retninger. 

 
2. Ved "gennemfarvet linsesystem" forstås et linsesystem, som ændrer farven og styrken af det 

lys, der ledes gennem det. 
 
3. Ved "neutralt linsesystem" forstås et linsesystem, som ændrer styrken af det lys, der ledes 

gennem det. 
 

Artikel 1.05 
 

Filtre 
 
1. Ved "farvefilter" forstås et selektivt filter, som ændrer farven og styrken af det lys, der ledes 

gennem det. 
 
2. Ved "neutralt filter" forstås et ikke-selektivt filter, som ændrer styrken af det lys, der ledes 

gennem det. 
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Artikel 1.06 
 

Sammenhæng mellem IO, IB og t 
 
 
IO er den fotometriske lysstyrke i Candela (cd), målt ved mærkespænding for elektrisk lys. 
 
IB er driftslysstyrken i Candela (cd). 
 
t er lysrækkevidden i kilometer (km). 
 
Under hensyntagen til f.eks. ældning af lyskilden, tilsmudsning af linsesystemet og svingninger i 
fartøjets netspænding antages IB at være 25% mindre end IO. 
 
I overensstemmelse hermed gælder følgende: 
 

IB = 0,75 . IO 
 
Sammenhængen mellem IB og t for signallys er givet ved følgende udtryk: 
 

IB = 0,2 . t2 . q-t 
 
Den atmosfæriske transmissionsfaktor q sættes til 0,76 svarende til en meteorologisk sigtbarhed på 
14,3 km. 
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Kapitel 2 
 

FORSKRIFTER FOR SIGNALLYS 
 

Artikel 2.01 
 

Farve på signallys 
 
1. Til signallys anvendes et signalsystem med fem farver, som indeholder farverne 

− hvid 
− rød  
− grøn 
− gul 
− blå. 

 
Dette system svarer til anbefalingerne i publikation nr. 2.2 (TC-1.6) 1975 "Farver for signal-
lys" fra Den Internationale Belysningskommission (IEC). 

 
Farverne gælder for det af signallygten udstrålede lys. 

 
2. Grænselinjerne for farveområderne bestemmes på følgende måde ved angivelse af koordina-

terne til et punkt i kromaticitetsdiagrammet i IEC-publikation nr. 2.2 (TC-1.6) 1975 (se kro-
maticitetsdiagram): 

 

Farve på signallys Punktkoordinater 

 

Hvid.............................. 

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

Rød............................... 

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

Grøn.............................. 

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

Gul................................ 

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

Blå................................. 

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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Kromaticitetsdiagram i henhold til IEC 
 
 
Hvor  2930 K svarer til lyset fra en lufttom glødelampe 
 

2856 K svarer til lyset fra en gasfyldt glødelampe. 
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Artikel 2.02 
 

Styrke og rækkevidde af signallys 
 
Følgende tabel angiver de tilladte grænseværdier af IO, IB og t (brug om dagen og om natten) for de 
forskellige signallys, idet de anførte værdier gælder for det af signallygterne udstrålede lys. 
 
IO og IB er angivet i cd og t i km. 
 
Grænseværdier 
 
 Farve på signallys 

Signallysets art hvid grøn/rød gul blå 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

   IO 

almindeligt  IB 

   t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

   IO 

klart   IB 

   t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

   IO 

kraftigt  IB 

   t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
Ved brug om dagen af gult blinklys gælder dog en mindste lysstyrke (IO) på 900 cd. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  FH/cs 10 
BILAG IX DG C III    DA 

Artikel 2.03 
 

Fordeling af lysstyrken fra signallys 
 
1. Vandret fordeling af lysstyrken 
 
1.1 De i artikel 2.02 angivne lysstyrker skal være til stede i alle nytteretninger i det vandrette plan 

gennem linsesystemets brændpunkt, hhv. gennem lystyngdepunktet af den korrekt indstillede 
lyskilde i en lodret placeret signallygte. 

 
1.2 For toplys, agterlys og sidelys skal de foreskrevne lysstyrker være til stede over en bue af ho-

risonten inden for den foreskrevne sektor mindst indtil 5° fra grænselinjerne. 
 

Fra 5° inden for den foreskrevne sektor kan lysstyrken ud til grænselinjerne aftage 50%; der-
efter skal den aftage gradvis, således at der mere end 5° uden for sektorens grænselinjer kun 
må være ubetydeligt spredt lys. 

 
1.3 For sidelys skal den foreskrevne lysstyrke være til stede i retningen ret forud. Lysstyrken skal 

her i et område mellem 1° og 3° uden for den foreskrevne udstrålingssektor aftage til nær nul. 
 
1.4 For to- og trefarvede signallygter skal lysstyrkefordelingen være så ensartet, at lysstyrken i 

området 3° til hver side fra signal-nul hverken overskrider den tilladte maksimale værdi eller 
er under den foreskrevne mindsteværdi. 

 
1.5 Signallygters vandrette lysstyrkefordeling skal i hele udstrålingsvinklen være så ensartet, at 

den fotometriske lysstyrkes minimums- og maksimumsværdi indbyrdes højst afviger med en 
faktor 1,5. 

 
2. Lodret fordeling af lysstyrken 
 

Ved krængning af signallygten indtil ±5° fra det vandrette plan skal lysstyrken stadig være 
mindst 80% og ved krængning indtil ±7,5° mindst 60% af lysstyrken ved 0°. Herved må lys-
styrken ikke overstige 1,2 gange lysstyrken ved 0°. 
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Kapitel 3 
 

FORSKRIFTER FOR SIGNALLYGTER 
 

Artikel 3.01 
 

Tekniske forskrifter 
 
1. Signallygters og lyskilders konstruktion og materiale skal tilvejebringe sikkerhed og holdbar-

hed. 
 
2. Lysstyrker og lysfarver og fordelingen heraf må ikke påvirkes af signallygternes bestanddele 

(f.eks. sprosser). 
 
3. Signallygter skal på enkel og entydig måde kunne fastgøres om bord. 
 
4. Lyskilden skal let kunne udskiftes. 
 

Kapitel 4 
 

PRØVNING, GODKENDELSE OG MÆRKNING 
 

Artikel 4.01 
 

Typeprøvning 
 
Ved typeprøvning efter prøvnings- og godkendelsesbetingelserne for signallygter til sejlads på indre 
vandveje efterprøves, om signallygten og dennes lyskilde opfylder nærværende forskrifter. 
 

Artikel 4.02 
 

Prøvningsmetoder 
 
1. Ansøgeren skal søge om typeprøvning hos den kompetente prøvningsmyndighed. Tegninger 

og prøveeksemplarer samt de nødvendige lyskilder skal forelægges i mindst to eksemplarer. 
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2. Resulterer typeprøvningen ikke i indvendinger, returneres et eksemplar af hver af de indleve-
rede tegninger, forsynet med godkendelsesmærke, samt et afprøvet prøveeksemplar til ansø-
geren. De andre eksemplarer beror hos prøvningsmyndigheden. 

 
3. Fabrikanten skal over for prøvningsmyndigheden erklære, at serieproduktionen er i overens-

stemmelse med prøveeksemplaret for alle komponenters vedkommende. 
 

Artikel 4.03 
 

Godkendelsescertifikat 
 
1. Har typeprøvningen vist overensstemmelse med nærværende forskrifter, meddeles typegod-

kendelse af signallygten, og til ansøgeren udstedes en godkendelsescertifikat efter modellen i 
tillægget med mærkning efter artikel 4.05. 

 
2. Indehaveren af godkendelsescertifikatet 
 

− har ret til at påføre den i artikel 4.05 omhandlede mærkning på komponenterne 
 

− er forpligtet til kun at foretage ombygninger efter tegninger godkendt af prøvnings-
myndigheden og i en udførelse svarende til det afprøvede eksemplar 

 
− må kun fravige de godkendte tegninger og prøveeksemplarer med prøvningsmyndig-

hedens godkendelse. Myndigheden afgør endvidere, om der blot skal påføres tilføjelser 
på det tildelte godkendelsescertifikat, eller om der skal søges om en ny godkendelses-
prøvning. 

 
Artikel 4.04 

 
Kontrolprøvning 

 
1. Prøvningsmyndigheden har ret til at udtage signallygter fra serieproduktionen til kontrolprøv-

ning. 
 
2. Viser kontrolprøvningen alvorlige mangler, kan godkendelsen inddrages. 
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Artikel 4.05 
 

Mærkning 
 
1. Godkendte signallygter, linsesystemer og lyskilder skal være mærket på følgende måde: 
 

 e. X . YY . nnn 
 

hvor: "  e" er godkendelsesmærket, 
 

"X" er den stat, som har meddelt godkendelsen, angivet ved: 
 

1 for Tyskland 23 for Grækenland 

2 for Frankrig 24 for Irland 

3 for Italien 29 for Estland 

4 for Nederlandene 49 for Cypern 

5 for Sverige 8 for Den Tjekkiske Republik 

6 for Belgien 7 for Ungarn 

9 for Spanien 32 for Letland 

11 for Det Forenede Kongerige 36 for Litauen 

12 for Østrig 50 for Malta 

13 for Luxembourg 20 for Polen 

17 for Finland 27 for Slovakiet 

18 for Danmark 26 for Slovenien 

21 for Portugal  

 
"YY"er de to sidste cifre i godkendelsesåret, og 

 
"nnn"er et godkendelsesnummer, som er tildelt af prøvningsmyndigheden. 
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